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3 	Rechtsvergelijking: het Duitse en Engelse recht 

3.1 	Inleiding 

Normering van de opsporing 

In de vorige hoofdstukken zijn algemene uitgangspunten voor de normering 
van bevoegdheden geformuleerd. Daarbij is de rechtspraak van het EVRM in 
aanmerking genomen. Alvorens in te gaan op de meer specifieke vraagstuk-
ken die onderdeel uitmaken van de normering van bevoegdheden, met name 
het toedelingsvraagstuk en de toepassingsvoorwaarden, wordt in dit hoofd-
stuk enige rechtsvergelijking verricht. Gekozen is voor een schets van het 
Duitse en Engelse recht. In de rapporten uit het tweede onderzoeksjaar is ook 
regelmatig gekozen voor een rechtsvergelijking met Frankrijk. Vanwege de 
centrale rol die de rechter-commissaris ais leider van het gerechtelijk voor-
onderzoek in Frankrijk in het voorbereidend onderzoek speelt, zien wij hier 
af van een vergelijking met het Franse recht. In het tweede interimrapport 
van het onderzoeksproject Strafvordering 2001 (deelrapport 5, 'De rechter-
lijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek') heeft de onder-
zoeksgroep zich immers tegen handhaving van het gerechtelijk vooronder-
zoek uitgesproken en deze keuze heeft verstrekkende consequenties voor de 
organisatie van het opsporingsonderzoek. Uitgangspunt in dit onderzoeks-
project is dat aan de officier van justitie de leiding over het opsporingson-
derzoek is toebedeeld. Als opsporingsambtenaar beschikt hij ook over aller-
lei opsporingsbevoegdheden. De rechter-commissaris is vooral een toetsende 
taak toegekend. Slechts bij wijze van uitzondering heeft de rechter in het 
door ons voorgestane stelsel en in tegenstelling tot het Franse stelsel, een 
zelfstandige onderzoekstaak. Hij is vrijwel steeds afhankelijk van initiatie-
ven van het OM. Deze principiele verschillen maken een vergelijking met 
het Franse recht minder zinvol. Deze achtergrond maakt een vergelijking 
met Duitsland overigens extra interessant, aangezien in Duitsland het ge-
rechtelijk vooronderzoek in 1974 is afgeschaft. 161  De onderzoeksactiviteiten 
van de rechter zijn beperkt; zijn betroldcenheid bij het vooronderzoek is 
hoofdzakelijk van controlerende aard. Een vergelijlcing met het Engelse stel-
sel maken wij omdat de opsporing van strafbare feiten daar bij uitstek als een 
politietaak wordt aangemerkt en in het verlengde daarvan aan het politieap-
paraat de opsporingsbevoegdheden zijn toegekend. Bij de rechtsvergelijIcing 

161 De scherpe scheiding die in Duitsland bestaat tussen het pro-actieve politieonderzoek 
onder gezag van het bestuur van de deelstaten en het strafvorderlijke opsporingsonder-
zoek onder gezag van het OM doet hieraan niet af. 
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gaat onze aandacht vooral uit naar de rechtswaarborgen die in het Engelse 
systeem van bevoegdheidsverdeling zijn aangebracht. 

In het onderhavige hoofdstuk zal met name worden gekeken naar de 
verdeling van de opsporingsbevoegdheden en de voorwaarden waaronder die 
bevoegdheden mogen worden uitgeoefend. Deze kwesties kunnen niet los 
worden gezien van de organisatie en normering van het opsporingsonder-
zoek in het algemeen. De bevoegdheidsverdeling en de toepassingsvoor-
waarden geven vorm aan de organisatie van het opsporingsonderzoek en de 
daarin geldende gezagsverhoudingen. In het tweede onderzoeksjaar is vanuit 
drie invalshoeken gekeken naar de organisatie en normering van het opspo-
ringsonderzoek in verschillende andere landen. In het deelrapport `Het op-
sporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak' (G.Knigge & N.J.M. 
Kwaltman) is ingegaan op de structuur van . het opsporingsonderzoek. In het 
deelrapport "Vervolging en Rechtsbescherming' (J.B.H.M. Simmelink & 
Y.G.M. Baaijens-van Geloven), is de verhouding politie — justitie nader on-
derzocht. In het deelrapport " De rechterlijke bemoeienis met het strafvor-
derlijk vooronderzoek' (A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis) tenslotte komt de 
rol van de rechter in het vooronderzoek aan de orde. Het rechtsvergelijkende 
onderzoek dat in het tweede jaar is gedaan en waarin het een en ander al aan 
de orde is geweest, zal hier niet opnieuw worden verricht. Wij verwijzen 
naar dat onderzoek en volstaan hier met een globale uiteenzetting van de 
normering van opsporingshandelingen, waartoe ook de toepassingsvoor-
waarden kunnen worden gerekend. 162  We maken daarbij melding van de be-
trokken autoriteiten, waarbij de bevoegdheidsverdeling, de toezichts- en/of 
de gezagsstructuren aan de orde komen. Voor de rechtsvergelijking met be-
trekking tot algemene en bijzondere opsporingsdiensten en de aan hen toe-
bedeelde bevoegdheden verwijzen wij naar het deelrapport `De verhouding 
tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden in bij-
zondere wetten en de buitengewone opsporing' (N.J.M. Kwakman) in het 
onderhavige (derde) interimrapport. 

162 Voor een uitgebreid overzicht van m.n. de wintering van de bijzondere opsporingsbe-
voegdheden, verwijzen wij naar het (vrij) actuele onderzoek van Tak in: P.J.P. Tak, 
Heimelijke opsporing in de Europese Unie, Antwerpen-Groningen, 2000. 
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3.2 	Duitsland 

3.2.1 	Normering van de opsporingshandelingen 

Normering van de opsporing 

In Duitsland is de politie `Landersache', hetgeen wil zeggen dat elk der deel-
staten in beginsel zelfstandig beslist over de politieorganisatie, de inzet van 
de politie en de normering van haar optreden voor zover deze niet betrekking 
heeft op de repressieve strafvervolging. Dit betekent met dat er grote ver-
schillen zijn waar het de politietaken en bevoegdheden in de proactieve fase 
betreft. De politiewetten van de verschillende deelstaten zijn namelijk ge-
modelleerd naar een `Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des 
Bundes und der Lander' en dat omvatte bijvoorbeeld een voorstel voor een 
wettelijke regeling voor bijzondere opsporingsmethoden die nodig werden 
geoordeeld om nieuwe verschijningsvormen van criminaliteit te kunnen be-
strijden. Een harmoniserende werking is ook uitgegaan van de politiewet van 
Nordrhein-Westfalen van 1990, die als voorbeeld heeft gediend na de Duitse 
eenwording. 163  

De onderzoekshandelingen in de preventieve en pro-actieve sfeer wor-
den in Duitsland niet genormeerd door de regels van het wetboek van straf-
vordering, maar door de hierboven genoemde politiewetten van de verschil-
lende deelstaten. 164  In die wetten is de politie de taak toebedeeld strafbare 
feiten te verhinderen en voor de toekomst te voorkomen. In dat kader zijn 
aan de politie bevoegdheden toegekend. Deze bevoegdheden hebben mede 
tot doel het verzamelen van feiten die kunnen leiden tot een redelijke ver-
denking ter zake van een strafbaar feit, ook wel Vinfangsverdacht' genoemd. 
Zodra er sprake is van een Vinfangsverdache komt het Wetboek van Straf-
vordering, de StP0, in zicht. De bevoegdheid tot optreden van de politie 
wordt vanaf dat moment genormeerd door de strafprocesrechtelijke wetge-
ving inzake het Ermittlungsverfahren (de reactieve fase van de opsporing); 
zie § 160 e.v. StP0. De fase die aan een `Anfangsverdache voorafgaat heet 
de 'Vorfeldaufklarung'. 

De politiewetten voorzien, evenals het StP0, in een aantal regels met 
een waarborgkarakter. Die regels hebben onder andere betrelcking op: 
1 de beperking van de duur van de `Ermittlungshandelungen' (denk aan 

de vrijheidsbeneming met het oog op het vaststellen van de identiteit); 

163 Zie P.J.P. Tak, Tuftsland', in: P.J.P. Tak, Heimeltjke opsporing in de Europese Unie, 
Antwerpen-Groningen, 2000, p. 121-205, m.n. p. 124-125. 

164 Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in 
strafzaken, deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opspo-
ringstaak' (G. Knigge & N.J.M. Kwakman) p. 134-144. 
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2 het toestemmingsvereiste (in sommige gevallen, bijvoorbeeld voor het 
heimelijk afluisteren van gesprekken met technische middelen, is toe-
stemming nodig van de korpschef, de`Beherdenleiten bij indringende 
opsporingsbevoegdheden, bijvoorbeeld voor het afluisteren van ge-
sprekken in of uit een woning met behulp van technische middelen en 
het maken van beeldopnamen in of uit een woning met behulp van 
technische middelen, is een machtiging, `anordnung' van de rechter 
vereist. Kan zo'n machtiging niet worden afgewacht, `Gefahr im Ver-
zug', dan kan de maatregel door de korpschef worden bevolen. Een 
rechterlijke beslissing moet dan per omgaande worden gevraagd); 

3 het vernietigen van de verzamelde informatie na een bepaalde tijd; — het 
achteraf inlichten van de betrokkenen over de onderzoekshandelingen; 

4 	de doelgerichtheid en het proportionaliteitsvereiste en het subsidiari- 
teitsvereiste.' 65  

Naast bovengenoemde rechtswaarborgen worden in de politiewetten ook 
gevallen en gronden genoemd met het oog op de toepassing van bepaalde 
bijzondere onderzoeksmethoden. De vaststelling van deze gevallen en gron-
den zijn het resultaat van een afweging van de betrokken belangen, rekening 
houdend met de ingrijpendheid van de methode. Bepaalde ingrijpende bij-
zondere opsporingsbevoegdheden zijn bijvoorbeeld alleen toegestaan ter be-
strijding van `Straftaten von erheblicher Bedeutung' en/of voor het afwenden 
van gevaar voor het !even, de lichamelijke integriteit of de vrijheid van per-
sonen. In dat verband kan onder andere worden gewezen op de observatie 
gedurende langere tijd, het afluisteren van gesprekken door middel van tech-
nische hulpmiddelen en het in het geheim maken van beeldopnamen. I66  In de 
diverse politiewetten is het begrip `Straftaten von erheblicher Bedeutung' 
nader omlijnd zonder dat precies vaststaat welke strafbare feiten tot deze 
categorie behoren. De politiewetten geven slechts voorbeelden, een zoge-
noemde `Beispielkatalog'. Van een limitatieve opsomming is geen sprake. 167  

165 Zie voor concrete voorbeelden nit de politiewetten het in de vorige noot aangehaalde 
deelrapport van G. Knigge & N.J.M. Kwakman in het tweede interimrapport, p. 138- 

139. 
166 Uitgebreid over deze opsporingsmethoden P.J.P. Tak, 'Dudsland', in: P.J.P. Tak, Hei-

melijke opsporing in de Europese Unie, Antwerpen-Groningen, 2000, p. 121-205, m.n. 
p. 138 e.v. 

167 Zo stelt bijvoorbeeld § 8 lid 3 NW PolG dat onder Straftaten von erheblicher Bedeutung 
vallen: Verbrechen (dat zijn misdrijven waarop een minimum gevangenisstraf van een 
jaar of meer is gesteld), alsmede de in § 138 StGB genoemde Vergehen (het niet aange-
yen van voorgenomen of begane strafbare feiten tegen de stoat, valsmunterij, mensen-
hande1, delicten tegen het leven, roof of afpersing, gemeengevaarlijke delicten, de op- 
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Sommige onderzoeksmethoden zijn in het geheel met toegestaan in de Nor-
feldfase', zoals de telefoontap en de postvang: in de politiewetten zijn het 
post- en briefgeheim niet opgenomen in de opsomming van grondrechten 
waarop inbreuken door de politie mogelijk zijn en deze rechten worden 
daarom als 'Polizeifest' aangemerkt. 168  

Zodra er op grond van de `Vorfeldermittlungen' een verdenking rijst 
van een concreet strafbaar feit, met andere woorden dat er sprake is van een 
`Anfangsverdache, gaat, zoals gezegd, het Wetboek van Strafvordering, de 
StP0, een rol spelen. Vanaf dat moment bestaat de verplichting een strafvor-
derlijk onderzoek in te stellen. De bevoegdheid tot optreden van de politie 
wordt vanaf dat moment genormeerd door de strafprocesrechtelijke wetge-
ving inzake het Ermittlungsverfahren. De redelijke verdenking speelt dus 
een belangrijke rol bij het onderscheid tussen het Ermittlungsverfahren (de 
reactieve fase van de opsporing) en de fase die daaraan voorafgaat, de 'Vor-
feldaufklarung' Gezien de enigszins van de Vorfeldfase afwijkende belan-
genafweging tussen enerzijds het belang om burgers zo min mogelijk te be-
lasten met de eventueel verstrekkende gevolgen van het strafvorderlijk op-
sporingsonderzoek en anderzijds het belang van het strafvorderlijk opspo-
ringsonderzoek (de waarheidsvinding) zijn de opsporingsbevoegdheden in 
het kader van het strafvorderlijk opsporingsonderzoek ook enigszins anders 
genormeerd en gelden andere toepassingsvoorwaarden dan in het kader van 
het Vorfeldonderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens het Ermittlungsverfah-
ren, naarmate de bevoegdheden ingrijpender zijn, vaak een hogere graad van 
verdenking vereist. 169  Er zijn ook overeenkomsten tussen beide fasen. Zo 
geldt voor beide fasen dat bepaalde onderzoeksbevoegdheden automatisch 
voortvloeien uit de algemene wettelijk omschreven taken van de politie en in 
het geval van het strafvorderlijk opsporingsonderzoek ook van het OM. De 
bevoegdheden behoeven alleen een wettelijke grondslag voor zover ze een 
inbreuk op grondwettelijk beschermde grondrechten opleveren. Daarnaast 
geldt voor een aantal bijzondere strafvorderlijke bevoegdheden, evenals dat 

richting van een terroristische organisatie en de oprichting van een criminele organisa-
tie), alsmede Vergehen die bedrijfsmatig of in georganiseerd verband begaan worden en 
betrekking hebben op zware vermogenscriminaliteit, illegale wapenproductie en wa-
penhandel, verdovende middelen en illegale immigratie. Deze opsomming is indicatief. 
Zie ook P.J.P. Talc, `Duitsland', in: P.J.P. Tak, Heimelijke opsporing in de Europese 
Unie, Antwerpen-Groningen, 2000, p. 121-205, m.n., p. 134. 

168 Zie het deelrapport van G. Knigge & N.J.M. Kwalcman in het tweede interimrapport, p. 
139-140. De grondwettelijkheid van de onderzoekshandelingen, ook uit de `Vorfeldfa-
se' kan in laatste instantie altijd nog ter toetsing worden voorgelegd aan het Bundesver-
fassungsgericht. 

169 Zie over de verdenkingsgraden Claus Roxin, Strafvetfahrensrecht, 23. Aufl., Munchen, 
-> 
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geldt voor sommige Vorfeldbevoegdheden, dat zij beperkt zijn tot bepaalde 
in de wet genoemde gevallen en gronden. Voor de vaststelling van gevallen 
hanteert het wetboek verschillende methoden: 
1 	diverse dwangmiddelen kennen een zogenaamde `Straftatenkatalog'; 

een limitatieve opsomming van strafbare feiten, vergelijkbaar met de 
lijst in art. 67, lid 1 sub c Sv; 

2 soms wordt gewerkt met de aanduiding `Straftaten von erheblicher be-
deutung'; in het wetboek zelf is dat begrip niet nader gedefinieerd. Een 
definitie staat wel in de memorie van toelichting bij het `Gesetz zur Be-
kampfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungs-
formen der Organisierten Kriminalitaf van 15 juli 1992, ingevolge 
waarvan een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden, waaronder de 
inzet van politie-infiltranten, het heimelijk gebruilcmaken van techni-
sche middelen voor de observatie, het heimelijk afluisteren van ge-
sprekken met technische middelen en het heimelijk maken van beeld-
opnamen, in StP0 zijn opgenomen. Het moet gaan om daden die 'den 
Rechtsfrieden empfindlich storen und geeignet sind, das Gefiihl der 
Rechtssicherheit der Bevolkerung erheblich zu beeintrachtigen! Die 
daden zijn minstens van `mittleren Kriminalitaf en maatgevend daarbij 
zijn niet zozeer de abstracte delictsbestanddelen alswel het onrecht dat 
in het concrete, individuele geval wordt teweeg gebracht;" °  

3 tot slot gebruikt de wet opsommingen van complexen van strafbare fei-
ten, zoals feiten op het gebied van de wapenhandel of illegale drugs-
handel of in georganiseerd verband begane feiten. I71  

De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn wederom van toe-
passing en komen met name via de wettelijke voorwaarden aan de orde, on-
der andere wanneer de wet eisen stelt aan de doelgerichtheid. Het dwang-
middel moet bijvoorbeeld dienstig kunnen zijn aan de opheldering van feiten 
of kunnen leiden tot arrestatie van de verdachte c.q. het vinden van zijn ver-
blijfplaats. in  Op diverse plaatsen stelt de wet als voorwaarde dat bij het 
achterwege blijven van het middel het onderzoek minder succesvol, aan-
zienlijk verzwaard, danwel tot mislukken gedoemd zal zijn. 173  De wet kent 
dus diverse gradaties van subsidiariteit. 

4-  

Beck 1993, p. 265. 
170 Zie ook P.J.P. Tak, 'Doltsland', in: P.J.P. Talc, Heimelijke opsporing in de Europese 

Unie, Antwerpen-Groningen, 2000, p. 121-205, m.n. p. 135. 
171 Zie bijvoorbeeld § 98a, 100a en 110a StP0. 
172 Zie bijvoorbeeld § 81a, 100a en 102 en 103 StP0. 
173 Zie bijvoorbeeld § 98a, 100a en100c StP0. 
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Bij een vergelijking van de twee fasen valt wel op dat in het Ermittlungsver-
fahren strengere en meer gedetailleerde voorwaarden worden gesteld aan de 
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden dan in de Vorfeldfase." 4  
Anderzijds zijn sommige onderzoekshandelingen die in de Vorfeldfase niet 
zijn toegestaan, onder bepaalde voorwaarden wel toegelaten in het strafvor-
derlijke opsporingsonderzoek. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hiervoor ge-
noemde telefoontap, het onderscheppen van andere vormen van telecommu-
nicatie en voor de `postvang'. 

Normering van de opsporing 

3.2.2 	De bevoegde autoriteiten en de toezichts- en/of gezagsstructuren 

3.2.2.1 De politie 

De fase die voorafgaat aan het `Ermittlungsverfahren', de `Vorfeldauf-
klarung', wordt in Duitsland dus beheerst door een eigen regime. De politie 
heeft tijdens deze fase een zelfstandige bevoegdheid tot de inzet van `opspo-
ringsbevoegdheden'. Zij is daarbij niet afhankelijk van het OM. Het gezag 
over de politie berust bij het landsbestuur. 

De taak van de politie tijdens het `Ermittlungsverfahren' is neergelegd 
in § 163 StP0. Zij moet de strafbare feiten waarvan zij kennis krijgt opspo-
ren en alle maatregelen treffen die, met het oog op het voorkomen van het 
verdwijnen van bewijsmateriaal, geen uitstel dulden. Daartoe is zij bevoegd 
alle instanties om informatie te vragen, en `bei Gefahr im Verzug' informatie 
te vorderen en allerlei handelingen van onderzoek te verrichten voorzover 
niet in andere wettelijke voorschriften de bevoegdheid daartoe in het bijzon-
der is geregeld. De politie is vervolgens verplicht het dossier onverwijld over 
te dragen aan het OM en vanaf dat moment berust daar de leiding van het 
voorbereidend onderzoek. 175  In spoedeisende gevallen kan de politie de Er-
mittlungsrichter rechtstreeks adieren, wanneer rechterlijke onderzoekshan-
delingen noodzakelijk zijn en de Staatsanwalt niet bereikbaar is (zie § 163 

174 Zie voor voorbeelden het deelrapport van G. Knigge & N.J.M. Kwakman in het tweede 
interimrapport, m.n. p. 140-142. 

175 Kritisch omtrent dit leiderschap van het OM: F.L Knemeyer en M. Deubert, `Kritische 
Oberlegungen zum Verhaltnis Staatsanwaltschaft - Polizei/Polizei - Staatsanwaltschaft', 
NJW 1992, nr. 49 P.  3131-3135. Volgens Knemeyer en Deubert is dit leiderschap niet 
noodwendig af te leiden uit de § 160 en 163 StP0. Eerder het tegendeel. De politie en 
het OM hebben ieder een eigen taalc en bevoegdheden. Zelfs door een `Weisung' wordt 
de politie niet een deel van het OM. De politie kan alleen optreden en voldoen aan 
`staatsanwaltschaftliche Weisungen voorzover die opdrachten liggen binnen haar taak 
en bevoegdheid. De politie is, aldus Knemeyer en Deubert, niet aan te merken als de 
veriengde arm van het OM. 
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Abs. 2, laatste zin StP0 jo. § 165 StP0). De politic treedt dan niet op in de 
hoedanigheid van Hilfsbeambte der Staatsanwalt. Het voorleggen geldt dan 
ook niet als een `Antrag' in de zin van § 162 StP0, maar als een mm of meer 
informele aansporing aan de Ermittlungsrichter om in zijn kwaliteit van 
`Notstaatsanwalf actief te worden. 176  Een vergelijkbare figuur treffen we 
aan in § 125 Abs. 1 StP0 waar de rechter bij onbereikbaarheid van de 
Staatsanwalt ambtshalve het aanhoudingsbevel mag geven (meer hierover in 
paragraaf 3.2.3.1). 

De genoemde bepalingen wekken de schijn dat de Staatsanwalt vanaf 
het moment dat een `Anfangsverdache bestaat alle touwtjes in handen heeft. 
De werkelijkheid is veelal anders. De bevoegdheden voorafgaand aan het op 
de hoogte stellen van het OM beoefent de politie onafhankelijk van het OM. 
De politic wikkelt in het merendeel van de gevallen, zeker als het gaat om 
routinegevallen, het opsporingsonderzoek zover af dat het openbaar ministe-
rie op basis van het proces-verbaal een beslissing over de vervolging kan 
nemen. I77 Wel is het zo dat de politic het opsporingsonderzoek slechts zelf-
standig, zonder tussenkomst van het openbaar ministerie, zal kunnen ver-
richten zolang de verdachte, getuige en eventuele deskundige cooperatief 
zijn en op uitnodiging van de politic vrijwillig op het bureau verschijnen en 
zolang geen opsporingsmethoden of dwangmiddelen behoeven te worden 
toegepast waarvoor inschakeling van het OM noodzakelijk is. 

3.2.2.2 Het OM 

Tijdens het `Ermittlungsverfahren', is de `Staatsanwaltschaft' de centrale 
autoriteit. Zij wordt aangeduid als 'Herrin' van dat vooronderzoek. De poli- 
tie is in het strafrechtelijk onderzoek aan haar bevelen onderworpen en sinds 

176 De politie mag de rechter als `Notstaatsanwalf niet gebruiken om een onwillige Staats-
anwalt te omzeilen. De rechter is niet bevoegd de leider van het onderzoek te corrige-
ren. Meer hierover in par. 3.2.2.2 (Het OM) en par. 3.2.2.3 (De rechter). 

177 Zie het deelrapport van G. Knigge & N.J.M. Kwakman in het tweede interimrapport, p. 
140 en de onder noot 37 aangehaalde literatuur. 
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de afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek in 1975 mag ook de 
eventuele inzet van een rechter aan die dominantie geen afbreuk doen. 178  

Het OM beschikt over extra bevoegdheden waardoor het in een opspo-
ringsonderzoek effectiever kan optreden dan de politie. Te noemen zijn: 
1 de bevoegdheid om bij alle openbare instellingen of diensten inlichtin-

gen in te winnen en onderzoek te verrichten of te doen verrichten door 
de openbare instellingen zelf dan wel door politiefunctionarissen. Voor 
dat laatste geval wordt aan die 'Behorden' en 'Beambten des Polizei-
dienstes' de bevoegdheid toegekend om informatie te vragen (§ 161, lid 
1 StP0). De instellingen en diensten zijn verplicht medewerking te 
verlenen tenzij er sprake is van een geheimhoudingsplicht; 

2 de bevoegdheid om getuigen en deskundigen voor verhoor op te roepen 
en in het uiterste geval onder dwang voor zich te doen verschijnen 
(§ 161a StP0); 

3 de bevoegdheid om inschakeling van een Ermittlungsrichter te vorderen 
bij het Amtsgericht. Het inschakelen van een rechter in het voorberei-
dend onderzoek overeenkomstig het bepaalde in § 162 StP0 vindt 
meestal zijn grond in het feit dat het OM bewijs veilig wil stellen. Zo is 
alleen de Ermittlungsrichter bevoegd getuigen en deskundigen onder 
ede te horen. In beginsel komen echter alle onderzoekshandelingen, die 
de wet in verband met de opheldering van strafzaken mogelijk maakt, 
voor een voordracht in aanmerking. Het kan dus ook gaan om handelin-
gen die de officier van justitie zelf kan verrichten. In die zin werkt de 
opdracht niet altijd bevoegdheidsverruimend. 

3.2.2.3 De rechter 

Met de afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek is de rechter dus niet 
uit het strafvorderlijk vooronderzoek verdwenen. Nog steeds levert de 'Er-
mittlungsrichter' een bijdrage door het verrichten van onderzoekshandelin-
gen. Het verrichten van die onderzoekshandelingen geschiedt overeenkom-
stig § 162 StP0 echter op initiatief van de officier van justitie. De rechter 

178 In dit verband kan ook worden gewezen op het feit dat de bevelsbevoegdheid van de 
rechter met betreldcing tot de toepassing van de meer ingrijpende dwangmiddelen, 
geenszins wil zeggen dat de Staatsanwalt, die om het bevel vraagt, aan de rechter on-
dergeschikt is. De rechter verleent niet meer dan een machtiging voor de gevraagde be-
voegdheid, ook al doet het woord `Anordnung' anders vermoeden. Het bevel schept 
voor de betrokken autoriteit geen verplichting tot uitvoering. Tweede interimrapport 
onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in strafzaken, deelrapport 2 
'De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek' (A.E. Harteveld & 
E.F. Stamhuis), p. 529. 
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toetst daarbij de wettelijke toelaatbaarheid van de onderzoekshandeling, 
maar niet de doelmatigheid of de noodzaak. Hij kan de omvang van de vor-
dering ook niet ambtshalve uitbreiden. Hij treedt slechts op als verlengde 
arm van het OM. 1" 

Een uitzondering geldt voor spoedeisende gevallen. Dan kan de rechter 
zelfstandig de noodzakelijke onderzoekshandelingen verrichten wanneer de 
`Staatsanwalf niet snel genoeg bereikbaar is (§ 165 StP0). Hij treedt dan op 
als `Notstaatsanwalf . In dergelijke gevallen kan ook de politie zoals hierbo-
ven al is opgemerkt (paragraaf 3.2.2.1) de rechter rechtstreeks adieren. In 
§ 166 StP0 is ook nog de mogelijkheid geschapen dat de rechter op verzoek 
van de verdachte onderzoekshandelingen verricht zonder een voorafgaande 
voordracht daartoe van de Staatsanwalt. Deze mogelijkheid moet worden 
bezien in verbinding met § 163a StP0. Daar wordt de verhorende ambtenaar, 
politiefunctionaris of Staatsanwalt opgedragen de ontlastende feiten van enig 
belang te onderzoeken, waarvande verdachte bij zijn verhoor melding maakt. 
Wanneer de verdachte pas bij verhoor door de rechter zijn verzoek naar vo-
ren brengt, kan de rechter doen wat andere functionarissen nog niet hebben 
kunnen doen. Vandaar dat in dit geval wet van `Notbeweisaufnahme' wordt 
gesproken. De verdere voortzetting van het aldus aangevangen onderzoek 
berust ook weer bij de Staatsanwalt. 18°  

Daar waar onderzoekshandelingen door de rechter noodzakelijk zijn en 
het optreden van de Staatsanwalt niet kan worden afgewacht, wordt de 
rechter dus aangemerkt als `Notstaatsanwalf . 1 " Daarmee wordt nog eens tot 
uitdrukking gebracht dat de rechter geen leidersrol meer heeft in het vooron-
derzoek. 182  De politie mag de rechter daarom niet als Notstaatsanwalt ge- 

179 Zie P.J.P. Tak, Duitsland', in: P.J.P. Tak, Heimelijke opsporing in de Europese Unie, 
Antwerpen-Groningen, 2000, p. 121-205, m.n., P.  129 en in het bijzonder P.J.P. Tak & 
J.A.W. Lensink, Het Vooronderzoek rechtsvergeltjkend onderzocht, Arnhem, Gouda 
Quint, 1990, P.  30. Zie ook het tweede interimrapport, deelrapport De rechterlijke be-
moeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek' (A.E. Harteveld & ER Stamhuis), p. 
532-534. 

180 Zie omtrent deze meer atypische gevallen van optreden van de rechter in het vooronder-
zoek het deelrapport `De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek' 
van A.E. Harteveld & ER Stamhuis in: Tweede interimrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in strafzaken, p. 535-536. 

181 Zie de vorige noot. Zie ook Claus Roxin, Strafvetfahrensrecht, 23. Aufl., Mtinchen, 
Beck 1993, p. 62-63. 

182 Overigens is het niet zo dat hij net als de politic wordt aangestuurd door het OM. De 
winst van de rechterlijke bemoeienis wordt juist gezien in de betroklcenheid van een 
autoriteit die buiten de lijn van het OM staat. Zie het deelrapport 'De rechterlijke be-
moeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek' van A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis in 
het tweede interimrapport, p. 525. 
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bruiken om een onwillige Staatsanwalt te omzeilen. De rechter is niet be-
voegd de leider van het onderzoek te corrigeren. Het is daarom ook zeer de 
vraag of van de mogelijkheid genoemd in § 166 StP0 gebruik mag worden 
gemaalct wanneer de verdachte wel eerder om onderzoek heeft verzocht, 
doch tevergeefs. De wet bepaalt dit niet uitdnikkelijk, maar het heeft er alle 
schijn van dat in het geval door of namens de Staatsanwalt negatief is beslist 
de Ermittlungsrichter dit met kan corrigeren. 

Wanneer dwangmiddelen moeten worden toegepast waarbij de grond-
rechten in het geding zijn, moet de Ermittlungsrichter worden ingeschakeld. 
(spoed kan hier trouwens ook een afwijking van dat uitgangspunt bewerk-
stelligen; meer hierover in de volgende paragraaf) Het merendeel van de 
strafvorderlijke bijzondere opsporingsmethoden staat in titel 8 Boek I StP0 
dat over dwangmiddelen handelt. Ofschoon de grondwetgever slechts ten 
aanzien van twee inbreuken op grondrechten heeft bepaald dat deze in be-
ginsel met dan op grond van een rechterlijke beslissing mogen plaatsvinden 
(het onderzoek in een woning, § 13 lid 2 GG en de vrijheidsbeneming, § 104 
lid 2 en 3 GG), heeft de wetgever op constitutioneel-politieke gronden be-
paald dat soortgelijke diep in de invloedsvrije sfeer van de burger ingrijpen-
de opsporingsmethoden in beginsel niet dan door de rechter of op zijn bevel 
dan wel met zijn toestemming mogen worden toegepast. In die gevallen oe-
fent de Ermittlungsrichter rechterlijke macht (richterliche Gewalt) uit en gaat 
het functioneel om daden van rechtspraak. 183  Er is dan sprake van een pre-
ventieve rechterlijke controle, waarbij de rechter de toelaatbaarheid van de 
bijzondere opsporingsmethode toetst. Hij is daarbij — anders dan bij het ver-
richten van onderzoekshandelingen op grond van § 162 StP0 niet gebonden 
aan het juridisch oordeel van het OM. 184  Anderzijds is de officier van justitie 
niet verplicht een rechterlijke Anordnung (bijvoorbeeld bij inbeslagneming 
en huiszoeking) ten uitvoer te leggen. De rechter verleent met meer dan een 
machtiging voor de gevraagde bevoegdheid. De Anordnung heeft dus geen 
`befehlscharacter' . 185  

183 Zie P.J.P. Tak, `Duitsland', in: P.J.P. Tak, Heimelijke opsporing in de Europese Unie, 
Antwerpen-Groningen, 2000, P.  121-205, m.n., p. 130 en de ter plaatse aangehaalde li-
teratuur en jurisprudentie. 

184 Zie omtrent deze rechterlijke controle het tweede interimrapport, het deelrapport van 
A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis `De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk 
vooronderzoek', p. 527-532. 

185 Zie GUnter Prechtel, Das Verhaltnis der Staatsanwaltschaft zum Ermittlungsrichter, 
Miinchen, VVF 1995, p. 66; en Th. Kleinknecht/L. Meyer-GoBner, Strafvelfahrens-
recht, 44. Aufl., Munchen, Beck 1999, p. 347. Zie ook P.J.P. Tak, 'OM en rechter in het 
Duitse vooronderzoek', D&D 1992, P.  673-684, m.n. p. 683 en de ter plaatse aange-
haalde literatuur. 
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3.2.3 	Bevoegdheidsverruimende omstandigheden 

3.2.3.1 'Gefahr im Verzug' 

Op de bovengeschetste uitgangspunten kan `Gefahr im Verzug' (dringende 
noodzakelijkheid, onverwijlde spoed), eventueel aangevuld met andere om-
standigheden, een uitzondering vormen. Het criterium werkt bevoegdheids-
ventimend. Ter illustratie kan worden gewezen op het voorarrest en de 
daarmee verbonden beslissingen (§ 114 e.v. StP0). Omdat de grondrechten 
van de verdachte in het geding zijn, is inmenging van de rechter noodzake-
lijk. Aangezien het een dwangmiddel in de voorfase betreft, is daartoe steeds 
een vordering van de Staatsanwalt vereist, met uitzondering van de situatie 
waarin deze niet bereikbaar is en een snelle afgifte van het bevel noodzake-
lijk is. In dat geval kan de rechter ambtshalve beslissen (§ 125 lid 1 StPO) 
en mag de politic zich rechtstreeks tot de Ermittlungsrichter wenden met het 
verzoek ambtshalve het voorarrest te bevelen. De rechter treedt dan op in 
zijn kwaliteit van `Notstaatsanwale. 186  In paragraaf 3.2.2.1 (De politie) zijn 
ook nog andere voorbeelden gegeven over het rechtstreeks adieren van de 
rechter door de politic. Bij bespreking van de positie van de rechter in para-
graaf 3.2.2.3 is daar nader op ingegaan. Ter plaatse is tevens gewezen op het 
feit dat Gefahr im Verzug ook regelmatig een uitzondering vormt op het uit-
gangspunt dat opsporingsmethoden en dwangmiddelen waarbij grondrechten 
in het geding zijn niet mogen worden toegepast zonder rechterlijke inmen-
ging vooraf. Dit geldt voor de door de politiewetten beheerste pro-actieve 
fase; bij indringende opsporingsbevoegdheden, bijvoorbeeld voor het af-
luisteren van gesprekken in of uit een woning met behulp van technische 
middelen en het maken van beeldopnamen in of uit een woning met behulp 
van technische middelen, is een machtiging, een `Anordnung', van de rech-
ter vereist. Kan zo'n machtiging niet worden afgewacht, dan kan de maatre-
gel door de korpschef worden bevolen. Een rechterlijke beslissing moet dan 
per omgaande worden gevraagd.' 87  Tijdens het Ermittlungsverfahren is 1)6 
Gefahr im Verzug' het OM soms bevoegd het dwangmiddel of de bijzondere 
opsporingsmethode op eigen gezag toe te passen. Dat geldt onder andere 
voor: 

186 Zie het uit het tweede interimrapport aangehaalde deelrapport van A.E. Harteveld & 
E.F. Stamhuis, p. 528. 

187 Concrete voorbeelden worden gegeven in het tweede interimrappon in het deelrapport 
van G. Knigge & Kwakman over het opsporingsbegrip en de normering van de 
opsporingstaak, p. 138-139. 

522 



Normering van de opsporing 

1 de inbeslagneming van brieven, poststukken en telegrammen (§ 99 en 
100 StP0); 

2 het onderzoek in een woning van anderen dan de verdachte met het doel 
de persoon die verdacht wordt van terroristische activiteiten aan te hou-
den mits die woning of ruimte zich in een gebouw bevindt waarvan op 
grond van feiten valt aan te nemen dat verdachte zich daar bevindt 
(§ 105 en 103 lid 1 zin 2 StP0); 

3 de inbeslagneming van drukwerk en de voor de productie van dat druk-
werk direct noodzakelijke installaties (§ 111n StP0); 

4 het onderscheppen van telecommunicatie (§ 100a StP0); 
5 	de inzet van politie-infiltranten tegen een bepaalde verdachte (§ 110b 

lid 2 onder 1 StP0); 
6 de inzet van politie-infiltranten in een woning (§ 110b lid 2 onder 2 

StP0). 

Ten aanzien van sommige andere dwangmiddelen en bijzondere opspo-
ringsmethoden zijn bij onverwijlde spoed zowel de officier van justitie als 
zijn hulpofficier (Hilfsbeambte der Staatsanwaltschaft; zie § 152 GVG) be-
voegd. Het betreft: 
1 het onderzoek in het lichaam van de verdachte en andere personen 

(§ 81a lid 2 en 81c lid 5 StP0); 
2 de inbeslagneming met uitzondering van brieven, poststukken en tele-

grammen (zie hierboven: § 98 lid 1 StP0); 
3 het onderzoek in een woning of ruimte van de verdachte of anderen 

(§ 105 lid 1 StP0); 
4 	het inrichten van controleposten op straat (§ 111 lid 2 StP0); 
5 het heimelijk maken van beeldopnamen (§ 100c lid 1 onder la StP0); 
6 het heimelijk gebruiken van technische middelen voor de observatie 

(§ 100c lid 1 onder lb StP0); 
7 het heimelijk afluisteren van gesprekken met technische middelen 

(§ 100c lid 1 onder 2 StP0). 

Indien in spoedgevallen de Staatsanwalt of de Hilfsbeambte optreedt zonder 
Anordnung, moet hij — met name wanneer het gaat om inbreuken met een 
voortdurend karakter — achteraf, meestal binnen een periode van drie dagen, 
soms zeven, alsnog rechterlijke autorisatie vragen. 188  Is de rechtsschending 

188 Een variant vertoont de regeling van inbeslagneming in § 97 en 98 StP0. Is zonder 
anordnung opgetreden, dan wordt de rechterlijke autorisatie achteraf alleen gevraagd 
wanneer de persoon die door de inbeslagneming getroffen is, bezwaar heeft gemaakt 
danwel deze getroffen persoon niet aanwezig is geweest tijdens de inbeslagneming en 

-> 
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een gebeuren van het moment zelf dan is autorisatie achteraf niet voorge-
schreven. Met een rechterlijke controle achteraf valt dan weinig te herstellen. 
Als voorbeelden kunnen worden genoemd, het onderzoek aan lichaam, in-
clusief het nemen van een bloedmonster (§ 81 StP0), de doorzoelcing van 
plaatsen (§ 102-105) en het uitvoeren van controles met behulp van 'road-
blocks' (§ 1 1 1 StP0). Uiteraard kan het bewijsmateriaal dat uit de niet ge-
autoriseerde bevoegdheidstoepassing is voortgekomen nog wel door de zit-
tingsrechter (of eventueel de rechter in het Zwischenverfahren; zie het twee-
de interimrapport, 'De rechterlijke bemoeienis met het vooronderzoek') 
worden getoetst. 

Wanneer de Staatsanwalt (of de Hilfsbeambte) bij dringende noodzaak 
zonder rechterlijke machtiging overgaat tot het toepassen van dwangmidde-
len, doet hij dit niet als Notrichter', maar op grond van een eigen bevoegd-
heid. Dat blijkt uit het felt dat een door het OM toegepast dwangmiddel niet 
met terugwerkende lcracht door een afwijzing van de vordering tot bekrach-
tiging ongedaan kan worden gemaakt door de Ermittlungsrichter. m  

3.2.3.2 	'Frischer tat' 

Trischer tat', ofwel heterdaad is naar Duits recht ook een rechtvaardiging 
voor de toekenning van ruime bevoegdheden aan politie en justitie en soms 
zelfs aan derden. Zie bijvoorbeeld de aan een ieder toekomende bevoegdheid 
om de verdachte zonder tichterliche anordnung vorlaufig festzunehmen' in 
§ 127 StP0 en de bevoegdheid tot het doorzoeken van woningen en bedrijfs-
ruimten tijdens de voor de nachtrust bestemde tijd in § 104 StP0. Op dit 
punt wijkt het Duitse recht in hoofdlijnen dus niet af van het Nederlandse 
recht. Slechts in de uitwerking zijn er verschillen. 

3.2.4 	Samenvatting 

In het opsporingsonderzoek spelen zowel de politie, het OM als de rechter 
een belangrijke rol. Het antwoord op de vraag wie beslist over de inzet van 
opsporingsmethoden en dwangmiddelen hangt onder andere af van de vraag 
of en zo ja in welke mate de betreffende bevoegdheden een inbreuk maken 
op de privacy of andere grondrechten. Bevoegdheden die geen of nauwelijks 
inbreuk maken op rechten van verdachten of derden kunnen worden bevolen 
door de korpschef of de officier van justitie. Zijn grondrechten in het geding 

dus geen bezwaar heeft kunnen maken. 
189 Zie PIP. Tak, 'OM en rechter in het Duitse vooronderzoek' in D&D 1992, p. 673-684, 

m.n. p. 683 en de ter plaatse aangehaalde literatuur. 
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dan is meestal een voorafgaande rechterlijke machtiging vereist. Uitzonde-
ringen zijn er voor de situatie waarin een rechterlijke beslissing niet kan 
worden afgewacht. Bij sommige dwangmiddelen mag de officier van justitie 
handelen zonder `anordnung' mits hij achteraf autorisatie vraagt. Het komt 
ook voor dat naast de officier van justitie ook de hulpofficier daartoe be-
voegd is. Er zijn situaties waarbij de spoedmogelijheid van de Staatsanwalt 
of de Hilfsbeambte niet naderhand aan de Ermittlungsrichter wordt voorge-
legd. Het gaat dan om gevallen waarin de uitoefening van de bevoegdheid 
een gebeuren van het moment zelf is. Toetsing achteraf kan dan evengoed 
plaatsvinden door de zittingsrechter. Naast spoed komt ook aan de heter-
daadsituatie een bevoegdheidsverruimende werking toe. 

Zowel in de politiewetten als in het Wetboek van Strafvordering wor-
den gevallen en gronden genoemd voor de toepassing van meer ingrijpende 
bevoegdheden. Dat het optreden noodzakelijk moet zijn, is in veel gevallen 
expliciet voorgeschreven. In de politiewetten is daamaast in meer algemene 
termen voorgeschreven dat het optreden van de politie doeldienstig moet zijn 
en moet voldoen aan de voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit. 
De redelijke verdenking speelt een belangrijke rol bij het onderscheid tussen 
het Ermittlungsverfahren (de reactieve fase van de opsporing) en de fase die 
daaraan voorafgaat, de Vorfeldaufklarung. Naarmate de bevoegdheden in-
grijpender zijn wordt vaak een hogere graad van verdenking vereist. 

3.3 	Engeland 

3.3.1 	Normering van de opsporingshandelingen 

De opsporing van strafbare feiten is in Engeland bij uitstek een politietaak. 
Voor de gebruikelijke opsporingsbevoegdheden Van de politie in het voor-
onderzoek bestaat vanaf midden jaren tachtig de Police and Criminal Evi-
dence Act (PACE), I9°  Daarin zijn onder andere de staandehouding en aan-
houding, het onderzoek aan kleding, de doorzoeking van plaatsen en bin-
nentreding, de inbeslagneming, het verhoor en de inverzekeringstelling uit-
voerig geregeld. De Act voorziet in criteria op grond waarvan de toepassing 
van deze dwangmiddelen is toegelaten of beperkt. Sommige dwangmiddelen 
kunnen slechts worden toegepast als er sprake is van delicten van een be-
paalde categorie. Met name de categorieen `arrestable offence' en 'serious 

190 Uitgebreid over de PACE en de daarin geregelde bevoegdheden, Michael Zander, The 
Police and Criminal Evidence Act 1984, Third Edition, London, Sweet & Maxwell 
1995. Zie ook P.J.P. Tak & J.A.W. Lensink, Net Vooronderzoek rechtsvergeltjkend on-
derzocht, Arnhem, Gouda Quint, 1990, p. 75 e.v. 
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arrestable offence' verdienen hierbij enige aandacht. Welke feiten daaronder 
vallen is nader omlijnd in de PACE.respectievelijk s. 24 en s. 116.' 9 ' Anders 
dan dat de aanduiding wellicht doet vermoeden is de vraag of een feit tot de 
laatste categorie behoort niet zozeer van belang in verband met de vaststel-
ling van de gevallen waarin aanhouding mogelijk is, als wel voor de toepas-
sing van andere dwangmiddelen. 192  Al naar gelang de toepassing van 
dwangmiddelen een grotere inbreuk op vrijheidsrechten oplevert, is een ho-
gere graad van verdenking vereist. De PACE kent meerdere graden van ver-
denlcing. Soms wordt gesproken van 'Reasonable grounds for believing'. 
Deze graad van verdenking is bijvoorbeeld vereist voor een last tot huiszoe-
king (s. 8 PACE). In andere gevallen wordt de verdenlcing geformuleerd als 
'reasonable grounds for suspecting', onder andere bij de aanhoudingsbe-
voegdheid (s. 24 en 25 PACE) en bij de doorzoeking naar aanleiding van de 
aanhouding (s. 18 PACE). De eerstgenoemde graad van verdenking is 
zwaarder dan de tweede graad. 193  Naarmate de dwangmiddelen meer ingrij-
pen in de persoonlijke levenssfeer is ook de toepassing met extra waarborgen 
omgeven. Bepaalde dwangmiddelen kunnen bijvoorbeeld slechts worden 
toegepast door functionarissen met een bepaalde rang. Voor de toepassing 
van andere dwangmiddelen, zoals de 'warrant', is de toestemming van een 
hogere functionaris of een rechter nodig. Voorts wordt liaak nauwkeurig om-
schreven aan welke vormvereisten moet worden voldaan en op welke gron-
den het dwangmiddel mag worden toegepast. De gronden hebben overigens 
niet altijd betrekking op strafvorderlijke doelen. De PACE somt in s. 25 bij-
voorbeeld een aantal 'general arrest conditions' op die veel weg hebben van 
onze bestuurlijke ophouding. Daaniaast zijn er nog andere voorbeelden 
waaruit blijkt dat de Act niet alleen betrekking heeft op de normering van 
strafvorderlijke opsporingsactiviteiten in enge zin, maar soms ook op hande-
lingen die meer liggen in de proactieve of preventieve sfeer, zoals preventief 
onderzoek aan personen en voertuigen wanneer bepaalde omstandigheden 
zich voordoen. Met name de `roadchecks' van s. 4 PACE kunnen een uitge-
sproken preventief karakter hebben. De politie kan gedurende een week, met 
mogelijke verlenging, roadchecks houden om vast te stellen of zich in de 

191 Zie omtrent de inhoud van deze categorieen nader, Michael Zander, a.w., p. 66 en p. 
296-298. 

192 P.J.P. Tak & J.A.W. Lensink, ow., p. 76. 
193 Zie omtrent deze graden van verdenking, K. Lidstone, C. Palmer, Bevan and Lidstone's, 

The Investigation of Crime. A Guide to Police Powers, London, Butterworths 1966, p. 
7. Een nuancering van de verdenkingsgraad geldt overigens niet voor het politieoptre-
den in het algemeen, althans in de regelingen over de bijzondere opsporingsbevoegdhe-
den treft men die niet aan (zie verderop). 
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voertuigen verdachten of getuigen van 'serious arrestable offences' bevinden 
(de roadchecks in het kader van de verkeerswetgeving zijn geregeld in de 
Road Traffic Act). De politie kan dergelijke roadchecks ook houden met het 
oog op toekomstige strafbare feiten waarvan ze lucht heeft gekregen. Van 
een concrete verdenking hoeft geen sprake te zijn. 194  

In Engeland is geen sprake van een scherpe scheiding tussen proactieve 
en reactieve opsporing. Bepaalde regelingen in de PACE doen dit al ver-
moeden. De politie kan een opsporingsonderzoek starten zodra ze daartoe 
aanleiding ziet. Niettemin waren het tot voor kort vooral specialistische in-
stanties, zoals de National Criminal Intelligence Service, die zich bezig hiel-
den met het proactieve onderzoek. De reguliere politie kreeg pas echt aan-
dacht voor een proactieve aanpak na de publicatie in 1993 van een rapport 
van de Engelse Rekenkamer over de effectiviteit van de politie bij de bestrij-
ding van de criminaliteit. 195  Ook de regelgeving inzake bijzondere opspo-
ringsmethoden was achtergebleven. Tot ver in de jaren negentig van de vori-
ge eeuw, bestond er voor de bijzondere opsporingsbevoegdheden alleen een 
wettelijke regeling voor het onderscheppen van telecommunicatie, 'the In-
terception of Communications Act' (1985), alsmede vier (niet gepubliceer-
de) richtlijnen, te weten: 
— the Home Office Guidlines on Informants who take Part in Crime 

(1969, nieuwe versie 1986); 
— the Home Office Guidlines on the Use of Equipment in Police Survei-

lance Operations (1984); 
— the Association of Chief Police Officers Guidelines on the Use of Un- 

dercover Police Officers in major Crime Investigations' (1990); en 
— the Association of Chief Police Officers Guidelines on the Use and Ma-

nagement of Informants' . 196  

Vooral de richtlijnen over de heimelijke inzet van technische middelen wa-
ren van belang, omdat deze de grondslag vormden voor observatiewerk-
zaamheden, het afluisteren van gesprekken en het maken van foto-, film- en 
video-opnamen en het plaatsen van peilapparatuur. De status van die richtlij- 

194 Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in 
strafzaken, deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opspo-
ringstaak' (G. Knigge & N.J.M. Kwakman), p. 146-148. 

195 De achterstand die de politie had opgelopen bleek vooral de inzet van geavanceerde 
afluister- en observatieapparatuur en het gebruik van andere technisch of tactisch gea-
vanceerde opsporingsmethoden te betreffen. 

196 Zie hieromtrent P.J.P. Tak, `Engeland en Wales', in: P.J.P. Tak, Heimelijke opsporing 
in de Europese Unie, Antwerpen-Groningen, 2000, P.  207-298, m.n. p. 207 en 208. 
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nen was echter zwak. Slecht in een enkel geval bleek de rechter bereid het 
gebruik van een bijzondere opsporingsmethode aan die richtlijnen te toet-
sen. 197 

In de loop der jaren werd langzaam duidelijk dat het ontbreken van een 
wettelijke grondslag voor de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden 
tot problemen aanleiding zou geven, zeker gezien het feit dat deze methoden 
steeds vaker gepaard gingen met inbreuken op het huisrecht en het eigen-
domsrecht. Mede in het licht van art. 8 EVRM en de daarop gebaseerde ju-
risprudentie (zie paragraaf 2.4.3.3) heeft dit geleid tot de Police Act van 
1997. Deze wet en de daarbij behorende Code of Practice geven gedetail-
leerde regels over de toestemmingsprocedure voor bijzondere opsporings-
methoden, waarbij woningen en besloten plaatsen heimelijk worden betre-
den, alsmede inbreuken op telefoongeheim worden gemaakt, voorzover die 
niet vallen onder aanvankelijk de Interception of Communications Act van 
1985 en tegenwoordig de Regulation of Investigatory Powers Act. De wet 
spreekt bij deze activiteiten van 'Intrusive Surveillance'. 

Voordat toestemming kan worden gegeven (over welke procedure 
straks meer) moet ingevolge de Police Act aan de volgende voorwaarden 
zijn voldaan: 
1 	het moet gaan om 'serious crime'(s. 93, lid 2 Police Act). Wat daaron- 

der wordt verstaan is omschreven in s. 93, lid 4 Police Act: 98  
2 de operatie moet noodzakelijk zijn omdat het zeer waarschijnlijk is dat 

deze van substantiele waarde is voor het voorkomen of opsporen van 
die 'serious crime' (s. 93, lid 2 onder a Police Act); 

3 datgene wat met de operatic wordt beoogd, kan naar alle redelijkheid 
niet met andere middelen worden bereikt (s. 93, lid 2 onder b Police 
Act). 

De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit spelen een belangrijke 
rol. Dit blijkt uit de hierboven genoemde voorwaarden en uit de bij de Police 

197 Zie P.J.P. Tak, a.w., p.208. 
198 `(...), conduct which constitutes one or more offences shall be regarded as serious crime 

if, and only if, -(a) it involves the use of violence, results in substantial financial gain or 
is conduct by a large number of persons in pursuit of a common purpose, or (b) the of-
fence or one of the offences is an offence for which a person who has attained the age of 
twenty-one and has no previous convictions could reasonably be expected to be sen-
tenced to imprisonment for a term of three years or more, (...). Veel duidelijkheid ver-
schaft deze open definitie overigens niet. Een limitatieve en zelfs een indicatieve op-
somming van feiten ontbreekt met betrekking tot de toepassing van bijzondere opspo-
ringsbevoegdheden. Op dit punt wijkt de Engelse regeling af van veel andere Europese 
rechtssystemen. Zie hieromtrent PiP. Tak, a. w., p.216. 
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Act behorende Code of Practice. Oorspronkelijk was dat de Intrusive Sur-
veillance, Code of practice van 1999. Deze wordt binnenkort vervangen door 
de Covert Surveillance, Code of Practice. 199  In paragraaf 2.2 staat: 'Any per-
son giving an authorisation should first satisfy him/herself that the authori-
sation is necessary on particular grounds and that the surveillance is propor-
tionate to what it seeks to achieve.' 

Naast de op de Police Act van 1997 steunende Code of Practice inzake 
Intrusive Surveillance zijn door de Associations of Chief Police Officers en 
HM Customs and Excise in de loop van 1999 als reactie op de aanvaarding 
van de Human Rights Act (1998), een reeks Codes of Practice gepubliceerd 
die de hiervoor genoemde Home Office Guidelines inzake informanten en 
het gebruik van technische middelen bij heimelijke politieoperaties, alsmede 
de Association of Chief Police Officers Guidelines over de inzet van under-
cover politiefunctionarissen en over de inzet en het runnen van informanten 
hebben vervangen. 2m  

Deze Codes of Practice, die inmiddels voor een deel zijn verwerkt in 
wet- en regelgeving (zie hieronder) maakten deel uit van het Public State-
ment on Standards in Covert Law Enforcement Techniques. In dit Public 
Statement verklaarden de belangrijkste Engelse instanties belast met rechts-
handhaving zich bij de uitvoering van hun taken te zullen houden aan de in 
het EVRM vervatte verplichtingen. Daarbij zou worden gestreefd naar een 
balans tussen de mensenrechten enerzijds en de effectieve bestrijding van 
criminaliteit anderzijds. Hiervoor zijn dus standaards voor gedrag bij under-
cover operaties opgesteld. Essentieel daarbij is dat de inzet van die operaties 
uitdrukkelijk vooraf gerechtvaardigd moet worden, dat de proportionaliteit 
en de subsidiariteit van die operaties getoetst wordt en dat zorgvuldig wordt 
omgegaan met de verkregen informatie. Ook achteraf moet worden getoetst 
of bij de voorbereiding en uitvoering van de operaties de standaards in acht 
zijn genomen. Een beroep op het algemeen belang om informanten, ver-
trouwelijke bronnen en informatie alsmede gevoelige technieken en tactie-
ken niet bekend te geven (Public Interest Immunity), zal alleen kunnen wor-
den gedaan wanneer de verstrekking van die informatie schade zal opleveren 
voor die informanten of bronnen danwel de effectiviteit van de technieken en 
tactieken in de toekomstige onderzoeken zal verminderen. Op 1 September 
1999 werden de Codes of Practice gepubliceerd door de Home Office. Om-
dat ze alleen bindend waren voor de politie en burgers daaraan geen rechten 

199 De Covert Surveillance, Code of Practice is ontworpen naar aanleiding van de RIPA en 
geeft uitwerking aan de daarin geregelde 'covert surveillance', welke zowel de 'direc-
ted' als de 'intrusive' surveillance omvat. 

200 Uitgebreid over deze codes, P.J.P. Tak, a.w., p. 217-219. 
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konden en om te voldoen aan de eisen die het EVRM stelt, wilde de regering 
de onderwerpen uit deze ACP° Codes verwerken in wet- en regelgeving. 
Dit leidde in 2000 tot 'the Regulation of Investigatory Powers Act (afgekort 
als RIPA of de 2000 Act). 20 ' De bevoegdheden (Powers) daarin zijn: 

— the interception of communications; 
— the acquisition of communications data (eg billing data); 
— intrusive surveillance (on residential premises/in private vehicles); 
— covert surveillance in the course of specific operations; 
— the use of covert human intelligence sources (agents, informants, under-

cover officers); 
— access to encrypted data. 

Met betrekking tot deze bevoegdheden moet de wet, aldus de Explanatory 
Notes by the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, het volgende 
duidelijk regelen: 
— the purposes for which they may be used; 
— which authorities can use the powers; 
— who should authorise each use of the power; 
— the use that can be made of the material gained; 
— independent judicial oversight; 
— a means of redress for the individual. 

Niet al deze zaken zijn in de RIPA zelf uitgewerkt. De betreffende Act geldt 
namelijk in samenhang met bestaande wetgeving, in het bijzonder 'the Intel-
ligence Services Act' (1994), 'the Police Act' (1997) en 'the Human Rights 
Act' (1998). Aileen de Interception of Communications Act 1985 is met de 
onderhavige Act, die een geheel nieuw regime verschaft voor de interceptie 
van communicatie, ingetrokken. De 'Secretary of State' zal moeten zorgdra-
gen voor de begeleidende 'Codes of Practice' . 202  

Tussen de Police Act en de RIPA zijn belangrijke overeenkomsten wat 
betreft de toepassingsvoorwaarden, de betrokken autoriteiten en de wijze van 
toezicht. De wetten bevatten een gedetailleerde regeling van de gevallen 
waarin en gronden waarop bijzondere opsporingsmethoden kunnen worden 

201 Zie omtrent de inwerkingtreding welke partied plaatsvindt, 
http:/www.homeoffice.gov.uk/ripafripact.htm.  

202 In de tockomst zullen dat Cr vijf zijn. Inmiddels zijn er vier ontwerpen klaar voor 'pu-
blic consultation': de 'Interception of Communications', 'Accessing Communications 
Data', 'Covert Surveillance' en 'Covert Human Intelligence Source'. Deze codes zullen 
de ACP° codes vervangen. 
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toegepast. De proportionaliteit en subsidiariteit spelen daarbij opnieuw een 
belangrijke rot. Het optreden moet bijvoorbeeld noodzakelijk zijn met het 
oog op het voorkomen of opsporen van ernstige strafbare feiten. Verder is 
van betekenis of datgene wat met het optreden wordt beoogd, naar alle rede-
lijkheid niet met andere middelen kan worden bereikt. 203  Naast `necesserary 
for the purpose of preventing or detecting serious crime, worden in de RIPA 
ook andere gronden genoemd zoals: 'in the interests of national security' en 
'for the purpose of safeguarding the economic well-being of the United 
Kingdom'. Dit verschil met de Police Act vloeit voort uit het feit dat de 
RIPA niet alleen betrelcking heeft op het reguliere politiewerk, doch ook op 
de activiteiten van Binnenlandse Veiligheidsdiensten. 204  Centraal in beide 
regelingen staan verder de autoriteiten die de toepassing van deze methoden 
kunnen bevelen, danwel daartoe toestemming kunnen geven, de procedure 
die voor de inzet dient te worden gevolgd, de duur van de inzet, het opslaan 
en bewaren van de verkregen informatie, alsmede de procedure die gevolgd 
moet worden wanneer in strijd is gehandeld met de voorgeschreven regels. 

3.3.2 	De bevoegde autoriteiten en de toezichts- en/of gezagsstructuren 

3.3.2.1 De politie 

De opsporing van strafbare feiten is in Engeland, zoals gezegd, bij uitstek 
een politietaak. De politie verricht haar opsporingstaak, zonder dat de opspo-
ringsambtenaren daarbij in enige gezagsrelatie staan tot justitie. Tot 1985 lag 
de beslissing om na het vooronderzoek al dan niet tot vervolging over te 
gaan, zelfs geheel in handen van de politie. Het politieapparaat dat onder de 
verantwoordelijkheid van de 'Secretary of State' valt, bestaat uit 43 regio-
nale korpsen, elk onder leiding van een 'Chief Constable' (korpschef). 205  De 
laatste beschikt over een ruime mate van beleidsvrijheid wat betreft de inzet 
van middelen en mankracht en de opsporingsmethoden die hij wit hanteren. 
De Crown Prosecution Service heeft formeel geen zeggenschap over het op-
sporingsonderzoek. Mede omwille van het streven naar enige harmonisatie 

203 Zie onder andere s. 5 RIPA (interception), s. 22 RLPA (obtaining and disclosing com-
munications data), s. 28 RIPA (directed surveillance), s. 29 RIPA (covert human intelli-
gence sources), s. 32 RIPA (intrusive surveillance). 

204 In de PACE zijn de gronden overigens ook niet beperkt tot strafvorderlijke doelen. Zie 
voor voorbeelden het tweede interimrapport, het deelrapport 'Het opsporingsbegrip en 
de normering van de opsporingstaak' van G. Knigge & N.J.M. Kwakman, p. 147. 

205 Daarnaast zijn er nog speciale opsporingsdiensten. Zie het deelrapport van G. Knigge & 
N.J.M. Kwakman in het tweede interimrapport, p. 145. 
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en uniformiteit is in de loop van de tijd regelgeving ontwikkeld ter zake van 
politieoptreden, hetgeen in 1985 heeft geleid tot de hiervoor beschreven Po-
lice and Criminal Evidence Act. 

Opsporingsambtenaren beschikken over tal van bevoegdheden zowel in 
de proactieve als in de reactieve sfeer, die niet berusten op een specifieke 
wettelijke grondslag maar die voortvloeien uit hun algemene politietaak. 
Sommige opsporingsmethoden zijn onderwerp van ministeriele richtlijnen 
die zijn opgesteld in overleg met de 'Central Conference of Chief Constables 
of Police'. De laatste jaren hebben echter de meer ingrijpende opsporings-
methoden, onder invloed van het EVRM, een plaats gekregen in wettelijke 
regelingen, zoals de hierboven genoemde Police Act (1997) en de Regulati-
on of Investigatory Powers Act 2000. Voor zover opsporingsambtenaren 
gebruik (willen) maken van de meer klassieke dwangmiddelen zijn de PACE 
en enkele bijzondere wetten van toepassing. De (wettelijke) voorzieningen 
verschaffen niet alleen criteria op grond waarvan de toepassing van bepaalde 
opsporingsmethoden en dwangmiddelen zijn toegelaten of beperkt, maar 
wijzen ook de bevoegde autoriteiten aan en voorzien in een procedure van 
goedkeuring en toezicht. Naarmate de bevoegdheden meer ingrijpen in de 
persoonlijke levenssfeer is de toepassing ook in dat opzicht met extra waar-
borgen omgeven. Zo kunnen bepaalde opsporingsmethoden en dwangmid-
delen slechts worden toegepast door functionarissen met een bepaalde rang. 
Het rangenstelsel van de politic is dus van belang. Niet zelden is de toe-
stemming van een hogere autoriteit nodig en in uitzonderlijke gevallen die 
van de rechter (meestal het magistrates court). Als hogere autoriteit komen 
in aanmerking: 

— de 'authorising officer'; 
— de 'Commissioner'; en 
— de 'Secretary of State'. 

In de betreffende wetten en de bijbehorende Codes of Practice is aangegeven 
wie de authorising officers zijn, of als zodanig kunnen optreden. Het gaat 
veelal om functionarissen uit het opsporingsapparaat zelf. Zij bekleden 
daarin een hoge rang. In aanmerking komt bijvoorbeeld de Chief Constable 
en deze kan die bevoegdheid weer delegeren aan bijvoorbeeld de Assistant 
Chief Constable. 206  Soms worden hoge ambtenaren van de Home Office als 
zodanig aangewezen. Ook de Secretary of State wordt wel als 'authorising 

206 Zie bijvoorbeeld s. 93 en 94 van de Police Act en s. 30 e.v. van de RIPA. 
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officer' aangewezen. Uiteraard staat hij buiten het opsporingsapparaat, maar 
functioneel is hij niet onafhankelijk. 207  

De Commissioner is een van het opsporingsapparaat onafhankelijke 
figuur, die een hoge rechterlijke functie uitoefent of heeft uitgeoefend. Hij 
wordt benoemd door de Prime Minister. 208  De authorising officer moet aan 
de Commissioner (schriftelijk) melding doen van zijn toestemming. Soms is 
er sprake van een verzwaarde procedure, bijvoorbeeld wanneer een intrusive 
surveillance gepaard gaat met het betreden van een woning, een hotelkamer 
danwel een kantoor of waarbij de kans bestaat dat vertrouwelijke informatie 
informatie zal worden verkregen, moet er bovendien voorafgaande toestem-
ming worden ingewonnen van een Commissioner. 209  

Uit het feit dat een toestemming of machtiging voor de inzet van opspo-
ringbevoegdheden slechts kan worden verleend op initiatief van de politie, 
blijkt nog eens duidelijk dat de politie zelf de beschiklcing heeft over de op-
sporingsbevoegdheden en zelf leiding geeft aan het opsporingsonderzoek. 

Zodra er voldoende bewijs is verzameld om de verdachte met succes te 
kunnen vervolgen, dient de opsporingsambtenaar de verdachte daarvan op de 
hoogte te stellen, hem te wijzen op zijn zwijgrecht en hem vervolgens zo 
spoedig mogelijk voor te geleiden voor de 'custody officer'. Die gaat na of 
de verdachte in staat van beschuldiging kan worden gesteld en of er redenen 
zijn voor inverzekeringstelling of dat er 'bail' kan worden verleend. Deze 
'charge' markeert een omslagpunt in het strafproces. Vanaf dat moment 
krijgt het proces een sterk accusatoir karakter en wordt de verdachte in het 
algemeen niet meer verhoord. 

3.3.2.2 Het OM 

In 1985 trad de Prosecution of Offences Act in werking en werd er een 
Crown Prosecution Service in het leven geroepen. Zij is verantwoordelijk 
voor de verdere vervolging. 21°  De Crown Prosecution Service is enigszins 
vergelijkbaar met het OM, zij het dat zij meer fungeert als 'gate watcher' 
dan als dominus litis van het strafproces. Het maakt op grond van een aantal 
criteria van de Code for Crown Prosecutors een afweging of de door de poli-
tie in beschuldiging gestelde verdachte al dan met dient te worden vervolgd. 

207 Zie de vorige noot. 
208 Zie s. 91 van de Police Act en s. 57 van de R1PA. 
209 Zie s. 97 Police Act en s. 36 RIPA. In sommige gevallen is er ook nog een beroep mo-

gelijk op de Chief Surveillance Commissioner. Zie s. 102 Police Act en s. 38 RIPA. 
210 Zie het tweede interimrapport, deelrapport Nervolging en Rechtsbescherming' 

(J.B.H.M. Simmelink & Y.G.M. Baaijens-van Geloven), p. 405 e.v. 
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Die criteria zijn bij de politie bekend en hebben daarom een zekere invloed 
op het opsporingsonderzoek door de politie. In de praktijk vindt er dus toch 
een zekere sturing plaats door de Crown Prosecution Service, ondanks het 
feit dat deze instantie fonneel geen zeggenschap over de opsporingsactivi-
teiten van de politie heeft en zij geheel onafhankelijk van elkaar opereren. 2" 

3.3.2.3 De rechter 

Een instructierechter, zoals die op het Europese vasteland bestaat, kent men 
in Engeland niet. Ook niet in het recente verleden. Nietemin komt de rechter 
wel voor in de regelingen die het vooronderzoek beheersen, maar dan met 
name als toezichthouder op de toepassing van dwangmiddelen. Hij heeft 
daarin geen monopoliepositie zoals min of meer in Duitsland het geval is. 
Als toezichthoudend functionaris wordt de rechter, veelal een lid van het 
'Magistrates Court' of het 'Crown Court, slechts af en toe ingeschakeld 
vanwege zijn onafhankelijkheid en afstandelijkheid ten opzichte van het on-
derzoek. Ingevolge s. 43 PACE is de rechter betrokken bij het voorarrest. 212  
Het doorzoeken van plaatsen is een dwangmiddel dat eveneens is onderwor-
pen aan rechterlijk toezicht. Een voorafgaande 'warrant' van een rechter is 
vereist. De PACE geeft daarvoor een min of meer algemene regeling. Hierbij 
moet echter worden aangetekend, dat zelfs deze regeling van rechterlijk toe-
zicht toch weer uitzonderingen kent. In s. 18 PACE zijn deze uitzonderingen 
omschreven. 213  Rechterlijke toestemming is ook vereist voor het bevel tot 
het verschaffen van decryptiesleutels en decoderingen. Deze toestemming 
ligt in het verlengde van het rechterlijk toezicht op bevelen tot uitlevering 
van van schriftelijk materiaal, vereist krachtens s. 9 PACE. Voor het overige 
voorziet de RIPA nergens in een voorafgaande toestemming van de rechter. 
De Police Act 1997 voorziet evenmin in een voorafgaande toestemming van 
de rechter. De Commissioners moeten er op toezien dat de Police Act en de 
RIPA op juiste wijze worden nageleefd. Het is de vraag of de Commissioner 
kan worden aangemerkt als een 'independent judicial authority' in de zin van 
het EVRM. Het gaat hier wel om functionarissen met een min of meer magi-
stratelijke status, maar hun functie is niet ingebed in de reguliere rechterlijke 
macht. 2I4  Deze vraag kan overigens ook worden gesteld met betrekking tot 

211 Zie vorige noot. 
212 De regeling van voorarrest laat ook een `bevoegdhedenpirarnide' zien. 
213 Doorzoelcingsbevoegdheden van oudere datum zijn overigens ook niet alle ingetroklcen 

bij invoering van deze wet. Zie het tweede interimrapport, A.E. Harteveld & E.F. Stam-
huis, ow., p. 541-542. 

214 Bij de totstandkoming van de Police Act 1997 is uitvoerig gediscussieerd over de vraag 
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het 'Tribunal' uit deel 4 van de RlPA dat gaat over de controle op de opspo-
ringsbevoegdheden (s. 65 e.v.). Het Tribunal, dat is samengesteld uit leden 
die een juridisch beroep hebben uitgeoefend of deel hebben uitgemaakt van 
de rechterlijke macht, moet toezicht houden op het gebruik van de bij zonde-
re opsporingsbevoegdheden zoals die zijn neergelegd in de betreffende Act. 
Onder de jurisdictie van het Tribunal vallen klachten van personen die zich 
gegriefd voelen door het gebruik van bijzondere opsporingsbevoegdheden, 
zoals de inzet van informanten en infiltranten, observatie en de inbreuk op 
eigendom of op draadloze telecommunicatie door de politie en het onder-
scheppen van post of telecommunicatie. Dit kan zijn omdat het gedrag van 
de politie niet te verenigen is met het EVRM of omdat het onder 'challenge-
able circumstances' heeft plaatsgevonden. Het Tribunal onderzoekt de klacht 
en kan vernietiging van de gegevens gelasten en elke vorm van compensatie 
toekennen die het passend acht. 

In Engeland wordt van de Commissioners en het Tribunal in elk geval 
wel dezelfde afstandelijkheid verwacht als van de rechter. Deze verwachting 
leeft trouwens ook ten aanzien van de Secretary of State. In zeker opzicht 
weerspiegelt het Engelse recht dus dezelfde gedachte als in ons land gang-
baar is, namelijk dat voor een opklimmende graad van toezicht, de waarborg 
wordt gezocht in een toenemende afstand ten opzichte van de primair uitvoe-
rende personen. In ons land fungeert de rechter echter veel meer als top van 
de opklimmende hierarchie van supervisie over het handelen in het vooron-
derzoek. Wat hierbij echter niet uit het oog mag worden verloren is het feit 
dat het Engelse vooronderzoek in beginsel geen bewijs oplevert voor de be-
rechting. Het is vorm gegeven vanuit de gedachte dat het vooronderzoek de 
bewijslevering op de zitting moet voorbereiden. 

Als bewijsmiddelen kunnen bepaalde producten uit het vooronderzoek 
wel gebruikt worden, maar veelal is er dan een verbinding nodig met een 
getuige of deskundige die er in zijn verklaring naar verwijst. 215  
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of niet toch de rechter in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij aanzienlijke inbreuken 
door de politie op het huisrecht, om voorafgaande toestemming zou moeten worden ge-
vraagd. Een bevestigend antwoord werd echter verworpen op grond van de overweging 
dat zulke beslissingen vaak met spoed moeten worden genomen en dat toestemming 
door een hoge politiefunctionaris de enige praktische oplossing is. Verder werd gesteld 
dat het betrekken van de rechter in het beslissingsproces 'would compromise the inde-
pendence of the judiciary'. Zie P.J.P. Tak, `Engeland en Wales', in: P.J.P. Tak, Heime-
lijke opsporing in de Europese Unie, Antwerpen-Groningen, 2000, p. 207-298, m.n., p. 
227. 

215 Voor de gemiddelde strafzaak is m.n. de verklaring van de politiefunctionaris over zijn 
waarnemingen tijdens het verrichten van het vooronderzoek het sleutelbewijs. Tweede 
interimrapport, deelrapport 5, 'De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk voor-
onderzoek' (A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis), p. 541. 
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3.3.3 	Bevoegdheidsverruimende omstandigheden 

Spoed en heterdaad 
In het Engelse systeem werkt spoed net als in andere rechtssystemen be-
voegdheidsverruimend. Het optreden van de bevoegde autoriteiten en autori-
satie door de bevoegde instanties kan niet altijd worden afgewacht. In de 
Acts zijn daarvoor regelingen getroffen. Het afgeven van een machtiging tot 
onderschepping van telecommunicatie en post door de 'Secretary of State' 
kan in geval van spoed door een 'senior official' geschieden (s. 7 RIPA). 
Intrusive surveillance moet door een 'senior authorising officer' worden ge-
autoriseerd, maar in geval van spoed kan dit ook geschieden door zijn 
plaatsvervanger of een officier van lagere rang (s. 34 RIPA en s. 94 Police-
Act). De goedkeuringsprocedure door de Commissioner kan ook achterwege 
blijven als haast is geboden. Wel moet hij dan zo snel als haalbaar geinfor-
meerd worden over de redenen van deze haast. Hij kan dan alsnog de beslis-
sing tot inzet van een intrusive surveillance operatie terugdraaien. Denk ook 
aan de hierboven reeds genoemde uitzondering op het rechterlijk toezicht bij 
het doorzoeken van plaatsen. Het doorzoeken van plaatsen toebehorend aan 
een verdachte die is aangehouden voor een `arrestable offence' (in s. 24 
PACE staat welke feiten daartoe behoren), teneinde bewijs te verkrijgen ter 
zake van dat delict of daarmee verbonden delicten, is slechts onderworpen 
aan toezicht door hogere politiefunctionarsissen. De spoedeisendheid van dit 
type doorzoelcing speelt bij deze uitzondering een belangrijke rol. Met name 
wanneer iemand op heterdaad wordt aangehouden zou een voorafgaande 
machtiging van de rechter voor de doorzoeking tot verlies van bewijsmateri-
aal kunnen leiden. Spoed speelt trouwens ook een rol bij de aanhouding zelf. 
Een Constable mag zonder warrent aanhouden, (a) anyone who is about to 
commit an arrestable offence; en (b) anyone whom he has reasonable 
grounds for suspecting to be about to commit an arrestable offence. Boven-
dien is in het Engelse rechtssysteem ingevolge s. 24 PACE iedereen bevoegd 
tot aanhouding zonder 'warrant', wanneer de aan te houden persoon is 'in 
the act of committing an arrestable offence'. Op dit laatste punt wijkt het 
Engelse recht niet wezenlijk af van het recht in Nederland of Duitsland. 

3.3.4 	Samenvatting 

In Engeland speelt de politie een hoofdrol in het opsporingsonderzoek. For-
meet heeft de Crown Prosecution Service geen zeggenschap over dat onder-
zoek. Hierin wijkt de Engelse regeling dus af van de Nederlandse en de 
Duitse. De taak van de rechter in het opsporingsonderzoek is in Engeland, in 
vergelijlcing met Nederland en Duitsland, ook veel geringer. Slechts in uit- 
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zonderingsgevallen is vooraf van hem een machtiging vereist. De Engelse 
regeling kent een geheel eigen structuur aangaande de beslissingsbevoegd-
heid over de inzet van opsporingsmethoden en dwangmiddelen. Het rangen-
stelsel van de politie is van belang. Bepaalde opsporingsmethoden en 
dwangmiddelen kunnen slechts worden toegepast door functionarissen met 
een bepaalde rang. Bovendien is vaak de toestemming van een hogere auto-
riteit binnen het Korps vereist, dan wel van een Commissioner of de Secreta-
•ry of State. In het engelse recht zijn ook regelingen getroffen voor de situatie 
dat het optreden of de toestemming van de bevoegde personen vooraf niet 
kan worden afgewacht. Naast de voor spoed geschapen bevoegdheidsuit-
breidingen, maken informatie, notificatie en het al dan niet verlenen van au-
torisatie achteraf, daarvan deel uit. Tot slot kan in dit verband nog worden 
gewezen op de heterdaadsituatie als bevoegdheidsverruimende omstandig-
heid. 

In de verschillende Engelse regelingen worden naast de betrokken auto-
riteiten en de wijze van toezicht, de toepassingsvoorwaarden omschreven. 
Deze bestaan veelal uit een opsomming van gevallen en gronden. De pro-
portionaliteit en de subsidiariteit spelen daarbij steeds een belangrijke rol. In 
het Engelse recht bestaat geen scherpe scheiding tussen proactieve en reac-
tieve opsporing. Voor de toepassing van de klassieke dwangmiddelen is wel 
steeds een verdenking nodig. De PACE kent meerdere graden van verden-
king. Een nuancering van de verdenkingsgraad geldt niet voor het politieop-
treden in het algemeen, althans in de regelingen over de bijzondere opspo-
ringsbevoegdheden treft men die niet aan. De politie kan een opsporingson-
derzoek beginnen zodra ze daartoe aanleiding ziet. Naar Engels recht kan er 
overigens snel sprake zijn van een vermoeden dat een strafbaar feit is ge-
pleegd omdat de voorbereiding van strafbare feiten, de 'conspiracy', al een 
zelfstandig strafbaar feif oplevert. Waaruit dit vermoeden moet bestaan of 
waarop het moet berusten, is niet terug te vinden in de wet. Wel wordt bij-
voorbeeld in de Police Act of in de RIPA (onder andere) gerefereerd aan de 
noodzakelijkheid 'for the purpose of preventing or detecting crime.' Deze 
binding impliceert dat er een zekere aanleiding moet zijn voor de opsporing 
en daarmee wordt ook enigerlei vorm van verdenking verondersteld. Het 
opsporingsdoel is in onderhavige regelingen echter duidelijk als een zelf-
standige voorwaarde omschreven en is dus niet, zoals in het Nederlandse 
recht, in een verdenkingsvoorwaarde verpakt. 216  

216 Zie omtrent dit laatste het tweede interimrapport, deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip 
en de normering van de opsporingstaak' (G. Knigge & N.J.M. Kwalcman), p. 346-347. 
Zie ook hoofdstuk 5. 
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4 	Het toedelingsvraagstuk 

4.1 	Inleiding 

In het huidige wetboek hebben diverse functionarissen een rol bij de toepas-
sing van opsporingsbevoegdheden: de opsporingsambtenaar, de hulpofficier 
van justitie, de officier van justitie, de rechter-conunissaris en de raadkamer 
van de rechtbank. Bij de `verdeling' van bevoegdheden over deze functiona-
rissen wordt uitgegaan van het richtsnoer dat naarmate de ingrijpendheid van 
een bevoegdheid toeneemt, een hogere autoriteit bij de beslissing tot toepas-
sing van die bevoegdheid moet worden betrokken. 217  Deze `piramidale' 
structuur is vanouds in het wetboek herkenbaar: de `hoogste' autoriteit is 
toegerust met de meeste en meest ingrijpende bevoegdheden. Het is de vraag 
of die structuur moet worden behouden of dat er moet worden gekozen voor 
een ander stelsel. Hierbij kan worden gedacht aan de toedeling van bevoegd-
heden aan opsporingsambtenaren, waarbij voor de meer ingrijpende be-
voegdheden wordt gewerkt met machtigingsconstructies. Wellicht is ook een 
mengvorm denkbaar. 

In alle gevallen is een deelvraag bij de betrokkenheid van `hogere' auto-
riteiten bij de uitoefening van bevoegdheden, de aan deze functionarissen toe 
te kennen rot. Die rol kan bestaan uit het verlenen van goedkeuring of 
machtiging vooraf, maar ook uit een directe bemoeienis met de feitelijke 
uitvoering van de opsporingsactiviteit zelf. In het bestaande systeem zegt de 
toedeling van de bevoegdheid nog niet zoveel over de invulling van de be-
trokkenheid. In het huidige wetboek is bijvoorbeeld de doorzoekingsbe-
voegdheid van woningen tegen de wil van de bewoner in principe aan de 
rechter-commissaris voorbehouden. Aileen in geval van dringende noodza-
kelijkheid komt deze bevoegdheid ook toe aan de officier van justitie en 
eventueel aan de hulpofficier (art. 110 jo art. 97). Bij die doorzoeking wordt 
uitgegaan van een aanwezigheid van de rechter-commissaris en de officier 
van justitie, dan wel van een zeer directe bemoeienis hunnerzijds met de be-
treffende doorzoekingsactiviteiten. 218  Bij aanhouding buiten heterdaad ligt 

217 In het geval van heterdaad wordt onder andere vanwege de geringe kans op dwaling de 
kring van bevoegden uitgebreid (vergelijk bijvoorbeeld aanhouding bij heterdaad, het 
betreden van plaatsen en het doorzoeken van plaatsen: zie de art. 53, 55, 55a, 966, 96c 
en 97 Sv). Uitbreiding van de kring van bevoegden rnicklels een getrapt systeem vindt 
ook plaats om redenen van spoed (zie bijvoorbeeld de aanhouding buiten heterdaad in 
art. 54 en het doorzoeken van plaatsen en woningen in de art. 96c en 97). 

218 Deze persoonlijke bemoeienis is vereist, omdat bij de uitvoering van de betreffende 
bevoegdheid de vraag kan opkomen of er vormen van braak moeten worden toegepast 
(openbreken van kasten, laden, vloeren etc.). Deze vervolgbeslissingen maken deel uit 
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de zaak weer anders. Deze bevoegdheid komt in het huidige wetboek toe aan 
de officier van justitie (art. 54, lid 1). 219  In de praktijk geschiedt de aanhou-
ding buiten heterdaad echter door gewone opsporingsambtenaren terwijl de 
officier van justitie bij de uitvoering daarvan zelden aanwezig is. In feite 
houdt het optreden van de officier van justitie met betrekking tot deze be-
voegdheid dus met meer in dan het verlenen van een goedkeuring vooraf aan 
de toepassing. Van een bemoeienis zijnerzijds met de aanhouding zelf is 
geen sprake. Dit laatste kan ook worden vastgesteld bij de stelselmatige ob-
servatie. De officier van justitie beveelt de stelselmatige observatie. Daarmee 
wordt tot uitdrulcking gebracht dat de toepassing van die bevoegdheid aan 
hem is opgedragen. Het is echter de politie die de bevoegdheid uitvoert. Van 
een persoonlijke bemoeienis van de officier van justitie met de feitelijke uit-
voering is ook in dit geval nauwelijks sprake. 22°  

De toedeling van bevoegdheden naar huidig recht zegt dus niet veel 
over de aard van de betrokkenheid van de bevoegde autoriteiten. Het is daar-
om de vraag of de bestaande piramidale structuur gehandhaafd moet blijven 
en of voor het toedelingsvraagstuk geen nieuwe uitgangspunten kunnen 
worden geformuleerd die meer inzicht verschaffen in de rol van de betrok-
ken autoriteiten. 

4.2 	Het huidige recht 

De piramidale structuur in het huidige wetboek houdt verband met de oor-
spronkelijke inrichting van het vooronderzoek. In het wetboek van strafvor-
dering van 1838 was het onderzoek onderverdeeld in de `voorlopige infor-
matien'(art. 55 e.v. Sv 1838) en de `geregtelijke instructie' (art. 83 e.v. Sv 
1838). De werkzaamheden tijdens de `voorlopige informatien' stonden onder 
leiding van de officier van justitie en strekten tot het verzamelen van aanwij-
zingen omtrent het strafbare feit en de vermoedelijke dader. Ten behoeve 
van dat onderzoek waren hem enige dwangmiddelen toegekend. Hoofdregel 
was evenwel dat in dit stadium tegen de verdachte in principe geen dwang-
middelen mochten worden toegepast. De verdachte diende als elk ander bur-
ger behandeld te worden. Een uitzondering betrof de mogelijkheid tot aan- 

van het ingezette onderzoek en moeten worden genomen door de autoriteit die bevoegd 
is te beslissen over het doorzoeken zelf. 

219 Alleen indien zijn optreden niet kan worden afgewacht komt de bevoegdheid ook toe 
aan de hulpofficier en, indien zijn optreden niet kan worden afgewacht, aan de opspo-
ringsambtenaar. Zie art. 54, tweede en derde lid. 

220 Op zichzelf is dat ook niet nodig omdat bij aanhouding en observatie in het algemeen 
geen tussentijdse beslissingen zijn te verwachten, zoals aangegeven in verband met het 
doorzoeken van woningen. 
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houding van de verdachte bij ontdeldcing op heterdaad. Vooruitlopend op de 
instructie kon de rechter-commissaris op `requisitoif van de officier van 
justitie onderzoekshandelingen verrichten. De belangrijkste hiervan waren 
het horen van getuigen (art. 55 e.v. Sv 1838). Voor het overige was deze in-
leidende fase van het onderzoek in het wetboek maar spaarzaam geregeld. 
Nam de gerechtelijke instructie een aanvang, dan ging de verantwoordelijk-
heid voor het onderzoek en de te nemen beslissingen over naar de rechtbank. 
De instructie stond onder leiding van de als gedelegeerde van de rechtbank 
optredende rechter-commissaris en was uitgebreid geregeld. Ten behoeve 
van dat onderzoek waren hem verschillende onderzoeksbevoegdheden toe-
gekend. In de kern is deze oude fasering van het vooronderzoek en de wijze 
van regulering terug te vinden in de systematiek van het huidige wetboek. 
Zeker ten tijde van de invoering van het wetboek in 1926 was de onder lei-
ding van de officier van justitie staande opsporing eveneens maar beperkt 
genormeerd. Ten behoeve van dat opsporingsonderzoek waren aan hem en 
de opsporingsambtenaren opnieuw maar spaarzaam dwangmiddelen toege-
kend. Dat onderzoek had eveneens een voorlopig karakter en diende te wor-
den voortgezet in een gerechtelijk vooronderzoek. Het door de rechter-
commissaris te leiden gerechtelijk vooronderzoek was wel uitgebreid gere-
geld. Aan hem kwamen in dat kader allerlei onderzoeksbevoegdheden en 
dwangmiddelen toe. De officier van justitie beschikte nog steeds slechts bij 
uitzondering over meer ingrijpende opsporingsbevoegdheden en dwangmid-
delen. 22 ' 

In de oorspronkelijke inrichting van het vooronderzoek, in het bijzonder 
in de betekenis van het gerechtelijk vooronderzoek en de rol daarin van de 
rechter-commissaris, ligt de piramidale structuur van de bevoegdheidsverde-
ling dus besloten. De rechter-commissaris beschikte over de meer ingrijpen-
de opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen. De bevoegdheden van de 
officier van justitie (en eventueel de hulpofficier) hadden in de meeste ge-
vallen een afgeleid karakter. Daarvan kon slechts gebruik worden gemaakt 
indien het optreden van de rechter-commissaris niet kon worden afge-
wacht. 222  Spoed en heterdaad vonnen al sinds jaar en dag een rechtvaardi-
ging voor de toekenning van ruime bevoegdheden aan politic en justitie 

221 Zie voor de oorspronkelijke inrichting van het vooronderzoek en de betekenis daarvan 
voor de systematiek in het huidige wetboek van strafvordering ook het Tweede interim-
rapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, deelrapport 4 'VervoIging en rechtsbe-
scherming' (J.B.H.M. Simmelink & Y.G.M. Baaijens-van Geloven). 

222 Zie bijvoorbeeld de huiszoeking en inbeslagneming in art. 97 (oud) Sv. In de huidige 
doorzoekingsregeling van woningen zonder toestemming van de bewoner in art. 97 
(nieuw) Sv is dit karakter overigens gehandhaafd. 
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(meer hierover in paragraaf 4.4.4). In latere jaren is de systematiek van het 
vooronderzoek echter ingrijpend veranderd. Sedert 1926 is de betekenis van 
het opsporingsonderzoek onder leiding van de officier van justitie sterk toe-
genomen. Aan de officier van justitie is een aantal ingrijpende bevoegdheden 
toegekend. Zo kan worden gewezen op de bevoegdheid tot het doorzoeken 
van plaatsen (art. 96c Sv) en op de in het wetboek van strafvordering ge-
noemde bijzondere opsporingsbevoegdheden die op zijn bevel worden uit-
geoefend (zie de art. 126g e.v.). Het openen van een gerechtelijk vooronder-
zoek is daarbij geen voorwaarde meer. Soms is wel een machtiging van de 
rechter noodzakelijk. Deze machtiging vertegenwoordigt tevens een tweede 
verandering in de systematiek van het vooronderzoek. Als vorm van rechter-
lijke bemoeienis met het vooronderzoek is sedert 1926 namelijk vaker geko-
zen voor een machtigingsstructuur en niet voor een toedeling van de be-
voegdheid aan de rechter-commissaris zelf. Voorbeelden zijn de machtiging 
tot het leggen van conservatoir beslag (zie art. 103), de machtiging tot het 
opnemen van vertrouwelijke communicatie (art. 1261 en 126s) en de machti-
ging voor een onderzoek van telecommunicatie (art. 126m en 126t). Deze 
bevoegdheden komen dus niet aan de rechter-commissaris toe en bestaan 
onafhankelijk van het gerechtelijk vooronderzoek. Met de beschreven veran-
deringen is de piramidale structuur echter nog niet geheel van tafel geveegd. 
Het is althans nog steeds zo dat, naarmate de bevoegdheid ingrijpender is, 
een hogere autoriteit ten opzichte van de opsporingsambtenaren, hetzij in de 
persoon van de officier van justitie hetzij in de persoon van de rechter, bij de 
beslissing tot toepassing van die bevoegdheid moet worden betrokken. Die 
betrokkenheid zelf is echter wel van aard veranderd. Het impliceert niet 
meer automatisch dat de betreffende bevoegdheid toekomt aan de hogere 
autoriteit, doch de betrokkenheid van een hogere autoriteit kan ook bestaan 
uit een door hem (of haar) te verlenen goedkeuring of machtiging. Met name 
waar het de betrokkenheid van de rechter betreft is diverse malen gekozen 
voor de machtigingsstructuur. De officier van justitie lijkt nog wel over ei-
gen bevoegdheden te beschikken. Daarvan kan echter worden gezegd dat 
feitelijk gezien zijn optreden vaak ook niet meer inhoudt dan de goedkeuring 
van het optreden door opsporingsambtenaren. Dit geldt met name voor de 
aanhouding buiten heterdaad en de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Een 
uitzondering daarop vormt de inverzekeringstelling. Een typisch eigen be-
voegdheid van de rechter-commissaris is het bevelen van de bewaring. 
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4.3 	Wat leert vreemd recht? 

In het vorige hoofdstuk hebben we onder andere met het oog op het toede-
lingsvraagstuk een blik geworpen op het Duitse en Engelse recht. Daarbij 
kon worden vastgesteld dat zowel in Duitsland als in Engeland ten aanzien 
van de opsporingsbevoegdheden een piramidale structuur waarneembaar is. 
Deze piramidale structuur betreft met name de beslissing tot inzet van die 
bevoegdheden en de controle over die inzet. In beide landen wordt binnen 
die piramidale structuur rekening gehouden met situaties van spoed en he-
terdaad. Voor het overige zijn er grote verschillen tussen beide rechtstelsels 
die vooral cultuurafhankelijk en historisch bepaald zijn. In het Duitse opspo-
ringsonderzoek zijn het vooral de politic en het OM die de onderzoekshan-
delingen verrichten en daarvoor over allerlei bevoegdheden beschikken. 
Daarbij komt betekenis toe aan het onderscheid tussen de Vorfeldaufldarung 
en het Ennittlungsverfahren. In de eerste fase speelt de officier van justitie 
geen rol. Bevoegdheden die geen of nauwelijks inbreuk maken op rechten 
van verdachten of derden kunnen worden bevolen door de korpschef of de 
officier van justitie. Zijn grondrechten in het geding dan is meestal een voor-
afgaande rechterlijke machtiging vereist. De taak van de rechter is in hoofd-
zaak controlerend van aard. Dat wit niet zeggen dat hij helemaal geen onder-
zoekshandelingen verricht. In * 162 StP0 is aan de Staatsanwalt de moge-
lijkheid gegeven bij de Ermittlungsrichter een voordracht te doen tot het uit-
voeren van onderzoekshandelingen. De rechter treedt dan echter op als ver-
lengde arm van het OM. De officier van justitie houdt de leiding over het 
onderzoek. Hij raakt dit ook niet kwijt wanneer de rechter als `Notstaatsan-
walt' optreedt of op grond van * 166 StP0 onderzoekshandelingen verricht 
(zie paragraaf 3.2.2.3). De Staatsanwaltschaft wordt niet voor niets aange-
duid als 'Herrin' van het vooronderzoek. 

In Engeland speelt de politie een hoofdrol in het opsporingsonderzoek. 
Formeel heeft de Crown Prosecution Service geen enkele zeggenschap over 
dat onderzoek (zie paragraaf 3.3.2.2). Hierin wijkt de Engelse regeling dus 
sterk af van het Duitse recht en ook van het Nederlandse. De taak van de 
rechter is in het opsporingsonderzoek in Engeland ook veel geringer dan in 
Duitsland en Nederland. De rechter verricht geen onderzoekshandelingen en 
slechts in uitzonderingsgevallen is vooraf van hem een machtiging vereist 
(zie paragraaf 3.3.2.3). De Engelse regeling kent een geheel eigen stnictuur 
aangaande de beslissingsbevoegdheid over de inzet van opsporingsmethoden 
en dwangmiddelen. Het rangenstelsel van de politic speelt daarbij een be-
langrijke rol. Bepaalde opsporingsmethoden en dwangmiddelen kunnen 
slechts worden toegepast door functionarissen met een bepaalde rang. Bo-
vendien is vaak de toestemming van een hogere autoriteit binnen het korps 
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(authorising officer), of buiten het korps (Commissioner of de Secretary of 
State) vereist. 

4.4 	Uitgangspunten voor een nieuwe regeling 

4.4.1 	Een platte toedelingsstructuur en een piramidale toezichtsstructuur 

Opsporingsbevoegdheden vloeien voort uit de opsporingstaak. Naar alge-
meen wordt aangenomen heeft dit tot gevolg dat opsporingsambtenaren aan 
wie die taak is toebedeeld, over opsporingsbevoegdheden kunnen beschik-
ken. Nadere wettelijke normering van de opsporingsbevoegdheden is vereist 
als het opsporingsmiddel inbreuk maakt op grondrechten of daartoe een ree-
ele dreiging vormt. Andere redenen om tot nadere normering over te gaan 
zijn; de betrouwbaarheid van de bewijsvergaring, het recht van de verdachte 
op een fair hearing, het vereiste van controleerbaarheid en transparantie en 
de corruptiegevoeligheid van de opsporingsmethoden. Hoe forser de inbreuk 
is die op grondrechten wordt gemaakt, of hoe groter de corruptiegevoelig-
heid, des te preciezer zal de wet moeten zijn en des te groter de waarborgen 
die zij biedt. 223  Rechtswaarborgen zijn te vinden in de in hoofdstuk 5 te be-
spreken voorwaarden voor toepassing; de gevallen en gronden. Zij kunnen 
ook zijn gelegen in het toedelingsvraagstuk; met name in de wijze waarop 
aan de toedeling van bevoegdheden vorm wordt gegeven. Op de algemene 
regel dat opsporingsbevoegdheden voortvloeien uit de opsporingstaak en 
toekomen aan een ieder die met die opsporingstaak is belast, kunnen uit een 
oogpunt van rechtsbescherming dus restricties worden aangebracht. De 
vraag is waaruit die restricties moeten bestaan. 

In paragraaf 4.1 hebben wij aangegeven dat de bestaande piramidale 
structuur niet onze voorkeur geniet. Daarmee is niet gezegd dat wij ons niet 
bewust zijn van het feit dat de uitoefening van bepaalde opsporingsbevoegd-
heden soms bijzondere eigenschappen veronderstelt om de kwaliteit te waar-
borgen en dat daarmee in de wet of in een lagere regeling rekening kan of 
moet worden gehouden. Hierbij gaat het echter vooral om specifieke kwali-
teitseisen die worden verondersteld en deze zijn niet per definitie gekoppeld 
aan het bekleden van een hogere rang of functie binnen of buiten het opspo-
ringsapparaat. Bovendien verschaft de bestaande piramidale structuur weinig 
inzicht in de feitelijke rol van de betrokken autoriteiten en doet soms gekun- 

223 Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in 
strafzaken, deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opspo-
ringstaak' (G. Knigge & N.J.M. Kwakman). 
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steld aan.224  Het is niet zo dat wij aan de inschakeling van een hogere auto-
riteit bij ingrijpende bevoegdheden geen waarde hechten. k sommige ge-
vallen is die inschakeling gezien de uitleg van het EVRM door het Europees 
Hof zelfs verplicht (zie paragraaf 2.4.3.3). Het gaat echter om de vorm 
waarin de bemoeienis moet worden gegoten. Daarin wijken onze opvattin-
gen af van het huidige systeem. Wij gaan uit van een in beginsel platte 
structuur waar het de toedeling van bevoegdheden betreft. Degene die in de 
pralctijk met de uitvoering is belast, is ook degene aan wie naar onze mening 
de bevoegdheid moet worden toegekend. Met andere woorden, de bevoegd-
heden in het opsporingsonderzoek (waartoe dus ook de dwangmiddelen be-
horen; zie hoofdstuk 2) komen toe aan opsporingsambtenaren. Worden er 
voor de uitoefening van een bepaalde bevoegdheid bijzondere eigenschap-
pen vereist dan kan bij de regeling van die bevoegdheid daarmee rekening 
worden gehouden. 225  Wij nemen hier als invalshoek de algemene opspo-
ringstaak toegekend aan algemene opsporingsambtenaren. Voor de toedeling 
van opsporingsbevoegdheden aan buitengewone opsporingsambtenaren en 
daarmee samenhangende zaken wordt verwezen naar het deelrapport 'Hui-
tengewone opsporingsambtenaren en opsporingsbevoegdheden in Bijzondere 
Wetten' (N.J.M. Kwakman). Waar inschakeling van een andere of hogere 
autoriteit noodzakelijk is, kiezen wij in beginsel voor een toezichtsconstruc-
tie in de vorm van een goedkeurings- of machtigingsstructuur. Die toezichts-
constructie wordt gekenmerkt door een piramidale opbouw. Hoe ingrijpen-
der de bevoegdheid, hoe hoger de autoriteit die toezicht houdt. Men zou 
kunnen spreken van een `gematigd piramidale structuur'. Gematigd omdat 
het piramidale karakter vooral betrekking heeft op de toezichtsconstructie en 
niet zozeer op de toedeling van de bevoegdheden zelf. 

In beginsel komen de opsporingsbevoegdheden dus toe aan de opspo-
ringsambtenaren. Slechts in uitzonderingsgevallen is een beperking op die 
toedeling van opsporingsbevoegdheden aangewezen. Een daarvan is het 
voorarrest. De bevoegdheid tot inverzekeringstelling komt toe aan de officier 
van justitie; het bevel tot bewaring aan de rechter-commissaris; de gevan-
genhouding aan de raadkamer van de rechtbank. De feitelijke uitvoering kan 
daarbij aan anderen, zelfs aan derden (bijvoorbeeld de gevangenbewaarder) 
worden overgelaten. Een andere uitzondering betreft de rechter-commissaris. 
Hij kan optreden als voorpostrechter en in dat kader bijvoorbeeld een getuige 

224 Zie bijvoorbeeld art. 126v Sv waarin is bepaald dat de officier van justitie kan bevelen 
dat een opsporingsambtenaar met een persoon die geen opsporingsambtenaar is over-
eenkomt dat deze voor de duur van het bevel bijstand verleent aan de opsporing door 
stelselmatig informatie in te winnen. 

225 Voor de wijze waarop (in de wet zelf of in een lagere regeling) zie par. 2.3. 
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onder dwang of onder ede verhoren. Zijn optreden in het kader van een van 
een mini-instructie verdient hier ook enige aandacht. Wezenlijk daarbij is dat 
de rechter-commissaris op basis van de vordering van de officier van justitie, 
het verzoek van de verdachte of de opdracht van de rechtbank beslist over de 
wijze waarop het wenselijk geachte onderzoek moet worden uitgevoerd en in 
hoeverre daartoe gebruik moet worden gemaakt van opsporingsbevoegdhe-
den (zie paragraaf 2.4.3.5). Hij ontleent zijn onderzoeksbevoegdheid dus aan 
die vordering, dat verzoek of die opdracht en de omvang van het door hem 
uit te voeren onderzoek wordt daardoor ook tevens begrensd. 226  Aangezien 
hij zelf geen opsporingsambtenaar is en dus in beginsel ook niet over opspo-
ringsbevoegdheden beschikt, moet hij aan opsporingsambtenaren — en dus 
ook aan de officier van justitie — de nodige bevelen kunnen geven. Zij — ook 
de officier van justitie — zijn dan verplicht om aan het bevel gevolg te geven 
en deze bevelsbevoegdheid geldt voor alle opsporingsbevoegdheden, dus 
ook voor de ingrijpende activiteiten waarvoor de rechter-commissaris door-
gaans op vordering van de officier van justitie een machtiging dient te verle-
nen. Aan hen komt geen oordeel meer toe omtrent de opportuniteit van de 
uitvoering van het bevel. Dit volgt uit hetgeen hierboven als wezenlijk werd 
genoemd bij de mini-instructie namelijk dat de rechter-commissaris, binnen 
zijn — door de vordering, het verzoek of de opdracht — begrensde onder-
zoeksopdracht, de leiding heeft van het onderzoek en hij degene is die beslist 
over de wijze waarop het wenselijk geachte onderzoek moet worden uitge-
voerd, en welke middelen daarbij moeten worden ingezet. In wezen lijkt zijn 
leidinggevende positie dan op die van de officier van justitie. De laatste kan 
ook als leider van het onderzoek bevelen geven aan het opsporingsapparaat 
(onderzoekshandelingen door de rechter-commissaris kan hij uitloldcen door 
een vordering) en die bevelen worden met meer op opportunuteit getoetst 
(meer over de toetsingscriteria in paragraaf 4.4.4). 

4.4.2 	Vormen van toezicht 

In het gematigd piramidale toedelingssysteem lciezen wij dus voor een toe-
zichtsconstructie. In die toezichtsconstructie zijn de rechtswaarborgen gele-
gen die noodzakelijk zijn bij ingrijpende bevoegdheden. Het op exclusieve 
wijze voorbehouden van bepaalde bevoegdheden aan bepaalde autoriteiten 

226 Zie over de positie van de rechter-commissaris als onderzoeker en zijn verhouding tot 
de officier van justitie, het Tweede interimrapport van het onderzoeksproject Strafvor-
dering 2001, dedrapport 5, 'De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooron-
derzoek' (A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis), m.n. par. 5.4 en 5.6. 

545 



Nortnering van de opsporing 

zoals de officier van justitie (eventueel in getrapte vorm aan de hulpofficier) 
en de rechter, is slechts uitzondering. 

Toezicht kan bestaan uit een toetsing vooraf van de voorgenomen han-
deling. Een goedkeurings- of machtigingsconstructie (zie voor het verschil 
paragraaf 4.4.4) wijst op een preventieve toetsing. Een dergelijke toetsing is 
niet zelden een minimaal vereiste voor de grondwettigheid van de inbreuken 
die in het kader van het strafvorderlijk onderzoek op de burgerrechten wor-
den gemaakt. Goedkeuring en machtiging zijn echter rekbare begrippen. Zij 
kunnen ook een toezicht impliceren dat zich uitstrekt over de uitvoering van 
de bevoegdheid zelf. Daarin is dan tevens een extra waarborg gelegen van de 
door ons voorgestane toestemmingsconstructie. In sommige gevallen is een 
voortdurend toezicht of periodieke toetsing noodzakelijk. Denk aan zeer in-
grijpende en voortdurende bevoegdheden. Bijvoorbeeld het doorzoeken van 
plaatsen en woningen en het tappen en afluisteren van vertrouwelijke infor-
matie. De persoonlijke bemoeienis van de toezichthoudende autoriteit met de 
uit te voeren activiteiten, eventueel in de vomit van een periodieke toetsing, 
kan dan niet worden gemist. In de wettelijke regeling zal tot uitdrukking 
kunnen worden gebracht wanneer een dergelijke vorm van toezicht of een 
periodieke toetsing noodzakelijk wordt geoordeeld. Dit kan met de woorden: 
`een doorzoeking vindt plaats onder de leiding van ....' 

4.4.3 	De toezichthoudende autoriteiten 

Toetsing door de rechter is de optimale variant van toezicht op het concrete 
handelen. 227  Voor toetsing kunnen naast de rechter ook andere functionaris-
sen figureren; bijvoorbeeld een hogere functionaris of instantie binnen het-
zelfde overheidsorgaan (denk aan de hulpofficier bij de politie en de centrale 
toetsingscommissie bij het openbaar ministerie) of een functionaris buiten de 
politieorganisatie (denk aan de officier van justitie). Het bepalen van de ge-
vallen waarin de betrokkenheid van bepaalde autoriteiten wordt verlangd is 
niet alleen een kwestie van het formuleren en volgen van systematische uit- 

227 De commissie van Traa stelde kortweg vast dat inbreuken op grondrechten altijd een 
rechterlijke toetsing vooraf vergen. Zie Inzake opsparing, Den Haag, Sdu 1996, p. 458. 
In de grondrechtenparagraaf van onze Grondwet en in verdragsteksten is voor deze 
sidling geen ondersteuning te vinden. Slechts in het geval van vrijheidsbeneming (art. 
15 OW, art. 5 EVRM, art. 9 IVBP) en bij inbreuken op het briefgeheim (art. 13 OW) 
worth rechterlijk toezicht als minimum geformuleerd. Toch is het uitgangspunt in con-
fesso, dat ook andere vormen van schending van een grondrecht in het kader van de 
strafvorderlijke informatievergaring aan rechterlijk toezicht onderworpen zijn. Zie het 
tweede interimrapport, deelrapport 5, 'De rechterlijke bemoeienis met het strafvorder-
lijk vooronderzoek', p. 558. 
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gangspunten doch ook een kwestie van rechtspolitieke overwegingen. Die 
overwegingen en de daarop gebaseerde keuzen zijn niet onafhankelijk van 
de tijdsgeest. Met het formuleren van bovengenoemde uitgangspunten is dus 
nog niet gezegd aan wie de verschillende bijzondere toezichthoudende be-
voegdheden moeten worden toegekend. Op deze plaats kan er aan worden 
herinnerd dat wij in het tweede interimrapport (deelrapport 4, `Vervolging en 
rechtsbescherming', hoofdstuk 2) aan het openbaar ministerie een centrale 
rol hebben toegekend in het opsporingsonderzoek. Dit heeft uiteraard gevol-
gen voor het onderhavige vraagstuk. De officier van justitie geeft leiding aan 
het opsporingsonderzoek en vanuit die positie is hij belast met een algemeen 
toezicht. Bij meer ingrijpende bevoegdheden (bijvoorbeeld stelselmatige 
observatie en infiltratie) kan aan hem een bijzonder toezicht worden opge-
dragen. Gedurende het opsporingsonderzoek behoeven de opsporingsambte-
naren voor de uitoefening van die bevoegdheden steeds zijn goedkeuring. 
Daarnaast valt een aantal inbreuken op rechten van burgers aan te wijzen 
waarin de betrokkenheid van de rechter naar huidige maatstaven niet kan 
worden gemist. Allereerst zijn dat op grond van art. 15 GW en art. 5 EVRM 
de vrijheidsbenemende dwangmiddelen. Vervolgens is een last van de rech-
ter nodig voor het maken van een inbreuk op het briefgeheim. Voor de ove-
rige dwangmiddelen is een expliciete grondrechtelijke basis voor het vereiste 
van rechterlijke betrokkenheid met te vinden. Uit de rechtspraak van het 
EHRM over met name art. 8 EVRM kan iets worden afgeleid. Naarmate de 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger groter is, worden ster-
kere processuele waarborgen verlangd. Bij de waardering van die waarbor-
gen lijkt de betrokkenheid van een onafhankelijke rechter in de ogen van het 
Europees Hof te behoren tot het optimum dat geboden kan worden. Dat le-
vert een catalogus op van inbreuken waarbij een rechterlijke tussenkomst 
noodzakelijk wordt geacht. Te noemen vallen: het onderzoek in woningen, 
het afluisteren van gesprekken in woningen, het afluisteren van telecommu-
nicatie, het onderscheppen van gegevensverkeer en inzage in poststukken. 
Ten aanzien van de inbeslagneming speelt het `civiele' recht van art. 1 van 
het Eerste Protocol bij het EVRM een rol: het recht op ongestoord eigen-
domsrecht. Een vereiste voor voorafgaande recherlijke .  tussenkomst is daar-
uit met zondermeer af te leiden. Wel zou naarmate de inbreuk op het eigen-
domsrecht groter wordt, een dergelijke eis `veiligheidshalve' gesteld kunnen 
worden. Bijvoorbeeld bij een conservatoir beslag. In ieder geval zal een 'ef-
fective remedy', in de vorm van een beklagmogelijkheid bij de rechter aan-
wezig moeten zijn. Dwangmiddelen waarbij een inbreuk op de lichamelijke 
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integriteit wordt gemaakt zullen op grond van art. 11 GW wettelijk genor-
meerd dienen te zijn. Het folterverbod vervult in deze ook een ro1. 228  Met 
name bij gedwongen ingrepen in het menselijk lichaam zullen sterkere pro-
cessuele eisen hebben te gelden, wellicht uitmondend in de eis van rechter-
lijke toetsing vooraf. Gedwongen bloedafname lijkt het evenmin zonder zo'n 
toetsing door de rechter te kunnen stellen. Bij elkaar is dus al een globaal 
beeld te schetsen van de gevallen waarin de rechter-commissaris zeker een 
rol moet spelen. Bij alles wat daarbuiten ligt, zijn de afwegingen of de rech-
ter al dan niet wordt ingezet wat vrijer van aard. In het tweede interimrapport 
(deelrapport 5, `De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooron-
derzoek', p. 562) wordt in dit verband ook nog gewezen op de technische 
ontwikkelingen, met name op het gebied van de telecommunicatie en de in-
fonnatietechnologie. Die maken het mogelijk om op een veel snellere en 
meer efficiente wijze de rechterlijke betrokkenheid te realiseren dan bij de 
inwerkingstelling van het bestaande wetboek het geval was. De genoemde 
ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om ook in gevallen waarin 
spoed is geboden een voorafgaande rechterlijke machtiging te eisen bij de 
uitoefening van bepaalde bevoegdheden. Die lijn doortrekkende kan wellicht 
in meer gevallen dan in het huidige recht de waarborg van een voorafgaande 
rechterlijke toetsing worden geboden. 

4.4.4 	De toetsingscriteria 

De criteria waaraan kan worden getoetst zijn afhankelijk van de autoriteit die 
met de toetsing is belast. Buiten zijn functie als `voorpostrechter' heeft de 
rechter-commissaris in onze voorstellen slechts een beperkte onderzoekstaak 
in de mini-instructie op vordering van de officier van justitie of op verzoek 
van de verdachte (zie paragraaf4.4.1). In zijn functie als machtigingsrechter 
kan hem alleen de deugdelijke onafhankelijke afweging ten aanzien van de 
rechtmatigheid worden aangerekend. Die rechtmatigheidstoetsing omvat een 
toetsing aan de gevallen en de gronden voor uitoefening van de bevoegdheid 
en aan de algemene beginselen. Wanneer de wet niet nader aangeeft moeten 
de beginselen van van de proportionaliteit en de subsidiariten worden ge-
toetst in de zin van niet disproportioneel of in strijd met de subsidiariteit. 
Hetzelfde geldt voor de vraag of de opsporingsmethode of dwangmiddel 

228 Niet het in art. 6 EVRM besloten liggende nemo tenetur-beginsel. Zie het Saunders-
arrest waarin werd uitgemaakt dat juist het afnemen van bloed, urine ed. geen inbreuk 
oplevert op dat beginsel (EHRM 20 oktober 1997, NJ 1998, 785). Meer hierover in par. 
2.4.3.3. Zie ook het Tweede interimrapport, deelrapport 5, `De rechterlijke bemoeienis 
met het strafvorderlijk vooronderzoek' (A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis), p. 562. 
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noodzakelijk is in het belang van het onderzoek. De daadwerkelijke doelma-
tigheidstoetsing, de opportuniteitsoverweging, berust bij degene die leiding 
geeft aan het opsporingsonderzoek en als initiatiefnemer van de bevoegdheid 
is opgetreden. Zodra bij de wettelijke voorwaarden echter toetsingspunten 
worden opgenomen die verwijzen naar een doelmatigheidsoverweging zoals 
`dringende noodzaak' voor toepassing, dan krijgt dit beleidsaspect krachtens 
de wet een plaats in het beslissende oordeel van de rechter. In dat geval moet 
de rechter vol toetsen. Hij kan dan met volstaan met het oordeel dat de offi-
cier van justitie in redelijkheid heeft kunnen komen tot het standpunt dat de 
dringende noodzaak aanwezig is. Voor meer informatie over de toetsing 
door de rechter verwijzen wij naar het tweede interimrapport, deelrapport 5, 
'De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek', met na-
me paragraaf 5.3.3 en paragraaf 5.6. 

Bij de officier van justitie is het toezicht met beperkt tot een rechtma-
tigheidstoetsing. De officier van justitie is een opsporingsambtenaar en in die 
zin beschikt hij over alle opsporingsbevoegdheden waarover iedere opspo-
ringsambtenaar beschikt. Bovendien heeft hij de leiding van het opsporings-
onderzoek, treedt als initiatiefnemer op en kan uit dien hoofde aan opspo-
ringsambtenaren bevelen geven. 229  Gezien zijn speciale positie liggen in zijn 
beslissingen altijd opportuniteitsoverwegingen besloten. Er is geen enkele 
reden zijn goedkeuringsbeslissing daarvan uit te zonderen. Zijn preventieve 
toetsing omvat daarom naast een rechtmatigheidsoordeel ook een doelmatig-
heidsoordeel. 

Er is dus een duidelijk verschil tussen de toestemming van de rechter en 
de toestemming van de officier van justitie. De rechter oordeelt in beginsel 
niet over de opportuniteit van de gevraagde handelingen. De officier van 
justitie doet dit wel. Om dit verschil tot uitdrukking te brengen spreken wij 
bij toestemming door de rechter van een machtiging en bij toestemming door 
de officier van justitie van een goedkeuring. De winst van een toetsing door 
de rechter in de vorm van een machtiging is met name gelegen in zijn in ve-
lerlei opzichten, ook ten opzichte van het onderzoek zelf, onafhankelijke 
positie.23°  De winst van een goedkeuring door de officier van justitie vraagt 

229 Deze bevelsbevoegdheid vloeit voort uit de gezagsverhouding en betekent dus niet dat 
de bevolen bevoegdheid met uitsluiting van de andere opsporingsambtenaren aan de of-
ficier van justitie is voorbehouden. Het bevel heeft hier dus een andere betekenis dan 
bijvoorbeeld in de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden. 

230 Vandaar dat de onderzoeksgroep er voor pleit de onderzoekstaken van de rechter-
commissaris zo beperkt mogelijk te houden. Zie het tweede interimrapport, deelrapport 
5, 'De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek'. In Engeland 
wordt zelfs het vragen van een machtiging aan de rechter aangemerkt als een gevaar 
voor zijn onathankelijkheid. Het betreklcen van de rechter in het beslissingsproces 
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wat meer uitleg. Hij is geen rechterlijke autoriteit in de zin van art. 5, derde 
lid EVRM. Als lid van de staande magistratuur mag van hem wel worden 
verwacht dat hij beschikt over de benodigde juridische kennis en dat hij in 
staat is voldoende afstand te kunnen nemen van de zaak waarbij hij betrok-
ken is om deze op een meer onafhankelijke en onpartijdige wijze te beoor-
delen dan de politiemensen die dicht op het onderzoek zitten en direkt be-
trokken zijn bij de uitvoering. Met zijn inschakeling kan de controle, de in-
tegriteit, de eenheid en de objectiviteit van het optreden in het kader van het 
opsporingsonderzoek beter worden gegarandeerd. 231  Bovendien kan hij op 
het onderzoek ter terechtzitting op de rechtmatigheid van het optreden van 
de opsporingsambtenaren worden aangesproken, hetgeen zijn betrokkenheid 
terzake zal vergroten (zie over de positie van het OM verder het tweede inte-
rimrapport, deelrapport 4, Wervolging en rechtsbescherming', hoofdstuk 2). 

4.4.5 	Plaatsvervangend optreden bij spoed en heterdaad 

In paragraaf 4.2 is er op gewezen dat heterdaad en spoed al sinds jaar en dag 
een rechtvaardiging vormen voor de toekenning van ruime bevoegdheden 
aan politie en justitie en soms zelfs aan derden. In het Duitse en Engelse 
recht is dat niet anders (zie hoofdstuk 3). 

Ontdeklcing op heterdaad heeft plaats wanneer het strafbare feit wordt 
ontdekt terwij1 het wordt begaan of terstond nadat het is begaan. Het wordt 
niet langer aanwezig geacht dan kort na het feit van ontdekking (art. 128 Sv). 
I4eterdaad vormt in het huidige recht een sleutelbegrip als het gaat om op-
sporingsbevoegdheden. Het verruimt niet alleen het aantal gevallen waarin 
kan worden aangehouden en in beslaggenomen, het verruimt ook de catego-
rie van personen aan wie die bevoegdheden toekomt (zie de ant. 53-55 en de 
artt. 95-98 S v; zie ook paragraaf 4.2). Bij ontdekking op heterdaad komen 
zelfs aan de burger de bevoegdheden van aanhouding (art. 53, lid 1) en inbe-
slagneming (art. 95, lid 1) toe. Volgens het oude wetboek van strafvordering 
was het regel dat uitsluitend de rechter-commissaris tot het verrichten van 
`daden van instructie' bevoegd was en dat slechts de rechter bevel tot in-
hechtenisneming mocht geven. Aileen in het geval van ontdekking op heter-
daad konden deze bevoegdheden worden uitgeoefend door politie en justitie. 

■(- 

'would compromise the independence of the judiciary'. Zie par. 3.3.2.3 en P.J.P. Tak, 
tngeland en Wales', in: P.J.P. Tak, Heimelijke opsporing in de Europese Unie, Ant-
werpen-Groningen, 2000, p. 207-298, m.n. p. 227. 

231 De praktijk laat overigens ook wet eens een minder positief beeld zien van het OM. In 
het laatste onderzoeksjaar zal aan de plaats van het OM nog nader aandacht worden be-
steed. 
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Heterdaad beinvloedde dus de toedeling van bevoegdheden en raakte daar-
mee aan toedelingsvraagstuk. Argumenten voor het creeren van deze recht-
vaardigingsgrond waren; de verhoogde kans met de schuldige van doen te 
hebben; de geringe kans op een gerechtelijke dwaling (hetgeen vooral ten 
tijde van de doodstraf belangrijk was); en de wens te verhinderen dat be-
wijsmateriaal verloren zou gaan. 232  De noodzaalc van plaatsvervangend op-
treden is hierbij van grote betekenis geweest. Het optreden van de bevoegde 
autoriteit kon en hoefde in de gegeven omstandigheden niet te worden afge-
wacht. Voor dat geval zou de situatie dus kunnen worden aangemerkt als een 
soort noodtoestand of noodweersituatie waaraan een einde mag worden ge-
maakt. 

Het is de vraag of de bijzondere regeling van de `heterdaad' moet wor-
den gehandhaafd en zo ja, in welke zin. In onze voorstellen komen de meeste 
opsporingsbevoegdheden toe aan de opsporingsambtenaren, al dan niet on-
der de voorwaarde van goedkeuring of machtiging door de officier van justi-
tie respectievelijk de rechter-commissaris. Dit neemt niet weg dat de ge-
noemde argumenten nog steeds actueel zijn. Het kan nog steeds zo zijn dat 
bij ontdelcking op heterdaad het optreden van de naar normale regels van 
procesrecht bevoegde autoriteit, dan wel de voorgeschreven goedkeuring of 
machtiging niet kan worden afgewacht, omdat direct handelen noodzakelijk 
is, onder andere voor het veilig stellen van bewijs (denk bijvoorbeeld aan de 
overmeestering door een burger van zijn belager waarbij hij de verdachte 
tevens het mes afpakt waarmee hij werd bedreigd). De grote mate van waar-
schijnlijkheid over het daderschap en de kleine kans op een gerechtelijke 
dwaling rechtvaardigen ook dan een uitzondering op de normale regels. Een 
speciale regeling voor heterdaad, blijft daarom bij de nieuwe systematische 
uitgangspunten van betekenis. 

Min of meer verwant aan de behoefte van het plaatsvervangende optre-
den bij de ontdekking op heterdaad is het vraagstuk van spoed. Ook buiten 
ontdelcking op heterdaad kan de situatie zich voordoen dat het optreden van 
de bevoegde autoriteit of de benodigde goedkeuring of machtiging niet kan 
worden afgewacht en direkt handelen noodzakelijk is voor het veilig stellen 
van bewijsmateriaal. Moet voor deze gevallen ook aan een verruiming van 
bevoegdheden worden gedacht of zijn andere oplossingen denkbaar? Denk 
bijvoorbeeld aan bevriezing van de situatie ter plaatse. Naar huidig recht kan 
een spoedbevoegdheid alleen bij dringende noodzakelijkheid worden uitge-
oefend (zie bijvoorbeeld art. 96c lid 2 S v en art. 97 lid 1 Sv). De mogelijk-
heid van bevriezing kan die dringende noodzakelijkheid doen verminderen. 

232 Melai, Wetboek van Strafvordering, art. 128, aant. 1-3. 
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Naar onze mening zal aan spoed ook in het toekomstige recht betekenis 
moeten worden toegekend, al zal een situatie van spoed en onbereikbaarheid 
van de bevoegde personen zich — met de huidige communicatiemiddelen en 
andere technische verworvenheden — niet zo snel voordoen. Verschillende 
oplossingen zijn denkbaar waaronder plaatsvervangend optreden en autori-
satie achteraf (vergelijk in dit verband het Duitse en Engelse recht besproken 
in hoofdstuk 3, met name paragraaf 3.2.3 en paragraaf 3.3.3). Hierbij wijzen 
we er nogmaals op dat in onze voorstellen de meeste opsporingsbevoegdhe-
den al zijn toebedeeld aan de opsporingsambtenaren al dan Met onder de 
voorwaarde van goedkeuring of machtiging door respectievelijk de officier 
van justitie en de rechter-commissaris. Problemen zullen zich dus met name 
voordoen in de toezichtssfeer, bij het verkrijgen van de voorgeschreven 
goedkeuring of machtiging. 

5 	Voorwaarden bij opsporingsbevoegdheden 

5.1 	lnleiding 

Het strafprocesrecht kent allerlei, soms diep ingrijpende bevoegdheden toe. 
Het is niet toegestaan zomaar strafprocessuele bevoegdheden te hanteren. 
Steeds zal aan een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan. Welke autori-
teiten bevoegd zijn is in het vorige hoofdstuk over het toedelingsvraagstuk 
mit de orde geweest. Formaliteiten, waaronder verbalisering en notificatie, 
komen hier evenmin ter sprake. Zij dienen met name het toezicht op de toe-
passing van opsporingsbevoegdheden, hetgeen in dit onderzoek als een zelf-
standig thema in hoofdstuk 7 aan de orde wordt gesteld. In dit hoofdstuk 
gaat het meer specifiek over de toepassingsvoorwaarden die aan het over-
heidsoptreden kunnen worden gesteld. Aan de orde komen daarbij de vol-
gende onderwerpen: 
a 	de rol van rechtsbeginselen; 
b de betekenis van het verdenkingscriterium; 
c 	de in een wettelijke regeling te hanteren criteria voor de aanduiding van 

de `gevallen' waarin een bevoegdheid mag worden gehanteerd; 
d de aanduiding van de `gronden' met het oog waarop opsporingsbe-

voegdheden mogen worden toegepast. 
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De overheid is bij het uitoefenen van macht en bevoegdheden gebonden aan 
regels. Niet elke opsporingshandeling berust op een aparte, specifieke wette-
lijke grondslag. Voor het gewone werk wordt een taakstellende bepaling als 
regel voldoende geoordeeld. Een nadere wettelijke normering van de opspo-
ringstaak is noodzakelijk als het opsporingsmiddel inbreuk maakt op grond-
rechten of daartoe een reeele dreiging vormt. Naarmate de bevoegdheid in-
grijpender is, neemt de precisie van de wettelijke regeling toe. Met de intro-
ductie van de `bijzondere opsporingsbevoegdheden' in het wetboek is dit 
uitgangspunt aangevuld. Naast de inbreuk op rechten en vrijheden van bur-
gers wordt een wettelijke regeling van van opsporingsactiviteiten ook wen-
selijk geacht ter beperking van de risico's voor de integriteit en beheersbaar-
heid van de opsporing (zie paragraaf 2.2 van het onderhavige deelrapport). 

Een inbreuk op de grondrechten kan alleen rechtmatig zijn, wanneer het 
daarmee beoogde doel dit optreden rechtvaardigt. Het na te streven doel 
moet zorgvuldig worden afgewogen tegen de vrijheidsbeperkingen voor de 
individuele persoon. In abstracto bepaalt de wetgever hoe ver met het oog op 
de strafvordering die vrijheid mag worden ingeperkt. Hij is daarbij gebonden 
aan fundamentele rechtsbeginselen zoals het recht op een eerlijk proces van 
de verdachte (art. 6 EVRM en art. 14 IVBP) en het recht op respectering van 
de persoonlijke levenssfeer van de verdachte en derden (art. 8 EVRM en art. 
17 IVBP, zie ook art. 10 Gw). De mensenrechtenverdragen en de uitleg van 
het EVRM door het EHRM hebben de Nederlandse strafrechtsplegers be-
wuster gemaakt van de beginselen waaraan een behoorlijke strafrechtsple-
ging moet beantwoorden. Die beginselen speelden echter ook voor de inwer-
kingtreding van deze verdragen al een rol in de Nederlandse strafrechtsple-
ging. Zij liggen ten gronde aan het wetboek van strafvordering en zijn in de 
uitwerking van specifieke voorwaarden te herkennen. 233  

In het wetboek van strafvordering zijn de belangrijkste opsporingsbe-
voegdheden, soms zeer tot in detail, geregeld. 234  Kernbegrippen daarbij zijn: 

233 In het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronder-
zoek in strafzaken, deelrapport, 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opspo-
ringstaak' (G. Knigge & N.J.M. Kwakman), hoofdstuk 5 is aandacht besteed aan de 
meest relevante uitspraken van het EHRM en is ingegaan op de betekenis van de 
EVRM-garanties voor de normering van opsporingsbevoegdheden, m.n. in het licht van 
de 'rule of law'. In par. 2.4.3.3 van het onderhavige deelrapport is, ter aanvulling van 
dat betoog van Knigge en Kwakman, nader ingegaan op de rechtspraak van het EHRM, 
waaruit meer concreet waarborgen of voorwaarden voor de toepassing voor opsporings-
bevoegdheden kunnen worden gedestilleerd. 

234 Naast het wetboek van strafvordering bevatten ook allerlei bijzondere wetten strafpro- 
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de verdenking; de gevallen waarin een bevoegdheid kan worden uitgeoe-
fend; en de gronden voor die uitoefening. Tezamen geven zij vorm aan de 
toepassingsvoorwaarden voor opsporingsbevoegdheden. In vogelvlucht laten 
wij deze kembegrippen de revue passeren. 

(a) de verdenlcing 

Hantering van strafprocessuele bevoegdheden wordt in het wetboek altijd 
voorafgegaan door de verdenlcing dat er een in de wet omschreven strafbaar 
felt is begaan (art. 27, lid 1 S v) danwel dat er in georganiseerd verband be-
paalde ernstige misdrijven worden beraamd (art. 132a Sv). Bij dwangmid-
delen moet het vermoeden vaak een bepaalde persoon betreffen (zie bijvoor-
beeld de art. 52 Sv e.v.). Soms is een redelijk vermoeden van schuld niet 
voldoende, met name niet wanneer het dwangmiddel erg ingrijpend is. Er 
moet dan sprake zijn van emstige bezwaren (zie bijvoorbeeld de art. 56 en 
67 lid 3 Sv). Bepaalde dwangmiddelen kunnen door bepaalde personen of 
functionarissen slechts worden uitgeoefend in een heterdaadsituatie (zie de 
art. 53, 55 en 55a Sv). In deze voorwaarde zit een (zeer) stevige verdenking 
ingebakken. De verdenkingsvoorwaarde kent derhalve verschillende grada-
ties. In grote lijnen kan men vaststellen dat naarmate de bevoegdheden in-
grijpender zijn of de Icing van bevoegden ruimer, vaak een hogere graad van 
verdenking wordt vereist. 

Traditioneel gold voor strafvorderlijk optreden als basisvoorwaarde een 
verdenking in de zin van art. 27, lid 1 Sv. De Wet bijzondere opsporingsbe-
voegdheden heeft in dit opzicht voor een verruiming gezorgd. Ook als er 
sprake is van een redelijk vermoeden dat in georganiseerd verband bepaalde 
zware misdrijven worden beraamd of gepleegd (zie art. 132a Sv), mogen 
dwangmiddelen worden gebruikt. 235  Deze verruiming is een gevolg van het 
felt dat in de jurisprudentie en vaak ook in de literatuur, ervan werd uitge-
gaan, dat er zonder een verdenking in de zin van art. 27 lid 1 Sv, geen sprake 

4- 

cessuele bepalingen, waaronder regelingen aangaande opsporingsbevoegdheden en 
dwangmiddelen. Meer hierover in het deelrapport `De verhouding tussen het Wetboek 
van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten en de buitenge-
wone opsporing' (N.J.M. Kwakman). 

235 In de literatuur wordt, naar onze mening niet ten onrechte, verdedigd dat in art. 132a Sv 
niet met de klassieke verdenkingsvoorwaarde is gebroken, omdat het vereiste van een 
`georganiseerd verband' steeds de verdenking van een strafbaar felt (namelijk deelne-
ming aan een criminele organisatie; zie art. 140 Sv) impliceert. Zie Tweede interimrap-
port onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in strafzaken. 'Het op-

spolingsbegrip en de normering van de opsporingstaak', (G.Knigge & N.J.M. Kwak-

man), par. 14.2.(8). 
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kon zijn van strafvorderlijk optreden. De onderzoeksactiviteiten in de `voor-
fase' kwamen daardoor in een juridisch vacuum terecht, hetgeen met de 
IRT-affaire op pijnlijke wijze duidelijk werd. 236  De wetgever heeft ingeval 
van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit de grens naar voren wil-
len schuiven, in die zin dat de opsporing kan aanvangen voordat er sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is begaan. 237  

Het optreden zonder verdenking als omschreven in art. 27, eerste lid Sv 
of art. 132a Sv wordt nog steeds niet aangemerkt als strafvorderlijk optreden. 
Dit geldt ook voor het in art. 126gg Sv omschreven verkennende onderzoek 
dat onder leiding van de officier van justitie moet plaatsvinden. Het onder-
zoek dient volgens de wetgever slechts ter voorbereiding van het opspo-
ringsonderzoek. Ondanks het feit dat het gebruik van opsporingsbevoegdhe-
den is uitgesloten, kan het verkennende onderzoek wel (een beperkte) in-
breuk maken op de persoonlijke levenssfeer van personen die deel uitmaken 
van de onderzochte groep. Om die reden wilde de wetgever ook voor dit on-
derzoek een wettelijke basis. De keuze voor een plaats in het wetboek berust 
waarschijnlijk op louter pragmatische gronden. Het is aannemelijk dat het 
verkennende onderzoek alleen in het wetboek is gekomen omdat de wetge-
ver daarin de regeling omtrent de bijzondere opsporingsmethoden zoveel 
mogelijk compleet wilde regelen. Met die regeling is de erkenning van het 
verkennend onderzoek verknocht, terwijl de enkele bepaling over dat onder-
zoek gemalckelijk zoek zou raken als die in een andere wet, bijvoorbeeld de 
Politiewet zou zijn opgenomen. 238  

236 De mensenrechtenverdragen hebben hier ook een belangrijke bijdrage geleverd. Door 
de begrippen strafvordering en opsporing eng te interpreteren werd handelen van politie 
en justitie buiten de strafwetgeving gehouden. Niet in de laatste plaats door de recht-
spraak van het EHRM, gingen het recht van de verdachte op een eerlijk proces (art. 6 
EVRM; zie ook art. 14 IVBP) en het recht op respectering van de persoonlijke levens-
sfeer van de verdachte en derden (art. 8 EVRM en art. 17 IVBP) in de discussie een be-
langrijke plaats innemen, hetgeen uiteindelijk leidde tot uitbreiding van wetgeving (zie 
hierover in hoofdstuk 2). 

237 Zie het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronder-
zoek in strafzaken. 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak', (G. 
Knigge & N.J.M. Kwalcman), par. 2. De grens tussen `vroegsporing' en opsporing was 
bij een aantal zware misdrijven al eerder naar voren geschoven door de strafbaarstelling 
van voorbereidingshandelingen in art. 46 Sr. 

238 Zie P.A.M. Mevis in: Cleiren/Nijboer 1999, (T&C Sv), Wet BOB 25 403, Titel VC, Art. 
126gg, aant. 3. Het Wetboek van Strafvordering biedt overigens nog een voorbeeld van 
optreden zonder verdenking door opsporingsambtenaren in het kader van misdaadbe-
strijding, namelijk de controlebevoegdheid omschreven in art. 552 Sv. 
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(b) de gevallen 

De wetgever heeft terughoudendheid betracht door de gevallen waarin een 
opsporingsbevoegdheid mag worden toegepast in de wet aan te duiden en bij 
meer ingrijpende bevoegdheden op voorhand te beperken. Met name waar 
het vrijheidsbenemende bevoegdheden betreft of waar zij een niM of meer 
ernstige inbreuk opleveren op de persoonlijke levenssfeer gelden deze be-
perkingen. 

Naar geldend recht kan iedere verdachte worden staande gehouden on-
geacht het felt waarvan hij wordt verdacht (art. 52 Sv). In geval van ontdek-
king op heterdaad kan ook iedere verdachte worden aangehouden ongeacht 
het feit waarvari de ontdekking op heterdaad plaatsvond (art. 53 Sv). Bij 
aanhouding buiten heterdaad en inverzekeringstelling zijn de voorwaarden 
aangescherpt (art. 54 en 58 Sv). In beide gevallen zal het moeten gaan om 
feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Art. 54 Sv voegt daar 
voor wat betreft de aanhouding nog het opgeven van valse identiteitsgege-
yens aan toe. De gevallen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten zijn 
omschreven in art. 67 Sv. Meer algemeen gaat het daarbij om misdrijven 
waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of 
meer is gesteld. Daarnaast zijn een aantal specifieke feiten aangewezen. 
Vervolgens is als geval nog apart genoemd de situatie dat van de verdachte 
geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld en 
hij wordt verdacht van een misdrijf waarvan de rechtbanken kennis nemen 
en waarop naar wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld. 2" Bij in-
beslagnemingen en doorzoekingen wordt naast heterdaad ook aansluiting 
gezocht bij de gevallen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (zie de 
art. 96-97 Sv). 

Omdat het gelasten van een DNA-onderzoek op sporenmateriaal geen 
inbreuk op de rechten van de verdachte oplevert, is de uitoefening van deze 
bevoegdheid niet aan verdere voorwaarden gebonden (art. 151a Sv). Gaat 
het daarentegen om verplichte bloedafname voor DNA-onderzoek, dan moet 
de (gekwalificeerde) verdenking een misdrijf betreffen waarop naar de wet-
telijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld, of 
betrekking hebben op een van de afzonderlijk genoemde midrijven. Boven-
dien moet het onderzoek dringend noodzakelijk zijn voor het aan de dag 
brengen van de waarheid (art. 195d Sv). De wijze van beperking van de ge- 

239 Deze laatste voorwaarde komt alleen bij de inverzekeringstelling terug. In de overige 
situaties dat aansluiting wordt gezocht bij de gevallen waarin voorlopige hechtenis is 
toegelaten, wordt steeds verwezen near het bepaatde in art. 67 lid I Sv en daarin worth 
de betreffende voorwaarde niet genoemd. 
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vallen waarin bloed kan worden afgenomen wijkt hiermee enigszins af van 
de gebruikelijke wijze in het wetboek. Er wordt namelijk geen aansluiting 
gezocht bij de regeling van voorlopige hechtenis. 

Bij de bijzondere opsporingsmethoden is voor wat betreft de gevallen 
een onderscheid gemaakt tussen bijzondere bevoegdheden tot opsporing 
(Tile! IVa eerste Boek) en bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het 
onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georgani-
seerdverband (Titel V, eerste Boek). De in deze titels beschreven bevoegd-
heden luiden materieel gezien vrijwel gelijk. De bepalingen wijken in grote 
lijnen alleen van elkaar af op het punt van de categorieen (zie met name art. 
126g Sv en art. 126o Sv). Het verschil is gelegen in de toespitsing van de 
bevoegdheden in Titel V op het onderzoek naar het georganiseerde ver-
band. 24°  Titel IVa noemt drie categorieen: misdrijf (art. 126g lid 1 Sv, art. 
126j lid 1); misdrijf als bedoeld in art. 67 lid 1 (art. 126i lid 1, art. 126k lid 1, 
art. 126n lid 1); een misdrijf als bedoeld in art. 67 lid 1 dat gezien zijn aard 
(bijvoorbeeld gewelddadig) of de samenhang met andere door de verdachte 
begane misdrijven (grootschalige corruptie bijvoorbeeld) een ernstige in-
breuk op de rechtsorde oplevert (art. 126g lid 2, art. 126h lid 1, art. 1261 lid 
1, art. 126m lid 1). In Titel V gaat het er steeds om dat in georganiseerd ver-
band tnisdrijven als omschreven in art. 67 lid 1 Sv worden beraamd of ge-
pleegd die gezien hun aard of samenhang met andere misdrijven die in dat 
georganiseerd verband worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op 
de rechtsorde opleveren. 

(c) de gronden 

In de wet zijn niet alleen de gevallen waarin een bevoegdheid mag worden 
aangewend genoemd, ook het doel ofwel de grond waarmee een bevoegd-
heid wordt uitgeoefend is vaak nader omschreven. Afhankelijk van de ruimte 
die de omschrijving laat, werkt deze doelbinding meer of minder beperkend. 
De in het wetboek geformuleerde gronden zijn: het belang van het onderzoek 
(zie art. 57 Sv en de regeling van bijzondere opsporingsbevoegdheden); 
waarheidsvinding (zeer uitdrukkelijk in art. 195d lid 3 Sv); het veilig stellen 
van de tenuitvoerlegging en beveiliging tegen gevaarlijke personen en voor-
werpen (meer of minder verscholen in de regeling van beslag en voorlopige 
hechtenis); reageren op de geschokte rechtsorde (zie bijvoorbeeld art. 67 lid 

240 Hoewel de legitimatie van de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden dikwijis (mede) 
wordt gevonden in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, is de toepassing 
van deze methoden, blijkens het bestaan van Titel IVa, niet beperkt tot bestrijding van 
de criminaliteit in georganiseerd verband. 
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2 sub 1); recent is daar aan toegevoegd het voorkomen van strafbare feiten 
die in georganiseerd verband worden beraamd (zie Titel V eerste Boek: Bij-
zondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen 
of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband); de afname van 
bloed of andere lichaamsstoffen is volgens de regeling in het wetboek van 
strafvordering (art. 195d) alleen toegelaten ten behoeve van DNA onderzoek 
(art. 195d). 241  Onder andere in deze beperkte grond onderscheidt de regeling 
van bloedafname in het wetboek zich van de bloedafname in art. 163 WVW 
1994 ten behoeve van de vaststelling van het alcoholpercentage in het bloed. 

Er zijn ook dwangmiddelen die zijn bedoeld om de hantering van ande-
re dwangmiddelen mogelijk te maken, de zogenaamde steundwangmiddelen. 
Het betreden van plaatsen zonder toestemming van de bewoner geschiedt 
nooit met het oog op het betreden zelf, maar om ter plaatse een bepaalde 
ambtshandeling te verrichten zoals aanhouding of inbeslagneming. Het doel 
van de aanhouding is het geleiden van de verdachte naar een plaats van ver-
hoor. 

5.3 	Wat leert vreemd recht? 

In het derde hoofdstuk hebben we een bilk geworpen op de normering van 
opsporingsbevoegdheden in Duitsland en Engeland. Daarbij hebben we ge-
zien dat ook in die landen de toekenning van bevoegdheden gepaard gaat 
met een binding aan regels met een waarborgkarakter. Sommige van die re-
gels, waaronder de aanwijzing van bevoegden en de toezichtsstructuur, zijn 
in het vorige hoofdstuk nader aan de orde geweest. Hier gaat het om de (ove-
rige) toepassingsvoorwaarden. Een korte samenvatting: 

In Duitsland (paragraaf 3.2.1) worden zowel in de diverse politiewetten 
als in het wetboek van strafvordering gevallen en gronden genoemd voor de 
toepassing van meer ingrijpende bevoegdheden. De vaststelling van deze 
gevallen en gronden zijn ook daar het resultaat van een afweging van de be-
trokken belangen, rekening houdend met de ingrijpendheid van de methode. 
Bepaalde ingrijpende bijzondere opsporingsbevoegdheden zijn in de diverse 
politiewetten bijvoorbeeld alleen toegestaan ter bestrijding van `Straftaten 
von erheblicher Bedeutung' en/of voor het afwenden van gevaar voor het 
leven, de lichamelijke integriteit of de vrijheid van personen. Het begrip 
`Straftaten von erheblicher Bedeutung' is nader omlijnd zonder dat precies 
vaststaat welke strafbare feiten tot deze categorie behoren. De politiewetten 

241 Daarmee onderscheidt deze regeling zich van de bloedafname ten behoeve van de vast- 
stelling van het alcoholpercentage in het bloed als bedoeld in art. 163 WVW 1994. 
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geven slechts voorbeelden, een zogenaamde `Beispielkatalog'. Van een li-
mitatieve opsomming is geen sprake. Sommige onderzoeksmethoden zijn in 
het geheel niet toegestaan in de `Vorfeldfase', zoals de telefoontap en de 
postvang. In het wetboek van strafvordering zijn de meer ingrijpende straf-
vorderlijke bevoegdheden eveneens beperkt tot bepaalde in de wet genoem-
de gevallen en gronden. Voor ae vaststelling van die gevallen hanteert het 
wetboek verschillende methoden: — diverse dwangmiddelen kennen een zo-
genaamde `Straftatenkatalog', een limitatieve opsomming van strafbare fei-
ten, vergelijkbaar met de lijst in art. 67, lid 1 sub c Sv; — soms wordt ook 
hier gewerkt met de aanduiding `Straftaten von erheblicher bedeutung', maar 
in het wetboek zelf is dat begrip niet nader gedefinieerd. Uit de memorie van 
toelichting bij het `Gesetz zur Bekampfung des illegalen Rauschgifthandels 
und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalitat' van 15 juli 
1992 valt af te leiden dat het moet gaan om daden die 'den Rechtsfrieden 
empfindlich storen und geeignet sind, das Gefiihl der Rechtssicherheit der 
Bevolkerung erheblich zu beeintrachtigen.' Die daden zijn minstens van 
`mittleren Kriminalitae en maatgevend daarbij zijn niet zozeer de abstracte 
delictsbestanddelen alswel het onrecht dat in het concrete, individuele geval 
wordt teweeggebracht; — tot slot gebruikt de wet opsommingen van corn-
plexen van strafbare feiten, zoals feiten op het gebied van de wapenhandel of 
illegale drugshandel of in georganiseerd verband begane feiten. 

Dat het optreden noodzakelijk moet zijn, is in veel gevallen expliciet 
voorgeschreven. In de politiewetten is daarnaast in meer algemene termen 
voorgeschreven dat het optreden van de politie doeldienstig moet zijn en 
moet voldoen aan de voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit. 
Deze voorwaarden zijn ook in het wetboek van strafvordering tot uitdruk-
king gebracht, onder andere wanneer de wet eisen stelt aan de doelgericht-
heid. Het dwangmiddel moet bijvoorbeeld dienstig kunnen zijn aan de op-
heldering van feiten of kunnen leiden tot arrestatie van de verdachte c.q. het 
vinden van zijn verblijfplaats. Op diverse plaatsen stelt de wet als voorwaar-
de dat bij het achterwege blijven van het middel het onderzoek minder suc-
cesvol, aanzienlijk verzwaard, danwel tot mislukken gedoemd zal zijn. Het 
wetboek kent dus diverse gradaties van subsidiariteit. 

De redelijke verdenking speelt een belangrijke rol bij het onderscheid 
tussen het Ermittlungsverfahren (de reactieve fase van de opsporing) en de 
fase die daaraan voorafgaat, de 'Vorfeldaufklarung'. Naarmate de bevoegd-
heden ingrijpender zijn wordt tijdens het Ermittlungsverfahren vaak een ho-
gere graad van verdenking vereist. 

De Engelse wetten (paragraaf 3.3.1) bieden eveneens een veelal gede-
tailleerde regeling van toepassingsvoorwaarden. voor de meer ingrijpende 
bevoegdheden. Zo voorziet de PACE , in criteria voor de meer klassieke 
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dwangmiddelen zoals de staandehouding en aanhouding, het onderzoek aan 
kleding, de doorzoeking van plaatsen en binnentreding, de inbeslagneming, 
het verhoor en de inverzekeringstelling. Sommige van deze dwangmiddelen 
kunnen slechts worden toegepast als er sprake is van delicten van een be-
paalde categorie. Met name de categorieen `arrestable offence' en 'serious 
arrestable offence' zijn van belang voor de ioepassing van dwangmiddelen. 
Welke feiten daaronder vallen is aangegeven in s. 24 en s. 116 van de PACE. 
Naast de gevallen, noemt de PACE ook gronden voor toepassing van deze 
bevoegheden. Bovendien wordt uitgegaan van een concrete verdenking. De 
PACE kent meerdere graden van verdenking. Al naar gelang de toepassing 
van dwangmiddelen een grotere inbreuk op de vrijheidsrechten oplevert, is 
een hogere graad van verdenking vereist. 

In de PACE worden ook bevoegdheden geregeld en gronden genoemd 
die wijzen op handelingen die meer liggen in de proactieve of preventieve 
sfeer, zoals preventief onderzoek aan personen en voertuigen wanneer be-
paalde omstandigheden zich voordoen. In het Engelse recht bestaat immers 
geen scherpe scheiding tussen proactieve en reactieve opsporing. Van een 
concrete verdenking hoeft dan geen sprake te zijn. 

De opsporingsmethoden die zijn geregeld in de Police Act van 1997 
komen aan de orde bij 'serious crime'. Wat daaronder wordt verstaan is om-
schreven in s. 93(4) Police Act. In de RIPA wordt ook verwezen naar 'se-
rious crime'. Voor beide Acts geldt dat het optreden noodzakelijk moet zijn 
met het oog op het voorkomen of opsporen van 'serious crime'. Verder is 
van betekenis of datgene wat met het optreden wordt beoogd, naar alle rede-
lijkheid niet met andere middelen kan worden bereikt. De proportionaliteit 
en de subsidiariteit spelen een belangrijke rol. De politie kan een opspo-
ringsonderzoek beginnen zodra ze daartoe aanleiding ziet. In die aanleiding 
kan al snel enigerlei vorm van verdenlcing zijn gelegen maar van een con-
crete verdenking hoeft geen sprake te zijI1. 242  De binding in beide Acts aan 
het hierboven omschreven doel, namelijk dat het optreden noodzakelijk moet 
zijn met het oog op het voorkomen of opsporen van ernstige strafbare feiten, 
veronderstelt wel enigelei vorm van verdenking. Het opsporingsdoel is in de 
onderhavige regelingen echter duidelijk als een zelfstandige voorwaarde om-
schreven en is niet, zoals in het Nederlandse recht, in een verdenkingsvoor-
waarde verpakt. 243  Het is ook niet het enige doel waarmee bijzondere opspo- 

242 Bovendien kan Cr naar Engels recht snel sprake zijn van een vermoeden dat een straf-
baar feit is gepleegd omdat de voorbereiding van strafbare feiten, de 'conspiracy', al een 
zelfstandig strafbaar feit oplevert (zie par. 3.3.4.). 

243 Zie het Tweede interimrapport onderzoeksproject Stafvordering 2001. Het vooronder-
rock in strafzaken, deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opspo- 

-■ 
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ringsmethoden kunnen worden toegepast. De RIPA noemt nog andere gron-
den zoals: 'in the interests of national security' en 'for the purpose of safe-
guarding the economic well-being of the United Kingdom'. Dit verschil met 
de Police Act vloeit voort uit het feit dat de RIPA niet alleen betrelcking 
heeft op het reguliere politiewerk, doch ook op de activiteiten van Binnen-
landse Veiligheidsdiensten. 

De rechtsstaatgedachte brengt mee dat de overheid bij het uitoefenen van 
bevoegdheden en macht gebonden is aan regels. Niet elke opsporingshande-
ling behoeft op een aparte, specifieke wettelijke grondslag te berusten. Voor 
het gewone werk biedt een taakstellende bepaling als regel een toereikende 
wettelijke grondslag. Nadere wettelijke normering van de opsporingstaak is 
in beginsel vereist als het opsporingsmiddel inbreuk maakt op grondrechten 
of daartoe een reedle dreiging vormt. Naar huidig recht is dat niet anders. De 
onderzoeksgroep stelt echter ook andere redenen vast om tot nadere norme-
ring over te gaan; de betrouwbaarheid van de bewijsvergaring, het recht van 
de verdachte op een fair hearing, het vereiste van controleerbaarheid en 
transparantie en de corruptiegevoeligheid van de opsporingsmethode. 244  Een 
en ander leidt tot een stelsel van wettelijke normering dat een veel breder 
terrein bestrijkt dan thans het geval is. In hoofstuk 2 is dit uitgebreid aan de 
orde geweest. Ter plaatse is ook gewezen op het feit dat de reden van wetge-
ving (mede)bepalend is voor de inhoud. Gaat het bijvoorbeeld zuiver om de 
betrouwbaarheid van de bewijsvergaring en corruptiegevoeligheid van de 
opsporingsmethode, dan zal de regeling vooral bestaan uit een aanwijzing 
van de bevoegde autoriteiten, vormvoorschriften en toezicht. Betreft het een 
overheidsoptreden waarmee de vrijheidsrechten van burgers kunnen worden 
ingeperkt dan zal de wetgever moeten bepalen in welke gevallen en met 
welke gronden dat is toegelaten. Met name dit laatste aspect is in het onder-
havige hoofdstuk van belang. De mate van detaillering hangt af van de be-
langen die op het spel staan. Hoe forser de inbreuk is die op grondrechten 
wordt gemaakt, des te preciezer zal de wet moeten zijn en des te groter de 
waarborgen die zij biedt. Dit uitgangspunt sluit nauw aan bij bij de uitleg 

ringstaak' (G. Knigge & N.J.M. Kwakman), p. 346-347. 
244 Zie het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronder-

zoek in strafzaken, deelrapport 2, 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opspo-
ringstaak', (G. Knigge & N.J.M. Kwakman), par. 14.2 (6). 
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door het EHRM van met name art. 8 EVRM (zie paragraaf 2.4.3.3) 245  Ten-
einde uitholling van het recht op de persoonlijke levenssfeer te voorkomen 
en bescherining te bieden tegen willekeurige inmenging door de overheid, is 
een inmenging in de uitoefening van dat recht slechts toegelaten mits deze 
is; 'in accordance with the law'; `neccessary in a democratic society'; en in 
het belang van een aantal in art. 8 lid 2 EVRM genoemde doelen dan wel 
rechtsgoederen. Met betrekking tot het eerste criterium zijn twee kwaliteits-
eisen van de regelgeving geformuleerd, nl: de 'accessibility' (toegankelijk-
heid van het recht) en de loreseeability' (voorzienbaarheid van het over-
heidsoptreden op basis van dat recht). Hieruit kan tevens worden afgeleid dat 
de omstandigheden waarin en de voorwaarden waaronder ingrijpende opspo-
ringsbevoegdheden kunnen worden toegepast, duidelijk moeten worden aan-
gegeven. De gevallen en gronden moeten in abstracto in het recht te vinden 
zijn. Het tweede criterium, het noodzakelijkheidsvereiste, ziet op de belan-
genafweging. Het gaat dan meer om een toetsing in concreto. De eisen van 
proportionaliteit en subsidiariteit zijn daarbij van grote betekenis. 

5.4.2 	Algemene regeling van proportionaliteit en subsidiariteit 

Bij de normering van opsporingsbevoegdheden zijn er dus twee belangrijke 
afwegingsmomenten. Enerzijds is er de abstracte afweging van belangen 
door de wetgever (zie paragraaf 5.2 en paragraaf 5.4.1), anderzijds is er de 
meer concrete afweging door de wetstoepasser. Het wetboek van strafvorde-
ring bevat vooral discretionaire bevoegdheden. Aan de strafvorderlijke auto-
riteit wordt overgelaten of hij in het concrete geval van de bevoegdheid ge-
bruik maakt en zo ja op welke wijze hij dat doet. Zijn keuze van handelen 
wordt in die gevallen niet alleen bepaald door wet, doch ook door de alge-
meen aanvaarde rechtsbeginselen. De aan de strafvorderlijke autoriteiten 
door de wet verleende bevoegdheden legitimeren niet tot een handelen in 
strijd met die algemeen aanvaarde rechtsbeginselen. 246  Integendeel in con-
creto wordt de belangenafweging, die door de wetgever in abstracto is be-
paald, nog eens opnieuw gemaakt door degene die de bevoegdheden uitoe-
fent. Het zijn met name de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit die bij 
de uitoefening van strafprocessuele bevoegdheden een rol spelen. Hiervoor 
is gewezen op art. 8, lid 2 van het EVRM en de daarbij behorende jurispru- 

245 Zie ook H.G.M. Krabbe, 'Art. 8 EVRM de eerbiediging van het prive-leven' in: A.E. 
Harteveld e.a., Het EVRM en het Nederlandse Strafprocesrecht, Groningen, Wolters-
Noordhoff 1996, p. 141-177. 

246 Zie voor een algemene beschouwing omtrent deze beginselen, C.P.M. Cleiren, Begin-
se/en van een goede procesorde (diss. Leiden), Arnhem, Gouda Quint 1989. 
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dentie van het Hof. Ook in de Nederlandse jurisprudentie is de toepasbaar-
heid van deze beginselen op de uitoefening van strafprocessuele bevoegdhe-
den herhaalde malen bevestigd; zie met name de standaardarresten 'Braak 
bij binnentreden' (HR 12 december 1978, NJ 1979, 142) en de `Gefouilleer-
de fietsendief' (HR 29 november 1983, NJ 1984, 558). 247  De eisen van pro-
portionaliteit en subsidiariteit zijn vaak te herkennen in de opsomming van 
gevallen waarin een bepaalde bevoegdheid .kan worden toegepast (zie bij-
voorbeeld art. 67, art. 195d lid 1 en 2 en de regeling van bijzondere opspo-
ringsbevoegdheden); en in de woorden: Indien het onderzoek dringend 
noodzakelijk is voor het aan de dag brengen van de waarheid' (art. 195d lid 
3) en Indien het onderzoek dit dringend vordert'(zie de art. 126h lid 1 en 
126p lid 1; en de art. 1261 lid 1 en art. 126t lid 1). In art. 8 Politiewet 1993 
zijn de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit in de vorm van het even-
redigheidsvereiste en de noodzakelijkheidsvoorwaarde in het algemeen op 
de taakuitoefening van de politie van toepassing verklaard. Ook daar echter 
waar deze eisen niet direct uit de wettelijke bepalingen zijn te herleiden zal 
de strafvorderlijke autoriteit bij zijn optreden daaraan gebonden zijn. Het 
zijn algemene richtsnoeren bij het vaststellen van de beoordelingsruimte die 
door de meer specifieke toepassingscriteria wordt gelaten. Zij beheersen de 
uitoefening van overheidsmacht. 248  In feite wordt in art. 8 Politiewet slechts 
bevestigt wat al geldt namelijk dat het optreden van de politie onder alle om-
standigheden aan deze voorwaarden moet voldoen. Dit neemt niet weg dat 
een codificatie in meer algemene termen toch zinvol kan zijn. Het plaatsen 
van de betreffende voorwaarden in een algemene regeling biedt bijvoorbeeld 
een oplossing bij de gecombineerde toepassing van bevoegdheden en de ef-
fecten daarvan. Door in algemene bewoordingen de eisen van proportionali-
teit en subsidiariteit van toepassing te verklaren op de uitoefening van op-
sporingsbevoegdheden winnen zij bovendien aan rechtskracht. Daarmee 
wordt immers buiten twijfel gesteld dat het toepassingsbereik algemeen is en 
niet slechts beperkt tot die bevoegdheden waarin de eisen van proportionali-
teit en subsidiariteit met zoveel woorden tot uitdruldcing zijn gebracht. Zij 
zijn een directe maatstaf bij het strafvorderlijk optreden zelf, ook daar waar 
bijzondere aanduidingen zoals: `indien zulks redelijkerwijs noodzakelijk is', 
ontbreken. 249  Het in het wetboek van strafvordering opnemen van voor- 

247 Zie omtrent de jurisprudentiele erkenning van beginselen G.J.M. Corstens, Het Neder-
lands strafprocesrecht, Deventer, Gouda Quint 1999, p. 59 e.v. 

248 Vergelijk in dit verband ook de Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3, m.n. art. 3.4. 
249 De gelding van de beginselen voor het strafvorderlijk optreden hoeft dan niet meer te 

worden afgeleid van de toetsingsmaatstaf van de rechter. Zie voor een vergelijkbare re-
denering vanuit bestuursrechtelijk perspectief, E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, Pane- 
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schriften over de algemene gelding van de eisen van proportionaliteit en sub-
sidiariteit kan ook tot een vereenvoudiging van wetgeving leiden. 25°  Her-
haalde vermeldingen in die richting kunnen dan achterwege blijven. Alleen 
wanneer de wetgever extra eisen wit stellen bij de toepassing van een be-
voegdheid en deze eisen ook door de rechter getoetst wil zien, dan kan dat 
worden bewerkstelligd door een speciale vermelding van die voorwaarde bij 
de bevoegdheid. Zo kunnen bij de wettelijke voorwaarden toetsingspunten 
worden opgenomen die verwijzen naar een doelmatigheidsafweging, zoals 
de dringende noodzaak om het dwangmiddel aan te wenden. Normaal ge-
sproken neemt de rechter geen eigen standpunt in over de beleidsmatige 
keuze voor aanwending van het concrete dwangmiddel. Hij zou dan over de 
schreef gaan. In dit geval heeft de doelmatigheidsafweging echter laachtens 
de wet een plaats gekregen in het beslissende oordeel van de rechter. Hierbij 
benadrukken wij nogmaals (zie ook paragraaf 4.4.4) dat de rechter dan de 
beleidsmatige keuze vol zal moeten toetsen. Hij kan niet volstaan met het 
oordeel dat de officier in redelijkheid heeft kunnen komen tot het standpunt 
dat de dringende noodzaak aanwezig is. 251  

Wij achten het dus wenselijk de eisen van proportionaliteit en subsidia-
riteit in het wetboek van strafvordering als algemene voorwaarden met be-
trekking tot de taakuitoefening van alle bij de opsporing betrolcken autori-
teiten te verankeren. 252  Hierbij kan men denken aan beginselachtige voor-
schriften in een aan de opsporingsbevoegdheden voorafgaande inleidende 
paragraaf. 253  Aan de codificatie van rechtsbeginselen kleeft misschien het 

4- 

mentaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, m.n. p. 208 c.v.; en J. Ver-
schuuren, 'Naar een codificatie van beginselen van het milieurecht': 
hup://infolab.kub.nlitill/dataitopicienvartkritluml. 

250 Zie voor het bestuursrecht; A.W.M. Bijloos en Th.J.M. Linder, De algemene wet be-
stuursrecht, Tjeenk Willink Zwolle 1994, p. 11. 

251 Zie voor de toetsende rol van de rechter in het vooronderzoek ook het Tweede interim-
rapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in strafzaken, deel-
rapport 5, 'De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek', (A.E. 
Harteveld & E.F. Stamhuis), m.n. par. 5.6. 

252 De eisen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn van toepassing op de taakuitoefening 
van alle opsporingsambtenaren en niet alleen op die van de politic. 

253 Het (nieuwe) Wetboek van strafvordering van de Nederlandse Antilien en Aruba vormt 
in dit opzicht een voorbeeld. In art. 71 is bepaald: `Bij de toepassing van elk dwang-
middel gelden, behalve de overige in dit wetboek gestelde eisen, als algemene voor-
waarden: 
a dat de toepassing van het dwangmiddel, na afweging van de in het geding zijnde 

belangen, niet onredelijk is, 
b dat de bevoegdheid een dwangmiddel toe te passen niet voor een ander doel wordt 

aangewend dan waarvoor zij is verleend, 
c dat het doel van het dwangmiddel niet op een andere, meer doelmatige en minder 
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risico dat het recht te veel wordt vastgezet, hetgeen niet verenigbaar is met 
het dynamische karakter van rechtsbeginselen. 254  De eisen van proportiona-
liteit en subsidiariteit zijn in de rechtspraktijk echter al behoorlijk uitgekris-
taliseerd. Bovendien mag uit de codificatie van deze eisen niet worden af-
geleid dat andere, ongeschreven rechtsbeginselen geen gelding meer heb-
ben.255  

5.4.3 	Systematische vormgeving van de gevallen en gronden 

In de bestaande wetgeving zijn de bevoegdheden met voldoende precisie 
geformuleerd. De gevallen en gronden zijn in de wet (en in het recht) te vin-
den. Op dit punt bepleiten wij daarom geen grote systematische veranderin-
gen. In het deelrapport `Voorarrese van het tweede interimrapport van het 
onderzoeksproject Strafvordering 2001 is voorgesteld de voorlopige hechte-
nis met meer te beperken tot delicten waarop minimaal een gevangenisstraf 
van 4 jaar is gesteld, maar uit te gaan van de concrete ernst van het delict. De 
overweging daarbij was als volgt: door de toepassing van bevoegdheden af-
hankelijk te stellen niet van de abstracte, maar van de concrete ernst van het 
delict, wordt meer recht gedaan aan de individuele zaak en situatie. Er dient 
dan wel een zorgvuldige afweging van belangen te worden gemaakt waarbij 
de voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit regulerend werken. 
Om te bevorderen dat ook daadwerkelijk in concreto wordt gebogen over de 
ernst van het feit het feit wordt het op de strafbedreiging georienteerde ab-
stracte criterium losgelaten. De discretionaire bevoegdheid wordt daardoor 
wel zeer groot en dat stelt hoge eisen aan degene die de concrete noodzake-
lijkheidstoetsing moet uitvoeren. Het is echter de rechter die toetst. Van hem 
wordt een grote mate van juridische deskundigheid en onafhankelijkheid 

4- 

ingrijpende wijze kan worden bereikt, en 
d dat de ernst van de door het dwangmiddel te veroorzaken inbreuk redelijkerwijze 

door de ernst van het strafbare feit wordt gerechtvaardigd. 
254 Zie A.M. Berkhout-van Poelgeest, `Enkele vragen over de legaliteit in het strafproces-

recht (art. 1 Sv)', in: C.H. Brants, P.A.M. Mevis en E. Praldcen (red.), Legitieme straf-
vordering. Rechten van de mens als inspiratie in de 21ste eeuw, Antwerpen-Groningen, 
Intersentia Rechtswetenschappen 2001, P.  23-36, m.n. p. 26 en de onder noot 9 aange-
haalde literatuur. 

255 Deze vraag kwam ook aan de orde bij de codificatie van ongeschreven rechsbeginselen 
in het nieuwe Antilliaanse/Arubaanse Wetboek van strafvordering. Zie G.J.M. Corstens, 
'Het nieuwe Wetboek van strafvordering en het ongeschreven recht', in: Het Nieuwe 
wet boek van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba. Commentaar en be-
schouwingen, Den Haag, Sdu Uitgevers, Juridisch & Fiscaal, p. 11-22, m.n. p. 19-21. 
Idem S.W. Mu! & T.M. Schalken, De nieuwe Antilliaanse en Arubaanse strafvordering. 
Monografieen strafrecht, Deventer, Gouda Quint 1998, p. 49. 
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verwacht. De rechter wordt meer dan andere procesdeelnemers in staat ge-
acht een materiele, concrete noodzakelijkheidstoets aan de hand van alge-
mene rechtsbeginselen uit te voeren. Bovendien kan de betrokkene voor zijn 
belangen opkomen tijdens de procedure en wordt de toets na verloop van tijd 
herhaald. 256  Het zijn deze bijzonderheden die een afwijking van de gebrui-
kelijke systematische vormgeving van opsporingsbevoegdheden rechtvaar-
digen. Het is ook daarom dat het voorstel tot afschaffing van een abstract 
criterium in beginsel beperkt blijft tot de regeling van de voorlopige hechte-
nis. In zijn algemeenheid zal de wet duidelijke aanknopingspunten moeten 
bieden voor de toepassing opsporingsbevoegdheden met een abstracte be-
grenzing. 

(a) De gevallen 

Door het wegvallen van het abstracte wettelijke criterium voor voorlopige 
hechtenis, behoort een verwijzing daarnaar bij de andere opsporingsbe-
voegdheden niet meer tot de mogelijkheden. Op zichzelf hoeft dit geen in-
grijpende consequenties te hebben. Een blik op het Duitse en Engelse recht 
is voldoende om tot de conclusie te komen dat voor de aanduiding van de 
gevallen waarin bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend verschillende 
methoden denkbaar zijn (zie hoofdstuk 3 en paragraaf 5•3)• 257  Voor aanwij-
zing van de gevallen waarin die opsporingsbevoegdheden uitgeoefend kun-
nen worden, kan aansluiting worden gezocht bij een andere ingrijpend be-
voegdheid, bijvoorbeeld de doorzoeking van een woning. De aldaar gefor-
muleerde wetteIijke regeling kan dan de plaats innemen van 67 Sv. Denk-
baar is ook een bepaling in de wet op te nemen met daarin verschillende 
groepen van strafbare feiten, die als abstracte ondergrens bij de toepassing 
van opsporingsbevoegdheden kunnen fungeren. Gegroepeerd kan worden 
aan de hand van de hoogte van de strafbedreiging, bijvoorbeeld feiten met 
een strafbedreiging van minimaal 4, 6 of 8 jaar, of het type delict, bijvoor-
beeld zedendelicten, staatsveiligheidsdelicten, of delicten uit de Opiumwet. 
Door te werken met verschillende groepen kan per bevoegdheid worden ge-
nuanceerd zonder meteen de doorzichtigheid van het systeem aan te tasten. 
Naast delictscategorieen kunnen ook nog andere voorwaarden worden ge-
steld, bijvoorbeeld 'ernstige inbreuk op de rechtsorde'. De toepassing van 

256 Tweede interim rapport onderzoeksprojeet Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in 

strafzaken, Woorarresr (J. uit Beijerse & J.B.H.M. Simmelink), p. 589-669, m.n. p. 643 

257 Aan de emst van het felt kennen beide landen een belangrijke betekenis toe maar zij 
hanteren voor de vaststelling van die emst ook meer en minder abstracte criteria. 

566 



bevoegdheden afhankelijk stellen van de abstracte ernst van het delict bete-
kent namelijk niet dat naar de ernst van het delict in concreto niet gekeken 
hoeft te worden. Er dient altijd zoveel mogelijk recht te worden gedaan aan 
de individuele zaak en situatie. Er moet niet alleen in abstracto door de wet-
gever, maar ook in concreto door de toepasser van de bevoegdheid een zorg-
vuldige afweging van belangen worden gemaakt. Door een dergelijke toe-
voeging wordt dat nog eens benadrukt. Een extra voorwaarde kan ook wor-
den gelezen in de woorden: `georganiseerd verband', `ernstige bezwaren' en 
`dringende noodzakelijkheid van het onderzoek voor het aan de dag brengen 
van de waarheid of voor het daadwerkelijk voorkomen van de feiten die 
worden beraamd'. Deze woorden verwijzen weliswaar naar de speciale 
graad van verdenking die is vereist en de gronden voor toepassing; in wezen 
zijn het echter ook toepassingsvoorwaarden. Het is duidelijk dat deze (nade-
re) voorwaarden minder abstract zijn dan de voorgestelde delictscategorieen. 
Naar huidig recht komen zij met name voor bij de meer ingrijpende be-
voegdheden en deze bevoegdheden behoren in beginsel tot het domein van 
de officier van justitie. Hij moet de toepassing `bevelen'. Van de officier van 
justitie mag echter worden verwacht, dat hij in staat is op de juiste wijze een 
concrete invulling te geven aan deze nadere voorwaarden. 258  Binnen de aan 
de wet te stellen grenzen kan de normering wat 'opener' zijn naarmate er 
sprake is van een hogere autoriteit. 259  Gewone opsporingsambtenaren dienen 
strikt binnen de wettelijke kaders te opereren. De toepassingscriteria betref-
fende de direct door hen toe te passen bevoegdheden (dus zonder tussen-
komst van een hogere autoriteit) moeten eenvoudig worden geformuleerd en 
weinig ruimte laten voor afweging. Met name de politie op straat heeft be-
hoefte aan duidelijkheid. Er is vaak weinig tijd voor bezinning. In dat geval 
is het dus aangewezen uit te gaan van formele, abstracte criteria die toetsing 
eenvoudig maken en minimumvoorwaarden garanderen bij een zeer beperkte 
noodzakelijkheidstoetsing. Mogelijkheden zijn: `te alien tijde' ; `bij ontdek-
king op heterdaad' ; en `bij verdenking van een misdrif 

(b) De gronden 
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In het algemeen ligt de doelgebondenheid besloten in het opsporingsbegrip: 
het gaat om activiteiten die een functie hebben in het onderzoek dat is ge- 

258 Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in 
strafzaken, `Vervolging en rechtsbescherming' (J.B.H.M. Simmelink & Y.G.M. 
Baaijens-van Geloven), hoofdstuk 2, De positie van het OM in de opsporing. 

259 Hier komt de relatie tussen de toepassingsvoorwaarden en het toedelingsvraagstuk naar 
voren. 
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richt op strafrechtelijke sanctionering. Dat sommige bevoegdheden een be-
perkter streldcing hebben, ligt besloten in de aard van de betrokken bevoegd-
heid. Een voorbeeld biedt de doorzoeking ter inbeslagneming. De doorzoe-
king is hierbij een steunbevoegdheid die de uitoefening van de inbeslagne-
mingsbevoegdheid faciliteert. Ten aanzien van andere opsporingsactiviteiten 
ligt een dergelijke beperkte doelgebondenheid niet besloten in de aard daar-
van. Dit is bijvoorbeeld zo bij de inverzekeringstelling en inbeslagneming. 
Hierbij rijst de vraag of het wenseIijk is om voor die bevoegdheden in de 
wettelijke regeling een beperkte doelgebondenheid te vereisen, of moet voor 
deze gevallen worden uitgegaan van de gedachte dat een zekere beperkte 
doelgebondenheid altijd voortvloeit uit de strafvorderlijke aard van de be-
trolcIcen bevoegdheid en dat een wettelijke voorziening dus overbodig is? 

Met name waar het ingrijpende bevoegdheden betreft die een ernstige 
inbreuk maken op grondrechten lijkt een meer concrete doelbeperking aan-
gewezen. Toepassing van deze bevoegdheden kan alleen rechtmatig zijn 
wanneer het daarmee beoogde doe ,dit optreden rechtvaardigt. Het na te 
streven doel moet in abstracto zorgvuldig door de wetgever worden afgewo-
gen tegen de vrijheidsbeperkingen van de individuele persoon. Dit volgt min 
of meer uit de interpretatie die het Europees Hof geeft aan art. 8 EVRM (zie 
paragraaf 2.4.3.3 en paragraaf 5.4.!).2  het om minder ingrijpende be-
voegdheden dan kan in het wetboek worden volstaan met een aanduiding 
van de bevoegdheid en een omschrijving van de gevallen waarin van deze 
bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt. Een nadere doelbeperking als 
toepassingsvoorwaarde is dan niet noodzakelijk. 26I  De algemene doelbin-
ding, aangevuld met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, 
bieden daar voldoende bescherming. 

In het huidige wetboek van strafvordering treft men allerlei meer en 
minder specifieke gronden voor toepassing van bevoegdheden aan. In para-
graaf 4.2.(c) is daarvan een overzicht gegeven. Deze en andere gronden kun-
nen ook in het toekomstige recht bij de toepassing van bevoegdheden een rot 
spelen, maar daarmee is dus nog niet gezegd dat zij altijd expliciet in de wet 
moeten worden vermeld. 

260 Door het doel uitdrukkelijk te vermelden in de wettelijke regeling staat voor de rechter 
buiten twijfel dat hij de toepassing van de bevoegdheid daaraan moet toetsen (zie in dit 
verband ook par. 5.4.2 en par. 4.4.4). 

261 Een minder geluklcig voorbeeld van een nadere doelbeperking als toepassingsvoorwaar-
de biedt de regeling in art. 195d Sv van bloedafname (en andere lichaamsstoffen) ten 
behoeve van DNA onderzoek; de doelbeperking is daar gerangschikt bij de gevallen 

waarin de bevoegdheid kan worden toegepast. 

568 



(c) De verdenkingsvoorwaarde 
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In het tweede Interimrapport van het onderzoeksproject Strafvordering 2001, 
(deelrapport 2, over het opsporingsbegrip en de normering van de opspo-
ringstaak van Knigge en Kwalcman), is de omschrijving van de opspo-
ringstaak ontdaan van de verdenkingsvoorwaarde (paragraaf 11.3.1). Dit 
betekent niet dat verdenkingsvoorwaarde heeft afgedaan (paragraaf 14.2 (3) 
van het betreffende deelrapport). De voorwaarde speelt nog volop een rol 
wanneer het gaat om de vraag naar de toelaatbaarheid van opsporingsactivi-
teiten in een concreet geval. De binding van de opsporing aan beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit brengt mee dat niet wordt opgespoord als 
daarvoor geen aanleiding is. Gerichte opsporingsactiviteiten zullen dan ook 
als regel eerst rechtmatig zijn als er sprake is van enigerlei vorm van verden-
king. 262  Slechts op goede gronden kan van het verdenkingscriterium voor de 
toelaatbaarheid van opsporingshandelingen worden afgeweken. 263  In het 
verlengde daarvan ligt tevens besloten dat de toekenning van meer ingrij-
pende bevoegdheden als regel gebonden zal zijn aan een meer of minder ge-
specificeerde verdenlcingsvoorwaarde. De specificatie kan dan betreldcing 
hebben op de feiten zelf (zie naar huidig recht bijvoorbeeld art. 54 lid 1, art. 
58 lid 1 en art. 67)264  of het verband waarin ze worden beraamd of gepleegd 
(al dan niet georganiseerd; vergelijk naar huidig recht art. 126o e.v. en art. 
126g e.v.). Aan de graad van verdenlcing (redelijk vermoeden/ernstige be-
zwaren) kan ook in de toekomst betekenis worden toegekend bij de be-
voegdheidsverlening. Met name bij ingrijpende bevoegdheden komt de 
voorwaarde van ernstige bezwaren in beeld (vergelijk naar huidig recht het 
onderzoek aan lichaam of kleding; art. 56 en de regeling van voorlopige 
hechtenis; art. 67 lid 3). 265  

Wetssystematisch gezien is het echter met uitgesloten dat er opsporing 
plaatsvindt zonder dat er sprake is van een concrete verdenlcing. Zo valt vol-
gens het aangehaalde deelrapport van Knigge en Kwakman (paragraaf 
11.3.1) onder het ruime opsporingsbegrip ook de repressieve controle en 
voor de toepassing daarvan geldt niet het verdenlcingscriterium. 

262 Vergelijk in dit verband het Duitse en Engelse recht. 
263 In het deelrapport 'De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opspo-

ringsbevoegdheden in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing' wordt de be-
perking van repressieve controlebevoegdheden nader gemotiveerd en uitgewerkt. 

264 Heterdaad kan ook hier verruimend werken. Zie par. 4.4.4. 
265 Op dit punt bestaat er eveneens een overeenkomst met het Duitse en Engelse recht. 
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Met andere woorden, niet iedere opsporingsbevoegdheid is van het bestaan 
van een concrete verdenking afhankelijk. Het wetboek moet ook aan die be-
voegdheden een plaats bieden. 

5.4.4 	Samenvatting 

De verruimde omschrijving van de opsporingstaak behoeft niet te leiden tot 
een ongebreidelde toekenning van bevoegdheden in de `voorfase', maar 
opent de weg naar een inzichtelijker en adequater normerings- en toetsings-
kader voor opsporingsbevoegdheden. Dat de omschrijving van de opspo-
ringstaak is ontdaan van verdenkingsvoorwaarde wil bijvoorbeeld, zoals wij 
hierboven hebben vastgesteld, niet zeggen dat die verdenlcingsvoorwaarden 
irrelevant zijn geworden. Wet is het hierdoor mogelijk geworden een scher-
per onderscheid te maken tussen deze voorwaarde en bijvoorbeeld het op-
sporingsdoel. Beiden kunnen bovendien weer nader worden gespecifi-
ceerd. 266  Of aan de uitoefening van bevoegdheden strengere danwel soepele-
re voorwaarden moeten worden gesteld, is niet in de laatste plaats een vraag 
van rechtspolitieke aard en daarmee aan verandering onderhevig. Het een en 
ander moet natuurlijk wel in overeenstemming zijn met de fundamentele 
rechtsbeginselen en de minimumregels van het EVRM en het IVBPR. Zij 
vormen immers in meest absolute zin het normatieve kader van de strafpro-
cessuele bevoegdheden. Waar door de toepassing van strafprocessuele be-
voegdheden een inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van per-
sonen worth gemaakt zal terughoudendheid moeten worden betracht en is 
een gedetailleerde (toegespitst naar gevallen en gronden) wettelijke regeling 
uitgangspunt. 

6 	Het verschoningsrecht van professionele geheimhouders 

6.1 	lnleiding 

Onder omstandigheden kan de uitoefening van opsporingsbevoegdheden op 
gespannen voet komen te staan met het aan bepaalde personen toekomende 
verschoningsrecht, in het bijzonder het verschoningsrecht van professionele 
geheimhouders. Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte wordt 

266 Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Her vooronderzoek in 
strafzaken. 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak', (G. Knigge 
& Kwakman), par. 14.2(8). 
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6.2 	Het huidige recht 
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bijvoorbeeld correspondentie van de verdachte met zijn advocaat aangetrof-
fen. Of bij het opnemen van telecommunicatie blijkt een telefoongesprek 
tussen de verdachte en een arts te zijn opgenomen. In deze gevallen botst het 
belang van de waarheidsvinding met de belangen van de verdachte en de 
professionele geheimhouders. In het licht van de normering van opsporings-
bevoegdheden wordt in deze paragraaf nader ingegaan op dit belangencon-
flict. Dat deze materie afzonderlijk aan de orde wordt gesteld en niet is ge-
integreerd in de voorafgaande hoofdstukken, houdt verband met het gegeven 
dat ter bescherming van de positie van de verschoningsgerechtigde geheim-
houders de toedeling van bevoegdheden (hoofdstuk 3) en de voorwaarden 
voor toepassing (hoofdstuk 4) bijzondere aandacht verdienen. 

In de huidige regeling van de dwangrniddelen en bijzondere opsporingsbe-
voegdheden wordt incidenteel aandacht besteed aan de positie van verscho-
ningsgerechtigden. Gewezen kan worden op art. 96a, derde lid, Sv, waarin is 
aangegeven dat verschoningsgerechtigden onder bepaalde voorwaarden niet 
verplicht zijn om te voldoen aan een bevel tot uitlevering van een voor inbe-
slagneming vatbaar voorwerp. Voorts behoeven verschoningsgerechtigden 
niet te voldoen aan een vordering tot het verschaffen van inlichtingen over-
eenkomstig art. 100 of art. 126n Sv. Verder zijn specifiek ten behoeve van 
verschoningsgerechtigde professionele geheimhouders in art. 98 Sv beper-
lcingen gesteld aan de doorzoeking van en inbeslagneming in hun kantoren. 
In het verlengde hiervan gelden volgens art. 1251 Sv soortgelijke beperkin-
gen bij het onderzoek in een geautomatiseerd werk. Met het oog op deze ge-
heimhouders bevat art. 126aa, tweede lid, Sv ook nog een voorschrift met 
betreldcing tot de vernietiging van processen-verbaal of andere voorwerpen, 
voorzover deze mededelingen bevatten die worden bestreken door de ge-
heimhoudingsplicht van de betrokkene. Processen-verbaal en voorwerpen 
waarin andersoortige mededelingen zijn opgenomen, kunnen slechts met 
machtiging van de rechter-commissaris bij de processtukken worden ge-
voegd. 

Naast deze wettelijke afbakeningen van opsporingsbevoegdheden ter 
bescherming van de positie van verschoningsgerechtigden, zijn aanvullend 
in de jurisprudentie van de Hoge Raad beperkingen gesteld aan de uitoefe-
ning van dwangmiddelen ten opzichte van in het bijzonder verschoningsge-
rechtigde professionele geheimhouders. 267  Zo volgt uit het recht op het vrije 

267 Vgl. J. Nieuwenhuis en R.J.F. Thiessen, 'Het recht tot geheimhouding', in: De derde 
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verkeer tussen raadsman en verdachte (art. 50 Sv), dat geen kennis mag 
worden genomen van de inhoud van correspondentie tussen een advocaat en 
de verdachte, ook niet als van die correspondentie deel uitmakende ge-
schriften zich bevinden bij de verdachte of derden (zoals de in art. 100, lid 1, 
Sv genoemde instanties, of deskundigen aan wie door de raadsman advies is 
gevraagd en met welk doel een deel van de vertrouwelijke correspondentie 
aan de deskundige ter beschikldng is gesteld 268). 269  Verder kan worden ge-
wezen op de beschenning van de telecommunicatie van geheimhouders. In 
diverse arresten heeft de Hoge Raad aangegeven dat het niet toegelaten is 

te bepalen dat gesprekken gevoerd door middel van een telefoonaan-
sluiting welke door een advocaat in de uitoefening van zijn beroep wordt 
gebezigd, worden afgeluisterd of opgenomen'. 27°  Deze beperking geldt uit-
sluitend voor telecommunicatieaansluitingen die bij de betrokkene in zijn 
kwaliteit van geheimhouder in gebruik zijn, niet voor prive-aansluitingen. 271  
Als de geheimhouder echter zelf als verdachte wordt aangemerkt, dan is het 
wel toegelaten dat de door hem gebruikte telecommunicatieaansluitingen 
worden afgetapt. 272  

Anderzijds heeft de Hoge Raad in diverse beslissingen aangegeven dat 
onder bijzondere omstandigheden bij een doorzoeking en inbeslagneming bij 
geheimhouders een verdergaande schending van het beroepsgeheim mag 
plaatsvinden dan door art. 98 Sv wordt gelegitimeerd. Hoewel de tekst van 
deze bepaling daarvoor geen aanknopingspunten biedt, mag onder `zeer uit-
zonderlijke omstandigheden' aan het belang van de waarheidsvinding voor-
rang worden verleend voor het belang van de geheimhoudingsplicht van de 
verschoningsgerechtigden. 273  

Bij gelegenheid van de herziening van de regeling van het gerechtelijk voor- 
onderzoek is de vraag gerezen of de jurisprudentiele beperkingen op het on- 

rechtsingang nader bekeken, Arnhem, Gouda Quint 1989, p. 247-252 en M.J.M. Pee-
ters, Het verschoningsrecht, geen onneembare hindemis, wel een drempel, Zwolle, uit-
gave van het project financieel rechercheren 2001, p. 63-92. 

268 Zie HR 29 maart 1994, NJ 1994, 552, m.nt. 'tH. 
269 Zie HR 19 november 1985, NJ 1986, 533, m.nt. 'tH; F. Vellinga-Schootstra, Inbeslag-

neming en huiszoeking, Alphen aan den Rijn, H.D. Tjeenk Willink 1982, p. 193-195; 
Melai, Wetboek van strafvordering, art. 100, aant. 8. 

270 Zie HR 10 april 1979, NJ 1979, 374, m.nt. Th.W.v.V. en HR 29 juni 1993, NJ 1993, 
692, m.nt. 'tn. Aangenomen mag worden dat de door de Hoge Raad aangenomen be-
perking op de mogelijIcheid tot onderzoek van teleconununicatie geldt voor alle ver-
schoningsgerechtigden in de zin van art. 218 Sv. 

271 Zie HR 17 mei 1988, NJ 1989, 439 en HR 9 juni 1992, NJ 1992, 776. 
272 HR 29 juni 1993, NJ 1993, 692, m.nt. 'tH. 
273 Zie HR 14 oktober 1986, NJ 1987, 490 en HR 20 juni 1988, NJ 1989, 213. 
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derzoek van telecommunicatie al dan niet in wettelijke voorschriften zouden 
moeten worden opgenomen. In haar rapport Herziening van het gerechtelijk 
vooronderzoek heeft de commissie-Moons deze vraag ontkennend beant-
woord. De commissie achtte destijds de door de rechtspraak geboden be-
scherming van de positie van geheimhouders afdoende. 274  De enige jaren 
later door 't Hart geformuleerde aanbeveling om bij de herziening van de 
regeling van het aftappen van telecommunicatie en de introductie van het 
direct afluisteren aandacht te besteden aan de positie van verschoningsge-
rechtigde geheimhouders, is door de wetgever in het wetsvoorstel bijzondere 
opsporingsbevoegdheden 275  niet opgepakt. Toch zou een fundamentele over-
denking van de toepassing van dwangmiddelen in relatie tot de verscho-
ningsgerechtigde professionele geheimhouders op zijn plaats zijn. De huidi-
ge gefragmenteerde wettelijke regeling, aangevuld met rechtspraak, vertoont 
namelijk belangrijke lacunes, die op hun beurt tot vragen leiden waarop een 
antwoord van de wetgever op zijn plaats zou zijn. Is bijvoorbeeld, nu daar-
over niets is gezegd bij de totstandkoming van de wet bijzondere opspo-
ringsbevoegdheden, het toegelaten dat communicatie van een geheimhouder 
met een technisch hulpmiddel wordt opgenomen (overeenkomstig art. 1261 
Sv) en biedt de vemietigingsplicht van art. 126aa, lid 2, Sv dan voldoende 
bescherming? Of: is het toegelaten een door een geheimhouder gebruikt ver-
voermiddel te doorzoeken (art. 96b Sv), hoewel de kans groot is dat met het 
vervoermiddel documenten en voorwerpen worden vervoerd waarover het 
verschoningsrecht zich uitstrekt? 

6.3 	Buitenlands recht 

6.3.1 	̀Geheimhouders' in de Duitse StrafprozeBordnung 

In de regeling van opsporingsbevoegdheden in de Duitse StrafprozeBord-
nung wordt op diverse plaatsen aandacht besteed aan de positie van `ge-
heimhouders'. Deze bijzondere voorzieningen zijn gekoppeld aan de rege-
ling van het zogenaamde `Zeugnisverweigerungsreche in de § 52 Um 53a 
StP0. § 52 regelt het recht om op persoonlijke gronden geen getuigenverkla-
ring af te leggen. Die persoonlijke gronden bestaan uit het gegeven dat de 
getuige de verloofde of echtgenoot van de verdachte is of in een bepaalde 
familierelatie tot de verdachte staat. In verband met het thema van dit hoofd-
stuk kan deze regeling verder buiten beschouwing blijven. 

274 Zie het rapport, p. 117. 
275 Kamerstukken 11 25 403. 
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De § 53 en 53a StP0 bevatten een regeling van het geugnisverweigerungs-
reche, die samenhangt met de beroepsuitoefening door de getuige. Tot de 
categorieen getuigen aan wie een geheimhoudingsrecht toekomt en die dus 
mogen weigeren een verklaring af te leggen, rekent § 53 onder meer geeste-
lijken, de raadsman van de verdachte, advocaten, notarissen, artsen en par-
lementaire vertegenwoordigers (zie § 53 (1) onder 1 t/m 4). Het recht om 
geen verklaring af te leggen betreft functie-gerelateerde informatie. De 
raadsman van de verdachte en advocaten, artsen etc. mogen weigeren te ver-
klaren over datgene 'was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder 
bekanntgeworden ist'. De afweging of de betrokkenen al dan niet gebruik 
moeten maken van hun recht om geen verklaring af te leggen, komt uitein-
delijk toe aan degenen `zu dessen Gunsten die Schweigepflicht gesetzlich 
begrandet ist'. De verdachte kan zijn raadsman dus ontheffen van zijn zwijg-
recht. Hetzelfde geldt voor de client van de advocaat of notaris, de patient 
van de arts. 276  In § 53 (1) onder 5. is ook aan medewerkers van media een 
zwijgrecht toegekend. Deze personen `darfen das Zeugnis verweigern aber 
die Person des Verfassers oder Einsenders von Beitragen und Unterlagen 
oder des Sonstigen Informanten sowie tiber die ihnen im Hinblick auf ihre 
Tatigkeit gemachten Mitteilungen, iiber deren Inhalt sowie Ober den Inhalt 
selbst erarbeiteter Materialen und den Gegenstand berufsbezogener Wahr-
nehmungen. Dies gilt nur, soweit es sich um Beitrage, Unterlagen, Mittei-
lungen und Materialien far den redaktionellen Teil oder redaktionell aufbe-
reitete Informations- und Kommunikationsdienste handelt'. Dit recht om 
geen verklaring af te leggen is minder absoluut dan het aan de andere be-
roepsgroepen toekomende zwijgrecht. De vraag of het beroep op het zwijg-
recht van medewerkers van media moet worden gehonoreerd mag namelijk 
tot op zekere hoogte worden afgewogen tegen belangen van strafvorde- 

§ 53a StP0 bevat een regeling van het 'afgeleide' geheimhoudings-
recht. Het aan geestelijken, de raadsman van de verdachte, advocaten, artsen 
etc. toekomende recht om geen verklaring af te leggen wordt in deze bepa-
ling ook toegekend aan 'Hire Gehilfen und die Personen gleich, die zur Vor-
bereitung auf den Beruf an der berufsmaBigen Tatigkeit teilnehmen'. Over 
de uitoefening van het zwijgrecht beslist de functionaris van wie het zwijg-
recht is afgeleid. De regeling van de mogelijkheid tot ontheffing van de ge- 

	

276 Zie § 53 (2); Kleinknecht-Meyer-GoBner, StrafprozeBordnung, CH. Beck'sche Ver- 	' 
lag sbuchhandlung, Manchen 1999, § 53, rdnr. 45-46. 

	

277 Zie hiervoor § 53 StP0, zoals deze bepaling is komen te luiden na de wetswijziging van 	I 

	

15 februari 2002, BGBI. I, p.682. Deze wetswijziging strekte tot versterking van de po- 	I  
sitie van joumalisten en redactionele medewerkers van media. 
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heimhoudingsplicht door degene te wiens behoeve die plicht in het leven is 
geroepen, is ook op het afgeleide zwijgrecht van toepassing. 

In het licht van de regeling van het `Zeugnisverweigerungsreche zijn 
aan diverse opsporingsbevoegdheden bijzondere wettelijke beperkingen ge-
steld. De essentie hiervan is dat bevoegdheden niet tegen personen die tot 
geheimhouding gerechtigd zijn (met inbegrip van de personen aan wie over-
eenkomstig § 53a StP0 een afgeleid zwijgrecht toekomt) mogen worden 
toegepast. In diverse regelingen is op deze beperkingen weer een uitzonde-
ring gemaakt voor de gevallen waarin een professionele geheimhouder zelf 
als verdachte moet worden aangemerkt. Is de betrokken geheimhouder `einer 
Teilnahme oder einer Begiinstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei ver-
dachtig', dan kan de betreffende opsporingsbevoegdheid wel tegen de ge-
heimhouder worden toegepast. 

Van de bedoelde en heel in het algemeen geformuleerde beperkingen 
blijkt uit de regeling van de vordering tot uitlevering van voorwerpen die een 
bijdrage kunnen leveren aan de waarheidsvinding. 278  Bij weigering om te 
voldoen aan de vordering, kunnen maatregelen worden toegepast, zoals de 
oplegging van een `Ordnungsgeld' of van `Ordnungshafe (zie § 70 StP0). 
Deze maatregelen kunnen echter niet worden opgelegd aan de personen 'die 
zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt sind' (zie § 95 (2)). 

Gerelateerd aan de inbeslagneming geeft § 97 StP0 aan dat bepaalde 
voorwerpen niet vatbaar zijn voor beslag. Deze vrijwaring ziet op schriftelij-
ke mededelingen tussen de verdachte en diverse van de in § 53 (1) genoemde 
professionele geheimhouders en op aantekeningen of voorwerpen die in het 
bezit zijn van de genoemde geheimhouders, voorzover een en ander door het 
`Zeugnisverweigerungsreche wordt bestreken. Deze beperkingen op de mo-
gelijkheid tot inbeslagneming zijn met van toepassing als de geheimhouder 
zelf als verdachte wordt aangemerkt of als het gaat om voorwerpen die zijn 
verkregen door een strafbaar feit of tot het plegen daarvan zijn gebruikt of 
bestemd (§ 97 (2) StP0). 

De vrijwaring van inbeslagneming betreft slechts geschriften of voor-
werpen die kunnen worden aangemerkt als `Beweismittel'; bij personen aan 
wie een `Zeugnisverweigerungsreche toekomt is beslag op voorwerpen ten 
behoeve van 'Veda11' 279  of Tinziehung' 28°  wel mogelijk. 28I  Verder is een 

278 Zie § 95 StPO: degene die `Gegenstande, die als Beweismittel far die Untersuchung von 
Bedeutung sein konnen' en die hij 'in seinem Gewahrsam hat', is `verpflichtet, ihn auf 
Erfordem vorzulegen und auszuliefem'. 

279 Vergelijkbaar met de conservatoire inbeslagneming ter ontneming van wederrechtelijk 
verIcregen voordeel. 

280 Vergelijkbaar met de inbeslagneming ten behoeve van verbeurdverklaring of onttrek- 
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belangrijke beperking op de vrijwaring van inbeslagneming de eis dat de 
geschriften of voorwerpen in het bezit van de geheimhouder zijn. Bevindt 
een en ander zich bij derden of de post, dan is § 97 StP0 niet van toepassing. 
Op deze bezitseis moet weer een uitzondering worden gemaakt met het oog 
op het vrije verkeer tussen verdachte en zijn raadsman (zie § 148 StP0). Ge-
schriften en voorwerpen die horen tot het verkeer tussen de verdachte en zijn 
raadsman kunnen niet in beslag worden genomen, ook al bevinden deze ge-
schriften of voorwerpen zich bij derden of de post. 282  

Gebaseerd op het aan medewerkers van media toekomende zvvijgrecht, 
geeft § 97 (5) aan dat inbeslagneming van bepaalde geschriften, beeld- en 
geluidsbanden en afbeeldingen niet toelaatbaar is, voorzover dit materiaal in 
bezit is van de betrokken medewerkers dan wel de redactie, uitgeverij of om-
roep waarbij de betrokkenen werkzaam zijn. Van deze beperking zijn uitge-
zonderd de gevallen waarin de betrokken medewerkers zelf moeten worden 
aangemerkt als verdachte of als het materiaal is verkregen door een strafbaar 
feit of voor het begaan daarvan is gebruikt of bestemd. Toch is ook in deze 
gevallen het materiaal niet onbeperkt vatbaar voor inbeslagneming, doch 
dient in verband met het recht van vrije meningsuiting van art. 5 GG een 
proportionaliteitstoets te worden aangelegd. 283  

De regeling betreffende het afluisteren en opnemen van telecommuni-
catie (§ 100a StP0) bevat geen bijzondere voorzieningen met het oog op de 
bescherming van de positie van de personen aan wie een 7.eugnisverweige-
rungsrecht' toekomt. In principe mogen derhalve vormen van telecommuni-
catie waaraan zij deelnemen warden afgeluisterd en opgenomen. Dit geldt 
niet alleen voor de situaties waarin de geheitnhouders de noodzakelijke ge-
sprekspartners blijken te zijn van personen die gebruik maken van afgeluis-
terde telecommunicatieverbindingen, maar ook de aansluitingen van de ge-
heimhouders zelf zijn vatbaar voor afluisteren en opnemen. 284  Op grond van 
§ 148 StP0 geldt slechts een uitzondering voor het vrije verkeer tussen 
raadsman en verdachte. Telecommunicatie tussen de raadsman en de ver- 

king aan het verkeer. 
281 Zie Kleinknecht-Meyer-GoBner, a.w., § 97, rdnr. 3. 
282 Zie Kleinknecht-Meyer-DoBner, a.w., § 97, rdnr. II en 36. Zie ook rdnr. 38: daze uit het 

vrij verkeer tussen raadsman en verdachte voortvloeiende beperking op de inbeslagne-
ming geldt niet als de raadsman ter zake van deelneming aan het strafbare feit moet 
worden aangemerkt als verdachte. 

283 De inbeslagneming is alleen toegelaten als zij 'nicht auBer Verhaltnis zur Bedeutung der 
Sache steht und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthalts-
ortes des 'caters auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert ware'. 

284 Zie Kleinknecht-Meyer-GoBner, § 100a, rdnr. 10 en 13; zie ook rdnr. 21: de van ge- 
heimhouders opgenomen gesprekken mogen ook voor het bewijs worden gebruikt. 
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dachte mag niet worden afgeluisterd en opgenomen. Zodra duidelijk wordt 
dat het gaat om telecommunicatie tussen raadsman en verdachte, moet het 
afluisteren worden beeindigd. 

Geheel anders is de regeling inzake het afluisteren en opnemen van 
vertrouwelijke communicatie met technische hulpmiddelen (§ 100c StP0). 
Gerelateerd aan de § 52 t/m 53a StP0 zijn op deze bevoegdheid verschillen-
de beperlcingen aangebracht (zie §100d (3) StP0). Zo is het afluisteren en 
opnemen van gesprekken van de geheimhouders van § 53 in het algemeen 
uitgesloten. Is een gesprek afgeluisterd en opgenomen waaraan zij als nood-
zakelijke gesprekspartner van een afgeluisterde persoon hebben deelgeno-
men, dan mag dit materiaal niet voor het bewijs worden gebruikt. 285  De ge-
sprekken van de in de § 52 286  en 53a287  StP0 genoemde personen mogen op 
zich wel worden afgeluisterd en opgenomen, maar de bnrikbaarheid van dit 
materiaal voor het bewijs is geclausuleerd. Gebruik voor het bewijs is alleen 
toegelaten 'wenn dies unter Beriicksichtigung der Bedeutung des zugrunde-
liegenden Vertrauensverhaltnis nicht auBer Verhaltnis zum Interesse an der 
Erforschung des Sachverhalts oder der Errnittlung des Aufenthaltsortes des 
Taters steht' (zie §100d (3) StP0). Deze op de § 52 t/m 53a gebaseerde be-
perkingen op het afluisteren en opnemen van vertrouwelijke communicatie 
zijn weer niet van toepassing als de in deze bepalingen genoemde personen 
zelf wegens deelneming aan of begunstiging van het strafbare feit als ver-
dachte moeten worden aangemerkt. Het vrije verkeer tussen de verdachte en 
zijn raadsman laat evenwel niet toe dat op het verbod van het afluisteren en 
opnemen een uitzondering wordt gemaakt. 288  

Recent zijn in de StP0 bepalingen ingevoegd betreffende het vragen van 
inlichtingen over telecommunicatie. 289  In § 100h (2) StP0 is het ontoelaat-
baar verklaard dat inlichtingen worden gevraagd over telecommunicatiever-
binden van en naar aansluitingen die in gebruik zijn bij enkele van de in § 53 
genoemde geheimhouders. Het betreft aansluitingen van geestelijken, de 
raadsman van de verdachte en van parlementaire vertegenwoordigers. Ook 
hier is echter weer een uitzondering gemaakt voor de situatie waarin de be-
trokkene zelf wegens deelneming aan of begunstiging van een strafbaar feit 
moeten worden aangemerkt als verdachte. 

285 Zie Kleinknecht-Meyer-GoBner, § 100d, rdnr. 
286 Het `Zeugnisverweigerungsreche voor de verloofde, echtgenoot en familie van de ver-

dachte. 
287 De regeling van het `afgeleide' zwijgrecht. 
288 Zie Kleinknecht-Meyer-GoBner, § 100d, rdnr. 5. 
289 Zie de § 100g en 100h, ingevoegd bij Gesetz van 20 december 2001, BGB1. I, p. 3879. 
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6.3.2. 	Het 'legal privilege' in het Engelse recht 

In de Engelse strafrechtspleging is een met het Nederlandse strafprocesrecht 
vergelijkbare regeling van wettelijke geheimhoudingsplichten en daarop ge-
baseerde verschoningsrechten onbekend. 29°  De bescherming van de bij ge-
heimhouding en verschoning betrokken belangen geschiedt op basis van an-
dere constructies. Een bijzondere bescherming voor de relatie advocaat - cli-
ent komt tot uitdrukking in het zogenaamde 'legal privilege': de mogelijk-
heid om bepaalde communicatie tussen advocaat en client af te schermen 
van kennisneming door justitie. Dit 'privilege' moet worden begrepen tegen 
de achtergrond van de in het Engelse recht bestaande plichten voor proces-
partijen om elkaar inzicht te verschaffen in het voor de zaak relevante mate-
riaal. Zie hiervoor de regeling van de 'disclosure' door de 'prosecutor' en de 
'accused' in de Criminal Procedure and Investigations Act 1996. 29 ' Zo is de 
'accused' op grond van s. 5(5) CPIA verplicht om 'a defence statement to 
the court and the prosecutor' te geven. Hierin moet bekend worden gemaakt 
wat ter verdediging zal worden aangevoerd en aan de hand van welke be-
wijsmiddelen de stellingen van de verdediging worden onderbouwd. Het 
'legal privilege' impliceert dat in het 'defence statement' in ieder geval niet 
de inhoud van de communicatie tussen verdachte en zijn raadsman hoeft te 
worden onthuld. 

Het 'privilege' kleeft niet aan de juridische beroepsuitoefening, maar 
moet worden beschouwd als een recht van de verdachte. Deze status brengt 
mede, dat het al dan niet openbaren van de tot het 'privilege' te rekenen 
communicatie uiteindelijk ter beoordeling staat van de verdachte. 292  Corn-
municatie tussen andere beroepsbeoefenaars en clienten worden in principe 
niet beschermd door de erkenning van privileges, maar door bijvoorbeeld de 
bevoegdheid van de rechter om beperkingen aan te brengen op de plicht tot 
'disclosure' of toe te staan dat bij het afleggen van een getuigenverklaring 
geen antwoord wordt gegeven op bepaalde vragen. 293  

In de regeling van verschillende opsporingsbevoegdheden worden op 
grond van het te respecteren 'legal privilege' beperkingen dan wel bijzonde-
re voorwaarden gesteld aan de toepassing van opsporingsbevoegdheden. Van 
een algemene beperking geeft de regeling van de doorzoeking en inbeslag- 

290 Zie J.B.M. Vranken, 'Het professionele (functionele) verschoningsrecht', in: Preadvie-
zen NJV 1986, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 1986, p.20  e.v. 

291 S. 1 dm 6; vgl. J.B.M. Vranken, 	p.24-26. 
292 M. Zander, The Police and Criminal Evidence Act 1984, 3rd ed., London, 

Sweet&Maxwell 1995, p.58. 
293 Vg!. J.B.M. Vranken, ow., p.22-23. 
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neming in de Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE 1984) blijk; - 
deze regeling berust op het algemene uitgangspunt dat naar materiaal dat 
wordt bestreken door het 'legal privilege' niet mag worden gezocht en dat 
dergelijk materiaal met in beslag mag worden genomen. Deze beperlcing is 
in de PACE ingekaderd in een rubricering van materiaal ten aanzien waarvan 
met het oog op doorzoeking en inbeslagneming bijzondere waarborgen zijn 
gecreeerd. Op dit punt wordt materiaal onderverdeeld in 'items subject to 
legal privilege', 'excluded material', 'personal records', 'journalistic materi-
al' en 'special procedure material'. 294  In s. 10 PACE is aangegeven welke 
communicatie tot het 'legal privilege' moet worden gerekend. 295  Ten aanzien 
van de bevoegdheid tot doorzoeking kan volgens s. 8 PACE een 'justice of 
the peace' een 'warrant' uitvaardigen mits er redelijke gronden zijn om aan 
te nemen .dat het gezochte materiaal 'does not consist of or include items 
subject to legal privilege, excluded material or special procedure material'. 
Is dat niet aan de orde, dan mag de 'warrant' met worden uitgevaardigd. Is 
echter voor de doorzoelcing een 'warrant' verkregen en stuit de politie op 
'excluded material' of 'special procedure material', dan mag dat wel in be-
slag worden genomen. Dat geldt echter niet met het oog op het 'legal privi-
lege'. Daarvoor geldt volgens s. 19(6) PACE een algemene beperking op de 
mogelijkheid tot inbeslagneming: 'No power of seizure conferred on a con-
stable ... is to be taken to authorise the seizure of an item which the constable 
exercising the power has reasonable grounds for believing to be subject to 
legal privilege'. 

Ter compensatie van de beperking op de doorzoelcingsmogelijkheden 
geeft s. 9 PACE voor het 'excluded material' en het 'special procedure mate-
rial' een bijzondere regeling voor het verkrijgen van toegang tot dat materi-
aal. Een 'circuit judge' kan bevelen dat de houder van het materiaa1 aan een 

294 De 'personal records' en het 'journalistic material' zijn subcategorieen van het 'exclu-
ded material'. 

295 Volgens s. 10.-(l ) vallen hieronder: `(a) communications between a professional legal 
adviser and his client or any person representing his client made in connection with the 
giving of legal advice to the client; (b) communications between a professional legal 
adviser and his client or any person representing his client or between such an adviser of 
his clientor any such representative and any other person made in connection with or in 
contemplation of legal proceedings and for the purposes of such proceedings; and (c) 
items enclosed with or referred to in such communications and made - (i) in connection 
with the giving of legal advice; or (ii) in connection with or in contemplation of legal 
proceedings and for the purposes of such proceedings, 
when they are in the possession of a person who is entitled to possession of them'. Vol-
gens s. 10.-(2) zijn van het privilege echter uitgezonderd 'items held with the intention 
of furthering a criminal purpose'. 
In de s. 11 Um 14 zijn de overige categorieen materiaal omschreven. 
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politieambtenaar inzage verschaft of dat materiaal uitlevert. 796  Die mogelijk-
heid tot toegang bestaat echter niet voor materiaal dat wordt bestreken door 
het 'legal privilege'. 

In de regeling van andere opsporingsbevoegdheden in de Regulation of 
Investigatory Powers Act 2000, zoals het aftappen van telecommunicatie, het 
opnemen van vertrouwelijke communicatie en het gebruik van informan-
ten/infiltranten zijn geen bijzondere voorzieningen getroffen ter bescherming 
van het 'legal privilege'. Niet uitgesloten is de mogelijkheid dat bijvoorbeeld 
telecommunicatie van een advocaat wordt opgenomen. Wel zijn op het punt 
van de bescherming van het 'legal privilege' beperkingen op de toepassing 
van diverse opsporingsbevoegdheden te vinden in de verschillende codes of 
practice. Gewezen kan worden op de 'Code of practice on interception' 297 , 
de 'Code of practice on covert surveillance' 798  en de 'Code of practice on the 
use of covert human intelligence sources' 799 . De strekking van deze beper-
kingen is niet dat bepaalde bevoegdheden ter bescherming van het `legal pri-
vilege' niet mogen worden toegepast, maar dat bijzondere waarborgen rond 
de toepassing zijn gecrederd. Zo moet bij de beslissing tot toepassing van de 
betrokken bevoegdheden een bijzondere proportionaliteitsafweging worden 
gemaakt als de verwachting bestaat dat bij de uitvoering materiaal bekend 
wordt dat tot het `legal privilege' moet worden gerekend. Voorts is in die 
gevallen de beslissingsbevoegdheid toebedeeld aan een hogere autoriteit dan 
de autoriteit die in normale gevallen bevoegd is tot het nemen van de beslis-
sing. Ook zijn ten aanzien van het gebruik, de bewaring en de vernietiging 
van het betrokken materiaal bijzondere regelingen gegeven. 766  

6.4 	Uitgangspunten voor een nieuwe regeling 

Bij de afgrenzing van de toepassing van opsporingsbevoegdheden ten op-
zichte van de verschoningsgerechtigden van art. 218 Sy is een zwaarwegend 
belangenconflict aan de orde. In een nieuwe regeling van het vooronderzoek 
moet naar het oordeel van de onderzoeksgroep worden gestreefd naar een 
meer systematisch antwoord van de wetgever inzake de afweging van de 
hierbij aan de orde zijnde belangen. Aan de regelingen van deze materie in 
het Duitse en Engelse recht vallen in wezen geen elementen te ontlenen die 
in een nieuwe Nederlandse regeling tot een meer verantwoorde en systemati- 

296 Zie s. 9 PACE en Schedule 1. 
297 Zie http://www.homeoffice.gov.uldripa/intofcom.htm.  
298 Zie http://www.homeoffice.gov.uk/ripa/covsurv.htm.  
299 Zie Mtp://www.homeoffice.gov.uk/ripakov.his.htm.  
300 Vergelijk s. 3.6 t/m 3.10 in de code of practice on interception. 
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scher regeling zouden kunnen leiden. Diverse kenmerken van de Duitse re-
geling zijn immers ook in het huidige Nederlandse recht herkenbaar. Daar-
naast bestaat er geen enkele aanleiding om de strekking van het verscho-
ningsrecht te heroverwegen, in die zin dat het verschoningsrecht zou moeten 
worden opgevat als een recht enkel toekomend aan de verdachte waarover 
deze vrijelijk zou kunnen beschikken. Wel bieden het Duitse en Engelse 
recht aanknopingspunten voor een bijzondere regeling ten behoeve van de 
media, gericht op bescherming van journalistieke bronnen. Overwogen zou 
kunnen worden om met het oog op die bescherming voorzieningen te treffen, 
ertoe strekkende dat in de wettelijke regeling van diverse opsporingsbe-
voegdheden (waarbij in het bijzonder kan worden gedacht aan de doorzoe-
king, inbeslagneming en het bevel uitlevering) bijzondere beperkende voor-
waarden worden opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan een toege-
spitste proportionaliteits- en subsidiariteitsafweging. Een dergelijke voorzie-
fling sluit aan bij de rechtspraak van het EHRM over de persvrijheid en de 
bescherming van journalistieke bronnen. 301  

Voor een nieuwe regeling van de dwangmiddelen in relatie tot de be-
scherming van de professionele geheimhouders bieden de huidige wetgeving 
en jurisprudentie al een belangrijke aanzet. Zo kan op de eerste plaats wor-
den bepaald dat sommige bevoegdheden in principe niet ten opzichte van 
een verschoningsgerechtigde geheimhouder kunnen worden uitgeoefend. 
Deze beperking is met name op zijn plaats ten aanzien van geheime opspo-
ringsmethoden die in verregaande mate een inbreuk kunnen maken op de 
geheimhoudingsplicht. Hierbij kan op de eerste plaats worden gedacht aan 
het onderzoek van telecommunicatie (art. 126m en 126t) en het opnemen 
van vertrouwelijke communicatie (art. 1261 en 126s). Ook lijkt deze beper-
king op zijn plaats ten aanzien van het stelselmatig inwinnen van informatie 
(art. 126j, 126qa en126v) en, ter bescherming van het kantoor van de ge-
heimhouder, de betredingsbevoegdheden van besloten plaatsen (art. 126k en 
126r). Aansluitend bij de huidige rechtspraak zou hierbij weer een uitzonde-
ring kunnen worden gemaakt voor situaties waarin de betrokken geheimhou-
der in een tegen hem gericht opsporingsonderzoek als verdachte wordt aan-
gemerkt. Ter bescherming van de belangen van de personen die zich tot de 
verdachte geheimhouder hebben gewend, verdient het aanbeveling om de 
toepassing van opsporingsbevoegdheden tegen de verdachte geheimhouder 
nader met bijzondere waarborgen te omkleden. 302  Die waarborgen moeten 

301 Zie EHRM 27 maart 1996, NJ 1996, 577; HR 10 mei 1996, NJ 1996, 578, m.nt. EJD; 
specifiek ten aanzien van de inbeslagneming: HR 9 november 1999, NJ 2000, 46, m.nt. 
'tH. 

302 Zie in dit verband overweging 6.7 in het arrest van de Hoge Raad van 29 juni 1993, NJ 
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bewerkstelligen dat de inbreuk op het verschoningsrecht tot een minimum 
beperkt blijft. In dit verband valt te overwegen de rechter-commissaris in 
sterke mate te betrekken bij de beslissing tot toepassing van de betrokken 
bevoegdheid jegens de verdachte verschoningsgerechtigde en eventueel toe-
zicht te laten houden over de wijze van uitvoering. Ten aanzien van het op-
nemen van telecommunicatie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bemoei-
enis van de rechter-commissaris met het beluisteren van het opgenomen 
materiaal, de selectie daarvan met het oog op voeging bij de processtukken 
en de bewaring van het overige niet bij de stukken gevoegde materiaal. 
Doorgaans is de bemoeienis van de rechter-commissaris met het opnemen 
van telecommunicatie beperkt tot het verlenen van een machtiging en is de 
beoordeling van de relevantie van het opgenomen materiaal overgelaten aan 
opsporingsambtenaren en de officier van justitie. De ingrijpende schending 
van de vertrouwelijke telecommunicatie van de geheimhouder rechtvaardigt 
naar het oordeel van de onderzoeksgroep een afwijlcing op deze hoofdregel. 
Hierdoor kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat materiaal waarop het 
verschoningsrecht betrekking heeft, en waarvan het dus onwenselijk is dat 
politie en justitie daarvan kennis nemen, tech bekend wordt bij politie- en 
justitieambtenaren en aldus oneigenlijk een rol gaat spelen bij het opspo-
ringsonderzoek. Dergelijke waarborgen sluiten goed aan bij de rechtspraak 
van het EHRM. In het arrest van het EHRM van 25 maart 1998, NJ 2001, 
459, m.nt. Kn„ waarin het ging om het afluisteren van telefoons die in ge-
bruik waren bij een advocaat, werd immers nadrukkelijk gewezen op het 
belang van 'supervision by an independent judge, especially in this sensitive 
area of the confidential relations between a lawyer and his clients, which 
directly concern the rights of the defence' (§ 74). Het Hof lijkt dus veel 
waarde te hechten aan toezicht door een onafhankelijke rechter over de toe-
passing van ingrijpende bevoegdheden (zoals het opnemen van telecommu-
nicatie) tegen een verschoningsgerechtigde geheimhouder. 

Op de tweede plaats kunnen met betreklcing tot bevoegdheden die ook 
ten opzichte van geheimhouders kunnen worden toegepast (zoals de inbe-
slagneming, doorzoeking, het onderzoek in geautomatiseerde werken of het 
bevel tot uitlevering), voorzieningen worden getroffen die ertoe strekken de 
beperking van het verschoningsrecht tot een minimum te beperken. De be-
scherming van de geheimhoudingsrelatie kan dan aanleiding te zijn om bij 
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de beslissing tot het toepassen van de betrokken bevoegdheid tegen een ge-
heimhouder en de wijze van uitvoering daarvan een sterke betrokkenheid 
van de rechter-commissaris te verlangen. Verder kan een beperking worden 
aangebracht op het bereik van de betrokken bevoegdheid. Met het oog op 
doorzoeking en inbeslagneming in kantoren van geheimhouders kan — aan-
sluitend bij het thans in de art. 98 en 1251 Sv neergelegde uitgangspunt — de 
bevoegdheid worden beperkt tot een bepaalde categorie voorwerpen of ge-
gevens, ten aanzien waarvan mag worden aangenomen dat de geheimhou-
dingsplicht zich daarover niet uitstrekt of, indien dat wel het geval is, het 
belang van de waarheidsvinding in verband met de `kwaliteie van de be-
trokken voorwerpen zwaarder weegt dan de plicht tot geheimhouding. Voor 
de toetsing van de omvang van de geheimhoudingsplicht bij de toepassing 
van de bevoegdheid verdient het aanbeveling om (aansluitend bij de huidige 
praktijk) een vertegenwoordiger van de beroepsgroep van de betrokken ge-
heimhouder bij het onderzoek aanwezig te doen zijn. 

Vooralsnog lijkt het niet aangewezen om de jurisprudentie van de Hoge 
Raad met betrekking tot de `zeer uitzonderlijke omstandigheden' die de bij 
een doorzoeking en inbeslagneming geldende grenzen van art. 98 Sv kunnen 
overschrijden, neer te leggen in wettelijke voorschriften. Het gaat immers 
om zeer bijzondere gevallen die zich maar zelden zullen voordoen. Door 
deze kwestie over te laten aan de jurisprudentie, wordt de aanname van de 
`zeer uitzonderlijke omstandigheden' die een verdergaande inbreuk op de 
geheimhoudingsplicht kunnen rechtvaardigen dan door de wettelijke voor-
schriften is toegelaten, tot een minimum worden beperkt. 

Met betrekking tot de ten opzichte van geheimhouders geldende beper-
kingen kan wederom een uitzondering worden gemaakt voor de gevallen 
waarin de betrokken bevoegdheid wordt uitgeoefend tegen een geheimhou-
der die zelf verdachte is. In deze situatie wegen de justitiele belangen bij het 
onderzoek zwaarder dan de bij het verschoningsrecht van de geheimhouder 
betrokken belangen. Wel geven de belangen van de niet in het onderzoek 
betrokken derden die zich tot de verdachte geheimhouder hebben gewend, 
voldoende aanleiding om de ongeclausuleerde toepassing van bevoegdheden 
met waarborgen te omringen. Gedacht kan worden aan inschakeling van een 
vertegenwoordiger van de beroepsgroep m  en aan een beperking van de 
`voortgezette toepassing', in die zin dat het verzamelde bewijsmateriaal al-
leen in het onderzoek tegen de verdachte geheimhouder voor het bewijs mag 

303 Vgl. EHRM 16 december 1992, NJ 1993, 400, m.nt. EJD, waarin in verband met het 
doorzoeken van een kantoor van een advocaat wordt gesproken over 'procedural safe-
guards, such as the presence of an independent observer'. 
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worden gebruikt en niet tegen degene die de informatie aan de geheimhouder 
heeft toevertrouwd. 3°4  

Op de derde plaats kunnen beperkingen op bevoegdheden daaruit be-
staan dat verschoningsgerechtigde geheimhouders mogen weigeren bij te 
dragen aan de uitvoering van de betrokken bevoegdheid. Zo mogen zij in het 
huidige recht weigeren om te voldoen aan een bevel tot uitlevering van 
voorwerpen die vatbaar zijn voor inbeslagneming, hoeven zij geen inlichtin-
gen te verstrekken omtrent poststukken die van de verdachte afkomstig zijn 
of voor hem zijn bestemd en hoeven zij niet te voldoen aan een bevel om 
toegang te verschaffen tot beveiligde gegevensbestanden. In deze gevallen is 
het aan het oordeel van de verschoningsgerechtigde overgelaten of hij at dan 
niet tot medewerking aan het justitiele onderzoek zal overgaan. 

7 	Controle 

7.1 	Inleiding 

Een zorgvuldige normering van de opsporing en de opsporingsbevoegdhe-
den dient verschillende belangen. De uiteenlopende voorwaarden voor toe-
passing van opsporingsbevoegdheden — wanneer, in welke gevallen en ten 
opzichte van welke personen — beogen het overheidsoptreden inzichtelijk en 
voorspelbaar te maken. Bovendien bieden die voorwaarden aanlcnopings-
punten voor controle over de rechtmatigheid van het overheidsoptreden. 
Mogelijkheden tot controle voorafgaande aan en tijdens de uitvoering van 
opsporingsactiviteiten liggen besloten in de betrokkenheid van de officier 
van justitie en de rechter-commissaris bij het optreden van opsporingsamb-
tenaren. Voor de officier van justitie komt dit in het algemeen tot uitdruk-
king in zijn centrale positie in het opsporingsonderzoek 305  en in het bijzonder 
in de eis dat de officier goedkeuring dient te verlenen voor uitvoering van 
enkele bevoegdheden. 3°6  De controle door de rechter-commissaris geschiedt 
bij gelegenheid van het verlenen van een machtiging (en het eventueel daar-
uit voorvloeiende toezicht bij de uitvoering van de bevoegdheid) voor de 
meet ingrijpende opsporingsbevoegdheden. Naast deze vormen van controle 
in de loop van het vooronderzoek behoort te worden voorzien in instrumen- 

304 Vgl. F. Vellinga-Schootstra, a. w., p. 175-176. 
305 Zie over de positie van het OM in de opsporing: 'Vervolging en rechtsbescherming', in: 

Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in 
strafzaken, p. 392-422 (J.B.H.M. Simmelink & Y.G.M. Baaijens-van Geloven). 

306 Zie het derde hoofdstuk van dit deelrapport. 

584 



Normering van de opsporing 

ten waardoor achteraf kan worden geoordeeld over de rechtmatigheid van de 
opsporing en de ten behoeve daarvan ontplooide activiteiten. Om die con-
trole mogelijk te maken, moet belangrijke betekenis worden gehecht aan 
wijzen van verslaglegging van de door opsporingsambtenaren ondernomen 
activiteiten. In het tweede interimrapport zijn in dit verband in het algemeen 
uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot de verbaliseringsplicht. 307  
Aangegeven is dat in een nieuwe wettelijke regeling betreffende het opma-
ken van een proces-verbaal niet meer moet worden uitgegaan van een alge-
meen luidende verbaliseringsplicht. Aan de instructie dat van verrichtingen 
en bevindingen proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt een algemene be-
voegdheid toegevoegd om van het opmaken van proces-verbaal af te zien. 
Deze aanbeveling berust op de erkenning van het politiesepot, het gegeven 
dat in de jurisprudentie is erkend dat wegens gebrek aan relevantie van het 
opmaken van proces-verbaal mag worden afgezien en het gegeven dat ande-
re vormen van verslaglegging dan bestaande uit het opmaken van proces-
verbaal mogelijkheden tot controle kunnen bieden. Naast deze algemene re-
geling betreffende het opmaken van proces-verbaal is de vraag opgeworpen 
of in het wetboek aanvullende bijzondere verbaliserings- of verslagleggings-
plichten zouden moeten worden opgenomen. Deze bijzondere verplichtingen 
zouden moeten verzekeren dat van bepaalde opsporingsactiviteiten altijd, al 
dan niet in een proces-verbaal, verslag wordt gedaan, ook al heeft de betrok-
ken activiteit geen relevant materiaal opgeleverd of wordt de zaak niet aan 
de rechter voorgelegd. In dit hoofdstuk zal worden bezien of dergelijke bij-
zondere verslagleggingsverplichtingen in het wetboek moeten worden opge-
nomen. 

De algemene en bijzondere verslagleggingsverplichtingen voor opsporings-
ambtenaren dienen met alleen de interne verantwoording, maar uiteindelijk 
de controle door de strafrechter die een oordeel moet geven over de vervol-
ging van de verdachte. In deze vervolging staat de wijze van opsporing ter 
toets en de strafrechter kan bij de afdoening van de zaak aan eventueel ge-
constateerde gebreken consequenties verbinden. Wordt de betrokkene ten 
opzichte van wie een opsporingsbevoegdheid is toegepast echter niet als 
verdachte in een strafzaak betrokken, dan is deze controle door de zittings-
rechter niet mogelijk. De vraag is of aan deze personen een bijzondere 
rechtsgang moet worden geboden waarin een rechter op initiatief van een 

307 Zie Nervolging en rechtsbescherming', in: Tweede interimrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in strafzaken, p. 460-468 en 483-486 
(J.B.H.M. Simmelink & Y.G.M. Baaijens-van Geloven). 
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betrokkene een oordeel kan geven over de rechtmatigheid van bepaalde op-
sporingshandelingen. Gedacht kan worden aan een rechtsgang voor bijvoor-
beeld de houder van een telefoonaansluiting ten aanzien waarvan is overge-
gaan tot het opnemen van telecommunicatie of voor de rechthebbende van 
een besloten plaats waar een doorzoeking heeft plaatsgevonden. Met het oog 
op de benutting van deze rechtsgang rijst ook de vraag of personen ten op-
zichte waarvan (heimelijke) opsporingsmethoden zijn toegepast, daarover op 
gegeven moment moeten worden geinformeerd. In dit hoofdstuk zal in het 
verlengde van bijzondere verbaliseringsplichten worden bezien of deze 
kwesties afzonderlijke wettelijke voorzieningen wenselijk maken. 

7.2 	Het huidige recht 

Bijzondere verbaliseringsplichten 
Naast de algemene verbaliseringsplicht van art. 152 Sv bevat het wetboek 
enkele aanvullende bepalingen op basis waarvan opsporingsambtenaren van 
concreet aangeduide strafvorderlijke activiteiten proces-verbaal moeten op-
maken. Grofweg kunnen deze voorschriften worden ingedeeld in twee cate-
gorieen. De eerste bestaat uit voorschriften die voor een belangrijk deel in 
het verlengde liggen van de algemene verbaliseringsplicht van art. 152 Sy. In 
deze gevallen heeft de wetgever met het bijzondere voorschrift zeker willen 
stellen dat van de betrokken activiteit altijd proces-verbaal wordt opgemaakt, 
ook al zou de relevantie van het gerelateerde voor de beoordeling van de 
zaak nihil zijn. Het bestaansrecht van deze bijzondere verbaliseringsplichten 
ligt besloten in de aard van de opsporingsactiviteiten waarvan melding moet 
worden gemaakt. Het betreft ingrijpende bevoegdheden waarmee een in-
breuk wordt gemaakt op belangrijke individuele vrijheidsrechten (fysieke 
vrijheid, communicatie/persoonlijke levenssfeer). Zie in dit verband de re-
gelingen omtrent het opmaken van proces-verbaal en eventueel het in het 
verlengde liggende voorschrift inzake de voeging bij de processtukken in de 
art. 57, lid 3 (betreffende het aan de inverzekeringstelling voorafgaande ver-
hoor van de verdachte), 102 en 102a (over de inbeslagneming, de teruggave, 
de opening en de verzending van poststukken en gesloten brieven), en het 
opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel 
(art. 1261 en 126s Sy) of van het opnemen van telecommunicatie (art. 126m 
en 126t Sv). 

De andere categorie betreft bijzondere verbaliseringsplichten die naast 
het algemene voorschrift van art. 152 S v zelfstandige betekenis hebben. In 
deze gevallen moet proces-verbaal worden opgemaakt, hoewel het niet gaat 
om verslaglegging van activiteiten met betrekking tot het `opgespoorde 
strafbare feit' of van `hetgeen ... tot opsporing is verricht of bevonden'. Het 



Normering van de opsporing 

doe van het op te maken proces-verbaal betreft niet de waarheidsvinding, 
maar het afleggen van verantwoording omtrent de uitvoering van ambtshan-
delingen en de (interne) controle. Van deze aard zijn de verbaliseringsplich-
ten met betrekking tot een in het openbaar uitgevoerd onderzoek aan de kle-
ding ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van een staande ge-
houden of aangehouden verdachte (art. 55b, lid 4), het treffen van maatre-
gelen bij gelegenheid van ambtsverrichtingen ter handhaving van de orde 
(art. 124) 308  en de nakoming van de vernietigingsplichten van de art. 125n 309  
en 126cc31°  Sv. 

De met deze tweede categorie beoogde doeleinden (vastlegging van 
ambtsverrichtingen, verantwoording en controle) brengen niet noodzakelij-
kerwijze mee dat van de genoemde activiteiten verslag moet worden gedaan 
in een ambtsedig proces-verbaal. Ook andere vormen van verslaglegging 
kunnen afdoende waarborgen dat over de verrichtingen verantwoording 
wordt afgelegd en controle mogelijk maken. Het wetboek bevat hiervan en-
kele voorbeelden. 

Vergelijk de kennisgeving van inbeslagneming van art. 94, lid 3, S v en 
de vermelding in de processtuldcen van de toepassing van bijzondere opspo-
ringsbevoegdheden, voorzover de hiervan opgemaakte processen-verbaal 
niet van betekenis zijn voor het onderzoek in de zaak en voeging bij de pro-
cesstukken dus achterwege blijft (art. 126aa, lid 4)• 3 " 

Mededeling aan een tetrokkene' 
Het wetboek bevat maar enkele regelingen waarin is voorzien in het 

verschaffen van informatie aan personen omtrent strafvorderlijke activiteiten 
waarbij zij zijn betrokken. In de bepalingen omtrent teruggave en bewaring 
van in beslag genomen voorwerpen is in art. 116, lid 3, aangegeven dat aan 

308 In Blok-Besier, deel I, p. 373 is aangegeven dat het van deze maatregelen op te maken 
proces-verbaal van betekenis is in verband met een vervolging ter zake van art. 184 Sr; 
zie over de strekking van deze verbaliseringsplicht ook M. Otte, in: Melai, Wetboek van 
Strafvordering, art. 124, aant. 12. 

309 Betreffende de vernietiging van gegevens die zijn verkregen bij een onderzoek in ge-
automatiseerde werken en die van geen betekenis zijn voor het onderzoek. Dit proces-
verbaal moet bij de processtukken worden gevoegd. 

310 De vernietiging van processen-verbaal en andere voorwerpen waaraan gegevens kunnen 
worden ontleend die zijn vergaard door enkele bijzondere opsporingsmethoden. 

311 Ook andere wettelijke voorschriften verlangen een schriftelijke verantwoording in een 
andere vorm dan een ambtsedig proces-verbaal; zie bijv. het schriftelijk verslag van 
binnentreden van art. 10 Awbi en de schriftelijke meldingen van de toepassing van ge-
weld of van de uitvoering van een veiligheidsfouillering in de art. 17 en 21 van de 
Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon op-
sporingsambtenaar. 
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de beslagene schriftelijk kennis moet worden gegeven van het voomemen 
van de officier van justitie om het voorwerp aan een ander terug te geven, te 
bewaren ten behoeve van de rechthebbende, dan wel daannee te handelen als 
ware het voorwerp verbeurd verklaard of onttrokken aan het verkeer. De 
verplichting van de officier van justitie om de vermoedelijk rechthebbende 
op het voorwerp te informeren omtrent zijn bevoegdheid om teruggave van 
het voorwerp aan hem te verzoeken (zie art. 552ca Sv), sluit hierop aan. 

Een wat meer algemeen luidende notificatieverplichting is neergelegd 
in art. 126bb Sy. Op grond van deze bepaling dient de officier van justitie 
aan de 'betrokkene' 312  schriftelijk mededeling te doen van het gegeven dat 
ten aanzien van hem een (of meer) van de bijzondere opsporingsbevoegdhe-
den uit de titels WA t/m Va van boek I Sy is toegepast. Deze mededeling 
hoeft niet te worden gedaan aan de verdachte die op basis van zijn recht tot 
kennisneming van de processtukken op de hoogte komt van de toepassing 
van de bedoelde bevoegdheden. In de parlementaire stukken bij de wet bij-
zondere opsporingsbevoegdheden is aangegeven dat de notificatieplicht van 
art. 12666 Sy in het teken staat van de 'effective remedy' van art. 13 EVRM. 

Opmerkelijk is dan dat nadere regelingen betreffende die 'remedy' niet 
in het wetboek zijn opgenomen. 3 ' 3  

Toegang tot de rechter 
Een betrokkene of belanghebbende heeft in het wetboek maar beperkte mo-
gelijkheden om een oordeel van de rechter te verkrijgen over de toepassing 
van opsporingsbevoegdheden. Aan de van de vrijheid beroofde verdachte is 
de bevoegdheid toegekend om een bezwaarschrift in te dienen tegen beper-
kingen met betrekking tot het ontvangen van bezoek, telefoonverkeer etc. in 
het kader van de `maatregelen in het belang van het onderzoek' (zie art. 62 j° 
62a S v). Ruimer is de bevoegdheid voor 'belanghebbenden' om zich over-
eenkomstig art. 552a Sv te beklagen over de inbeslagneming van voorwer-
pen en over andere specifiek genoemde op die inbeslagneming voortbou-
wende ven-ichtingen. Met het oog op andere opsporingsbevoegdheden biedt 
het wetboek aan betrokkenen of belanghebbenden geen toegang tot de rech-
ter ter verkrijging van een oordeel over de rechtmatigheid van de toepassing 

312 In het tweede lid van art. 126bb is aangegeven wie tot de kring van `betrokkenen' moet 

worden gerekend. 
313 Kamernukken II, 1996-1997, 25 403, nr. 3, MvT, p. 85; zo staat geen bijzondere rechts-

gang open die kan worden beschouwd als een 'effective remedy' en is aan de betrokke-
ne geen recht op inzage van de stukken toegekend. De MvT vermeldt op dit punt: Dm 
recht kan de betrokkene onder omstandigheden zo nodig effectueren met een beroep op 
de Wet openbaarheid van bestuur'. 
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daarvan. Indien de betrokkene of belanghebbende een dergelijke beoordeling 
wenselijk acht, zal de civiele rechter in het kader van een actie wegens on-
rechtmatige daad de verlangde rechtsbescherming moeten bieden. 3 " 

Naast het wetboek biedt de Wet Politieregisters een bijzondere rechts-
gang aan personen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen in een poli-
tieregister. Een betrokkene aan wie op basis van art. 126bb Sv is medege-
deeld dat bij v. de over zijn telefoonaansluiting gevoerde telecommunicatie is 
opgenomen, kan aan de beheerder van het politieregister verzoeken om aan 
hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens in het register zijn 
opgenomen. Indien de beheerder weigert aan het verzoek te voldoen, kan de 
betrokkene zich tot de rechtbank of het College bescherming persoonsgege-
yens wenden. 3I 5  

7.3 	Uitgangspunten voor een nieuwe regeling 

De hiervoor genoemde regelingen betreffende bijzondere verbaliserings-
plichten, mededelingsplichten na toepassing van opsporingsbevoegdheden 
en toegang tot de rechter hebben veel weg van los zand. De regelingen ver-
tonen weinig systematische samenhang en de diverse voorzieningen sluiten 
niet op elkaar aan. Tegen de achtergrond van de rechtspraak van het EHRM 
met betrekking tot de normering van opsporingsbevoegdheden en de te ga-
randeren 'effective remedy' van art. 13 EVRM 3I6  is het wenselijk om in een 
nieuw wetboek te streven naar een systematisch meer verantwoorde rege-
ling. Uitgesplitst naar de drie onderwerpen zullen daarvoor in het onder-
staande enige uitgangspunten worden geformuleerd. 

Bijzondere verbaliseringsplichten 
Wezenlijk uitgangspunt voor de rol van de rechter op de terechtzitting is dat 
hij in staat moet zijn om in volle omvang een oordeel te geven over alle fa-
cetten van de hem voorgelegde zaak. Hierbij gaat het niet alleen om de be-
oordeling van het ten laste gelegde feit, maar ook om de beoordeling van de 
gang van zaken in het vooronderzoek. Eventueel hieraan klevende gebreken 

314 In de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt in dit verband onrechtmatigheid slechts 
aangenomen, als achteraf blijkt dat de verdenking die de aanleiding yormde voor de 
toepassing van de opsporingsbevoegdheid ten onrechte heeft bestaan. Daarbij moet uit 
de stukken blijken van onschuld van de verdachte. Zie HR 23 december 1994, NJ 1995, 
512; HR 12 juni 1998, NJ 1999, 99; HR 21 april 2000, NJ 2001, 143. 

315 Zie de art. 20 en 23 Wet Politieregisters. 
316 Zie hiervoor: T. Barkhuysen, Artikel 13 EVRM: effectieve nationale rechtsbescherming 

bij schending van mensenrechten, Lelystad: Koninklijke Vermande 1998, P.  113-146. 
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kunnen immers in het verband van art. 359a S v van belang zijn voor de door 
de rechter uiteindelijk te nemen beslissingen. 317  Met het oog op de bevorde-
ring van de controleerbaarheid van het vooronderzoek door de zittingsrech-
ter, zijn in het tweede interimrapport uitgangspunten geformuleerd met be-
trekking tot de verbaliseringsplicht en de samenstelling van de processtuk-
ken. 318  Aldaar is aangegeven dat voor de vraag of van een ambtsverrichting 
proces-verbaal moet worden opgemaakt of dat een geschrift bij de proces-
stukken moet worden gevoegd, de relevantie daarvan voor enige door de 
rechter te nemen beslissing doorslaggevend is. In het licht van een redelijk 
uitgekristalliseerde verdenlcing, met de bijbehorende personen die als ver-
dachte kunnen worden aangemerkt, zijn de uit het relevantiecriterium vloei-
ende consequenties in verband met de verbaliseringsplicht en de samenstel-
ling van de processtukken overzichtelijk. Anders ligt dit als de opsporing 
zich nog in een beginstadium bevindt en de strafbare feiten, dan wel de als 
`verdachte' aan te merken personen nog onvoldoende zijn geconcretiseerd. 
Een concreet vooruitzicht van een vervolging is dan veelal nog niet aanwe-
zig, zodat het lastig is om tegen de achtergrond van het relevantiecriterium 
invulling te geven aan de verbaliseringsplicht. In dit verband moet het ruime 
opsporingsbegrip in herinnering worden geroepen. `Opsporing' zoals dit in 
dit onderzoeksproject wordt begrepen, is niet het geheel aan opsporingsacti-
viteiten op basis van een verdenking, maar het onderzoek door opsporings-
ambtenaren dat is gericht op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsor-
de. 319  De consequentie is dat allerlei activiteiten als strafvorderlijke `opspo-
ring' behoren te worden gekwalificeerd, terwiji het verband daarvan met een 
eventueel in de toekomst plaatsvindende vervolging nog ver te zoeken is. In 
dat stadium is het veelal nog onduidelijk of de opsporingsactiviteiten van 
betekenis zijn voor het latere onderzoek door de rechter. De vraag naar de 
relevantie van het van die opsporingsactiviteiten op te maken proces-verbaal, 
valt in dat stadium in wezen nog niet te beantwoorden. 

Om in verband met de verantwoording van toegepaste opsporingsbe-
voegdheden problemen met de invulling van het relevantiecriterium te om- 

317 Zie hierover 'Algemeen deel', in: Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvorde-
ring 2001. Het onderzoek ter zitting, p. 15-16, 23, 37 (G. Knigge & MS. Groenhuijsen); 
'Algemeen deel', p. 72-75, in: Het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvor-
dering 2001. Het vooronderzoek in strafzaken, (KS. Groenhuijsen). 

318 Zie 'Vervolging en rechtsbescherming', in: Het Tweede interimrapport onderzoelcspro-
ject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek in strafzaken, p. 460-468 (J.B.H.M. Sim-
melink & Y.G.M. Baaijens-van Geloven). 

319 Vgl. het deelrapport 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak', in: 

Het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het vooronderzoek 
in strafzaken, p. 338 (G. Knigge & N.J.M. Kwakman). 
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zeilen, zou als uitgangspunt kunnen worden genomen dat — aansluitend bij 
de strikte bewoordingen van art. 152 Sv — van alle opsporingsactiviteiten 
proces-verbaal moet worden opgemaakt. Deze oplossing lijkt bij voorbaat 
niet gepast, alleen al omdat een dergelijke verstrekkende invulling van de 
verbaliseringsplicht als het ware een Informatieparadox' in het leven roept. 
De plicht om van alle opsporingsactiviteiten proces-verbaal op te maken 
leidt tot een onoverzichtelijke hoeveelheid geschriften. Op zijn beurt roept 
dit weer problemen in het leven in verband met de beheersbaarheid van het 
papierwerk en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien 
nopen de met de verbaliseringsplicht te dienen belangen niet tot een derge-
lijke omvattende verbaliseringsplicht. Vandaar dat met het oog op de ge-
wenste controle en transparantie over het vooronderzoek een ander uitgangs-
punt wordt geformuleerd. Hierbij zal met het oog op het doen van verslag 
over de opsporing worden gedifferentieerd aan de hand van de wijzen waar-
op van opsporingsactiviteiten verslag kan worden gedaan en de functie van 
het op te maken proces-verbaal. 

Voorop staat dat het gehele (in ruime zin op te vatten) opsporingsonderzoek 
aan controle door de rechter moet kunnen worden onderworpen. Daarmee is, 
zoals al betoogd, niet gezegd dat van alles proces-verbaal moet worden op-
gemaakt. Op dit punt kan een onderscheid worden gemaakt tussen de vast-
legging van bewijsmateriaal en van de verslaglegging van de uitvoering van 
een opsporingsactiviteit (onafhankelijk van de vraag of het daarmee beoogde 
resultaat is behaald). 32°  Voorzover opsporingsactiviteiten hebben geleid tot 
bewijsmateriaal, kan voor de vraag of daarvan verslag moet worden uitge-
bracht, worden uitgegaan van het (eventueel achteraf in te vullen) algemene 
relevantiecriterium. Indien het materiaal van belang kan zijn voor de door de 
rechter te nemen beslissing, moet dat verslag worden opgemaakt in de vorm 
van een ambtsedig proces-verbaal. In dit proces-verbaal moet niet alleen het 
verkregen resultaat worden opgenomen, doch ook zal moeten blijken van de 
bevoegdheid waarmee dat resultaat is behaald. Deze formele vorm van ver-
slaglegging vormt een waarborg voor het waarheidsgehalte van de in het 
proces-verbaal weergegeven verrichtingen en bevindingen. 

Strekt het op te maken ambtelijke verslag niet tot het vastleggen van 
bewijsmateriaal, maar tot het afleggen van verantwoording onritrent uitge-
voerde opsporingsbevoegdheden, dan is het niet noodzakelijk om de toege-
paste bevoegdheid te verantwoorden in een proces-verbaa1. 321  Vaak kan 

320 Het huidige recht biedt reeds een aanzet voor dit onderscheid. 
321 Zie in dit verband ook art. 126aa Sv: onder omstandigheden kan worden volstaan met 
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worden volstaan met een vorm van verslaglegging die voldoende is met het 
oog op de daarmee te bereiken doeleinden: registratie, interne verantwoor-
ding en eventuele toekomstige beoordeling van de rechtmatigheid van de 
verrichting door de rechter. 322  Zo zal niet van bijvoorbeeld het werk in het 
voorveld van de verdenlcing (het runnen van informanten en het ruimere 
CID-werk323 ) of van kortstondige observaties proces-verbaal hoeven te wor-
den opgemaakt. Gaat het daarentegen om meer ingrijpende opsporingsacti-
viteiten, zoals het heimelijk betreden van plaatsen, het betreden van een wo-
ning zonder toestemming van de bewoner of de aanhouding van de ver-
dachte, dan mag worden verlangd dat een en ander wordt vastgelegd in een 
proces-verbaal. In deze gevallen heeft het proces-verbaal primair de functie 
om enerzijds vast te leggen dat de in het proces-verbaal gerelateerde hande-
ling is uitgevoerd en anderzijds te doen blijken dat aan de voorwaarden 
daarvoor is voldaan (zoals de beslissing van de officier van justitie tot aan-
houding buiten heterdaad). 

De scheidslijn tussen de gevallen waarin met een minder formele vorm 
van verslaglegging kan worden volstaan en die waarin expliciet moet wor-
den voorgeschreven dat de toepassing van een opsporingsbevoegdheid moet 
worden verantwoord in een proces-verbaal, is lastig te maken. Tegen de 
achtergrond van het huidige recht en de opsporingspraktijk, waarbij van ze-
kere activiteiten altijd proces-verbaal wordt opgemaakt, hoewel de wet dat 
niet met zoveel woorden vereist, kan op twee leidende gedachten worden 
gewezen. Op de eerste plaats Ican worden uitgegaan van de ingrijpendheid' 
van de betroklcen bevoegdheid. De op het spel staande belangen zijn daarbij 
van zodanig gewicht dat zij een formele verslaglegging in de vorm van een 
proces-verbaal rechtvaardigen. Dit is in het bijzonder aan de orde ten aan-
zien van wezenlijke inbreuken op verdragsrechtelijk en grondwettelijk gega-
randeerde rechten. Hierbij kan worden gedacht aan vrijheidsbeneming an-
ders dan op basis van een bevel van een rechter, inbreuken op het huisrecht, 
het opnemen van communicatie en meer indringende vormen van observatie. 
Op de tweede plaats kan het opmaken van een proces-verbaal worden ver-
langd, indien voor de uitoefening van een bevoegdheid als voorwaarde is 

een vermelding van de toepassing van `bijzondere opsporingsbevoegdheden' in de pro-
cesstukken. 

322 Vgl. de overweging van de Hoge Raad in zijn arrest van 19 december 1995, NJ 1996, 
249, m.nt. Sch: `een zodanige verslaglegging van de desbetreffende verrichtingen en 
bevindingen, dat doeltreffend kan worden gereageerd op een verzoek van de rechter in 
het eindonderzoek tot nadere verantwoording omtrent dat gedeelte van het opsporings-
onderzoek'. 

323 Sterker nog: doorgaans zal de aard van deze werkzaamheden zich verzetten tegen alge-
hele verantwoording in een proces-verbaal. 
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gesteld dat een hogere autoriteit, zoals de officier van justitie, daarvoor zijn 
toestemming dient te verlenen. Uit het proces-verbaal moet blijken dat de 
bevoegdheid op basis van een verkregen toestemming is uitgevoerd. 324  
Mededeling aan een tetrokkene' 

Uit de beperkingsgronden bij diverse garanties van het EVRM, afzon-
derlijk dan wel in verbinding met art. 13 van het Verdrag, vloeit voort dat 
aan een ieder op wiens in het Verdrag beschermde rechten en vrijheden een 
inbreuk wordt gemaakt, een 'effective remedy' moet worden geboden. Hem 
moet een ingang tot de rechter worden geboden om een oordeel te kunnen 
verkrijgen over de rechtmatigheid van de inbreuk makende activiteit. Onder 
omstandigheden vloeit uit deze garantie voort dat personen door de overheid 
moeten worden geinformeerd omtrent het gegeven dat op de aan hun toeko-
mende rechten en vrijheden een inbreuk is gemaakt. In het bijzonder is een 
dergelijke informatieplicht aan de orde bij heimelijke opsporingsmethoden. 
Zie in dit verband de beslissing van het EHRM in de Klass-zaak met betrek-
king tot het afluisteren van telefoongesprekken: 'the person concerned must 
be informed after the termination of the surveillance measures as soon as 
notification can be made without jeopardising the purpose of the restricti-
on'.325  Het karakter van deze methoden van opsporing brengt mede, dat de 
betrokkenen niet op de hoogte zijn (in ieder geval niet op de hoogte behoren 
te zijn) van de heimelijke opsporingsactiviteiten, zodat informatieverschaf-
fing omtrent de toepassing daarvan moet worden beschouwd als een nood-
zakelijke voorwaarde voor de mogelijkheid tot effectuering van het recht op 
een 'effective remedy'. Daarnaast kunnen belangen van derden meebrengen 
dat aan hen een `bewijsstuk' wordt verschaft met betrekking tot de tegen hen 
uitgevoerde opsporingshandelingen. Gedacht kan worden aan de uitreiking 
van een kennisgeving van inbeslagneming en een verslag van het betreden 
van hun woning zonder hun toestemming. Aansluitend bij dergelijke ook in 
het huidige recht voorkomende vormen van informatieverschaffing (vgl. art. 
94, derde lid en art. 126bb S v) zijn ook in de nieuwe regeling van het voor-
onderzoek voorzieningen op zijn plaats om `betrokkenen' 326  bij opsporings-
bevoegdheden te informeren omtrent de jegens hen verrichte activiteiten. 

324 Of deze processen-verbaal later bij de processtuldcen behoren te worden gevoegd, is een 
kwestie van `relevantie' van het proces-verbaal voor de door de rechter te nemen beslis-
sing. Indien zwaarwegende belangen zich verzetten tegen onbeperkte voeging, kan dat 
aanleiding zijn om gebruik te maken van de in het tweede interim-rapport voorgestelde 
geheimhoudingsprocedure. Zie Het Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvor-
dering 2001. Het vooronderzoek in strafzaken, p. 489-494 en 579-583. 

325 EHRM 6 september 1978, Ser. A-28. 
326 De persoon tegen wie de bevoegdheid is uitgeoefend en later als verdachte wordt ver-

volgd, hoeft niet tot de categorie `betrokkenen' te worden gerekend, aangezien hij uit de 
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In verband met de verdragsrechtelijke achtergrond van het recht op een 'ef-
fective remedy' ligt het voor de hand om naar aanleiding van inbreuken op 
verdragsgaranties `betrokkenen' (zoals de houder van een telefoonaanslui-
ting die is afgeluisterd, degene wiens vertrouwelijke communicatie is opge-
nomen, de bewoner waarvan de woning gedurende langere tijd met een 
technisch hulpmiddel is geobserveerd, de geadresseerde wiens post in beslag 
is genomen en geopend) te informeren over de ten opzichte van hun toege-
paste vormen van heimelijke opsporing. Deze verplichting tot het verschaf-
fen van informatie kan, zoals ook het EHRM heeft overwogen en in art. 
I 26bb Sv tot uitdrukking is gebracht, worden opgeschort op grond van het 
belang van het onderzoek. Het is vervolgens de vraag aan welke functionaris 
de beslissing om de tetrokkene' bij heimelijke opsporingsmethoden op 
grond van het belang van het onderzoek daarover niet te informeren moet 
worden opgedragen. In art. I 26bb Sv is deze beslissing in handen gelegd van 
de officier van justitie. Tegen deze regeling kan als bezwaar worden aange-
voerd dat opsporingsbelangen snel de doorslag kunnen geven bij de vraag of 
de betrokkene al dan niet kan worden geinformeerd over de jegens hem toe-
gepaste opsporingsbevoegdheden, mede omdat niet is voorzien in mogelijk-
heden tot controle over de wijze waarop het openbaar ministerie uitvoering 
geeft aan de notificatieplicht van art. 126bb Sv. Nu het uitblijven van infor-
matie tot gevolg heeft dat het recht op een 'effective remedy' onder druk 
komt te staan, is verdedigbaar op enigerlei wijze de rechter-commissaris bij 
die beslissing te betrekken. Overwogen zou kunnen worden om in het alge-
meen voor te schrijven dat de officier van justitie de mededeling binnen een 
aangegeven periode na beeindiging van de bevoegdheid moet doen, tenzij de 
rechter-commissaris machtigt tot opschorting van de mededeling. Een der-
gelijke rolverdeling sluit aan bij de eerder voorgestelde positie van de rech-
ter-commissaris in het vooronderzoek en zijn rol bij de beoordeling van de 
toelaatbaarheid van beperlcingen op de interne openbaarheid van het vooron-
derzoek. 3" 

Naast de opsporingsbevoegdheden ten aanzien waarvan het vanwege 
het heimelijke karakter voor de hand ligt om de daarbij tetroldcenen' daar-
over te zijner tijd te infonneren, kunnen ook andere bevoegdheden aanlei-
ding zijn om betrolcken derden informatie te verschaffen. Deze informatie 

4- 

processtukken kan vernemen welke opsporingsactiviteiten jegens hem zijn toegepast. 
327 Zie de deelrapporten over `De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijke vooron-

derzoek', (A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis) en 'VervoIging en rechtsbescherrning' 
(J.B.H.M. Simmelink & Y.G.M. Baaijens-van Geloven) in: Het Tweede interimrapport 
onderzoeksproject Strafvordering 2001. Her vooronderzoek in strafzaken, resp. p. 554 
e.v., 483 e.v. 

594 



Normering van de opsporing 

behoeft met noodzakelijkerwijs door de officier van justitie te worden ver-
schaft, maar kan ook door opsporingsambtenaren worden verstrekt. Dit laat-
ste ligt voor de hand in die gevallen waarin de informatieverstrekking min of 
meer gelijktijdig met de uitvoering van de bevoegdheid geschiedt. Vergelijk 
voor het huidige recht de kennisgeving van inbeslagneming (art. 94, lid 3), 
de betekening van de machtiging tot het leggen van conservatoir beslag (art. 
103) en de uitreiking/toezending van een verslag van het binnentreden van 
een woning zonder toestenuning van de bewoner (art. 11, lid 2, Awbi). De 
gevallen waarin een dergelijke verplichting moet worden gecrederd, zijn niet 
helder te omlijnen. Toch kunnen twee aanknopingspunten worden genoemd 
op basis waarvan het verschaffen van informatie aan derden wenselijk kan 
worden geacht. Op de eerste plaats naar aanleiding van opsporingsbevoegd-
heden die voor de derde-betrolckene min of meer direct enig rechtsgevolg 
hebben. Hierbij kan worden gedacht aan het verlies van beschikkingsmacht 
over in beslag genomen voorwerpen. Op de tweede plaats bij opsporingsbe-
voegdheden ten aanzien waarvan de derde-betrokkene in de nieuwe regeling 
de mogelijkheid wordt geboden om daarover een rechterlijk oordeel te ver-
krijgen. Vergelijk in dit verband de inbeslagneming en het beklag overeen-
komstig art. 552a Sv. 

Toegang tot de rechter 
Dit tweede aanknopingspunt voor informatieverschaffing omtrent de toepas-
sing van opsporingsbevoegdheden aan betrokkenen raakt aan de vraag naar 
de vormgeving van de 'effective remedy' in de nieuwe regeling van het 
vooronderzoek in het wetboek. Zoals in paragraaf 6.2 is aangegeven, zijn in 
het huidige recht aan derden maar incidenteel mogelijkheden geboden om 
zich naar aanleiding van de uitoefening van een opsporingsbevoegdheid tot 
de rechter te wenden. De onderzoeksgroep meent dat in het nieuwe wetboek 
een voorziening moet worden opgenomen, die derden de mogelijkheid biedt 
om een rechterlijk oordeel te verkrijgen over de rechtmatigheid van een toe-
gepaste bevoegdheid waarbij zij op een of andere wijze zijn betrolcken. In 
het vierde onderzoeksjaar zal in een afzonderlijk deelrapport ruimer op deze 
vorm van rechtsbescherming worden ingegaan. 328  Om deze reden zullen op 
deze plaats slechts enige opmerkingen worden gemaakt over de afgrenzing 
van deze aan derden te bieden toegang tot de rechter. 

328 Hetzelfde geldt voor de vraag of in de voorgestelde procedure de mogelijkheid tot scha-
devergoeding moet worden gecreeerd. Het vraagstuk van de `schadecompensatie' zal in 
het vierde onderzoeksjaar in een afzonderlijk deelrapport aan de orde worden gesteld. 
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De eerste vraag die opkomt, betreft de bevoegdheden ter zake waarvan een 
toegang tot de rechter moet worden geboden. Belangen van derden kunnen 
immers op uiteenlopende wijzen bij de toepassing van opsporingsbevoegd-
heden aan de orde zijn. Deze belangen kunnen ook meer of minder gewich-
tig van aard zijn. Vergelijk de waarneming van gedragingen van personen op 
de openbare weg bij gelegenheid van een statische observatie en het opne-
men van telecommunicatie. De waarneming en fotografische vastlegging van 
een gedraging op de openbare weg is van een geheel ander karakter en veel 
minder ingrijpend dan de vastlegging van telecommunicatie. Deze diversiteit 
brengt mede dat niet aan iedere derde zonder enige beperking toegang tot de 
rechter kan worden verleend ter toetsing van de opsporingsbevoegdheid. Het 
gewicht van de op het spel staande belangen van de derde moet de toegang 
tot de rechter kunnen 'rechtvaardigen'. Die rechtvaardiging kan worden 
ontleend aan de ingrijpendheid van de inbreuk die door de opsporingsbe-
voegdheid op rechten en vrijheden van de derde wordt gemaakt. Hierbij kan 
worden gedacht aan inbreuken op de vertrouwelijkheid van communicatie 
(door het opnemen van vertrouwelijke communicatie, van telecommunicatie 
of het onderscheppen van post), op het huisrecht (het doorzoeken van de 
woning van de derde) en de inbeslagneming. De toegang tot de rechter ligt, 
zoals hiervoor is aangegeven, in het verlengde van de bevoegdheden waar-
over betrokkenen door de officier van justitie of de uitvoerende opsporings-
ambtenaren moeten worden geinformeerd. 

De tweede vraag betreft de kring van personen aan wie toegang tot de 
rechter moet worden verleend. In verband met de voorgestelde notificatie-
plicht ligt het voor de hand deze toegang tot de rechter te reserveren voor de 
personen die als 'betrokkene' zijn geYnformeerd over de jegens hen toege-
paste opsporingsbevoegdheden. In het licht van de beslissing van het EHRM 
van 24 augustus 1998 (Lambert v. France) lijkt deze afgrenzing echter min-
der adequaat. In deze zaak ging het om de toetsing van de toelaatbaarheid 
van het afluisteren van telefoongesprekken door de rechter op verzoek van 
een ander, namelijk Lambert, dan de houder van de telefoonaansluiting. Uit 
het arrest van het EHRM moet worden afgeleid dat aan Lambert de moge-
lijkheid had moeten worden geboden om de toelaatbaarheid van het afluiste-
ren van de telefoon te laten toetsen. De afwijzing van deze toetsingsmoge-
lijkheid door de nationale rechters op grond van het gegeven dat niet Lam-
bert, maar een ander de houder van de telefoonaansluiting was, had tot ge-
volg dat `a very large number of people are deprived of the protection of the 
law, namely all those who have conversations on a telephone line other than 
their own. That would in practice render the protective machinery largely 
devoid of substance'. Deze beslissing maakt duidelijk dat de te bieden 
rechtsbescherming een ruimere kring van personen betreft dan de categorie 
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`betrokkenen' die op gegeven moment over de jegens hen toegepaste be-
voegdheden behoren te worden geinformeerd. Aangezien het hier gaat om 
een vooraf lastig te omlijnen kring van personen, waarbij de te bieden toe-
gang tot de rechter is gebaseerd op een directe of indirecte inbreuk op rech-
ten en vrijheden, biedt de eis dat de verzoeker moet worden aangemerkt als 
`belanghebbende' voldoende mogelijkheden tot afgrenzing van de toegang 
tot de rechter. 3" 

In dit deelrapport zijn uiteenlopende vraagstukken betreffende de normering 
van de opsporingsfase aan de orde gesteld. Ingegaan is op de onderwerpen 
waarvoor in een nieuwe regeling van het opsporingsonderzoek een plaats 
behoort te worden ingeruimd (zoals getuigen, deskundigen en tolken). Een 
belangrijk onderwerp is vanzelfsprekend de wijze van normering van opspo-
ringsbevoegdheden. Een groot deel van dit rapport is gewijd aan algemene 
en bijzondere uitgangspunten die relevant zijn voor dit normeringsvraagstuk. 
Gepoogd is een schets te geven van de structuur van een wettelijke regeling 
van opsporingsbevoegdheden. Hierbij moet met alleen worden gedacht aan 
de structuur van de formeelwettelijke regeling, maar ook aan de verhouding 
tussen de regeling van de opsporing in de formele wet en in lagere regelge-
ving. Aansluitend is ingegaan op de toedeling van bevoegdheden aan opspo-
ringsambtenaren en de positie van de officier van justitie en rechter-
commissaris. Vervolgens zijn de bijzondere voorwaarden betreffende de uit-
oefening van bevoegdheden — de `gevallen' en `gronden' — geinventariseerd. 
Verder is onderzocht op welke wijze in een regeling van de opsporingsbe-
voegdheden recht kan worden gedaan aan de positie van professionele ge-
heimhouders in verband met het aan deze personen toekomende verscho-
ningsrecht. Als sluitstuk van de regeling — en ook van dit deelrapport — is het 
vraagstuk van de transparantie en controleerbaarheid van het opsporingson-
derzoek onderwerp van beschouwing geweest. 

329 Differentiatie ten aanzien van de personen die moeten worden geinformeerd — de 'be-
trokkenen' — en aan wie een toegang tot de rechter kan worden verleend — de `belang-
hebbenden' —, is verdedigbaar in verband met de van de overheid te vergen inspanning. 
Notificatie ziet op een activiteit van de overheid, gerelateerd aan de uitvoering van be-
paalde opsporingsbevoegdheden. Uit overwegingen van rechtszekerheid moeten de per-
sonen ten opzichte van wie een voorgeschreven handeling moet worden verricht, wor-
den geconcretiseerd. Dit ligt principieel anders ten aanzien van de te verlenen toegang 
tot de rechter; hier ligt het initiatief bij de burger. Verlangd mag worden dat deze aan-
geeft belang te hebben bij het van de rechter te verkrijgen oordeel. 

597 



Nortnering van de opsporing 

De in dit deelrapport geformuleerde voorstellen kunnen niet geisoleerd wor-
den beschouwd doch zijn onverbrekelijk verbonden met en bouwen voort op 
andere deelrapporten. Hiervan moeten op de eerste plaats worden genoemd 
de in het eerste interimrapport geformuleerde leuzen en uitgangspunten' 
voor de inrichting van het strafprocesrecht en de schets van de 'kernprofielen 
van de deelnemers aan het strafgeding' . 330  Op de tweede plaats moet worden 
gewezen op diverse in het tweede interimrapport over Het vooronderzoek in 
strafzaken opgenomen deelrapporten. Het onderzoek naar 'Het opsporings-
begrip en de normering van de opsporingstaak' vormt als het ware het fun-
dament voor de in dit deelrapport gefonnuleerde uitgangspunten voor de 
normering van het vooronderzoek. Voorts moeten diverse onderdelen van dit 
deelrapport worden bezien tegen de achtergrond van de uitgangspunten voor 
Wervolging en rechtsbescherming' en voor de `De rechterlijke bemoeienis 
met het strafvorderlijke vooronderzoek'. Op de derde plaats moet het in dit 
interimrapport opgenomen onderzoek naar 'De verhouding tussen het Wet-
boek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten 
en de buitengewone opsporing' worden genoemd. De in dat deelrapport ge- 
formuleerde voorstellen werken direct door in de in het onderhavige rapport 	, 
neergelegde uitgangspunten. 

330 Zie het Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001. Het onderzoek 

ter zitting, p. 23-39. 
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5 De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de 
opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten en de bui-
tengewone opsporing 

Mr. N.J.M. Kwakman. 

1 	Inleiding; aanduiding van het onderwerp 

In het deekapport 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opspo-
ringstaak' (zie 2de interimrapport Sv 2001) is gebouwd aan een systematisch 
casco voor een eigentijds, evenwichtig stelsel van normering van • het straf-
rechtelijke opsporingsonderzoek. In dat verband is vanaf de steigers een blik 
geworpen op de maatschappelijke en juridische omgeving waarin dit bouw-
werk zal moeten worden ingebed en is voorts getracht de constructie van een 
stevig fundament te voorzien, bestaande uit onder meer de volgende uit-
gangspunten. 

Allereerst is betoogd dat onder `opsporing' moet worden verstaan: on-
derzoek van overheidswege dat er op is gericht strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde mogelijk te maken. Daarmee is het opsporingsbegrip ge-
koppeld aan het doel van de opsporing en is het ontdaan van criteria die be-
trekking hebben op de normering van het opsporingsonderzoek. Zo is het 
`verdenkingscriterium' in deze visie niet (langer) een wezenlijk kenmerk van 
het opsporingsonderzoek maar een van de waarborgen waarmee de opspo-
ring wordt omgeven. Dat wil zeggen dat sommige, ingrijpende opsporings-
handelingen slechts zijn toegestaan in geval van een concrete verdenking. 
Een `ruim' opsporingsbegrip veronderstelt dus met automatisch een ruim-
hartige toekenning van bevoegdheden. 

Door het `verdenlcingscriterium' uit de definitiesfeer van het opspo-
ringsbegrip te halen komt (als bijkomend voordeel) duidelijker tot uiting dat 
deze waarborg het resultaat is van rechtspolitieke afwegingen en geen voor-
waarde waaraan 'per definitie' moet worden voldaan wil et -  sprake zijn van 
opsporing. Gewrongen constructies om deze voorwaarde te omzeilen, ten-
einde een eigentijdse invulling te kunnen geven aan het opsporingsbegrip, 
zijn dan ook niet langer nodig. Tevens wordt daarmee voorkomen dat onder-
zoek dat niet aan het `verdenkingscriterium' voldoet, in een normatief vacu-
um terecht zou komen omdat er geen sprake zou zijn van opsporingsonder-
zoek en daarom de regels, beginselen, gezagsverhoudingen en andere waar- 

599 



De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden 
in btjzondere wetten en de buitengewone opsporing 

borgen die het opsporingsonderzoek beheersen, in dat geval niet zouden gel-
den. 

Een ander uitgangspunt is dat opsporing van overheidswege een wette-
lijke basis dient te hebben in die zin, dat opsporing alleen mag worden ver-
richt door daarvoor gekwalificeerde en daartoe in de wet exclusief aangewe-
zen personen, die gehouden zijn de grenzen in acht te nemen die het recht 
ten aanzien van hen heeft getrokken. 

Voorts werd betoogd dat de opsporingstaak die aan deze personen is 
toebedeeld, een aantal (daaraan inherente) bevoegdheden veronderstelt. De 
vraag in hoeverre deze bevoegdheden een specifieke, al dan niet gedetail-
leerde wettelijke grondslag behoeven, is — zo werd gesteld — niet in zijn al-
gemeenheid te beantwoorden, maar is afhankelijk van tal van factoren. De 
noodzaak of wenselijkheid om deze bevoegdheden nader wettelijk te norme-
ren of te begrenzen hangt onder meer af van de mate waarin deze bevoegd-
heden ingrijpen in de persoonlijke vrijheidssfeer van burgers of een inbreuk 
opleveren op andere grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde grond-
rechten. Maar daarmee kan niet worden volstaan. De vraag in hoeverre op-
sporingsbevoegdheden een specifieke, al dan niet gedetailleerde wettelijke 
regeling behoeven, kan niet los worden gezien van de vraag in hoeverre ook 
anderszins kan worden voorzien in waarborgen om willekeur te voorkomen, 
zoals controlemogelijkheden voor het OM of de rechter en beklagmogelijk-
heden voor de andere participanten in het strafproces. Voorts is in dit ver-
band van belang dat de bevoegdheden worden beheerst door het `systeem 
van de wet' of door algemene rechtsbeginselen, zoals het proportionaliteits-
en subsidiariteitsbeginsel en het beginsel van doelgebondenheid. Dat kan 
voor sommige opsporingsbevoegdheden toereikend zijn. In het streven naar 
een evenwichtig wetgevingsprogramma, waarin rekening wordt gehouden 
met het complexe en dynamische karakter van de huidige samenleving, zal 
moeten worden gewaakt voor `ovemormering'. Ovemormering kan bij voor-
beeld worden voorkomen door opsporingsbevoegdheden alleen van een spe-
cifieke wettelijke grondslag te voorzien voorzover ze een evidente of een 
mogelijke inbreuk op grondrechten opleveren. Echter, een al te strikt vast-
houden aan dat criterium kan — zo werd betoogd — ook `ondernormering' van 
het opsporingsonderzoek tot gevolg hebben. Aangetoond werd dat er tal van 
andere redenen kunnen zijn om opsporingbevoegdheden nader te normeren. 
Zoals het gevaar voor 'potentiele' inbreuken op grondrechten; het vereiste 
van een 'fair hearing' (dat via de reflexwerking van art. 6 EVRM ook geldt 
voor het opsporingsonderzoek); het garanderen van de betrouwbaarheid van 
het onderzoek (met het oog op de toegenomen betekenis van het vooronder-
zoek voor de materiele waarheidsvinding); het bewaken van de integriteit 
van het opsporingsapparaat; het opsporingsbelang (het belang van een doe]- 

600 



De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden 
in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing 

matige opsporing); de belangen van derden; enzovoort. In het streven naar 
een evenwichtig wetgevingsprogramma zal ook rekening moeten worden 
gehouden met deze overwegingen en factoren. Dat wil overigens niet zeggen 
dat een adequate wettelijke bescherming van deze en andere achterliggende 
belangen per definitie een gedetailleerde wettelijke regeling zou vereisen. In 
veel gevallen is een wettelijke `bewegwijzering' voldoende en kan de uit-
werIcing of de nadere invulling daarvan worden overgelaten aan het bestuur 
of de rechter. Anders gezegd: `meer regelen' betekent niet automatisch 'tot 
in detail regelen'. 

Kern van de zaak is dus niet zozeer Of opsporingsbevoegdheden een 
wettelijke grondslag behoeven (daarover bestaat eigenlijk geen verschil van 
mening) maar hoe die wettelijke grondslag materieel dient te worden vorm-
gegeven en ingevuld. Dat laatste is voorwerp van een voortdurend (door ac-
tuele maatschappelijke ontwikkelingen gevoed) debat en impliceert tevens 
een inspanningsverplichting voor de wetgever om de richtinggevende 
rechtspolitieke keuzes die in dit verband moeten worden gemaakt, af te 
stemmen op de actuele maatschappelijke realiteit en de stand van de rechts-
ontwikkeling. 

In dit deelonderzoek, dat voortborduurt op het hierboven geschetste stramien 
en de belangrijkste thema's die zich daarbinnen aftekenen, zal speciaal aan-
dacht worden besteed aan de verhouding algemeen-bijzonder, in tweeerlei 
opzicht: 
a de verhouding tussen de commune opsporingsbevoegdheden van het 

Wetboek van Strafvordering en de veelal ruimere opsporingsbeboegd-
heden in bijzondere (straf- of ordenings)wetten, 

b de verhouding tussen de taken en bevoegdheden van de `gewone' op-
sporingsambtenaren van art. 141b Sv en de taken en bevoegdheden van 
andere categorieen opsporingsambtenaren, in het bijzonder de `buiten-
gewone' opsporingsambtenaren van art. 142 Sv. 

Met name zal worden nagegaan welke speciale `punten van zorg' deze ver-
houding algemeen-bijzonder oplevert met het oog op het ontwikkelen van 
een eigentijds, evenwichtig stelsel van normering van opsporingsbevoegd-
heden. Anders gezegd: in hoeverre daaruit bijzondere redenen voortvloeien 
om deze verhouding te herzien of aan nadere regels te onderwerpen. Voor 
deze `punten van zorg' zullen oplossingsrichtingen worden voorgesteld die 
vervolgens zullen worden uitgewerkt in enkele meer concrete voorstellen. 

Daaraan voorafgaand volgt hieronder eerst een korte beschrijving van 
het — voor dit deelonderzoek relevante — geldende recht en een aanduiding 
van de belangrijkste risico's en bezwaren die daaraan kleven. 
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2 	Geldend recht: 
handhavingsmodaliteiten, -taken en -bevoegdheden in het 
voortraject van de rechtshandhaving 

Het is niet eenvoudig een goed inzicht te lcrijgen in de wetssystematiek en de 
regelgeving omtrent de afbakening van de taken en bevoegdheden op het 
terrein van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Het is evenmin eenvoudig 
om daarvan in kort bestek een globaal maar helder beeld te schetsen, waarin 
in ieder geval de grote lijnen (en met name de voor dit deelonderzoek rele-
vante lijnen) zichtbaar worden, in aanmerking genomen het complexe en 
gecompliceerde karakter van de betreffende wet- en regelgeving. Deson-
danks zal hieronder een poging worden gewaagd. Aan de hand van enkele 
voorbeelden, uit met name het milieurecht, zal worden getracht deze materie 
enigszins toegankelijk te maken. Daaraan voorafgaand zal, als hulpmiddel 
daarbij, een schematisch overzicht worden gegeven van handhavingsmoda-
liteiten, de betrokken functionarissen i  en de aan hen toebedeelde taken en 
bevoegdheden. 

2.1 	Schematisch overzicht van functionarissen, handhavingsmodali- 
teiten, -taken en bevoegdheden 

2.1.1 	De functionarissen 

De functionarissen met een taak in (het voortraject van) de rechtshandhaving 
kunnen worden onderscheiden in de volgende categorieen: 

a 	De reguliere politie. 2  

I 	Er is in dit verband van afgezien aandacht te besteden aan de 'particuliere opsporing', 
de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten' in de sin van de Wet inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten (vgl. de AIVD, voorheen de BVD; sic o.a. C.J.C.F. Fijnaut e.a. (red.), 
Politic,. studies over hoar werking en organismic, Alphen aan de Rijn 1999, p. 121 
e.v.), en de internationale diensten en samenwerkingverbanden op het gebied van op-
sporing en toezicht. Zie voor dat laatste bijvoorbeeld Fijnaut e.a., a.w., p.577 e.v. 

2 Als hieronder over 'de politiefunctionarissen' wordt gesproken wordt gedoeld op de 
`functie' van deze ambtenaren. In dat verband sal geen aandacht worden besteed aan 
laakaccenten' en (behoudens de hiema volgende globale informatie) evenmin aan de 
organisatie van de politie. 
De Nederlandse politic bestaat uit 25 regiokorpsen en een Korps Landelijke Politiedien-
sten (KLPD). Elk regiokotps beschikt in beginsel over een aantal specialistische afde-
lingen (technische recherche, jeugd- en zedenzalcen, milieuzaken, de herkenningsdienst, 
de Criminele Inlichtingeneenheid (voorheen de CID) en de vreemdelingendienst). 
Voorts kent elk regiokorps een aantal basiseenheden, d.w.z. bureaus met MIgemene' 
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De reguliere politie heeft — zoals bekend — een belangrijke taak in de 
handhaving van het recht. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt 
tussen: 
1 ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de `politie-

taak' (inclusief de `bijzondere' ambtenaren van politie, bedoeld in 
art. 43 PolW 1993, zoals de Rijksrecherche); 

2 ambtenaren die zijn aangesteld voor adtninistratieve en andere on-
dersteunende taken. 

(zie art. 3 PolW 1993) 
Alleen ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de 'poll-
tietaak' (de `executieve' politietaak, d.w.z. de daadwerkelijke handha-
ving van de rechtsorde en hulpverlening; zie art. 2 jo. art. 3 lid 1- a, c en 
lid 2 PolW 1993) kunnen gebruik maken van de bevoegdheden zoals 
geregeld in art. 8, 1-3 PolW 1993 en in de daarop gebaseerde `Ambtsin-
structie' . 3 4  

ploegen t.b.v. de zgn. `basispolitiezorg' en enkele bijzondere teams t.b.v. specialistische 
bureau-functies. 
De basispolitiezorg houdt o.m. in: dagelijks politietoezicht (surveillance), preventiead-
viezen, verkeerscontrole en afhandeling van verkeersongevallen en andersoortige ver-
keersproblematiek (grote regiokorpsen kennen een centrale verkeersdienst), eenvoudig 
recherchewerk, hulpverlening, handhaving van wet- en regelgeving. Enkele meer speci-
alistische taken: regionale rechercheonderzoeken op tal van specialistische terreinen 
(zoals milieu), informatiebeheer, operationele ondersteunende taken zoals de mobiele 
eenheid, het arrestatieteam en het observatieteam. 
De KLPD kent 12 diensten (overigens verandert er de laatste tijd nogal eens het een en 
ander binnen de KLPD): de Nationale Recherche Informatie, Internationale Netwerken, 
Rechercheonderzoeken (divisie recherche), Specialistische Recherche, Toepassingen, 
Verkeerspolitie (divisie Mobiliteit), Waterpolitie, Spoorwegpolitie, Luchtvaartpolitie, 
Levende Have (paarden, honden), Logistiek, Koninklijke en Diplomatieke beveiliging, 
Operationele ondersteuning en coordinatie. Daarnaast beschikt de KL,PD over enkele 
ondersteunende diensten voor de bedrijfsvoering en een staf. 
Zie uitgebreid: Fijnaut e.a., a.w.; D.J. Elzinga e.a., Het Nederlandse Politierecht, 
Zwolle 1995; F.C.M.A. Michiels e.a., Artikelsgewijs commentaar Politiewet 1993, 's 
Gravenhage 1997; A.B. Hoogenboom, Het Politiecomplex (Politiestudies 15), Arnhem 
1994. 

3 	Het betreft de uitoefening van geweld, het recht op binnentreden t.b.v. hulpverlening en 
de veiligheidsfouillering. In de Ambtsinstructie zijn nadere regels opgenomen omtrent 
o.m. het gebruik van handboeien, de surveillancehond, de wapenstok en het vuurwapen. 

4 Zoals verderop zal blijken, is het niet geheel uitgesloten dat de ambtenaren met een 
administratieve of andere ondersteunende functie (art. 3-1-b Polw) over deze `steunbe-
voegdheden' kunnen beschilcken. Het komt geregeld voor dat deze ambtenaren de status 
van buitengewoon opsporingsambtenaar wordt toegekend, teneinde hen bepaalde op-
sporingsbevoegdheden te kunnen verlenen (zoals het opmaken van een p.-v. van aan-
gifte, dat bewijskracht heeft i.d.z.v. art. 344-2 Sv). Via art. 8-7 jo. art. 9 Polw jo. de 
`Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechausse en de buitengewone op-
sporingsambtenaar' kunnen ze dan in aanmerlcing komen voor de `steunbevoegdheden' 
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Zij staan onder gezag van de burgemeester voorzover de politietaak be-
trekking heeft op de handhaving van de openbare orde en hulpverlening 
(art. 12 PolW 1993), en onder gezag van het OM voorzover de politie-
taak betrekking heeft op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsor-
de (art. 13 PolW 1993). 5  
Wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, worden de 
ambtenaren van de politic die zijn aangesteld voor de uitvoering van de 
executieve politietaak, in art. 141-b Sv belast met de opsporing van 
strafbare feiten. 

b De militairen van de Koninklijke Marechaussee die zijn belast met bij-
zondere politietaken, waaronder opsporingstaken. Dat wil zeggen: ze 
zijn belast met een algemene opsporingstaak, zij het beperkt tot een be-
paalde `handhavingscontexe. (Vgl.: luchthavens; de bescherming van 
het Koninklijk Huis, etc.) Zie art. 6 PolW 1993 en art. 141, onder c Sv. 
Zij kunnen eveneens gebruik maken van de bevoegdheden zoals gere-
geld in art. 8 PolW 1993 en in de daarop gebaseerde Ambtsinstructie. 
(Zie art. 8 lid 6) 

c 	Toezichthoudende ambtenaren (inspecteurs, controleurs), aangewezen 
bij of krachtens bijzondere wetten en verordeningen, en belast met het 
houden van bestuurlijk toezicht op de naleving van hetgeen in die wet-
ten of regelgeving is voorgeschreven. 

d Buitengewone opsporingsambtenaren 6  
1 aan wie door de Minister van Justitie een akte van opsporingsbe-

voegdheid is verleend On geval de opsporingsbevoegdheid in het 
gehele land moet worden uitgeoefend 7), dan wel aan wie door het 

van art. 8 lid 1 en 3 Polw. 
5 	De werving, selectie en opleiding van de politic zijn geregeld in de LSOP-wet d.d. 29-9- 

1994, Sib. 780 (Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politic). Zie ook de Herziene 
Regeling Landelijke Politieopleiding (Ministeriele regeling d.d. 23-5-1997, Stcrt. 106) 
en de Regeling voortgezette vuurwapenopleiding politie (Ministeriele regeling d.d. 25- 
3-1994, Sten. 64). 

6 	Voorbeelden van BOA's zijn: sociaal rechercheurs, jachtopzieners, bos- en parkwach- 
ters, milieucontroleurs, reinigingsagenten, parkeercontroleurs, brug- en sluiswachters, 
havenmeesters, controleurs openbaar vervoer, inspecteurs arbeidstijdenwet, brandweer-
commandanten, medewerkers bouw- en woningtoezicht, controleurs gemeentelijke be-
lasting, marktmeesters, leerplichtambtenaren, ambtenaren van politie in de zin van art. 
3-1-11 Polw (ondersteunend en administratief personeel) zoals controleurs Vreemdelin-
genwet, medewerkers verwerIcing bekeuringen, medewerkers bewaking transport, tech-
nisch rechercheurs, technisch controleurs verkeer, technisch controleurs milieu, CIE-
analisten. 

7 	Zie ook Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar (KB, laatste versie 11-5-1999, 5th. 
197) art. 9-1-a. 
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College van P-G's een akte van opsporingsbevoegdheid is ver-
leend; 8  

2 dan wel: die behoren tot de door de Minister van Justitie aangewe-
zen categorieen of eenheden buitengewone opsporingsambtenaren, 9  

3 dan wel: die bij bijzondere wetten zijn belast met de opsporing van 
de daarin aangeduide strafbare feiten l°  of die bij verordeningen van 
lagere overheden zijn belast met het toezicht op de naleving van die 
verordeningen, en daartoe zijn beedigd." 

(Zie art. 142 lid 1- a,b,c Sv) 
Elk van deze drie `titels'(rechtsgronden) voor opsporingsbevoegdheid 
wordt slechts verleend als de opsporingsbevoegdheid noodzakelijk is 
voor de uitoefening van de functie en voorzover een beroep op de regu-
liere politie bezwaarlijk, niet mogelijk of onwenselijk is. 12  Dit 
zaakcriterium' wordt getoetst door de Minister van Justitie of de P-G , 
respectievelijk door de betreffende minister of het bestuur van een lage-
re overheid, alvorens de opsporingsbevoegdheid wordt verleend. 
Hoewel art. 142 Sv dat niet met zoveel woorden vereist (m.u.v. lid 1-c: 
de derde `titel'), is naast een titel tevens een akte van beediging nodig 
en dient de buitengewoon opsporingsambtenaar te beschikken over de 
voorgeschreven bekwaamheid en betrouwbaarheid. Deze voorwaarden 
zijn — ter uitvoering van art. 142 lid 4 Sv — geregeld in het Besluit Bui-
tengewoon Opsporingsambtenaar. 13  Voorts zijn daarin nadere regels 
gegeven omtrent 

8 	Bijvoorbeeld een terreinbeheerder die in dienst is bij een stichting of een vereniging. 
Zie b.v. Handboek Handhaving Milieurecht, P. Groenhuis, p. B 4.1.-4. 

9 	Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de hierboven besproken categoriale 
aanwijzing (als BOA) van ondersteunend politiepersoneel in de zin van art. 3-1-b Polw. 
Dat personeel behoort niet tot de `executieve' politie, maar kan wel de BOA-status ver-
lcrijgen. Vgl. het `Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershand-
having 2000' (laatste versie 5-2-2001, Stcrt. 26). Voorts zijn er tal van andere bekende 
of minder bekende (landelijke of regionaal opererende) categorieen of eenheden BOA's. 

10 Vgl. bijvoorbeeld art. 17-1, 2 e  WED. Op grond van art. 142-1-c jo. art. 17-1, 2e zijn tal 
van Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD's) en inspecties in het leven geroepen. Vgl. 
de FIOD en de AID en voorts tal van andere bekende en minder bekende (semi)BOD's 
en inspecties. 

11 Vgl. marktmeesters, controleurs gemeentelijke belastingen, brandweercommandanten, 
havenmeesters, brugwachters, etc. 

12 Zie R. Roodzant e.a., `Buitengewoon opsporingsambtenaar in wording' (over de wijzi-
ging van art. 142 Sv), in APB no 23, 26 november 1994, p. 12-14 en art. 4 van het hier-
boven en hieronder gerefereerde `Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar'. 

13 K.B. d.d. 11-11-1994, Stb. 825, gewijzigd d.d. 22-12-1997, Stb. 764 en d.d. 11-5-1999, 
Stb. 197. Zie voor de vereisten van een titel, de bekwaamheid en betrouwbaarheid en de 
akte van beediging art. 2 BBO en hoofdstuk 2 par. 2 en 3, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 
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- de wijze waarop de akte van opsporingsbevoegdheid wordt veleend 
of categorieen buitengewone opsporingsambtenaren worden aan-
gewezen; 

- de procedure voor het verlcrijgen van aanvullende opsporingsbe-
voegdheid; 

- het toezicht op de buitengewone opsporingsambtenaren; 
- en de registratie. 
Buitengewone opsporingsambtenaren zijn geen ambtenaren van politie; 
de PolW 1993 is op hen niet van toepassing. Ze zijn slechts bevoegd tot 
het opsporen van strafbare feiten waarvoor ze zijn aangewezen m  en ze 
beschikken daartoe over een aantal strafvorderlijke bevoegdheden. In 
beginsel dus niet over de bevoegdheden van art. 8 PolW 1993. Echter, 
bij de aanvraag van de akte van beediging kan de Minister van Justitie 
worden verzocht de bevoegdheden van art. 8, lid 1 en 3 PolW 1993 toe 
te kennen (gebruik van geweld en veiligheidsfouillering). 15  Als de Mi-
nister daarin voorziet moet dat uitdrukkelijk op de akte van beediging 
worden vermeld. Voor die gevallen is, ter uitvoering van de laatste vol-
zin van lid 7 van art. 8 PolW 1993, een speciaal hoofdstuk opgenomen 
in de `Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechausse en 
de buitengewoon opsporingsambtenaar' (hoofdstuk 7). 

e 	De officier van justitie (vgl. art. 141 a Sv). 

+- 

van he BBO. Zie ook D.V.A. Brouwer en P.H.S. van Rest, Wan bijzonder naar buiten-
gewoon?' (vragen rond het nieuwe art. 142 Sv) in D&D (1996), p. 327-349 en met na-
me p. 342-343 en R. Roodzant e.a., a.w. p. 12-13. 

14 De akte of aanwijzing kan overigens ook bepalen dat de opsporingsbevoegdheid alle 
strafbare feiten omvat. (art. 142-2 Sv). Len vergelijkbare regeling geldt voor de buiten-
gewone opsporingsambtenaren die o.g.v. bijzondere wetten en verordeningen worden 
belast met de opsporing van bepaalde strafbare feiten resp. met het toezicht op de nale-
ving van de verordening (art. 142-3 Sv). 

15 	Vgl. art. 8 lid 7 PolW 1993 
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2.1.2 	HandhavingsmodaliteitenI6  

A Toezicht 

Toezicht is te onderscheiden in: 

a) Toezicht door de reguliere politie 

Deze toezichttaak of -bevoegdheid ligt besloten in de algemene politietaak I7  
zoals omschreven in aft. 2 jo. art. 3-1-a PolW 1993 18  en staat in het teken 
van zowel de handhaving van de openbare orde (en eventueel hulpverlening) 
als de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het betreft in de eerste 
plaats de surveillance door de politiesurveillant, wiens taak is beperkt tot het 
houden van toezicht en controle. Maar bijvoorbeeld ook 'observatie', `scha-
duwen' of `gericht rondkijken' worden wel als vormen van toezicht be-
schouwd. Voorzover deze toezichttaken of -bevoegdheden geen inbreuken 
op vrijheidsrechten van burgers opleveren, gelden daarvoor geen speciale 
regels, zij het dat de geldende rechtsregels in acht moeten worden geno-
men 19

, zoals bijvoorbeeld het vereiste van proportionaliteit, subsidiariteit, 
redelijkheid en evenredigheid (vgl. 3:4 Awb). 2°  

Vormen van `toeziche kunnen zodanig in het teken staan van de straf-
rechtelijke handhaving van de rechtsorde, dat in dat geval wel wordt gespro-
ken van `vroegsporing' 21 , de `informatieve voorfase' of 'pro-actieve opspo-
ring' . Het gezag berust dan bij de officier van justitie (art. 13 PolW 1993). 
Het zijn deze vormen van `toeziche die de vraag hebben opgeroepen of er in 

16 Er wordt in dit verband geen aandacht besteed aan civielrechtelijke handhavingsmoda-
liteiten. 

17 	Zie Michiels e.a., a.w., p. 40: 'In de geschiedenis van de Politiewetgeving is door de 
diverse wetgevers aangenomen dat uit de aan de politie wettelijk opgedragen taak be-
voegdheden kunnen worden afgeleid die nodig zijn om die taak naar behoren te vervul-
len. Dit wordt wel aangeduid als de plichtmatigheidsleer. (...) Logisch gezien lijkt uit 
een taak geen bevoegdheid te kunnen worden afgeleid. Een taak is een opdracht, een 
bevoegdheid een recht. (...) Maar recht is geen logica. De wetgever heeft uitdruklcelijk, 
zij het niet in de wettekst zelf, te kennen gegeven dat aan de taakopdracht in art. 2 de 
noodzakelijke bevoegdheden verbonden zijn. Men hoeft dan niet eens uit te gaan van 
veronderstelde bevoegdheden op grond van ongeschreven recht, maar kan die ook zien 
als een impliciete bevoegdheidstoedeling'. 

18 	Zie bijvoorbeeld Elzinga e.a., a.w., p. 47-48 en p. 84 en Michiels e.a., a.w., p. 37-48. 
19 Zie art. 2 PolW 1993 
20 	Zie Michiels e.a., a.w., p. 45 
21 Vgl. G.J.M. Corstens, Het Nederlands Strafprocesrecht, derde druk, Deventer 1999, p. 

249 
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dat geval niet reeds sprake is van strafrechtelijke opsporing, waarvoor het 
regime van het Wetboek van Strafvordering zou behoren te gelden. Uit de 
wet BOB (zie m.n. de artt. 132a jo. 126o e.v. Sv) kan worden afgeleid dat de 
wetgever deze vraag inmiddels (deels) positief heeft beantwoord. Daarvoor 
was wel nodig dat het begrip 'opsporing' werd verruimd en dat het vereiste 
van een concrete verdenking niet langer doorslaggevend zou zijn voor de 
vraag wanneer er al dan niet sprake is van strafrechtelijke opsporing (vgl. 
art. 132a Sv). 22  Voorzover `toeziche door de politie niet onder de reikwijdte 
van art. 132a Sv valt, geldt vooralsnog nog het regime van de PolW 1993. 

b) Bijzondere vormen van (bestuurlijk) toezicht, waarmee de daartoe aan-
gewezen toezichthouders in bijzonde re ordeningswetten zijn belast 

Voor dit type toezicht geldt de toezichtsregeling van afd. 5.2 Awb, tenzij 
daarvan wordt afgeweken in de betreffende bijzondere wet. 
Art. 2 Polw 1993 kan — als gezegd — niet worden beschouwd als een `wette-
lijk voorschrift' op grond waarvan personen worden belast met het houden 
van toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens enig wettelijk voor-
schrift is voorgeschreven (vgl. 5:11 Awb) en op grond waarvan ze kunnen 
beschikken over de toezichtbevoegdheden van afd. 5.2 Awb. 23  

Mogelijke vervolgtrajecten van toezicht 

Ad A.a (mogelijke vervolgtrajecten van het toezicht door de reguliere poli-
tie): 

1 	Daadwerkelijke handhaving van de openbare orde (en eventueel hulp- 
verlening). 

In het kader van de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde (en 
hulpverlening) kan de politie gebruik maken van de bevoegdheden zoals ge-
regeld in art. 8 PolW 1993. Deze zijn — zoals hierboven bleek — nader uitge-
werkt in de 'Ambtsinstructie voor de politie, de Koninldijke marechaussee 
en de buitengewoon opsporingsambtenaar' . 24  Vanzelfsprekend zal ook reke-
ning moeten worden gehouden met het overige geldende recht, zoals bij- 

22 Zoals inmiddels bekend, gaat ook de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 uit van een 
ruim opsporingsbegrip. 

23 Zie bijvoorbeeld Handboek Handhaving Milieurecht (losbl.), p. A 4.1-1. 
24 KB 22-12-1997, Stb. 764. 
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voorbeeld de Algemene wet op het binnentreden en andere regelingen en 
beginselen die inbreuken op grondrechten begrenzen. 
Het gezag ligt in dit geval bij de burgemeester (art. 12 PolW 1993). 

2 Daadwerkelijke strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. 

In het kader van de daadwerkelijke strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde kan de politie eveneens gebruik maken van de (in de Ambtsin-
structie uitgewerkte) bevoegdheden van art. 8 PolW 1993. Het spreekt voor 
zich, dat ook hierbij rekening moet worden gehouden met het overige gel-
dende recht (zie onder 1). 
Het gezag ligt in dit geval bij het OM (art. 13 PolW 1993). 
De daadwerkelijke strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde kan inhou-
den: 
a het voorkomen of `stukmaken' van strafbare feiten die worden gepleegd 

of waarvan wordt vermoed dat ze zullen worden gepleegd. 25  (Er wordt 
in dat geval wel gesproken van justitiele preventie' ter onderscheiding 
van `bestuurlijke preventie' . 26  In het laatste geval ligt de nadruk wat 
meer op de handhaving van de openbare orde. De grens tussen beide 
vormen van preventie — en de daarbij horende gezagsrelaties — is overi-
gens niet erg scherp. Vgl. in dat verband ook de functie van het `drie-
hoeksoverleg' ); 

b 	het aansturen op strafvorderlijke beslissingen en een strafrechtelijke 
afdoening; 

c een combinatie van beide varianten. 

Voorzover (mede) wordt aangestuurd op strafrechtelijke afdoening zijn te-
yens het Wetboek van Strafvordering en daarnaast eventueel bijzondere 
wetten van toepassing. 

Ad A.b (mogelijke vervolgtrajecten van bestuurlijk toezicht waarmee toe-
zichthouders in bijzondere wetten zijn belast): 

25 	Vgl. Elzinga e.a., a.w., p.40. 
26 Er is aanvankelijk in de Tweede Kamer (bij verschillende gelegenheden) nog wel gedis-

cussieerd over de vraag of preventief justitieel optreden wel tot de `strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde' kon worden gerekend. Inmiddels is preventief justitieel 
optreden door de politie onder gezag van het OM niet langer omstreden. Vgl. Michiels 
e.a., a.w., p. 102. 
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1 	Bestuurlijke afdoening 

Bestuurlijke afdoening kan allerlei vormen aannemen: interventie, overleg, 
waarschuwing, intrekking van de vergunning of ontheffing, dwangsom, be-
stuursdwang en andere reparatoire sancties. 
Een speciale variant van bestuurlijke afdoening is de transactie o.g.v. het 
`Transactiebesluit Milieudelicten' jo. art. 37 WED. Het betreft in feite een 
strafrechtelijke transactiebevoegdheid (voor bepaalde milieudelicten) die 
voorlopig bij wijze van experiment is verleend aan bepaalde bestuursorga-
nen. Een transactievoorstel kan slechts worden gedaan indien ter zake van 
het strafbare felt een p.-v. is opgemaakt door een opsporingsambtenaar. Als 
het transactieaanbod wordt afgewezen, wordt het strafrechtelijke traject 
(verder) gevolgd. 27  

2 Een bijzondere vorm van bestuurlijke afdoening: de bestuurlijke boete 

Soms biedt een bijzondere wet de mogelijkheid van een bestuurlijke boete. 
De procedure is geregeld in de bijzondere wet zelf. Naar het zich laat aan-
zien zal de bestuurlijke boete-procedure binnenkort centraal worden gere-
geld in de Awb (Vierde tranche; Titel 5.4). 

Het lijkt erop dat het fenomeen `bestuurlijke boete' niet meer is te stui-
ten en een hoge vlucht zal gaan nemen. 
Overwogen werd nog de bestuurlijke boete te combineren met een `echte' 
bestuursrechtelijke transactiebevoegdheid (: indien op het transactievoorstel 
zou worden ingegaan zou de bestuurlijke boete niet worden opgelegd). 
Voorstellen in die richting hebben het echter niet gehaald. 28  

3 	Overstappen op het strafrechtelijk traject 

Voorts bestaat de mogelijkheid over te stappen op het strafrechtelijke traject. 
Varianten: 
a 	De toezichthouders beschikken zelf (tevens) over opsporingsbevoegd- 

heid en maken daar gebruik van; 
b De toezichthouders beschikken zelf (tevens) over opsporingsbevoegd-

heid maar maken daar geen gebruik van en schakelen andere (reguliere 
of buitengewone) opsporingsambtenaren in; 

27 Zie Transactiebesluit Milieudelicten d.d. 1-11-2000, Stb. 320, waarin deze transactiebe-
voegdheid ( bij wijze van experiment) aan enkele bestuursorganen is verleend. 

28 Zie Kamerstukken II 1997-1998, 22 343 no. 34. 
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c De toezichthouders beschikken zelf niet over opsporingsbevoegdheid, 
zodat (reguliere of buitengewone) opsporingsambtenaren moeten wor-
den ingeschakeld. 

B Opsporing 

Het criterium voor het onderscheid tussen opsporingsonderzoek en toezicht 
moet — zo werd in eerdere deelrapporten van de onderzoeksgroep S v 2001 
betoogd — worden gezocht in het doel van het onderzoek. In die visie wordt 
aangenomen dat er sprake is van een opsporingsonderzoek als daarmee 
wordt beoogd strafvorderlijke beslissingen en een strafrechtelijke afdoening 
mogelijk te maken, terwijl er sprake is van toezicht als daarmee, in ieder ge-
val in eerste instantie, andere (meestal bestuurlijke) handhavingsdoelen wor-
den nagestreefd. 
Toezicht kan — zoals bleek — uitmonden in opsporing, maar dat wil omge-
keerd niet zeggen dat opsporing per definitie het vervolgtraject van toezicht 
is. Er kan van meet af aan voor worden gekozen het strafrechtelijke traject te 
volgen, ongeacht of er reeds sprake is van een concrete verdenking of niet. 
Wat dat laatste betreft kan onderscheid worden gemaakt tussen: 
— Reactieve opsporing. Dat wil zeggen: opsporen als reactie op een aan-

gifte of een klacht, dan wel op andere aanwijzingen die een concrete 
verdenking van een strafbaar feit opleveren. In dat geval heeft de op-
sporing het karakter van het `ophelderen' van het strafbare feit. Deze 
vorm van opsporen valt min of meer samen met het `enge' opsporings-
begrip waar tot voor kort van werd uitgegaan; 

— Pro-actieve opsporing of `vroegsporing'. 
• Deze vorm van opsporing kan worden onderscheiden in: 

a 	Opsporing die van oudsher werd betiteld als (een variant van) 'toe- 
zicht' door de reguliere politie. Zie boven. Voorzover aan de crite-
ria van 132a jo. 126o e.v. Sv wordt voldaan, worden deze vormen 
van toezicht inmiddels expliciet als `opsporing' gedefinieerd. 
Voorzover niet aan de criteria van 132a Sv wordt voldaan gelden 
vooralsnog nog het regime van de PolW 1993 en andere van toe-
passing zijnde algemene rechtsregels en beginselen; 

b De in bijzondere wetten geregelde vormen van `repressief toezicht' 
(vgl. art. 160 WVW 1994) die van oudsher niet werden (en wor-
den) beschouwd als een variant van opsporing, aangezien er in dat 
geval nog geen sprake is van een concrete verdenking. Uitgaande 
van een ruim (doe!-afhankelijk) opsporingsbegrip zijn dergelijke 
vormen van repressief toezicht wel degelijk te beschouwen a1s een 
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variant van opsporing, aangezien daarmee wordt beoogd strafbare 
feiten aan het licht te brengen en deze strafrechtelijk af te doen. 
Daar doet niets aan af dat daarmee tevens wordt beoogd normcon-
form gedrag te bevorderen of een einde te maken aan mogelijk ge-
vaarlijke situaties. 29  

— Ten slotte kan nog worden gewezen op het toepassen van WED-
bevoegdheden van met name art. 21 WED (en bevoegdheden in som-
mige andere bijzondere wetten) die het karakter hebben van `toezicht-
bevoegdheden', maar desondanks als `opsporingsbevoegdheden' moe-
ten worden beschouwd 39  en die kunnen worden ingezet in geval er aan-
wijzingen zijn (dus niet alleen i.g.v. een concrete verdenking) dat er een 
economisch delict is gepleegd. 31  

2.2 	Handhavingsmodaliteiten, -taken en -bevoegdheden in bijzondere 
wetten. 

Mn de hand van enkele voorbeelden op het terrein van het milieurecht 32  zal 
hieronder worden geIllustreerd hoe de taak- en bevoegdheidsverdeling in het 
kader van (het voortraject van) de rechtshandhaving in concreto zijn beslag 
heeft gekregen in (bijzondere) wet- en regelgeving. Daarbij zal het hierboven 
gegeven schematisch overzicht als uitgangspunt dienen. 33  

In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan het snijvlak tussen 
toezicht en opsporing en tussen gewone en buitengewone opsporing. 

29 Het begrip 'repressief toezicht' wordt overigens ook wel andere gedefinieerd: Repres-
sief toezicht betreft in de eerste plaats controle naar aanleiding van een klacht (...). Er is 
dan, anders dan bij regulier toezicht, een vermoeden van een overtreding. Daarnaast valt 
toezicht naar aanleiding van eerder geconstateerde overtredingen onder het begrip re-
pressief toezicht'. Zie: Handboek handhaving milieurecht (losbl.), A.B. Blomberg, p. A 
2.1-1. 

30 Zie opschrift van titel III WED: 'Van de opsporing'. 
31 Zie HR 9 maart 1993, NJ 1993, 633. 
32 Het milieurecht biedt overvloedig illustratiemateriaal om (de bezwaren die kleven aan) 

de wettelijke systematiek omtrent de verhouding tussen toezicht en opsporing, tussen 
het Wetboek van Strafvordering en bijzondere wetten en tussen reguliere opsporing en 
buitengewone opsporing te kunnen schetsen. Voor voorbeelden uit andere rechtsgebie-
den, zie de noten onder par. 3: `De beoordeling van het geldende recht'. 

33 	Het zal duidelijk zijn dat een compleet overzicht van alle relevante regelgeving omtrent 
handhavingsmodaliteiten, -taken en -bevoegdheden (en de bezwaren die daaraan kle-
ven) in dit korte bestek nauwelijks tot de mogelijkheden behoort en ook niet noodzake-
lijk is em de wettelijke systematiek te schetsen. 
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2.2.1 	De wettelijke systematiek in de milieuwetgeving 

2.2.1.1 Handhaving door de reguliere politie; het grensgebied tussen po-
litieel toezicht en opsporing en tussen reguliere opsporing en bui-
tengewone opsporing 

Ambtenaren die op grond van art. 3-1-a Polw 1993 zijn aangesteld voor de 
uitvoering van de politietaak, hebben tot taak te zorgen voor de daadwerke-
lijke handhaving van de rechtsorde (art. 2 Polw 1993). Handhaving van de 
rechtsorde heeft mede betrekking op de handhaving van hetgeen in bijzonde-
re wetten is bepaald. Wat betreft de opsporing van strafbare feiten wordt dat 
soms nog eens (expliciet of impliciet) bevestigd in de betreffende bijzondere 
wet34 maar vaak wordt dat ook achterwege gelaten en beperkt de bijzondere 
wet zich tot het beschrijven van de bijzondere bevoegdheden waarover de 
141 Sv-ambtenaren kunnen beschildcen in het kader van de opsporing van de 
in de bijzondere wet strafbaar gestelde feiten. 35  

De reguliere politie is dus in beginsel ook belast met de handhaving van 
bijvoorbeeld de milieuwetgeving. Dat impliceert dat de politie in dat verband 
toezicht kan uitoefenen (hetgeen, zoals bleek, ligt besloten in de algemene 
politietaak) en in het verlengde daarvan zo nodig justitieel preventief' kan 
optreden en/of kan aansturen op strafrechtelijke afdoening van geconstateer-
de strafbare feiten. 

lets anders is, dat de mate waarin de reguliere politie zich in de pralctijk 
bezig houdt met de handhaving van milieuwetgeving, sterk afhankelijk is 
van allerlei bijkomende factoren. Zoals het beleid van het 0M 36, prioriteits-
stellingen binnen het korps 37, de mate waarin de politie beschikt over de ver-
eiste specialistische kennis en de mate waarin milieuwetgeving anderszins 
wordt gehandhaafd. 38  In de praktijk wordt in dit verband onderscheid ge-
maakt in typen milieudelicten 39 : de inrichtingsgebonden milieudelicten, de 

34 Vgl. art. 17-1-le WED en art. 8 OpW. 
Zie voor de ratio van deze gewoonte om in bijzondere wetten de opsporingsbevoegheid 
van reguliere opsporingsambtenaren nog eens te bevestigen: Blok en Besier, dl. I, p. 
432-433. Zie voorts par. 6.2.4 

35 Vgl. de WWM, art. 49 e.v. 
36 Zie art. 2 PolW 1993: De politie vervult haar taak in ondergeschiktheid aan het bevoeg-

de gezag. Zie ook art. 148 Sv. 
37 Milieuhandhaving staat in verhouding tot drugsbestrijding en zware criminaliteit niet zo 

hoog in het vaandel van de politie. 	• 
38 Zoals het inzetten van het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium. 
39 Zie Leidraad Milieu, leidraad voor de strafrechtelijke handhaving van het milieurecht, 

OM juli 1994, p. 11 e.v. Zie voorts Handboek Handhaving Milieurecht (losbl.) p. B 4.1- 
1 e.v. en B 4.2-2 
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zware en middelzware milieudelicten, en de vrije veld delicten (zoals illegale 
puinstort, olielozingen en dergelijke). 

De handhaving van ingewikkelde milieuregelgeving, waaronder ook het 
bestrijden van inrichtingsgebonden delicten kan worden begrepen, wordt 
overgelaten aan milieuspecialisten binnen de korpsen. 4°  Voor de handhaving 
van zware en middelzware milieudelicten worden steeds vaker permanente 
(interregionale) milieuteams opgericht, al dan niet ondersteund door een mi-
lieuexpertisecentrum. En met de opsporing van `vrije veld delicten' worden 
in het algemeen politieambtenaren belast met het taakaccent milieu, al dan 
niet in samenwerking met daartoe aangewezen buitengewone opsporings-
ambtenaren (zie verderop). 

2.2.1.2 Handhaving door toezichthoudende ambtenaren; het grensgebied 
tussen bestuurlijk toezicht en opsporing 

Art. 18.4 Wet Milieubeheer (Wm) bepaalt dat toezichthouders in de zin van 
art. 5:11 Awb4I  (moeten) worden aangewezen door de betrokken minister of 
een met de uitvoering van de betrokken wet belast bestuursorgaan, zoals bij-
voorbeeld GS of B&W. 42  

Op deze toezichthouders is afd. 5.2 Awb van toepassing. Daarin worden 
de bevoegdheden van de toezichthouders in de zin van art. 5:11 Awb gere-
geld. 

Deze vorm van toezicht moet worden onderscheiden van de toezicht-
taak van de reguliere politie die ligt besloten in de algemene politietaak. De-
ze laatste toezichttaak betreft geen bestuurlijk toezicht waarmee ambtenaren 

40 In geval van inrichtingsgebonden delicten worth de handhaving meestal overgelaten aan 

de vergunningverlenende overheid. Slechts als er sprake is van een overtreding van 

lembepalingent, worth ook het strafrecht ingezet. Kernbepalingen vormen de kern van 

de bescherming van de belangen waartoe de regeling of vergunning strekt. Het College 

van PG's stelt periodiek een lijst met kembepalingen vast als richtsnoer voor prioriteits-

stellingen van de milieu-officieren van justitie. Zie Strategie Milieu, strategiedocument 

van het OM, juli 1999 en Aanwijzing Handhaving Milieurecht Stcrt. 199,119 en voorts 

Handboek handhaving Milieurecht B 4.1-2 (Groenhuis). 

41 	Dat wil zeggen: personen die bij of Icrachtens een wettelijk voorschrift zijn belast met 

het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of Icrachtens enig wettelijk 

voorschrift. Zei art. 5:11 Awb 

42 Art. 18.4 vormt ook de grondslag voor de aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren 

voor een aantal andere milieuwetten. Zie art. 18.1 jo. art. 13.1-2 Wm. In de Wet Ge-

luidshinder bijvoorbeeld wordt dat (ten overvloede) nog eens bevestigd. Zie art. 148-1 

Wet Geluidshinder: 'Met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens deze wet 

bepaalde, zijn de artt. 18.3 dm 18.16 van de Wm van toepassing'. Daamaast zijn Cr mi-

lieuwetten die de aanwijzingsbevoegdheid zelf regelen. 
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bij of krachtens een bijzondere wet zijn belast, zodat politieambtenaren in 
beginsel niet kunnen beschikken over de speciale toezichtbevoegdheden van 
afd. 5.2 Awb en de bijzondere bevoegdheden die eventueel daarnaast nog in 
bijzondere wetten worden toegekend aan toezichthouders. Art. 2 PolW 1993 
kan immers niet worden beschouwd als een wettelijk voorschrift in de zin 
van art. 5:11 Awb. 43  Dat laat onverlet dat de reguliere opsporingsambtenaren 
wel degelijk kunnen worden aangewezen als toezichthouders in de zin van 
art. 5:11 Awb. Hoewel dat tot op heden zeer ongebruikelijk is, is in het 'Be-
sluit Aanwijzing Toezichthoudende Ambtenaren Milieuwetgeving' (3-6- 
1999, Stcrt. 114) van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Art. la van dat Be-
sluit luidt: 'Met het toezicht van het bij of krachtens titel 10.5A van de Wm 
bepaalde zijn mede belast de ambtenaren bedoeld in art. 141 van het Wet-
boek van Strafvordering'. Daarmee zijn alle reguliere opsporingsambtenaren 
belast met het (bestuurlijke) toezicht op de naleving van een bepaald ge-
deelte van de mi1ieuwetgeving 44  en kunnen ze daartoe gebruik maken van de 
bevoegdheden van afd. 5.2 Awb, zoals het binnentreden van bedrijven, het 
onderzoeken van vervoersmiddelen en onder omstandigheden zelfs het bin-
nentreden van woningen zonder toestemming van de bewoner (vg!. art. 18.5 
wm).45 

Afgezien daarvan kan de reguliere politie, wat betreft het grootste deel 
van de milieuwetgeving, geen gebruik maken van de toezichtbevoegdheden 
van afd. 5.2 Awb. Dat wil echter niet zeggen dat de politie in het geheel niet 
kan beschikken over deze bevoegdheden. Immers, het merendeel van de mi-
lieudelicten valt tevens onder de werkingssfeer van de WED. In dat verband 
kan de politie in het kader van de opsporing van milieudelicten, tevens 
WED-delicten, gebruik maken van de in de WED geregelde speciale opspo-
ringsbevoegdheden, die een opvallende gelijkenis vertonen met de Awb-
toezichtbevoegdheden (inzage vorderen, toegang tot alle plaatsen vorderen, 
monsters nemen, vervoersmiddelen stilhouden; zie art. 19 e.v. WED). 46  Dat 
betekent een flinke uitbreiding van de bevoegdheden waarover de reguliere 
opsporingsambtenaren kunnen beschikken op grond van het Wetboek van 
Strafvordering. 

Kan het belasten van de reguliere opsporingsambtenaren met (bestuur-
lijk) toezicht op de naleving van bijzondere wetten als een uitzondering wor-
den beschouwd, andersom komt het veel vaker voor dat toezichthouders (te- 

43 Zie bijvoorbeeld Handboek Handhaving Milieurecht, p. A 4.1-1. 
44 Het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en buiten de EG. 
45 Een ander voorbeeld van het belasten van reguliere opsporingsambtenaren met het toe-

zicht op de naleving van hetgeen bij een bijzondere wet is bepaald, vormt art. 45 WWM 
46 Zie ook het schematisch overzicht hierboven, laatste aandachtstreepje. 
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yens) als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen, zij het 
dat buitengewone opsporingsbevoegdheid is beperkt tot de strafbare feiten 
waarvoor ze zijn aangewezen. 47  Omgekeerd komt het ook voor dat ambtena-
ren die zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, (tevens) 
worden belast met het toezicht op de naleving van bijzondere wetten. Zo zijn 
in art. 2 van het `Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst recher-
chezaken 1995 48  (van het ministerie van VROM) bepaalde ambtenaren aan-
gewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. In art. 2 onder b van het 
`Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving' 48  zijn 
deze buitengewone opsporingsambtenaren vervolgens aangewezen als amb-
tenaren die zijn belast met toezicht op de naleving van het bij of lcrachtens de 
Wm bepaalde. 

Toezichthouders die tevens zijn aangewezen als buitengewoon opspo-
ringsambtenaar, en vice versa, kunnen dus gebruik maken van de speciale 
toezichtbevoegdheden van afd. 5.2 Awb en de soms nog verdergaande toe-
zichtbevoegdheden van de Win s°  en voorts van de speciale opsporingsbe-
voegdheden van de WED 8I , die — zoals gezegd — opvallende gelijkenis ver-
tonen met de toezichtbevoegdheden van afd. 5.2 Awb. 

Dat alles draagt er toe bij dat toezicht en opsporing, met name in die 
gevallen, naar elkaar toegroeien en dat er geen scherpe grens meer is te trek-
ken tussen beide vormen van handhaving. De onderlinge verwantschap tus-
sen de toezicht- en opsporingsbevoegdheden is niet de enige reden waarom 
toezicht en opsporing (met name in het milieurecht) sterk in elkaars verleng-
de liggen en als het ware in elkaar overvloeien. Ook het feit dat verreweg de 
meeste milieudelicten aan het licht komen door bestuurlijk toezicht, draagt 
ertoe bij dat opsporing zonder voorafgaand bestuurlijk toezicht in het milieu-
recht nauwelijks nog denkbaar is en dat er sprake is van een grote verweven-
heid tussen toezicht en opsporing. 82  Voorts heeft de Hoge Raad in zekere zin 

47 Vgl. Handboek Handhaving Milieurecht p. A 2.1-3 
48 	Laatste versie: 2-10-2000 Sten. 192. 
49 	Laatste versie: 3-6-1999 Stcrt. 114 
50 Vgl. art. 18.5: binnentreden in de woning zonder toestemming van de bewoner. 
51 

	

	De meeste milieudelicten vallen — zoals hierboven al bleek — onder de werkingssfeer 
van de WED. 

52 Vgl. de noot van Van Veen bij HR 9 maart 1993, NJ 1993, 633: het opsporen van straf-
bare feiten is in die gevallen in zijn visie een vanzelfsprekend verlengstuk van controle-
ren en het controleren is de vanzelfsprekende manier van opsporen. Zie ook Handboek 
Handhaving Milieurecht p. B 2.1-7. 
Desondanks acht de regering het wenselijk vast te houden aan het onderscheid opspo-
ring-toezicht in verband met de rechten die de verdachte kan ontlenen aan het feit dat 
tegen hem een opsporingsonderzoek loopt (vgl. het zwijgrecht). Zie Kamerstukken 
1993-1994, 23700 no. 3, p. 135-136: de MvT bij het ontwerp 3e tranche Awb. Ook in 

-) 
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bijgedragen aan deze integratie van toezicht en opsporing, door onder meer 
te bepalen dat gegevens die zijn verzameld in de toezichtfase, ook mogen 
worden gebruikt voor het bewijs in een eventueel daaropvolgende strafzaak 53  
en zelfs dat toezichtbevoegdheden mogen worden gebruikt in het kader van 
een opsporingsonderzoek, mits daarbij de aan de verdachte toekomende 
waarborgen (zoals het zwijgrecht) in acht worden genomen. 54  

Zoals reeds bleek, handelt art.18.4 Wm onder meer over het bevoegd gezag 
dat, wat betreft de Wm en enkele andere milieuwetten, de toezichthoudende 
ambtenaren aanwijst. Blijkens art. 18.4-3 kunnen decentrale overheidsorga-
nen alleen toezichthouders aanwijzen ten behoeve van toezicht op inrichtin-
gen en activiteiten die tot hun competentie ('binnen hun ambtsgebied') beho-
ren. Dat laat overigens onverlet dat gemeentes bijvoorbeeld provinciale toe-
zichthouders kunnen belasten met het toezicht op activiteiten die tot de corn-
petentie van de gemeente behoren, mits de provincie daarmee instemt. Jets 
dergelijks geldt ook voor de centrale overheid. De betroldcen minister (i.e. de 
Minister van VROM) kan toezichthouders aanwijzen die onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid vallen, maar kan daarnaast ook toezichthouders aan-
wijzen die onder een ander ministerie ressorteren, mits het betreffende mi-
nisterie daarmee akkoord gaat (zie art. 18.4-1 Wm). 

Het hierboven al even gerefereerde `Besluit aanwijzing toezichthouden-
de ambtenaren milieuwetgeving' kan dienen als voorbeeld van een dergelijk 
`gemengd' aanwijzingsbesluit. De Minister heeft daarin, na daarover over-
eenstemming te hebben bereikt met de betreffende vakministers, tal van in-
specties en andere instanties en diensten die ressorteren onder zijn eigen mi- 

het kader van de plannen van de regering inzake een herpositionering van de bijzondere 
opsporingsdiensten wil de regering een duidelijkere scheiding aanbrengen in de be-
stuurlijke inspectietaak en de strafrechtelijke opsporingstaak. Zie Handboek Handha-
ving Milieurecht p. B 4.1-5. Zie voorts: Ministerie van Justitie, Transparantie en sa-
menhang in de bijzondere opsporing (rapportage van het project Regeringsakkoord 
1998 en Bijzondere Opsporingsdiensten); R.O.B., Bijzondere Opsporingsdiensten, Den 
Haag 1999; WODC, De toekomst van de bijzondere opsporingsdiensten (eindred. H.G. 
v. d. Bunt en J.M. Nelen), Den Haag 2000. 

53 HR 23 februari, NJ 1993, 605. 
54 HR 26 april 1988, NJ 1989, 390 (FIOD-arrest). Zie voor een recenter arrest HR 6 fe-

bruari 2001, JOL 2001,121 en met name de conclusie van A-G Wortel. Deze wijst erop 
dat in de rechtspraak reeds geruime tijd een voor doeltreffende opsporing welwillend 
standpunt wordt ingenomen, in zoverre het doen stilhouden van een voertuig op basis, 
van de verkeerswetgeving, ook bij een bestaande verdenIcing die met dit deel van de 
wetgeving niets te maken heeft, er lang niet altijd toe leidt dat het aangetroffen bewijs-
materiaal wegens onrechtmatige verkrijging buiten beschouwing blijft. Zie in deze ook 
HR 19 april 1988, NJ 1988, 1044 en Aler (8) p. 323 e.v. waarnaar Wortel verwijst. 
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nisterie, dan wel onder andere ministeries, al dan niet exclusiet 55  belast met 
het toezicht op hetgeen bij of krachtens de Wm is bepaald, dan wel met het 
toezicht op nader aangeduide delen daarvan. In de artt. 1-16 van dat Besluit 
worden als toezichthouders o.m. aangewezen: 
— de Hoofdinspecteur en regionale inspecteurs van de Volksgezondheid, 

belast met het toezicht op de hygiene van het milieu, en de daaronder 
ressorterende (al dan niet exclusief aangewezen) ambtenaren; 

— ambtenaren van de Dienst Recherchezaken van VROM die zijn aange-
wezen als buitengewoon opsporingsambtenaar; 

— bepaalde ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen; 
— ambtenaren van de Rijksverkeersinspectie die zijn aangewezen als bui-

tengewoon opsporingsambtenaar; 
— ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane; 
— ambtenaren die door het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn be-

last met toezicht op de naleving van de Wet verontreiniging oppervlak-
tewater; 

— ambtenaren van de AID van het ministerie Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij; 

— bepaalde ambtenaren die ressorteren onder de directie Materieel Ko-
ninklijke Landmacht (bureau Adviseur Milieuvergunningen); 

— ambtenaren van de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid; 

— en ambtenaren van de Scheepvaartinspectie. 

2.2.1.3 Handhaving door buitengewone opsporingsambtenaren; het grens-
gebied russen een beperkte en een algemene opsporingsbevoegdheid 

Zoals gezegd, is het geen uitzondering dat toezichthoudende ambtenaren die 
in dienst zijn van de administratie, in het kader van de handhaving van het 
milieurecht tevens worden aangewezen als buitengewoon opsporingsambte-
naar en vice versa. 56  Voorts hebben overheidsinstanties die zijn belast met de 

55 Zie ook art. 18.4 - 4 Wm. 
56 	Art. 142-1-c, laatste volzin, gaat daar zelfs van uit: het aanwijzen van toezichthouders in 

verordeningen van decentrale overheden levert een 'cite op voor buitengewone opspo-
ringsbevoegdheid. Daarnaast is nog wel een beediging nodig en moet de toezichthouder 
voldoen aan bepaalde eisen. 
Zie ook Elandboek handhaving Milieurecht p. A 2.1-2 en A 2.1-3 en voorts p. B 2.1-8: 
'De buitengewoon opsporingsambtenaar is doorgaans in dienst bij de administratie en 
ook als loezichthoudef aangewezen'. 
De gevolgen van de daaruit voortvloeiende Mubbele petten kwestie' voor de verhouding 
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handhaving van vaak specialistische milieuregelgeving, soms zowel ambte-
naren in dienst die categoriaal zijn aangewezen als toezichthoudende ambte-
naren, als ambtenaren die zijn aangewezen als buitengewoon opsporings-
ambtenaar. De ratio van dat alles is dat zelfs milieuspecialisten van de regu-
liere politie niet in staat mogen worden geacht op de hoogte te blijven van 
deze soms zeer specialistische en zich voortdurend wijzigende milieuregel-
geving en dat opsporing op dat terrein het best kan worden overgelaten aan 
speciale overheidsinstanties die de nodige expertise en know how in huis 
hebben. 

Categorieen of eenheden buitengewone opsporingsambtenaren worden 
in de regel aangewezen door de Minister van Justitie. Zie art. 142-1-b Sv. 
Echter, het komt ook voor dat in of op grond van bijzondere wetten bepaalde 
categorieen buitengewone opsporingsambtenaren, zoals bijzondere opspo-
ringsdiensten, 57  (door de betreffende vakminister of de Minister van Justitie) 
worden belast met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare feiten. Zie 
art. 142-1-c Sv. 58  Daarmee is weliswaar voldaan aan de vereiste `titel', maar 
om als opsporingsambtenaar te kunnen optreden moeten deze buitengewone 
opsporingsambtenaren vervolgens nog worden beedigd en zullen ze aan be-
paalde eisen van bekwaamheid en betrouwbaarheid moeten voldoen. Daarbij 
dienen de regels van het Tesluit buitengewoon opsporingsambtenaar' 59  in 
acht te worden genomen. Ook kan het wenselijk zijn dat de beperkte opspo-
ringsbevoegdheid waarover buitengewone opsporingsambtenaren o.g.v. bij-
zondere wetten beschikken, wordt opgerekt tot (mede) andere of zelfs tot 
alle strafbare feiten waarmee ze in aanraking komen (vgl. art. 142-3 jo 142-2 
laatste volzin Sv). In dat geval volstaat art. 142-1-c of art. 142-1-b niet en is 

toezicht-opsporing zijn hierboven reeds besproken. 
57 BOD's zijn handhavingsdiensten die rechtstreeks onder het beheer van een departement 

ressorteren en die geheel of in ieder geval gedeeltelijk belast zijn met opsporingstaken. 
Daarnaast zijn er de zgn. `semi-BOD's'. Daarmee wordt gedoeld op landelijk werlczaam 
zijnde instanties met (o.m.) medewerkers met opsporingstaken, maar die organisatorisch 
onafhankelijk van de departementen opereren. Vgl. Ministerie van Justitie, Transpa-
rantie en samenhang in de bijzondere opsporing (rapportage van het project Regerings-
akkoord 1998 en Bijzondere Opsporingsdiensten), p. 4. 

58 De WED is zo'n bijzondere wet waarop art. 142-1-c doelt. Aangezien daarin is bepaald 
dat de Minister van Justitie de buitengewone opsporingsambtenaren aanwijst die zijn 
belast met opsporing van economische delicten, speelt hij ook voor de categorie buiten-
gewone opsporingsambtenaren van art. 142-1-c Sv een belangrijke rot. Vgl. voorts bij-
voorbeeld de Visserijwet 1963 (laatste versie 2-11-1995 Stb. 554) waarin in art. 59 
wordt bepaald dat met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld bij de artt. 55-2, 56 
en 61-3 zijn belast — behalve de opsporingsambtenaren van 141 Sv — de ambtenaren die 
de Minister van LNV daartoe aanwijst. 

59 Zie hierboven het schematisch overzicht. Het BBO is een AmvB ter uitvoering van art. 
142-4 Sv. 
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een aanvullende 'titer vereist in de vorm van een Besluit van de Minister 
van Justitie. Een voorbeeld van zo'n besluit is het `Besluit buitengewoon 
opsporingsambtenaar Dienst Recherchezaken 1995. 60  Uit de aanhef van het 
Besluit is af te leiden wie het verzoek daartoe heeft ingediend (i.e. de Direc-
teur van de Dienst Recherchezaken van het Ministerie van VROM), en met 
welke ministers terzake overleg is gevoerd en overeenstemming is bereikt. 6 ' 
Voorts is in de aanhef de `standaard-formule' te vinden die meestal wordt 
gebruikt in ministeriele besluiten waarin buitengewone opsporingsambtena-
ren worden aangewezen, respectievelijk waarin hun beperkte opsporingsbe-
voegdheid wordt uitgebreid: 'De Minister van Justitie (...), gelet op art. 17, 
eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische de-
licten jo. art. 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, 
art. 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit 
Buitengewoon opsporingsambtenaar, besluit: (...)'. 
Vervolgens wordt in art. 3 van het Besluit aan de betreffende buitengewone 
opsporingsambtenaren de bevoegdheid toegekend opsporing te verrichten ter 
zake van alle strafbare feiten waarmee ze in het kader van hun taakuitoefe-
ning in aanraking komen. 

Uit de aanhef kan worden afgeleid op grond van welke titels de betref-
fende buitengewone opsporingsambtenaren beschikken over (algemene) op-
sporingsbevoegdheid: 
— Art. 142-1-c Sv: Wet de opsporing van strafbare feiten zijn als buiten-

gewoon opsporingsambtenaar belast] de personen die bij bijzondere 
wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare feiten worden 
belast (...)'. 
De WED is 66n van de `bijzondere wetten' waarop art. 142-1-c doelt. 
Daarin wordt in art. 17-1-2e bepaald: Wet de opsporing van economi-
sche delicten zijn belasti de door Onze Minister van Justitie, in over-
eenstemming met Onze andere ministers die het aangaat, aangewezen 
ambtenaren.' De verwijzing naar dit artikel (in de aanhef van het onder-
havige Besluit) laat er geen twijfel over bestaan dat de in het Besluit 
aangewezen buitengewone opsporingsambtenaren bevoegd zijn tot het 
opsporen van economische delicten, dan wel dat het buitengewone op-
sporingsambtenaren betreft die door de Minister van Justitie zijn of 
worden aangewezen als buitengewone opsporingsambtenaren in de zin 
van art. 142-1-c Sy; 

60 	Besluit d.d. 24-10-1995, Sten. 211 
61 	Dat houdt verband met het vereiste van art. I7-1-2e WED. 
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— Art. 142-3 Sv: `Onze Minister van Justitie kan bepalen dat voor door 
hem aan te wijzen categorieen of eenheden van de in het eerste lid on-
der c (art. 142-1-c (NK)) genoemde buitengewone opsporingsambtena-
ren, de opsporingsbevoegdheid zich mede uitstrekt over andere strafba-
re feiten; het tweede lid is van overeenkomstige toepassing'. Het tweede 
lid luidt: `(...); de akte of aanwijzing kan bepalen dat de opsporingsbe-
voegdheid alle strafbare feiten omvat'. 
Blijkens art. 3 van het Besluit heeft de Minister van Justitie daar ge-
bruik van gemaakt. Daarmee is voldaan aan het vereiste van een titel 
voor `algemene opsporingsbevoegdheid' voor de betreffende buitenge-
wone opsporingsambtenaren. 
Andere voorbeelden van Besluiten waarin (direct of indirect in het ka-
der van het milieurecht) buitengewone opsporingsambtenaren worden 
aangewezen, respectievelijk waarin hun beperkte opsporingsbevoegd-
heid wordt uitgebreid, zijn: `Besluit buitengewoon opsporingsambte-
naar Milieubijstandsteam VROM 1995 62  en (op decentraal niveau) 
`Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Milieu-
handhaving en -metingen van de directie Ruimte, Milieu en Water van 
de provincie Zeelland 2000 63  en `Besluit buitengewoon opsporings-
ambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2000' . 64  Als voorbeeld van 
een Besluit waarin ambtenaren van een dienst die zijdelings is betrok-
ken bij de handhaving van milieuwetgeving, als buitengewone opspo-
ringsambtenaren worden aangewezen, kan worden gewezen op het 'Be-
sluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 2000'. 65  Zoals in de vo-
rige subparagraaf bleek, speelt het AID ook een rol bij het toezicht op 
de naleving van een bepaald (aan de landbouw gerelateerd) deel van het 
milieurecht. 

62 	Besluit d.d. 24-8-1995, Stcrt. 177. Het betreft een onderdeel binnen de Inspectie Mili- 
euhygiene. 

63 	Besluit d.d. 27-12-2000, Stcrt. 2001/7 
64 	Besluit d.d. 18-7-2000, Stcrt. 146 
65 	Besluit 9-11-2000, Stcrt. 221 
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3 	Beoordeling van het geldende reche 

Deze voorbeelden op het terrein van de milieuwetgeving beogen enig inzicht 
te verschaffen in de wettelijke systematiek wat betreft de afbakening van de 
taken en bevoegdheden van de reguliere of buitengewone opsporingsambte-
naren en de toezichthoudende ambtenaren. Het voert in dit bestek te ver uit-
gebreid aandacht te besteden aan alle instanties die betrokken zijn bij de 
handhaving van de milieuwetgeving 67, de organisatorische samenwerIcings-
verbanden tussen de BOD's en de reguliere politic en de douane 68 , en het 
vervolgingsbeleid van het OM terzake. Maar zelfs als we ons beperken tot de 
wettelijke systematiek met betrekking tot de taak- en bevoegdheidsafbake-
ning, moeten we constateren dat er sprake is van een zekere `wildgroel in 
handhavingsmodaliteiten. 69  In aanmerking nemende dat, op vergelijkbare 
wijze als in het milieurecht, ook op andere beleidsterreinen op basis van een 
keur aan `titels' allerlei varianten van handhavingstaken worden toegekend 
aan diverse personen en (centrale en decentrale, zelfstandige of onder een 

66 Zie voor 

— de verhouding bestuursrecht-strafrecht 

— een interne en exteme rechtsvergelijking omtrent het opsporingsbegrip en het lega-
liteitsbeginsel 

— de ElRM-jurisprudentie omtrent het strafrechtelijke opsporingsonderzoek 
de deelrapporten `De verhouding van het strafrecht tot het bestuursrecht' en 'Het opspo-
ringsbegrip en de normering van de opsporingstaak' in het Tweede Interimrapport 
Strafrordering 2001 (red. Groenhuijsen en Knigge). 

67 Zoals: Het milieu-inlichtingen- en opsporingsteam (MIOT), de Inspectie Milieuhygiene 
en het daaronder ressorterende Milieubijstandsteam (dat speciaal is opgericht voor de 
bestrijding van de zware milieucriminaliteit) en de diensten die zijdeling bij milieu-
handhaving zijn betrokken zoals de AID, Rijkswaterstaat, waterkwaliteitsbeheerders, de 
Douane (i.v.m. de wet Budep) en de rijksverkeersinspectie. Zie verder Handboek Hand-
having Milieurecht p. B 4.1-6 e.v. 

68 Zoals de tandelijk Milieugroep' (LMG) (opvolger van het 'Kernteam zware milieu-
criminaliteit'), een samenwerkingsverband van de reguliere politic en BOD's en andere 
diensten van diverse ministeries, zoals VROM en LNV. Het LMO is inmiddels onder-
gebracht bij het KLPD en ondersteunt de reguliere politic bij de uitoefening van haar 
milieutaak op het terrein van zware milieucriminaliteit. Zie Handboek Handhaving Mi-
lieurecht, p. B 4.1-7 

69 Nog afgezien van de ontwikkelingen omtrent de bestuursboetes die een hoge vlucht 
lijken te gaan nemen. Vgl. in dat verband bijvoorbeeld de Wet toezicht effectenverkeer 
1995 (inmiddels vervallen; zie Nadere Regeling 1999). In art. 40 Wte is geregeld dat 
het toezicht op de naleving van de wet, maar ook het opleggen van een bestuurlijke 
boete, kan worden overgedragen aan een rechtspersoon. (Voorheen Stichting Toezicht 
Effectenverkeer; tegenwoordig 'Autoriteit Financiele Markten'). Zie voorts bijvoor-
beeld de Mededingingswet waarin in art. 2 jo. art. 3 jo. art. 50 de 'Nederlandse mede-
dingsautoriteit' worth aangewezen als toezichthouder en in art. 56 bevoegd wordt ver-
klaard een bestuurlijke boete op te leggen. Zie ook de belastingwetgeving. 
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departement ressorterende) diensten en instanties 70, zal het niet verbazen dat 
Nederland inmiddels een bonte verzameling kent van handhavers die kunnen 

70 Vgl. bijvoorbeeld de verkeerswetgeving. Zie o.a. het `Besluit administratieve handha-
ving verkeersvoorschriften 1994' (KB, laatste versie van 22-12-1997, Stb. 764) waarin 
in art. 2 de ambtenaren worden opgesomd die zijn belast met het toezicht op de naleving 
van de art. 3-1 WAHV-feiten en in dat verband een administratieve sanctie kunnen op-
leggen, te weten: 
— de ambtenaren van politie van art. 141 onder b Sv; 
— stagiaires bij een politiekorps; 
— militairen van de marechausse van art. 141-c Sv, voorzover belast met politietaken 

o.g.v. art. 6-b, c, d, e, f, Polw 1993; 
— buitengewoon opsporingsambtenaren van art. 142-1-a,b Sv voorzover ze beschildcen 

over een `algemene opsporingsbevoegdheid' dan wel over de bevoegdheid feiten op 
te sporen die strafbaar zijn gesteld bij of krachtens de WVW 1994, de Provinciewet 
of de Gemeentewet; 

— buitengewoon opsporingsambtenaren van art. 142-1-c Sv voorzover bij of lcrachtens 
de WVW 1994, de Provinciewet of de Gemeentewet worden aangewezen voor de 
opsporing van de bij of lcrachtens die wetten strafbaar gestelde feiten, dan wel voor 
het toezicht op de naleving van in art. 2-1 WAHV bedoelde voorschriften; 

— de buitengewoon opsporingsambtenaren van de Dienst Wegverkeer voor de gedra- 
gingen, vermeld onder nummer K045 in de bijlage bedoeld in art. 2-1 WAHV. 

Zie voor een voorbeeld van een aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren in 
het kader van de verkeerswetgeving: `Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regi-
onale verkeershandhaving 2000' (Ministerieel besluit d.d. 5-2-2001, Stcrt. 26), waarin 
`medewerkers verwerking, radarwaarnemers en verkeersassistenten' binnen het team 
verkeershandhaving van regionale politiekorpsen worden aangewezen als buitengewoon 
opsporingsambtenaar en worden belast met de opsporing van (alleen) de strafbare feiten 
die worden genoemd in art. 34 WAHV en de art. 20, 21, 22, 59, 60, 62, 68 RVV en in 
dat verband kunnen beschikken over de bevoegdheden van art. 160-1, 3,5, WVW. 
Daarnaast kan nog worden gewezen op verschillende andere besluiten op grond waar-
van (diverse) opsporingsambtenaren gebruik kunnen maken van de bevoegdheden van 
art. 160 WVW 1994. 
Vgl. bijvoorbeeld het `Besluit aanwijzing ambtenaren belast met opsporing ex art. 159 
Wegenverkeerswet 1994' (KB 7-4-1995 Stb. 247) art. 1 t/m 3, waarin 
— ambtenaren van de rijksbelastingdienst, die zijn belast met het toezicht op de nale-

ving van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 of van de Wet op de belasting 
van personeneauto's en motorrijwielen 1992, worden belast met het opsporen van 
overtredingen van art. 36-2,3, art. 72-1,2, art. 107-1,2 en art. 160-1 WVW 1994; 

— voorts ambtenaren van het Bureau Handhaving van de Dienst wegverkeer worden 
belast met het opsporen van overtredingen ex art. 72-1, 2 WVW 1994 en art. 5.3.15- 
2 t/m 5 Voertuigreglement; 

— daarnaast ambtenaren van het Bureau Bijzondere Registraties en de externe be-
drijfscontroleurs van de Dienst wegverkeer worden belast met het opsporen van 
overtredingen van de art. 44, 45-2 en 49-1 van het Kentekenreglement; 

— en tenslotte de Rijkscontroleurs van het Verkeer van de Rijksverkeersinspectie wor-
den belast met het opsporen van de bij de art. 175 t/m 177 van de WVW 1994 straf-
baar gestelde feiten. 

Op grond van art. 160-1 en 3 zijn al deze opsporingsambtenaren bevoegd voertuigen te 
doen stilhouden en de andere bevoegdheden van art. 160 WVW 1994 toe te passen. 
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beschikken over de meest uiteenlopende combinaties van toezicht- en opspo-
ringsbevoegdheden. In de praktijk betekent dit, dat justitiabelen ter zake van 
eenzelfde feitencomplex kunnen worden geconfronteerd met diverse typen 
handhavers die op grond van verschillende regelcomplexen zijn belast met 
de handhaving van bepaald rechtsterrein. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat niet alleen de justitiabelen, maar zelfs de centrale overheid het zicht op 
het handhavingsapparaat dreigt te verliezen en dat daannee de democratische 
controle op de rechtshandhaving in gevaar komt. Onder meer om dat gevaar 
af te wenden is de regering voomemens om 'nit oogpunt van versterking van 
de samenhang in de rechtshandhaving' enige orde op zaken te stellen. 71  De 
vraag is alleen of deze voorstellen een passend antwoord bieden op alle be-
zwaren die kleven aan de hierboven geschetste wildgroei. Daarover verderop 
meer. 

Hier kan worden volstaan met de vaststelling dat handhavers soms kun-
nen beschikken over een ruim pakket ingrijpende bevoegdheden, hetgeen het 
gevolg is van een cumulatie van bestuurlijke toezichtbevoegdheden, com-
mune opsporingsbevoegdheden en de veelal ruimere opsporingsbevoegdhe-
den in bijzondere wetten (en met name in de WED). 

71 	Zie regeerakkoord 1998. Vgl. Ministerie van Justitie, Transparantie en samenhang in 
de bijzondere opsporing (rapportage van het project Regeringsakkoord 1998 en Bijzon-
dere Opsporingsdiensten), p. 4. De 'versterking van de samenhang in de rechtshandha-
ving en democratische controle' die de regering beoogt, richt zich vooralsnog op de 
BOD's. Tot voor kort bedroeg het aantal BOD's die ressorteren onder of zijn gerela-
teerd aan een departement, eenentwintig, waarvan 9 diensten een beperkte opsporings-
bevoegdheid hadden en 12 diensten een algemene opsporingsbevoegdheid o.g.v. art. 
142-3 jo. 142-2 Sy. Het betrof de AID; ROD; Rijkswaterstaat; Al; Dienst vervoer en 
ondersteuning van de Dienst Justitiele Inrichtingen; LCD; RVI; Milieubijstandsteam 
van de Inspectie Milieuhygiene; Inspectie voor de Gezondheidszorg; Sociale verzeke-
ringsbank; Scheepvaartinspectie; Dienst Recherchezaken van VROM; Staatstoezicht op 
de Mijnen; Rijksdienst voor Radiocommunicatie; BUMA/STEMRA; Cadans (uitvoe-
ringsinstelling); GAK; GUO (uitvoeringsinstelling); SFB (uitvoeringsorgaan Sociale 
Verzekering) en de USZO (sociale zekerheid overheid). De laatste 6 (semi) BOD's 
zijn/waren weliswaar gerelateerd aan een departement, maar opereren/opereerden zelf-
standig. De beoogde samenhang in de rechtshandhaving (en de versterkte democratische 
controle) vereist volgens de regering een integratie van onderdelen van BOD's in de 
politieorganisaties op landelijk niveau (ICLPD), dan wel fusies van verschillende 
BOD's. Daarmee wil de regering het aantal BOD's terugbrengen en (evens een schemer 
onderscheid aanbrengen in inspectie en opsporing. Dat zal — naar het zich laat aanzien — 
resulteren in 4 BOD's nieuwe stift (met een algemene opsporingsbevoegdheid o.g.v. 
141 Sy) en 10 of!! Inspecties die primair zijn belast met bestuurlijke rechtshandhaving 
en daamaast een beperkte opsporingsbevoegdheid o.g.v. 142 Sy (overtredingen en 
worts ontdekking van misdrijven op heterdaad. Wat dat laatste betreft gaat het om `eer-
ste hulp bij ongelukken'. Het ophelderen van het geconstateerde misdrijf en het in dat 
kader toepassen van dwangmiddelen, etc. dient aan opsporingsdiensten te worden over-
gelaten). 
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Als voorbeeld kan worden gewezen op de hierboven genoemde Dienst Recherche-
zaken van VROM. 0.g.v. art. 3 van het `Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar 
Dienst Recherche zaken 1995' (zie boven) zijn de buitengewone opsporingsambte-
naren van deze dienst bevoegd tot het opsporen van alle strafbare feiten waarmee zij 
in het kader van hun taakuitoefening in aanraking komen. Voorts zijn deze buiten-
gewone opsporingsambtenaren o.g.v. art. 1 van het `Besluit aanwijzing toezichthou-
dende ambtenaren milieuwetgeving' (zie boven) belast met het toezicht op de nale-
ving van milieuwetgeving. 
Ze beschiklcen dus over 
— de toezichbevoegdheden van afd. 5.2 Awb (en de aanvullende toezichtbevoegd-

heden zoals geregeld in de Wm); 
— de opsporingsbevoegdheden van de WED (Zie aanhef van het Besluit jo. art. 17-

12e WED; de WED is van toepassing op het merendeel van de milieudelicten 
van de Wm); 

— de bevoegdheden zoals geregeld in het Wetboek van Strafvordering; 
— de bevoegdheden van art. 8, 1-3 Polw 1993 en de daarop gebaseerd Ambtsin-

structie (dat in art. 6 van het Besluit van toepassing is verklaard). Dat wil zeg-
gen: veiligheidsfouillering, gebruik van gepast geweld en (blijkens de ambtsin-
structie) vuurwapengebruik, gebruik van honden, etc. 

Ze beschikken in beginsel zelfs over de bevoegdheid van art. 160 WVW (doen stil-
houden van voertuigen). Art. 159 a WVW biedt die mogelijkheid. Daarin is geregeld 
dat ook de in art. 142 Sv bedoelde personen (buitengewone opsporingsambtenaren) 
zijn belast met de opsporing van bij of Icrachtens de WVW strafbaar gestelde feiten. 
Uit niets blijkt dat daarmee op een speciale categorie buitengewone opsporings-
ambtenaren wordt gedoeld en/of dat de Dienst Recherchezaken daarvan zou zijn 
uitgesloten. Met enige welwillendheid zou men kunnen stellen dat het gezien de 
beperkte taakopdracht van de ambtenaren van de Dienst Recherchezaken (handha-
ving van de milieuwetgeving en niet de handhaving van de verkeerswetgeving) niet 
goed denkbaar is dat ze van de bevoegdheid van art. 160 WVW gebniik kunnen 
maken. Dan wel: dat uit het `systeem van de verkeerswetgeving' zou zijn af te lei-
den dat wordt gedoeld op art. 142-ambtenaren die met de handhaving van de ver-
keerswetgeving zijn belast. Maar zelfs in dat geval is het niet uitgesloten dat de bui-
tengewone opsporingsambtenaren van de Dienst Recherchezaken 'in het kader van 
hun taakuitoefening' (zie art. 3 van het hierboven gerefereerde Besluit) bepaald 
weggedrag constateren dat aanleiding kan geven tot het doen stilhouden van een 
voertuig. Vervolgens is `voortgezette toepassing' mogelijk. 

Dat brengt ons op de vraag wat de precieze reikwijdte is van de `algemene op-
sporingsbevoegdheid' die aan hen is toegekend in het Besluit buitengewoon opspo-
ringsambtenaar Dienst Recherche zaken 1995. En voorts: of deze algemene opspo-
ringsbevoegdheid dezelfde is als de algemene opsporingsbevoegdheid van de regu-
liere politie. De opsporing van feiten waarmee ze in het kader van hun taakuitoefe-
ning in aanralcing komen, en die in sommige bijzondere wetten strafbaar zijn ge-
steld, lijkt tot de mogelijkheden te behoren (vgl. de WVW), zij het dat ze niet altijd 
gebruik kunnen maken van de speciale bevoegdheden die in die wetten aan opspo-
ringsambtenaren wordt toegekend. Vgl. par. 11A WWM, waarin bijzondere opspo- 
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ringsbevoegdheden worden toegekend aan de reguliere opsporingsambtenaren van 
141 Sv. In dat geval mogen de opsporingsambtenaren van de Dienst Rechercheza-
ken VROM in voorkomende gevallen alleen gebruik maken van de algemene opspo-
ringsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering. In andere gevallen lijkt het 
erop dat ze in het geheel geen opsporingshandelingen mogen verrichten. Vg!. art. 8 
Opw. In dat artikel worden reguliere opsporingsambtenaren en ambtenaren van de 
rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, belast met de opsporing van de in deze 
wet strafbaar gestelde feiten. Aangenomen mag worden dat het niet de bedoeling 
van de wetgever is geweest daarnaast de opsporingsambtenaren van de dienst Re-
cherchezaken toe te staan opiumwet-delicten op te sporen, ondanks dat ze beschik-
ken over een `algemene' opsporingsbevoegdheid. Tenzij moet worden aangenomen 
dat telasten met opsporing' moet worden beschouwd als een taakopdracht die on-
verlet laat dat ook andere opsPoringsambtenaren met een ialgemene opsporingsbe-
voegdheid' bevoegd zijn tot het opsporen van deze delicten. 72  

Zie bijvoorbeeld ook art. 59 Visserijwet. In die wet wordt de opsporing van 
bepaalde daarin strafbaar gestelde feiten opgedragen aan reguliere opsporingsamb-
tenaren en voorts aan buitengewone opsporingsambtenaren die door de Minister van 
LNV zijn aangewezen. Opsporingsambtenaren van de Dienst Recherchezaken kun-
nen, ongeacht hun ialgemene opsporingsbevoegdheid', de betreffende delicten dus 
niet opsporen, tenzij de Minister van LNV hen daartoe aanwijst (of tenzij het 'be-
lasten met opsporing' slechts duidt op een taakopdracht die geen afbreuk doet aan de 
algemene opsporingsbevoegdheid van andere opsporingsambtenaren). Echter, som-
mige andere in de Visserijwet strafbaar gestelde feiten vallen onder het toepassings-
bereik van de WED. Wat betreft de WED-delicten hebben de opsporingsambtenaren 
van de Dienst Recherchezaken in ieder geval opsporingsbevoegdheid, zij het dat 
opsporing in praktijk wel beperkt zal blijven tot opsporing van (eigen' delicten 
waarop de WED van toepassing is, en van andere delicten waarmee ze tijdens hun 
taakuitoefening in aanraking komen 

Deze kleine exercitie toont nog eens aan dat `handhavers' soms kunnen be-
schikken over een breed scala van bevoegdheden. Hoewel deze bevoegdheden 
idoelgebonden' zijn, is — zo blijkt uit het uitstapje — lang niet altijd precies duidelijk 
wanneer en onder welke voorwaarden deze bevoegdheden kunnen en mogen worden 
ingezet. De wet biedt — vanwege het steeds gecompliceerdere karakter van de wette-
lijke systematiek in deze — niet altijd uitsluitsel. In de praktijk zullen de opsporings-
ambtenaren van (i.e.) de Dienst Recherchezaken zich in het algemeen wel beperken 
tot de opsporing van `eigen' delicten en zullen ze zich in het algemeen wel voegen 
naar het beleid van het OM in deze. Maar zelfs al beperken de handhavers zich tot 
het handhaven van de 4 eigen' wetgeving, dan nog kunnen justitiabelen geconfron-
teerd worden met tal van (soms ingrijpende) bevoegdheden die in den hand liggen. 
Het is niet ondenkbaar dat de verschillende bevoegdheden die voortvloeien nit het 
complex van handhavingstaken waarmee deze ambtenaren zijn belast, sluipender- 

72 Wat betreft de verhouding tussen enerzijds de in het Besluit toegekende 'algemene op-
sporingsbevoegdheid' en anderzijds de aanwijzing in bijzondere wetten van opsporings-
ambtenaren die zijn belast met de opsporing van de daarin strafbaar gestelde feiten, 
moet worden aangenomen dat de wet voorgaat. 
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wijs worden aangewend voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bedoeld, zonder `dat 
er een haan naar kraait'. Imrners, van (in ieder geval) de justitiabelen mag niet wor-
den verwacht dat ze op de hoogte zijn van alle bevoegdheden van allerlei buitenge-
wone opsporingsambtenaren, die ze zich moeten laten welgevallen. 

In de paragraaf `uitgangspunten voor een nieuwe regeling' zal nader worden 
ingegaan op de vraag in hoeverre deze vormen van cumulatie van bevoegd-
heden rechtsstatelijk gezien op bezwaren kunnen stuiten en een zelfstandige 
reden vormen voor wettelijke regulering. Zoals inmiddels duidelijk zal zijn, 
moet deze kwestie worden bezien in het licht van de probleemstelling die in 
de inleiding aan de orde werd gesteld. Te weten: de verhouding tussen alge-
meen en bijzonder, en meer specifiek: de verhouding tussen de reguliere op-
sporing en de buitengewone opsporing. 

Daaraan voorafgaand zal eerst nog een enkel woord worden gewijd aan 
de andere — in de inleiding aan de orde gestelde — kwestie: de verhouding 
tussen de commune opsporingsbevoegdheden en de opsporingsbevoegdhe-
den in bijzondere wetten. In de volgende paragraaf zal worden nagegaan of 
die verhouding (eveneens) heeft bijgedragen tot vormen van `wildgroei' in 
de opsporingspralctijk en derhalve (eveneens) vraagt om een herziening. 

Hier zij reeds opgemerkt, dat de beide hierboven gerefereerde deelvra-
gen in dit deelonderzoek systematisch scherp van elkaar worden onderschei-
den. Dat uit zich onder meer in het verschil in invalshoeken van waaruit bei-
de deelvragen worden benaderd: 
— de vraag of er goede gronden zijn voor het toekennen van speciale op-

sporingsbevoegdheden in bijzondere wetten; 
— en de vraag hoe die bevoegdheden moet worden verdeeld over de ver-

schillende categorieen opsporingsambtenaren. 

De eerste vraag wordt i.h.a. beantwoord aan de hand van een belangenafwe-
ging waarvoor de maatstaven worden ontleend aan posities op een combina-
tie van continua. Zoals: 
— in hoeverre is er al clan niet sprake van ingrijpende bevoegdheden (in-

grijpend voor justitiabelen, zoals inbreuken op de privacy, of anderszins 
ingrijpend; vgl. de wet BOB); 

— in hoeverre kunnen de bevoegdheden al dan met leiden tot ingrijpende 
gevolgen voor de jusitiabele; 

— in hoeverre weegt het relatief belang dat met de handhaving (van de 
bijzondere wet) wordt gediend, al dan niet zwaar genoeg om de meer of 
minder ingrijpende bevoegdheden te kunnen rechtvaardigen. 
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Aan de hand van dergelijke afwegingen kent de wetgever bepaalde be-
voegdheden wel of niet toe en worden ze (voorzover toegekend) van wette-
lijke waarborgen voorzien naarmate ze ingrijpender van aard zijn. Zoals: het 
verdenlcingscriterium, toezicht door de rechter of het OM, het differentieren 
in rangen en functies wat betreft de bevoegdheid om bepaalde handelingen te 
mogen verrichten, etc. 

De tweede vraag (de verdeling van de bevoegdheden over de categorieen 
opsporingsambtenaren) vraagt daarnaast om andere afwegingen; afwegingen 
waarbij (bijvoorbeeld) de bezwaren worden betrokken die kleven aan een 
eventuele opeenstapeling van deze bevoegdheden. In de tweede vraag ver-
schuift het accent m.a.w. van de beoordeling van de afzonderlijke bevoegd-
heden als zodanig, naar de beoordeling van het stelsel van bevoegdheden 
waarover verschillende categorical opsporingsdienten kunnen beschikken. 
Dat laatste was onderwerp van bespreking in par. 2 en 3. De eerste vraag zal 
in de hiernavolgende paragraaf — bij wijze van intermezzo — worden behan-
deld. 

4 	Intermezzo: harmonisatie van de (ruimere) opsporingsbe- 
voegdheden in beleidsinstrumentele wetten? 

In het voorafgaande bleek, dat zich in de opsporingspraktijk een zekere 
wildgroei aftekent. In deze paragraaf zal worden nagegaan in hoevent (ook) 
de in de loop van de tijd gegroeide discrepantie tussen de commune opspo-
ringsbevoegdheden en de veelal ruimere opsporingsbevoegdheden in bijzon-
dere wetten daartoe heeft bijgedragen; en zo ja, of dat voldoende zwaarwe-
gende argumenten oplevert om deze discrepantie dan maar op te heffen. 

In de vorige paragraaf is al even ter sprake gebracht dat onderscheid 
moet worden gemaakt tussen enerzijds de vraag of er goede gronden zijn om 
te voorzien in speciale, in bijzondere wetten geregelde bevoegdheden die 
afwijken van de 'commune' (opsporings)bevoegdheden, en anderzijds de 
vraag hoe deze (commune en/of speciale) bevoegdheden moeten worden 
verdeeld over de verschillende categorieen opsporingsambtenaren. 
Wat betreft de eerste vraag werd verondersteld, dat aan het creeren van spe-
ciale, ruimere opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten een belangen-
afweging van de wetgever voorafgaat aan de hand van posities op een corn-
binatie van continua. Zoals: 
— In hoeverre weegt het belang dat met de handhaving (van de bijzondere 

wet) wordt gediend, zwaar genoeg om de speciale, ruimere bevoegdhe-
den te rechtvaardigen, met inachtneming van de vraag: 
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— in hoeverre deze speciale bevoegdheden ingrijpen in de prive-sfeer van 
de justitiabele en/of 

— in hoeverre deze speciale bevoegdheden anderszins consequenties heb-
ben die maatschappelijk of juridisch onwenselijk of onaanvaardbaar 
zijn." 

De veronderstelling is met andere woorden, dat de wetgever in voorkomende 
gevallen weloverwogen afwijkt van het Wetboek van Strafvordering en 
daarbij uitgaat van het `primaat van het Wetboek van Strafvordering', zijnde 
het kristallisatiepunt van abstracte afwegingen van de proportionaliteit en 
subsidiariteit van dwangmiddelen en (andere) opsporingsbevoegdheden, 
waarvan slechts op goede gronden mag worden afgeweken in bijzondere 
wetten. 

Onder meer aan de hand van een onderzoek van D.V.A. Brouwer 74  
kunnen daar echter de nodige kanttekeningen bij worden geplaatst. 

73 Of, zoals D.V.A. Brouwer het formuleert: 'Het Wetboek van Strafvordering bevat de 
algemene regels voor de opsporing en vervolging van strafbaar gestelde gedragingen. In 
beginsel gelden deze voorschriften voor alle strafbare feiten. Uiteraard is het mogelijk 
om uitzonderingen op deze algemene regels te malcen. Daarbij mag echter als voor-
waarde worden gesteld dat de noodzaak voor zo'n uitzonderingsbepaling genoegzaam 
onderbouwd wordt.' En (met een verwijzing naar HR 29 oktober 1996, NJ 1997, 232): 
Indien het verschil tussen `beperkte' en `onbeperkte' bevelsbevoegdheden inderdaad 
slechts een weerspiegeling is van de verdeling tussen commune bevoegdheidsbepalin-
gen en bevelsbevoegdheden in bijzondere wetten, dan mag men verwachten dat dit ver-
schil gerechtvaardigd wordt door de delicten waar de onderscheiden bevoegdheden be-
trekking op hebben. Anders gezegd: de `bij de handhaving van de desbetreffende straf-
bepalingen betroldcen belangen en de specifieke eisen en problemen van de waarheids-
vinding' bij bijzondere strafbepalingen zullen zozeer moeten verschillen van de hand-
havingsbelangen en de problemen bij de waarheidsvinding van commune delicten, dat 
de grotere reikwijdte van de bijzondere bevelsbepalingen op grond daarvan te recht-
vaardigen is.' 
Zie D.V.A. Brouwer, Dwangmiddelen in btjzondere wetten (facetten van de strafrechts-
pleging 14), Deventer 1999, p. 138 en 151. 

74 Zie D.V.A. Brouwer, a.w. In zijn analyse heeft Brouwer gebruik gemaakt van onder 
meer de (promotie)onderzoeken van Buruma en Aler. (Y. Buruma, De strafrechteltjke 
handhaving van bestuurswetten, Arnhem 1993 en G.P.A. Aler, De politiebevoegdheid 
b( opsporing en controle; Enige aspecten van de regeling en de dwangmiddelen in het 
Wetboek van Strafvordering en in de btjzondere wetten, Zwolle, 1982.) Alhoewel deze 
en andere onderzoeken in dit verband het bestuderen meer dan waard zijn, is er in dit 
deelonderzoek voor gekozen aan te haken bij het onderzoek van Brouwer. In de eerste 
plaats omdat het vrij actueel is en de meest recente (relevante) ontwilckelingen en wets-
wijzigingen er in zijn verwerkt; maar vooral omdat zijn invalshoek goede aanknopings-
punten biedt voor de voorstellen die aan het eind van deze paragraaf zullen worden ge-
formuleerd. 
Brouwer concentreert zijn onderzoek op een drietal dwangmiddelen, te weten: de inbe- 
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In zijn onderzoek heeft Brouwer de vraag opgeworpen in hoeverre deze — 
veelal ruimere — opsporingsbevoegdheden (waarin is voorzien in bijzondere 
wetten) in hun uitwerking wel zoveel verschillen met de commune bevoegd-
heden van het Wetboek van Strafvordering als wel wordt aangenomen. En 
zo ja, of daar goede gronden voor zijn. 

Uit zijn onderzoek blijkt allereerst, dat de redenen voor afwijking van 
de commune bevoegdheden vaak flinterdun (lijken te) zijn 75  en dat ook het 
veronderstelde `primaat van het Wetboek van Strafvordering' enige relative-
ring of in ieder geval enige nuancering behoeft. 76  

In de tweede plaats kan uit het onderzoek worden afgeleid, dat de speci-
ale (ruimere) opsporingsbevoegdheden waarin is voorzien in bijzondere 
wetten, in hun uitwerking vaak minder verschillen met de commune be-
voegdheden, dan op het eerste gezicht 

Voorzover er aanvankelijk nog wel sprake was van — t.o.v. de commune 
bevoegdheden — aantoonbaar ruimere bevoegdheden in bijzondere wetten, 
zijn deze verschillen in de loop van de tijd voor een deel afgevlakt, c.q. is de 
noodzaak om deze verschillen in stand te houden voor een deel opgeheven, 

slagnemingsbevoegdheid, de bevoegdheid om uitlevering te bevelen, en de betredings-
(en doorzoekings)bevoegdheid. Alhoewel daaruit geen algemene conclusies kunnen 
worden getrokken voor alle (ruimere) bevoegdheden waarin is voorzien in bijzondere 
wetten, levert het onderzoek yoldoende aanwijzingen op om daarop de systematische 
keuzes te baseren die aan het eind van deze paragraaf zullen worden voorgesteld. 

75 Zie Brouwer a. w., p. 43, 92, 99, 157, 170, 219, 227, 229. 
76 Vgl. Brouwer a.w. p. 241: Bij de totstandkoming van [het] Wetboek van Strafvordering 

1926 werd eveneens verwezen naar de eisen van de practijk', maar nu om de noodzaak 
van verruiming van de commune bevoegdheden te rechtvaardigen. Ook werd daarbij 
een beroep gedaan op de precedenten van de Drankwet en de Wet tot bestrijding van 
zedeloosheid: het bestaan van bevoegdheidsbepalingen in bijzondere wetten mocht vol-
gens de minister 'veilig worden aangemerkt als eene aanwijzing voor de onvoldoend-
heid der algemeene regeling van dat onderwerp in het Wetboek. (...)'. 

77 Voorzover dat (nog) wel het geval is, worden deze ruimere bevoegdheden inmiddels 
beheerst door de regels van het EVRM/EHRM die ook de commune beyoegdheden 
normeren. Op grond van dat gegeven mag worden aangenomen dat de discrepatie tussen 
deze bijzondere bevoegdheden en hun commune tegenhangers op tennijn zal worden 
opgeheven, in ieder geval wat betreft de vereiste waarborgen waarmee deze bevoegdhe-
den dienen te worden ornringd. Vg!. bijvoorbeeld de 'ongeclausuleerde' bevoegdheid 
om zonder toestemming van de bewoner woningen te betreden (welke bevoegdheid in 
sommige bijzondere wetten wordt toegekend). Deze bevoegdheid is inmiddels onder-
worpen aan het regime dat door het EHRM is ontwikkeld, hetgeen in feite inhoudt dat 
de regeling van deze bevoegdheid daaraan dient te worden aangepast. Zie o.a. EHRM 
28 oktober 1994, (Murray) nr. A vol. 300-A; NJ 1995, 509 m. nt. Kn; EHRM 25 februa-
ri 1993, (Funke) Series A vol 256-A; NJ 1993, 485 (m.n. r.o. 57); EHRM 16 december 
1997 (Camenzind), alle besproken door Brouwer op p. 230 e.v., raw. 
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tengevolge van tussentijdse wijzigingen van het Wetboek van Strafvorde-
ring. 78  

Het is niet onaannemlijk dat deze tussentijdse wijzigingen verband hou-
den met de gestaag toenemende betekenis van het opsporingsonderzoek door 
opsporingsambtenaren t.o.v. de andere fasen van het strafproces, respectie-
velijk t.o.v. opsporingsonderzoek door hogere autoriteiten. 79  

Bij wijze van samenvatting kunnen uit het onderzoek de volgende con-
clusies worden getrolcken: 
— in de verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering en bijzondere 

(straf)wetten is het `primaat van het Wetboek van Strafvordering' wel-
licht voor sommigen, inclusief de wetgever, een desideratum 80, maar 
zeker geen vaststaand gegeven. Er is eerder sprake (geweest) van een 
dynamische wisselwerking tussen de wordingsgeschiedenissen van het 
Wetboek van Strafvordering resp. de bijzondere wetten; 

— . Het is op zijn minst twijfelachtig of aan de verschillen tussen commune 
opsporingsbevoegdheden en de (ruimere) bevoegdheden in bijzondere 
wetten weldoordachte afwegingen en keuzes ten grondslag hebben ge-
legen. Dat geldt zowel voor de verschillen van het Wetboek van Straf- 

78 Vgl. Brouwer a.w. p. 45: `Voor wat betreft de omvang van de inbeslagnemingsbe-
voegdheden is uiteindelijk een tendens tot `algemenisering' zichtbaar. In de hiervoor 
weergegeven wisselwerking tussen algemene en bijzondere wet, is een ontwikkeling 
naar een algemene inbeslagnemingsbevoegdheid voor elke opsporingsambtenaar te on-
derkennen. De algemene inbeslagnemingsbevoegdheid voor opsporingsambtenaren is in 
de sfeer van de bijzondere wetten inmiddels gemeengoed geworden.' 
De wetgever heeft er echter voor gekozen aan de in het Wetboek van Strafvordering 
opgenomen `algemene inbeslagnemingsbevoegdheid' beperkende voorwaarden te ver-
binden (: ontdelcking op heterdaad, dan wel verdenking van een misdrijf in de zin van 
art. 67-1 Sv). Daarmee is er van een echte `algemene inbeslagnemingsbevoegdheid' ei-
genlijk geen sprake en is er nog altijd een verschil tussen de algemene inbeslagne-
mingsbevoegdheid in bijzondere wetten en de `algemene inbeslagnemingsbevoegdheid' 
in het Wetboek van strafvordering. Zie ook Brouwer, a.w., p. 28 e.v. 
Zie voorts p. 154, 237. 

79 Vgl. Brouwer a.w. p. 190: 'Het uiteindelijk resultaat van de opeenvolgende wetge-
vingsinspanningen is echter wel, dat sinds de totstandkoming van het Wetboek van 
Strafvordering van 1886 de bevoegdheden die op de te betreden plaats uitgeoefend kon-
den worden, aan steeds lagere autoriteiten zijn toebedeeld. Kwam v6or 1926 bij vrijwel 
elke betreding — eventueel achteraf — de rechter commissaris nog te pas, sinds de Wet 
herziening GVO is dat alleen bij de doorzoelcing van een woning het geval. Lagere au-
toriteiten (opsporingsambtenaar en hulpofficier van justitie) lcregen daarmee ook meer 
betredingsbevoegdheden toebedeeld. Daarmee is de piramidale structuur van de be-
voegdheidsregeling (met de rechter-commissaris aan de top van de piramide) steeds 
meer afgevlakt. De rol van de rechter-commissaris is daarmee steeds meer een toetsen-
de, in plaats van een opsporende, geworden.' 
Zie voorts p. 29, 44. 
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vordering t.o.v. de bijzondere wetten als voor de verschillen van de bij-
zondere wetten t.o.v. het Wetboek van Strafvordering. In ieder geval is 
de onderbouwing van deze verschillen vaak flinterdun en is de ratio 
daarvan in veel gevallen te herleiden tot incidenten, de waan van de 
dag, crisis-situaties (zoals bijvoorbeeld de angst voor revolutie, begin 
20e eeuw, en de bestrijding van de economische criminaliteit in de na-
oorlogse tijd van schaarste), precedenten, pragmatische overwegingen, 
het ontbreken van voldoende armslag om bepaalde politieke of maat-
schappelijke doelen te bereiken (vgl. het instrumentele karakter van de 
meeste ordeningswetten 82), eisen van de praktijk, enzovoort; 

— Het is de vraag of de (ruimere) bevoegdheden in bijzondere wetten in 
hun uitwerking wel (steeds) noemenswaardig verschillen met de com-
mune opsporingsbevoegdheden. Voorzover dat (aanvankelijk nog) wel 
het geval was, lijken de verschillen voor een belangrijk deel te zijn 
gladgestreken, c.q. lijkt de noodzaak om afwijkende bevoegdheden in 
stand te houden te zijn verdwenen tengevolge van tussentijdse wijzigin-
gen van het Wetboek van Strafvordering, de algemene beginselen van 
een goede procesorde en de inmiddels ontwikkelde regels van het 
EVRM/EHRM;83  

— Het stelsel van waarborgen in het Wetboek van Strafvordering, opgevat 
als een kristallisatiepunt van mm of meer abstracte afwegingen van de 
proportionaliteit en subsidiariteit van dwangmiddelen en andere opspo-
ringsbevoegdheden, kan niet worden beschouwd als een onveranderlijk, 
statisch eindproduct van een wetgevingsproces, maar ondergaat voort-
durend invloeden van ontwikkelingen die zich in de samenleving af- 

4- 

80 Vgl. Brouwer a.w. p. 247-248. 
81 	Vgl. Brouwer ow. p. 242: (...) Het ontwerp voor de WED stamt echter uit 1947, een 

tijd van schaarste waarin een 'oorlog' tegen de economische criminaliteit woedde. Ook 
bier was de wetgever — in elk geval ten tijde van de aanbieding van het ontwerp voor de 
WED aan de Tweede Kamer — zeer onder de indruk van de actuele problemen. In die 
omstandigheden verbaast het niet dat in de WED ruimere bevoegdheden werden opge-
nomen dan het Wetboek van Strafvordering kende. 

82 Vgl. Brouwer ow. p. 247: 'Voorzover in de inspanningen van de bijzondere wetgever al 
een bepaald beleid te onderkennen is, komt dit neer (zo blijkt uit de totstandkomingsge-
schiedenissen van de besproken bijzondere wetten) dat het straf(proces)recht in bijzon-
dere wetten vooral instrumenteel benaderd moet worden: indien dan nuttig of wenselijk 
is, moet de bijzondere wetgever steeds in staat zijn om ten dienste van de handhaving 
van een bepaalde bijzondere regeling verdergaande bevoegdheden in het !even te roepen 
dan het Wetboek van Strafvordering kent. Er bestaat nauwelijks aandrang om terughou-
dend Le zijn met het scheppen van verdergaande bevoegdheden in bijzondere wetten.' 

83 Zoals gezegd, beperkt het onderzoek van Brouwer zich tot een aantal bevoegdheden. 
T.a.v. andere bevoegdheden, zoals de bevoegdheid tot inzage in boeken en bescheiden, 
kunnen de verschillen wel eens groter zijn dan zijn onderzoek suggereert 
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spelen. Een belangrijke ontwikkeling in dit verband is het veranderende 
karakter van de criminaliteit en de daarmee samenhangende groeiende 
betekenis van het opsporingsonderzoek t.o.v. de andere fasen van het 
strafproces. Daarmee heeft zich een verschuiving afgetekend in de 
waarborgen waarmee het strafproces wordt omringd. Werden aanvan-
kelijk de ingrijpende bevoegdheden vooral voorbehouden aan hogere 
autoriteiten, allengs werden ze steeds meer (ook) aan lagere autoriteiten 
toebedeeld. Hogere autoriteiten lcregen een meer toezichthoudende rot 
(vgl. de inbeslagneming en betreding). Ook dat droeg er toe bij dat de 
commune opsporingsbevoegdheden en de ruimere bevoegdheden in bij-
zondere wetten — die daarmee als het ware `vooruit leken te lopen' op 
deze ontwikkeling — steeds meer naar elkaar toegroeiden. 

Ondanks deze conclusies of aanwijzingen mag worden verondersteld, dat het 
niet zonder reden is dat nog steeds wordt vastgehouden aan een zekere dis-
crepantie tussen commune opsporingsbevoegdheden en de ruimere bevoegd-
heden in bijzondere wetten, ook al is die differentiatie in het verleden niet 
altijd even bevredigend verantwoord of onderbouwd 84  en ook al lijkt de wet-
gever inmiddels een tans te breken voor het herstel van de centrale posite 
van het Wetboek van Strafvordering. 

De_ vraag is of voor deze discrepantie een (andere) plausibele verklaring 
is te vinden, 85  of dat inderdaad moet worden aanvaard dat mogelijke verkla-
ringen, argumenten of redenen inmiddels zijn achterhaald door actuele ont-
wikkelingen, dan wel anderszins niet langer kunnen overtuigen, zodat er ei-
genlijk niets meer aan in de weg staat de bevoegdheden in het Wetboek van 
Strafvordering en in bijzondere wetten met elkaar in overeenstemming te 

84 Vgl. ook Aler, a.w. p. 341: 'De hierboven geconstateerde verschillen tussen de regeling 
van de politiebevoegdheid in het Wetboek van Strafvordering en die in bijzondere wet-
ten en de aanzienlijk andere afweging van privacy en rechtsbescherming van de burger 
tegen doelmatige handhaving van de betreffende regelgeving die daarmee gepaard gaat, 
doet de vraag rijzen naar de rechtvaardiging daarvan. De wetgever heeft doorgaans noch 
bij de creatie van controlebevoegdheden, noch voor wat de bijzondere opsporingsbe-
voegdheden betreft, aan dat punt veel verbale aandacht besteed. Dat lijkt ons ook niet zo 
verwonderlijk, omdat de bepalingen van strafrechtelijke aard en de regeling van de po-
litiebevoegdheid bij de handhaving in het algemeen een sluitstuk in de bijzondere wet-
ten vormen, terwijl de aandacht van de wetgever is geconcentreerd op de inhoud van de 
materiele regelgeving. Naar de overwegingen die bij de bevoegdheidstoedeling een rol 
spelen kan men daardoor slechts gissen.' 

85 Aangenomen dat de verklaring voor deze discrepantie niet (alleen) moet worden ge-
zocht in een zekere schroom van de wetgever om het hele wettelijke systeem en de 
daarbij horende status quo overhoop te halen, met alle organisatorische en financiele 
gevolgen vandien. 
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brengen en centraal te regelen. Anders gezegd: zodat de weg naar harmoni-
satie openligt. 

Hoewel mag worden betwijfeld of deze vraag in zijn algemeenheid is te 
beantwoorden, heeft Brouwer On het kielzog van o.a. Buruma en met name 
A1er86) zich beijverd de discrepantie tussen verschillende commune be-
voegdheden en hun tegenhangers in bijzondere wetten te herleiden tot een 
algemene, plausibele veridaring. Zo vraagt hij zich On het kader van een be-
spreking van de bevoegdheid om uitlevering te bevelen) af, of de reden voor 
de afwijkende bevoegdheden in bijzondere wetten wellicht moet worden ge-
zocht in het verschil in karakter van de feiten die in het Wetboek van Straf-
recht resp. in bijzondere wetten strafbaar worden gesteld. 87  Hij komt (in na-
volging van Ale?) tot de conclusie, dat het karakter van de commune resp. 
bijzondere delicten in het algemeen onderling niet zodanig verschilt, dat 
daarmee het verschil in opsporingsbevoegdheden is te rechtvaardigen. 

Voorts toont Brouwer aan, dat ook de aanname dat de opsporing van 
bijzondere delicten wellicht speciale opsporingsmethoden zou vergen en 
daarnaast specifieke eisen zou stellen aan de bevoegdheidstoedeling, de 
veelomvattendheid van de bevoegdheden in bijzondere wetten die daaruit 
zou voortvloeien, niet kan verklaren. h ieder geval niet in zijn algemeen-
heid. 89  

86 Zie Aler a.w., p. 297 e.v. en m.n. p. 302 e.v. Zie voorts p. 335: 'In de hoofstukken 2 en 
3 hebben we gezien dat de regeling van de politiebevoegdheid in het Wetboek van 
Strafvordering en in de bijzondere wetten op een aantal punten aanzienlijk verschi1J. Die 
verschillen zijn opmerkelijk, omdat het zowel in het Wetboek van Strafvordering als in 
de bijzondere wetten gaat om bevoegdheden die worden verleend met het oog op in we-
zen een en dezelfde tank, nl. de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Welis-
waar kan niet worden ontkend dat tussen de opsporing van delicten uit bijv. het Wet-
boek van Strafrecht en die van een aantal bijzondere wetten verschilpunten bestaan, die 
tot op zekere hoogte de verschillen in bevoegdheidsregeling kunnen verklaren, maar in 
zijn algemeenheid kan o.i. toch zeker niet worden gesteld, dat de verschillen in be-
voegdheidstoedeling steeds noodzakelijk voortvloeien uit de aard van de te handhaven 
voorschriften en omstandigheden, waaronder die handhaving mod t plaatsvinden; 
(Volgt een nadere onderbouwing van deze stelling (NK)). 

87 	Brouwer, ow. p. 152 e.v. 
88 	Vgl. Aler a.w., o.a. p.335 e.v. 
89 Vgl. Brouwer ow. p. 154 e.v. 0.a.: `Zo is het niet vanzelfsprekend dat voor de opspo-

ring van een overtreding van art. 225 Sr de beperkingen van art. 96a lid 2,3 en 4 Sv wel 
gelden, terwijI die beperkingen niet gelden voor voor het opzettelijk doen van een on-
juiste belastingaangifte (art. 69 lid 2 AWR). Een bevredigende verklaring is evenmin te 
geven voor het verschijnsel dat het bevel tot uitlevering niet beschikbaar is in het geval 
van een verdenking van art. 184 Sr, terwijI die bevoegdheid wel beschikbaar is voor art. 
26 WED en andere in bijzondere wetten opgenomen delictsonmschrijvingen die betrek-
king hebben op het niet verlenen van medewerking aan handhavingsactiviteiten! 
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En ten slotte ontzenuwt hij de veronderstelling dat de ruimere bevoegdheden 
in bijzondere wetten zouden zijn te herleiden tot het instrumentele karakter 
van deze ordeningswetten, in die zin dat een sanctie naar aanleiding van een 
gepleegd bijzonder delict nauwelijks een morele veroordeling van de pleger 
zou inhouden en met zeer defamerend zou zijn, zodat het in dat geval minder 
bezwarend zou zijn verdergaande bevoegdheden in het leven te roepen. 9°  In 
de eerste plaats beogen bijzondere wetten rechtsgoederen te beschermen die 
maatschappelijke gezien zeer beschermenswaardig (kunnen) zijn, zodat niet 
zonder meer kan worden gesteld dat bijzondere delicten moreel of ethisch 
neutraal zouden zijn. 91  In de tweede plaats is de veronderstelling dat ethisch 
neutrale feiten verdergaande opsporingsbevoegdheden rechtvaardigen, in 
strijd met het proportionaliteitsbeginsel, dat juist inhoudt dat, hoe ernstiger 
het feit is, des te ingrijpender de bevoegdheden kunnen zijn. 

De meest bevredigende verklaring voor de discrepantie tussen de rege-
ling van de opsporingsbevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering res-
pectievelijk in bijzondere wetten lijkt te moeten worden gezocht in de ver-
wevenheid tussen (bestuurlijk) toezicht en opsporing, die de beleidsinstru-
mentele wetgeving kenmerkt. 92  

90 Vgl. Aler a.w., p. 343: 'Men kan zich bovendien afvragen, of het ordeningskarakter van 
veel regelingen in de bijzondere wetten niet meebrengt dat de belangen die de verdachte 
in een strafprocedure heeft, niet minder zwaar hoeven te wegen, gelet op de beperkte 
consequenties die deze voor hem kan hebben. Te verdedigen valt dat voor hem minder 
op het spel staat dan voor bijv. de van misdrijf van het Wetboek van Strafrecht ver-
dachte' . 

91 Desondanks kan aan deze invalshoek volgens Aler wel een verldaring worden ontleend 
voor de verschillen. Zie Aler a.w., p. 342: `Zo zal het in de bijzondere wetten vaak gaan 
om materiele voorschriften, waarvan het klemmende karakter niet steeds direct duidelijk 
is. De omstandigheid dat de in acht te nemen normen niet 'van nature' gegeven zijn, zo-
als bij een aantal delictsomschrijvingen uit het Tweede Boek van het Wetboek van straf-
recht toch wet het geval zal zijn (? (NK)), maar pas uit de wet voortvloeien, zou de 
noodzaak kunnen meebrengen om aan de handhaving van die normen extra aandacht te 
besteden, omdat zij anders niet tot maatschappelijke gelding zullen komen. Bovendien 
zal men er mee moeten rekenen, dat overtredingen bij onvoldoende handhavingsaan-
dacht wel eens op grote schaal kunnen worden nagevolgd, omdat het ethische moment 
bij deze normen in een aantal gevallen zal ontbreken.' (Aler duidt hier op de tweeslag 
rechtsdelicten- wetsdelicten die in later publicaties is gerelativeerd. Vgl. Buruma, a.w. 
p. 86 e.v. (NK)) 
Handhaving van dergelijke normen lijkt in die visie relatief meer te zijn gericht op het 
'conditioneren' van de justitiabelen en op het maatschappelijk nuttige effect van sanc-
ties, dan op het (in ethische of morele zin) 'vergelden' van de overtreding van de betref-
fende regels (waarbij het 'nuttige effect' minder direct lijkt te zijn). 

92 Zie Brouwer, a.w. p. 44, 63, 155, 227-229. Dat dergelijke opvattingen niet nieuw zijn, 
blijkt wel uit de reactie van kamerlid Limburg (begin 20e eeuw) op het door de regering 
voorgestelde art. 16 van de Wet bestrijding van de zedeloosheid, op grond waarvan 'op-
sporingsambtenaren te allen tijde vrije toegang hadden tot alle plaatsen waar redelijker- 

-) 
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Deze (mogelijke) invalshoek mag dan voor een deel de discrepantie tussen 
de commune opsporingsbevoegdheden en de bevoegdheden in bijzondere 
wetten verklaren, dat geldt lang niet voor alle afwijkende bevoegdheden in 
bijzondere wetten. 93  Kortgezegd kan worden onderscheiden in: 

— afwijkende bevoegdheden in bijzondere wetten die zijn te verklaren uit 
de verwevenheid tussen toezicht en opsporing (en enkele andere moge-
lijke redenen die daarmee verband houden, zoals de neiging van de 
wetgever om het strafrecht in ordeningswetten 'instrumented' in te 
zetten, 94  en de daarmee samenhangende wens om complexe bijzondere 
wetten hanteerbaar te maken voor opsporingsinstanties); 

— en aan de andere kant afwijkende bevoegdheden die eigenlijk niet goed 
zijn te verklaren en waarvoor de wetgever in ieder geval geen bevredi-
gende onderbouwing heeft gegeven. 

De vaststelling (of veronderstelling) dat de discrepantie tussen de commune 
opsporingsbevoegdheden en de bevoegdheden in bijzondere wetten — voor-
zover al verklaarbaar — is te herleiden tot de verwevenheid tussen toezicht en 
opsporing, en dat die verwevenheid kenmerkend is voor beleidsinstrumen-
tele wetgeving maar die in het Wetboek van Strafvordering geen rol speelt 95 , 

wijs vermoed kon worden dat enig zodanig strafbaar feit werd gepleegd'. Zie Brouwer, 

a.w. p. 169. 
93 Brouwer onderkent dat ook. Zie o.a. ow. p. 229. 
94 Vgl. Aler ow. p. 341: 'Wellicht bekommert de wetgever zich bij de bijzondere wetten 

ook minder om die noodzaalc en recbtvaardiging, omdat het strafrecht en de strafrechte-
lijke handhaving van de betreffende regelgeving vooral als instrument voor het in goede 
banen leiden van het maatschappelijk leven worden gezien. Het karalcter van het straf-
recht in bijzondere wetten zou wellicht kunnen verklaren dat de wetgever vooral oog 
heeft voor de doelmatigheid van het daarbij te gebruiken handhavingsinstrumentarium. 
Beperkingen naar de gevallen waarin kan worden opgetreden, afhankelijkheid van de 
vrijwillige medewerking van de betrokken burger en knellende vormvoorschriften ver-
minderen onder omstandigheden de effectiviteit en het kwantitatieve niveau van de 

handhaving.' 

95 Zie Brouwer ow. p. 256: `De ruimere betredings- en inbeslagnemingsbevoegdheden in 
bijzondere wetten vinden voor een deel hun rechtvaardiging in de omstandigheid dat 
bijzondere wetten niet zelden mede door een regime van toezichtbevoegdheden ge-
handhaafd worden. Omdat de Wetboek van Strafvordering niet zo'n toezichtsregime 
kent, is er dus een goede reden waarom de opsporingsbevoegdheden in het Wetboek 
van Strafvordering minder ruim zijn dan de overeenkomstige bevoegdheden in bijzon-
dere wetten. Hieruit volgt dat ten aanzien van deze bevoegdheden het in de wetgevings- 

- spiraal veel gehanteerde argument, inhoudende dat bevoegdheden in bijzondere wetten 
ruimer zijn en dat this de bevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering ook ver-

ruimd moeten worden, niet dwingend is.' 
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is Met nieuw. Zoals reeds bleek, huldigde Aler al in 1982 vergelijkbare op-
vattingen. 96  

Ten slotte concludeert Brouwer aan het eind van zijn onderzoek, dat de 
discrepantie tussen de commune opsporingsbevoegdheden en de ruimere 
opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten tot op zekere hoogte wel (in 
bovenstaande zin) is te verklaren, maar dat dit niet voldoende is om die dis-
crepantie ook te rechtvaardigen. Hij pleit dan ook voor een vorm van alge-
hele harmonisatie van de opsporingsbevoegdheden, onder meer door de op-
sporingsbevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering `gecontro-
leerd'aan te passen aan het niveau van de bevoegdheden in bijzondere wet-
ten.97  Hij beroept zich daarbij o.a. op zijn bevindingen die aantonen dat het 

96 Aler, a.w. p. 302 e.v.: `Bij de beoordeling van de discrepantie tussen de regeling van de 
opsporing in het Wetboek van Strafvordering en die in de bijzondere wetten, dient men 
o.i. een onderscheid te maken tussen enerzijds de bijzondere wetten waarin de opspo-
ring ligt ingebed in het (administratieve of repressieve) toezicht en in beginsel door een 
en hetzelfde orgaan wordt uitgeoefend, en anderzijds de wetten waarin een aparte rege-
ling van de opsporing in enge zin naast (of zonder) het toezicht wordt gegeven en toe-
zicht en opsporing ook niet door hetzelfde orgaan uitgeoefend behoeven te worden. In 
het eerste geval levert men bij het uitoefenen van lcritiek op de wijze waarop de opspo-
ring in enge zin plaats vindt en zich onderscheidt van de opsporing op grond van het 
Wetboek van Strafvordering, o.i. een achterhoedegevecht, omdat die wijze van opspo-
ring in het toezicht besloten ligt. 
Wanneer men er van uitgaat dat in die bijzondere wetten een regeling van toezicht no-
dig is met het oog op de handhaving van die regelgeving en dat toezicht bovendien op 
effectieve wijze dient plaats te kunnen vinden (zie par. 2.5.), clan kan men er zich niet 
over beklagen, dat daarmee — en wel als gevolg van de (vaak beoogde!) verwevenheid 
van dat toezicht met de opsporing in enge zin — een aantal uitgangspunten van de rege-
ling van die opsporing in het Wetboek van Strafvordering terzijde worden gesteld. Wel 
zou men zich met het oog op de gevolgen opnieuw kunnen beraden over de vraag of dat 
toezicht wel noodzakelijk is. (...) 
Bij de wetten die naast de regeling van het toezicht nog een aparte regeling van de op-
sporing geven, dan wel uitsluitend bijzondere opsporingsbevoegdheden verlenen, kan 
men zich ter rechtvaardiging van de bijzondere bevoegdheden in het stadium van de op-
sporing in enge zin niet direct op het voorafgaande toezicht beroepen. (...) Opmerkelijk 
is, dat de wetgever er in een aantal gevallen van uitgaat, dat de opsporingsbevoegdhe-
den in de bijzondere wetten tenminste even verstrekkend dienen te zijn als de bevoegd-
heden die in het kader van het toezicht zijn verleend. Voorzover toezicht en opsporing 
in een hand liggen, lijkt ons dat redelijk. Voorzover overtredingen echter niet door toe-
zichthoudende ambtenaren, maar bijv. door de algemene opsporingsambtenaren worden 
opgespoord, valt niet direct in te zien, waarom deze ook over de bijzondere en vorm-
vrije bevoegdheden de beschildcing zouden moeten hebben. Datzelfde geldt, indien men 
in navolging van de Minister van Justitie de taalc van de opsporingsambtenaren beperkt 
tot de opsporing in enge zin, na gerezen concrete verdenking. Ook dan rijst de vraag, 
waarvoor zij die vormvrije bevoegdheden nodig hebben.' 

97 Daarmee wordt — zo lijkt de boodschap — voorkomen dat de bevoegdheden van het 
Wetboek van Strafvordering op termijn ongecontroleerd worden meegezogen in de 
zuiglcracht van de (in zijn woorden) `wetgevingsspirae. 
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merendeel van de verschillen tussen de commune bevoegdheden en de be-
voegdheden in bijzondere wetten veelal nog maar zeer betrekkelijk is. Dat 
hangt o.m. samen met het feit dat het stelsel van wettelijke beperlcingen in 
het Wetboek van Strafvordering (wat betreft de daarin geregelde bevoegdhe-
den) inmiddels is aangevuld met andere waarborgen, zoals de beginselen van 
een behoorlijke procesorde en de regels die kunnen worden ontleend aan het 
EVRM. Dat (nieuwe) normatieve kader normeert en begrenst zowel de 
commune opsporingsbevoegdheden als de speciale bevoegdheden in bijzon-
dere wetten. Daarmee hebben wettelijke clausuleringen aan betekenis inge-
boet en kan daarvan niet langer alle heil worden verwacht. Ten slotte wijst 
hij er op, dat een (in het Wetboek van Strafvordering) ruimere bevoegd-
heidstoedeling goed is te verenigen met de uitgangspunten van het Wetboek 
van Strafvordering van 1926. 98  

Echter, zoals al betoogd, betekent het ontbreken van een bevredigende 
rechtvaardiging voor (of onderbouwing van) de discrepantie tussen commu-
ne opsporingsbevoegdheden en de ruimere bevoegdheden in bijzondere 
wetten nog niet zonder meer dat daarvoor elke grond zou ontbreken. Wel 
zou van de wetgever mogen worden verwacht dat deze zich beter rekenschap 
geeft van de (mogelijke) consequenties van deze discrepantie. Maar afgezien 
daarvan kunnen er goede gronden zijn om de discrepantie in stand te laten of 
(voorzover al wordt gekozen voor harmonisatie) voor een minder vergaande 
vorm van harmonisatie te kiezen. De wetgever heeft er om verschillende 
(niet altijd even heldere) redenen voor gekozen bepaalde, in bijzondere wet-
ten verdisconteerde maatschappelijke doelen te realiseren door deze wetten 
bestuursreehtelijk te handhaven en in het verlengde daarvan het strafrecht 
`instrumenteer in te zetten. Algemeen wordt aangenomen dat het strafrecht 
in die gevallen moet worden beschouwd als een ultimum remedium in die 
zin, dat het als sluitstuk geldt van de primair bestuursrechtelijke handha-
vingsmechanismen en -strategieen. Dat heeft tot gevolg dat in bijzondere 
wetten de afweging van het individueel belang van de justitiabele ten op-
zichte van het algemeen belang dat door de bijzondere wetgeving wordt be-
schermd, veelal tot andere resultaten leidt dan de afweging van belangen die 

- 	- — 

98 Brouwer verwijst in dat verband naar een citaat uit de MvT bij het Wetboek van Straf-
vordering waaruit volgt dat de wetgever er voor heeft gekozen de belangen van opspo-
ring en vervolging op zo'n wijze met elkaar te verzoenen Mat aan de vervolging alle 
rechten worden gegeven, die zij voor hare taak behoeft, aan de verdachten en aan de 
verdediging alle bevoegdheden, welke met het doel van het strafproces niet onvoor-
waardelijk in strijd komen'. Zie Brouwer a.w. p258. 
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aan het Wetboek van Strafvordering ten grondslag ligt. 99  Men kan met Aler 
stellen, dat in bijzondere wetten een effectieve handhaving voorop staat en 
dat de belangen van de burger daaraan relatief meer ondergeschikt zijn ge-
maakt dan in het commune strafrecht het geval is. Dat uit zich onder meer in 
het feit dat de waarborgen waarmee strafvorderlijke dwangmiddelen en (an-
dere) bevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering zijn omringd, niet 
zonder meer gelden voor de testuursrechtelijke' dwangmiddelen. Vgl. de 
bestuursrechtelijke bevoegdheden tot binnentreden, inlichtingen en inzage in 
bescheiden vorderen, verpakkingen openen, monsters nemen en vervoers-
middelen onderzoeken, m  zonder dat er een enkele aanwijzing bestaat dat er 
jets onoirbaars is gebeurd. Het speciale karakter van de rechtsbetrekkingen 
die door de ordeningswetgeving worden genormeerd (vgl. ontheffingen- en 
vergunningenstelsels) en van de rechtsgoederen die door deze ordeningswet-
geving worden beschermd, vraagt nu eenmaal om bepaalde controlebe-
voegdheden waarvan de toelaatbaarheid niet zonder meer kan worden afge-
meten aan de criteria die daarvoor gelden in het reguliere straf(proces)recht 
(vgl. het verdenkingsvereiste). Dat laatste geldt zelfs voor de opsporingsbe-
voegdheden die moeten kunnen worden toegepast als het strafrechtelijke 
sluitstuk van de bestuursrechtelijke handhaving. Anders gezegd: het instru-
mentele karakter van de bestuursrechtelijke handhaving van bijzondere wet-
ten heeft tevens consequenties voor de strafvorderlijke bevoegdheden die in 

99 Vgl. Aler a.w. p. 297-305: 'Eike regeling van de politiebevoegdheid is een resultante 
van de afweging van enerzijds het belang van de individuele burger om in zijn privacy 
zoveel mogelijk ongemoeid te worden gelaten en anderzijds de meer algemene belangen 
die bij (onder meer) de handhaving van de strafwetgeving zijn betrokken. Zoals we 
hebben gezien, verschilt het resultaat van die afweging in het Wetboek van Strafvorde-
ring op vele punten merkelijk van die in bijzondere wetten. (...) Het lijkt ons weinig 
dubieus dat de regeling van de politiebevoegdheid in het Wetboek van Strafvordering — 
zeker wanneer deze met de regeling in de bijzondere wetten wordt vergeleken — kan 
worden gezegd, dat daarin op zeer zorgvuldige wijze de belangen van de opsporing en 
individuele vrijheid zijn afgewogen en dat daarbij groot gewicht is toegekend aan de be-
scherming van de privacy van de burger. (...) In de bijzondere wetten heeft de afweging 
van individueel en algemeen belang tot een duidelijk ander resultaat geleid. Men kan 
stellen, dat in de bijzondere wetten de mogelijkheid van een effectieve handhaving 
voorop heeft gestaan en dat de belangen van de burger daaraan vaak ondergeschikt zijn 
gesteld. (...)' 

100 Vgl. afd. 5.2 Awb 
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deze bijzondere wetten worden toegekend. mi  Dat er goede gronden kunnen 
zijn om bijzondere wetten bestuursrechtelijk te handhaven en daannee (wat 
betreft de daarin geregelde opsporingsbevoegdheden) bepaalde centrale uit-
gangspunten van het Wetboek van Strafvordering deels terzijde te schuiven 
met het oog op de verwevenheid tussen toezicht en opsporing, noopt tegelij-
kertijd tot de nodige voorzichtigheid wat betreft het streven naar harmonisa-
tie of te unificatie. Vooral als harmonisatie zou inhouden dat de commune 
opsporingsbevoegdheden dienen te worden aangepast aan de (ruimere) be-
voegdheden in bijzondere wetten — zoals Brouwer lijkt te suggereren — zou 
dat de omgekeerde wereld betekenen. De, ten opzichte van de bijzondere 
wetten, relatief zorgvuldige (zij het abstracte) wijze waarop in het Wetboek 
van Strafvordering de belangen van de opsporing en individuele vrijheid zijn 
afgewogen, en het grote gewicht dat daarbij wordt toegekend aan de be-
scherming van de privacy van de burger, m2  zou in dat geval (sluipenderwijs 
of `gecontroleerd') besmet raken met het uitgesproken instrumentele karak-
ter van beleidsinstrumentele ordeningswetgeving. De `wetgevingsspiraar, 
waarvan Brouwer spreekt, zou daarmee uiteindelijk in een bedenkelijk eind-
punt resulteren. 

Voorzover er al wordt gekozen voor enigerlei vorm van harmonisatie 
(en het lijkt er op dat dat — wat de wetgever betreft — het geval is m) pleit het 
hierboven betoogde, als gezegd, in ieder geval voor een beperkte vorm van 
harmonisatie. Dat wil zeggen: een harmonisatievariant op (hooguit) het ni-
veau van de afwijkende opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten; dus 
zonder daarbij de commune opsporingsbevoegdheden te betrekken. l°4  Men 

101 Vgl. Aler, a.w. p. 302: Wanneer men er van uitgaat dat in die bijzondere wetten een 
regeling van toezicht nodig is met het oog op de handhaving van die regelgeving, en dat 
toezicht bovendien op effectieve wijze dient plaats te kunnen vinden (zie par. 2.5.) kan 
men zich er niet over beklagen, dat daarmee — en wel als gevolg van de (vaak beoogde!) 
verwevenheid van dat toezicht met de opsporing in enge zin — een aantal uitgangspunten 
van de regeling van die opsporing in het Wetboek van Strafvordering terzijde wordt ge-

steld.' 
102 Vgl. Aler,  , a.w. p.297; zie boven. 

103 Vgl. bijvoorbeeld Kamerstukken II, 1993-1994, 23700, nr. 3 (MvT bij de 3e tranche 

Awb) p. 137 e.v., betreffende de harmonisatie van de toezichtbevoegdheden in de Awb. 
Deze harmonisatie werd daarbij in een breder kader geplaatst. De minister verklaarde 
een systeem voor te staan waarbij de opsporingsbevoegdheden zoveel mogelijk alge-
meen geregeld worden in het Wetboek van Strafvordering en de WED, terwijl de be-
voegdheden in het kader van het toezicht zoveel mogelijk algemeen geregeld worden in 

de Awb. Zie ook Brouwer, a.w. p. 224. 
104 lets anders is, dat het wetboek van strafvordering en de bijzondere wetten elkaar weder-

zijds kunnen beinvloeden in het dynamische wordingsproces, waarvan is gesproken. Zo 
is het niet ondenkbaar dat de commune bevoegdheden in overeenstemming worden ge-
bracht met de (ruimere) bevoegdheden in bijzondere wetten, vanwege veranderende 
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zou dan kunnen denken aan een kaderregeling, vergelijkbaar met afd. 5.2. 
Awb. Daarbij zou de mogelijke verklaring voor een deel van de huidige af-
wijkingen (t.o.v. de commune opsporingsbevoegdheden), te weten de ver-
wevenheid tussen toezicht en opsporing, een goede invalshoek kunnen vor-
men. Voorwaarde is dan wel dat de wetgever deze invalshoek onderschrijft 
teneinde daaraan de criteria te ontlenen voor de inhoud van een dergelijke 
kaderwet. 

Aangezien deze verwevenheid kenmerkend is voor beleidsinstrumentele 
ordeningswetten, zou deze harmonisatie zich kunnen beperken tot dit type 
wetten, die ook bestuursrechtelijk kunnen worden gehandhaafd (toezicht en 
bestuurlijke afdoening). 1°5  Dat zou tevens goede mogelijkheden bieden om 
ook de bestuursrechtelijke handhavingsmodaliteiten (zoals bijvoorbeeld het 
boeteonderzoek) te betrekken bij deze harmonisatie. En ten slotte zou deze 
harmonisatievariant goed aansluiten bij het streven van de regering mar een 
systeem `waarbij de opsporingsbevoegdheden zoveel mogelijk algemeen 
worden geregeld in het Wetboek van Strafvordering en in de Wet op de eco-
nomische delicten'. 1°6  Het is alleen de vraag of de WED met het oog op deze 
harmonisatievariant wel zou voldoen als raamwet. Wellicht zou een kader-
wet die niet alleen geldt voor economische delicten, maar meer in het alge-
meen voor delicten in het kader van beleidsinstrumentele wetgeving, de 
voorkeur verdienen. 

omstandigheden, de zich wijzigende aard van de criminaliteit, of om andere redenen. 
Daaraan ligt dan niet primair de drang tot harmonisatie ten grondslag, maar veeleer 
(bijvoorbeeld) de wens of de noodzaak om de (afzonderlijke) commune bevoegdheden 
in overeenstemming te brengen met de eisen van de tijd. Dat daarmee tevens een vorm 
van harmonisatie wordt gediend is dan een gunstig bijeffect. Datzelfde kan ook gezegd 
worden van het eventueel opheffen van verschillen tussen de (ruimere) bevoegdheden in 
bijzondere wetten en hun commune tegenhangers. Ms er geen reden meer is voor dis-
crepantie, ligt de weg open voor onderlinge afstemming. Ook daaraan hoeft niet zozeer 
de wens tot harmonisatie ten grondslag te liggen, als wel een belangenafweging per ge-
val, of een eventuele `opschoningsoperatie' door de wetgever, ingegeven door de vast-
stelling dat voor vele verschillen tussen commune opsporingsbevoegdheden en de (rui-
mere) bevoegdheden in bijzondere wetten geen plausibele verklaring is te vinden. 

105 In dat verband zou er voor kunnen worden gekozen om bijvoorbeeld de verkeerswetge-
ving, de Opiumwet, de WWM, buiten deze harmonisatie te laten, alhoewel de grens tus-
sen `beleidsinstrumentele' ordeningswetten en overige bijzondere (straf)wetten vaak 
moeilijk te trekken is. Een criterium zou kunnen zijn dat bestuurlijke toezichtbevoegd-
heden (in de zin van art. 5:11 Awb) en (bepaalde) opsporingsbevoegdheden door de-
zelfde ambtenaren kunnen worden uitgeoefend. 

106 Kamerstukken II 1993-1994, 23 799, nr. 3, p. 136. Zie ook Brouwer a.w. p. 256, noot 
28. 
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loch kleven ook aan deze vorm van harmonisatie nog wel enkele bezwaren. 
Aler legt bijvoorbeeld de vinger op de zere plek als hij beweert dat van 

een raamwet wellicht een aanzuigende werking uitgaat. 107  Het gevaar voor 
een tendens tot verruiming van opsporingsbevoegdheden, waarvoor Aler 
vreest, is misschien nog wel groter indien voor een beperkte vonn van har-
monisatie wordt gekozen dan wanneer wordt gekozen voor een algehele 
harmonisatie. Immers, in het kader van de zoeven aangeduide beperkte har-
monisatie wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de (ruimere) op-
sporingsbevoegdheden met een Instrumenteel' karakter en anderzijds de 
overige bevoegdheden die in principe uitsluitend worden beheerst door de 
centrale uitgangspunten van het Wetboek van Strafvordering. Het is dan wel 
heel verleidelijk voor de wetgever om de handhaving van normen die maar 
enigszins een 'beleidsinstrumenteel' karakter hebben, onder te brengen in de 
speciaal daarvoor bedoelde kaderwet en daarmee te onttrekken aan de cen-
trale uitgangspunten van het Wetboek van Strafvordering. Daarmee keen de 
wal het schip: de overwegingen om niet te kiezen voor een algemene harmo-
nisatie maar voor een beperkte harmonisatie, omdat algemene harmonisatie 
zou leiden tot een onaanvaardbaar eindresultaat van de 'wetgevingsspiraar, 
leiden zo bezien tot een een eindresultaat dat daarmee vergelijkbaar is. 

Daar kan tegenin worden gebracht, dat het tij van de Instrumentalise-
ring' van de handhaving toch al niet meer is te keren. Vg!. de hoge vlucht die 
de bestuurlijke handhaving, zoals bijvoorbeeld de bestuurlijke boete, lijkt te 
(gaan) nemen. In dat verband zou een centrale regeling waarin ook de 'in-
strumentele' inzet van het strafrecht een plaats zou kunnen lcrijgen, zeker 
niet misstaan. Al is het alleen maar om de 'ongecontroleerde' groei van de 
'instrumentele' rechtshandhaving in te dammen of in ieder geval te onder- 

107 Zie Aler ow. p. 346: 'C..) Tegen unificatie pleit 0.1. dat van een raamwet in tweeerlei 
opzicht wellicht verruiming van de opsporingsbevoegdheden Le verwachten valt, zonder 
dat dit een specifieke rechtvaardiging vindt. Allereerst, omdat in die wet de opsporing 
voor alle gevallen gelijk geregeld zou worden, hetgeen er licht toe zal kunnen leiden, 
dat het kleinste gemene veelvoud van de bevoegdheden van de afzonderlijke wetten 
moet worden opgenomen. Dat leidt noodzakelijkerwijs tot een zeer algemene formule-
ring van de bevoegdheden, bijv. op het punt van degene ten opzichte van wie zij kunnen 
worden uitgeoefend, en brengt bovendien mee, dat bijv. de bevoegdheid orn een stopte-
ken te geven en vervoermiddelen te onderzoeken niet alleen zal worden verleend tot op-
sporing van overtredingen van die wettelijke regelingen waarbij dat redelijkerwijs nodig 
is, maar ook van wetten, waarbij het wegverkeer geen rol van betekenis speelt. (...) Bo-
vendien valt te vrezen dat van een dergelijke raamwet een zekere aantrekkingskracht uit 
zal gaan, die de wetgever er toe kan brengen em bepaalde bijzondere wetten, waarbij 
anders geen aparte bevoegdheidsregeling zou worden gegeven, maar onder de raamwet 
te brengen, nu deze er tech al is en de betreffende regeling belangrijk genoeg lijkt ern 
bijzondere opsporingsbevoegdheden te rechtvaardigen. (...).' 
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werpen aan een centrale wettelijke regeling, waarin `ondergrenzen' zijn 
vastgesteld aan de hand van een (abstracte en van de `waan van de dag' ont-
dane) afweging van individuele rechten t.o.v. de algemene belangen. 

Desondanks gaat in dit deelrapport de voorkeur niet uit naar een gedeeltelij-
ke of algemene harmonisatie van de opsporingsbevoegdheden als zodanig, 108 

maar wordt het accent gelegd op een regeling omtrent de toedeling van deze 
(algemene en bijzondere) opsporingsbevoegdheden aan de te onderscheiden 
categorieen opsporingsambtenaren. De invalshoek daarbij is enerzijds, dat 
maatwerk en differentiatie in opsporingsbevoegdheden nodig zullen zijn en 
blijvenm  en dat de rechtsstatelijke `ondergrenzen' in dat verband ook an-
derszins kunnen worden getrokken dan door middel van harmonisatie. Maar 
dat anderzijds (rechtsstatelijk gezien) ongewenste cumulaties van deze gedif-
ferentieerde bevoegdheden (bij dezelfde categorieen opsporingsambtenaren), 
en daarmee ongewenste en eventueel onbeheersbare machtsconcentraties in 
de opsporingsfase, voorkomen dienen te worden. 11°  

In de volgende paragrafen zullen voorstellen voor een nieuwe wettelijke 
regeling worden geformuleerd. Dan zal blijken dat de suggesties die Aler al 
in 1982 deed, daarbij niet zozeer een doorslaggevende rol hebben gespeeld 
(mede gezien het feit dat de onderzoeksgroep — i.t.t. Aler — uitgaat van een 
`ruim opsporingsbegrip'), maar dat deze suggesties wel illustratief zijn voor 
de invalshoek die in dit deelrapport is gekozen. Dat wil zeggen, dat de oplos-
sing voor de `wildgroei' die zich aftekent in de huidige opsporingspraktijk, 
niet zozeer wordt gezocht in een `abstracte' harmonisatie van de commune 
en bijzondere opsporingsbevoegdheden als zodanig 111, maar in een regeling 

108 Overigens zonder harmonisatie principieel af te wijzen. Zo is er — zoals boven betoogd 
— veel voor te zeggen bepaalde bevoegdheden (zoals inbeslagneming) te harmoniseren. 
Dat is echter wat anders dan een algehele harmonisatie van alle commune en bijzondere 
bevoegdheden te bepleiten. 

109 Nog afgezien van het feit, dat zich de laatste tijd `autonome' sanctiesystemen aandienen 
(vgl. de EG-kartel-boetes en — andere — bestuurlijke boetes) met een eigen arsenaal aan 
dwangmiddelen en andere `opsporingsbevoegdheden'. 

110 Vgl. Aler, a.w. p. 345: 'Er lijkt alle reden om — nog voorafgaande aan een eventuele 
unificatie — de toedeling van taken en bevoegdheden aan de algemene opsporingsamb-
tenaren kritisch te bezien. (...) 
Het schrappen van inhoudsloze taken en ongebruikte bevoegdheden van de algemene 
opsporingsambtenaren zou de duidelijkheid van de bijzondere wetgeving zeker ten goe-
de komen. Bovendien zouden de betrokkenen worden gevrijwaard van hobbyYstische 
opsporingsaandacht, hetgeen de rechtsgelijkheid — door de bevordering van eenheid in 
het opsporings- en verbaliseringsbeleid — ten goede zou kunnen komen. (...) 

111 Een eventuele `opschoningsoperatie' of een herijking van de commune en bijzondere 
bevoegdheden kan zo nodig volstaan. 

643 



De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden 
in bikondere wetten en de buitengewone opsporing 

omtrent een taakgerelateerde verdeling van deze bevoegdheden over de te 
onderscheiden categorieen opsporingsambtenaren. Immers, in par. 2 bleek 
dat deze `wildgroei' niet zozeer verband houdt met de discrepantie tussen de 
commune en bijzondere opsporingsbevoegdheden op zichzelf, maar zich 
vooral lijkt te manifesteren in de ongebreidelde toedeling van deze bevoegd-
heden aan de meest uiteenlopende categorieen opsporings- en toezichtamb-
tenaren. Een orientatie op de verdeling van bevoegdheden (in plaats van op 
de bevoegdheden als zodanig) ligt dan ook meer in de rede en lijkt tevens 
een goede ingang te bieden om de — met deze wildgroei gepaard gaande — 
ongewenste cumulaties van `taalc- en functievreemde' bevoegdheden het 
hoofd te bieden, vooral als daarbij wordt uitgegaan van de `interdependentie' 
tussen taken en bevoegdheden. Dat wil zeggen: als wordt aanvaard dat een 
taak- en functieomschrijving (en de daaraan gerelateerde vaardigheids- en 
kennisvereisten, kwalificatie- en opleidingseisen, toezicht- en verantwoor-
dingsregimes, etc.) mede bepalend zijn voor de bevoegdheden die in het ka-
der daarvan kunnen worden uitgeoefend. En andersom, dat de afweging van 
het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel, die tot op zekere hoogte is 
`gestold' en voorgestructureerd in de bepalingen waarin de bevoegdheden 
zijn geregeld, zoveel mogelijk wordt toegesneden op de taalc- en functieom-
schrijving van de ambtenaren die over deze bevoegdheden moeten kunnen 
beschikken. 

Voortbordurend op deze overwegingen wordt in par. 6 een set centrale 
ijkpunten ontwiklceld en wordt op grond daarvan een aantal concrete voor-
stellen geformuleerd. Daaraan voorafgaand volgen eerst nog enkele algeme-
ne uitgangspunten en een korte samenvatting van de oplossingsrichtingen die 
aan de voorstellen ten grondslag liggen. 

5 	Enkele uitgangspunten voor een nieuwe regeling 

In een democratische rechtsstaat vormt het streven naar een aanvaardbaar 
evenwicht tussen doelmatigheid en rechtsbescherming de rode draad die de 
verhouding tussen de overheid en burgers beheerst. Dat heeft o.m. geleid tot 
de aanvaarding van een aantal staatsrechtelijke en rechtsstatelijke beginselen 
(zoals het legaliteitsbeginsel, de Grondwettelijke grondrechtenbescherming, 
transparantie van overheidsoptreden, democratische controle etc.) en daar-
naast een aantal `constructies' die beogen een tegenwicht te bieden tegen 
mogelijke machtsconcentraties en de daaraan inherente neiging om dergelij-
ke rechtsstatelijke beginselen op te offeren aan doelmatigheidsoverwegingen 
(vgl. het trias politica-beginsel, het twee-kamerstelsel, de periodieke verkie- 
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zingen en andere vormen van participatie, de ministeriele verantwoordelijk-
heid, een stelsel van checks and balances etc.). 

Ook het wetboek van strafvordering kent een aantal waarborgen en con-
structies die op deze beginselen zijn geent. 

De vraag is echter of deze waarborgen en constructies (zoals het GVO, 
de verhouding OM-politie, rechterlijke controle, etc.) nog steeds voldoen, nu 
het vooronderzoek en met name het opsporingsonderzoek voor het strafpro-
ces aanmerkelijk aan betekenis heeft gewonnen sinds de inwerkingtreding 
van het wetboek van strafvordering van 1926. 

De vraag kan ook anders worden gesteld: in hoeverre moeten de gestage 
aangroei van taken en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden waarover 
opsporingsambtenaren kunnen beschikken, en de enorme uitbouw van het 
opsporingsapparaat gedurende de afgelopen eeuw, worden omringd met 
aanvullende waarborgconstructies, teneinde te voorkomen dat het opspo-
ringsapparaat zich ontwikkelt tot, rechtsstatelijk bezien, onaanvaardbare 
concentraties van macht? 

In dat verband zijn, zoals in de vorige paragraaf bleek, twee invalshoe-
ken denkbaar. 

De eerste invalshoek richt de pijlen op het gegeven dat in bijzondere wetten 
veelal (t.o.v. de commune opsporingsbevoegdheden) ruime opsporingsbe-
voegdheden worden toegekend, waarmee het primaat van het Wetboek van 
Strafvordering en de rechtsbescherming die het Wetboek biedt, lijken te 
worden omzeild. Datzelfde geldt voor 'etikettenwissels' (vgl. het boete-
onderzoek) die de centrale rol van het Wetboek, als stelsel van normen voor 
onderzoekshandelingen met het oog ,  op de punitieve handhaving van de 
rechtsorde, lijken te ondermijnen. Het gevaar is vervolgens dat het op die 
manier `oprekken' van opsporingsbevoegdheden sluipenderwijs en onge-
controleerd afstraalt op de standaardnormering van de opsporingsbevoegd-
heden in het Wetboek van Strafvordering. Anders gezegd: dat de instrumen-
tele invalshoek van beleidsinstrumentele wetgeving via een stelsel van 
communicerende vaten 'het laagste punt opzoekt' en a.h.w. doorsijpelt naar 
het Wetboek van Strafvordering. Daardoor dreigt de rechtsbescherming die 
het Wetboek biedt, op den duur te worden opgeofferd aan de instrumentele 
invalshoek die de beleidsinstrumentele wetgeving kenmerkt. 

Deze tendens zou kunnen worden omgebogen door middel van een ge-
controleerde harmonisatie van de commune opsporingsbevoegdheden en de 
ruimere bevoegdheden in bijzondere wetten. 

De tweede (in de vorige paragraaf behandelde) invalshoek legt het accent 
niet zozeer op de regeling of de harmonisatie van de bevoegdheden als zo- 
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danig, maar op de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende Ca-
tegorieen opsporingsambtenaren. Vanuit deze invalshoek wordt de behoefte 
aan differentiatie in opsporingsbevoegdheden aanvaard." 2  Sterker nog: deze 
behoefte aan differentiatie wordt tot op zekere hoogte doorgetrokken naar de 
functionarissen die daarover moeten kunnen beschikken. Daaraan liggen 
overwegingen ten grondslag met zowel een normatieve, systematische com-
ponent (zie verderop), als een empirische component (zie par. 2: vormen van 
wildgroei). Wat dat laatste betreft kan ter illustratie het volgende voorbeeld 
dienen. Als er al sprake zou zijn van een `afstraling' van de in de bijzondere 
wetten `opgerekte' bevoegdheden op de commune bevoegdheden van het 
Wetboek van Strafvordering, dan draagt de opeenstapeling van bevoegdhe-
den bij dezelfde functionaris daar zeker toe bij. Bijvoorbeeld langs de weg 
van de (vooropgezette) `voortgezette toepassing', waarmee niet zelden het 
stelsel van waarborgen van het Wetboek van Strafvordering wordt omzeild, 
zonder dat dat door de rechter wordt afgestraft. Deze gang van zaken lijkt 
inmiddels zelfs te worden aanvaard. 113  

Zie voorts de in par. 2 beschreven (andere vormen van) wildgroei die 
gepaard gaan met de ongebreidelde toekenning van bevoegdheden aan ver-
schillende categorieen opsporingsambtenaren. 

Zoals in de vorige paragraaf al bleek, wordt in dit deelrapport gekozen voor 
de tweede invalshoek. Hierna zal dan ook op basis daarvan verder worden 
gebouwd aan een (voorstel tot een) stelsel van taak- en bevoegdheidsverde-
ling, of zo men wil: een stelsel van checks and balances, dat in de pas loopt 
met de voortdurende aangroei van taken en bevoegdheden van het opspo-
ringsapparaat. 

Echter, met de gekozen invalshoek is nog geen uitsluitsel gegeven over 
de vraag, in welk wettelijk kader deze nadere taak- en bevoegdheidsafbake- 

112 Deze differentiatie veronderstelt echter niet noodzakelijkerwijs een regeling in (van het 
Wetboek van Strafvordering afwijkende) bijzondere wetgeving. Het is heel goed denk-
baar dat de differentiatie in bevoegdheden (geheel of voor een deel) zijn beslag krijgt in 
het Wetboek van Strafvordering. Sterker nog, er is veel voor te zeggen om daar op aan 
te sturen in verband met de wens om het primaat van het Wetboek van Strafvordering te 
herstellen. Zie verderop. 

113 Zie HR 6 februari 2001, JOL 2001,121 en met name de conclusie van A-G Wortel. De-
ze wijst crop dat in de rechtspraak reeds geruime tijd een voor doeltreffende opsporing 
welwillend standpunt wordt ingenomen, in zoverre het doen stilhouden van een voertuig 
op basis van de verkeerswetgeving, ook bij een bestaande verdenlcing die met dit deel 
van de wetgeving niets te maken heeft, er lang niet altijd toe leidt dat het aangetroffen 
bewijsmateriaal wegens onrechtmatige verlcrijging buiten beschouwing blijft. Zie in de-
ze ook HR 19 april 1988, NJ 1988, 1044 en Ater, ow., p. 323 e.v., waarnaar World 
verwijst. 
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fling moet worden ondergebracht. Een aanzet tot een antwoord op deze vraag 
kan eveneens worden gevonden in de ontwikkelingen die zich de laatste de-
cennia hebben voorgedaan op het terrein van de strafrechtelijke handhaving, 
en waarop hierboven al even werd geduid. 

In de loop van de 20ste eeuw begon zich, wat betreft het strafproces, 
een zekere accentverschuiving af te tekenen. De nadruk kwam allengs steeds 
meer op het vooronderzoek te liggen en in verband daarmee won ook het 
opsporingsonderzoek t.o.v. het eindonderzoek aanmerkelijk aan betekenis. 
Dat ging gepaard met een substantiele aangroei van taken en bevoegdheden. 
Daarnaast bracht de voortdurende aanwas en het groeiende belang van be-
leidsinstrumentele ordeningswetgeving met zich mee, dat er een nieuwe loot 
op het opsporingsapparaat werd geent (de BOD' s/inspecties), die aanvanke-
lijk misschien nog het karakter had van een wezensvreemd bijproduct, maar 
die zich allengs ontwikkelde tot een volwaardige tak van opsporing. Daar-
mee begonnen ook de strafrechtelijke handhaving en de bestuursrechtelijke 
handhaving (van deze bijzondere wetten) steeds meer naar elkaar toe te 
groeien, hetgeen op zijn beurt begon af te stralen op het `traditionele' opspo-
ringsonderzoek. Gezien deze ontwikkelingen, en vooral ook gezien de toe-
nemende betekenis van de voorfase van de strafrechtelijke rechtshandhaving, 
lijkt de tijd rijp om de taak- en bevoegdheidsafbakening in het voortraject 
van de rechtshandhaving, meer dan tot nu toe het geval was, aan wettelijke 
regels (in formele zin) te onderwerpen. Met het oog op deze nadere regelge-
ving moet tegelijkertijd wofden aanvaard dat het onderscheid tussen `regu-
lier' en `buitengewoon' is: achterhaald, in die zin dat ook opsporing door 
buitengewone opsporingsambtenaren inmiddels tot de `normale' opspo-
ringspraktijk moet worden ,igerekend en met langer kan worden beschouwd 
als een vreemde eend bijt. Dat rechtvaardigt alleszins een centraal in 
het Wetboek van Strafvordering geregelde bevoegdheidsafbakening die zo-
wel betrekking heeft 'op de opsporing door de reguliere politie, als op de op-
sporing door buitengewone opsporingsambtenaren." 4  

- 

114 Nog afgezien van het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel en de in dat verband door de 
wetgever gehanteerde uitgangspunten betreffende de vraag wat in de wet zelf moet 
worden geregeld en wat kan worden overgelaten aan lagere wetgevers. Zie deelrapport 
`Normering van de opsporing', par. 2.3. Zie voorts het daar aangehaalde Algehele 
grondwetsherziening, deel Vb, Wetgeving en Bestuur, Staatsuitgeverij, Den Haag 1985, 
p. 5 en 29 (Kamerspkkeri 11,-15 406, MvT en MvA): `De regeling in een algemeen wet-
boek bevordert de innerlijke consistentie van het strafprocesrecht en moet een waarborg 
bieden voor rechtseenheid en rechtszekerheid.' En: 'Op het stuk van de codificatie dient 
slechts in zeer beperkte mate te worden gedelegeerd.' 
Zie voorts het aangehaalde Eindrapport van de commissie Wetgevingsvraagstukken, 
Orde in de regelgeving, Staatsuitgeverij, Den Haag 1985 
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Hieronder zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste desiderata 
waarin de hierboven behandelde overwegingen zijn verdisconteerd, en die 
als uitgangspunt zullen dienen voor de voorstellen voor een wettelijke rege-
ling. 
I 	Het primaat van het Wetboek van Strafvordering dient te worden her- 

steld door daarin On hoofdlijnen) de taak- en bevoegdheidsafbakening 
te regelen voor zowel de `gewone' opsporingsambtenaren in de zin van 
art. 141-b Sv, als voor de andere categorieen opsporingsambtenaren, 
zoals de `buitengewone' opsporingsambtenaren van art. 142 Sv. In dat 
verband dienen ook de gedifferentieerde opsporingsbevoegdheden (die 
nu nog zijn ondergebracht in de WED en in andere bijzondere wetten) 
zoveel mogelijk centraal te worden geregeld in het Wetboek van Straf-
vordering. 

2 In de centrale taak- en bevoegdheidsafbakening van het Wetboek van 
Strafvordering dienen de bevoegdheden van de te onderscheiden cate-
gorieen opsporingsambtenaren te worden gerelateerd aan hun kernta-
ken. In bijzondere wetten kan daar alleen vanwege zwaarwegende rede-
nen van worden afgeweken. 
Anders gezegd, uitgangspunt is (moet zijn): de interdependente drie-
hoeksverhouding tussen: de taakaccenten, de taakgerelateerde opspo-
ringsbevoegdheden en de benoemingsvoorwaarden. 
Daarbij moet worden bedacht dat een `taakaccene niet alleen betrek-
king heeft op de omvang of het object van de opsporing (de commune 
resp. bijzondere delicten) maar tevens op de handhavingsmodaliteit (ac-
cent op toezicht of opsporing) en de handhavingcontext (het terrein of 
de `gevallen' waartoe de opsporing zich beperkt i 15). 
De koppeling tussen de taakaccenten en de taakgerelateerde bevoegd-
heden dient in hoofdlijnen centraal te worden geregeld in het Wetboek 
van Strafvordering. 
De daarmee samenhangende opleidings- en andere benoemingsvoor-
waarden kunnen worden geregeld in een organisatiewet. 

3 	Gegeven het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel, daarnaast met het oog op 
de vereiste interdependentie tussen taak, bevoegdheden en benoemings-
voorwaarden, en voorts met het oog op het streven naar een heldere 
systematische afgrenzing van opsporingstaken en -bevoegdheden, dient 
deze systematiek niet te worden doorla-uist door aan het bestuur een 
discretionaire bevoegdheid te verlenen om opsporingsambtenaren te 
(kunnen) belasten met een ruimere opsporingstaak — met de daarbij be- 

115 Zie bijvoorbeeld art. 141-c Sv, m.b.t. de Koninldijke Marechausse. 
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horende bevoegdheden — dan waarmee ze zijn belast op grond van het 
Wetboek van Strafvordering. 

4 Dat laatste geldt in het bijzonder voor toezichthouders in de zin van de 
Awb die zijn belast met het toezicht op de naleving van een bepaalde 
wet of verordening. Het kan wenselijk zijn deze toezichthouders te be-
lasten met een beperkte opsporingstaak, als strafrechtelijk sluitstuk van 
de bestuursrechtelijke handhaving van de desbetreffende wet of veror-
dening (dat wil zeggen: voorzover ze zijn beedigd als buitengewoon op-
sporingsambtenaar en voorzover de overtreding van hetgeen is bepaald 
bij of krachtens de desbetreffende wet of verordening, een strafbaar feit 
oplevert). 
Deze beperkte opsporingstaak (en de daarbij behorende opsporingsbe-
voegdheden) dient zich te beperken tot hetgeen in desbetreffende wet of 
verordening strafbaar is gesteld en daarnaast ten behoeve van enkele 
welomschreven 'annexe' of `connexe' commune delicten (zie par. 6.2.2 
hierna). 
In verband met het streven naar een heldere systematische afbakening 
van opsporingsbevoegdheden, dient deze systematiek niet te worden 
doorlcruist door toezichthouders in de zin van de Awb daarnaast te 
(kunnen) belasten met een ruimere of zelfs een algemene opspo-
ringstaak. 

5 	De titel voor opsporingsbevoegdheid dient in beginsel rechtstreeks te 
worden ontleend aan de wet. 116  Slechts voor bepaalde gevallen moet 
van dit beginsel kunnen worden afgeweken door nog een tussenstap te 
vereisen die constututief is voor de titel voor opsporingsbevoegdheid. 
De titel voor opsporingsbevoegdheid wordt in dat geval — onder bepaal- 

116 Dit is een andere invalshoek dan de regering voor ogen stond tijdens de concipiering 
van het nieuwe art. 142 Sv (in het kader van de behandeling van het ontwerp-
Po1w1993). Om de wildgroei op dit terrein het hoofd te bieden had de regering een sys-
teem voor ogen waarin BOA's zoveel mogelijk door de Minister van Justitie zouden 
worden aangewezen (bij akte of categoriale aanwijzing). Wettelijke aanwijzing zou eer-
der uitzondering dan regel zijn. Het onderhavige voorstel gaat een stap verder: de Mi-
nister van Justitie blijft weliswaar een belangrijke rot vervullen bij het aanstellen van 
categorieen of individuele opsporingsambtenaren (dit is dus wat anders dan `aanwijzen' 
van categorieen ambtenaren), waarbij het accent wordt verlegd naar de concrete taakin-
vulling en het daartoe toepassen en uitwerken van de (in hoofdlijnen wettelijk geregel-
de) benoemingsvoorwaarden, kwaliteitseisen, d.w.z. eisen van vakbekwaamheid en be-
trouwbaarheid, de beediging, etc. (zie verderop). Maar afgezien daarvan bepleit het on-
derhavige voorstel een in beginsel wettelijke grondslag als titel voor opsporingsbe-
voegdheid, waarbij tevens de omvang van de opsporingstaak en de taakgerelateerde be-
voegdheden waarover de betreffende osporingsambtenaren kunnen beschiklcen, in 
hoofdlijnen wettelijk worden vastgelegd. 
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de voorwaarden — verleend door een akte van opsporingsbevoegdheid 
of een categoriale aanwijzing. Voor die gevallen dient de wet, of in ie-
der geval de Minister van Justitie, nauwkeurig te omschrijven tot welke 
`gevallen'(terreinen) de opsporingstaak zich dient te beperken en over 
welke (beperkte) opsporingsbevoegdheden de desbetreffende opspo-
ringsambtenaren kunnen beschikken. 

6 De voorgestelde nadere afbakening van taken en bevoegdheden staat in 
het teken van het streven naar een aanvaardbare 'balance' in het voor-
traject van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Dat zal in de praktijk 
`gekortwiekte diensten' opleveren, die elkaar onder omstandigheden 
nodig zullen hebben. Anders gezegd: de noodzaak tot samenwerking is 
als het ware inherent aan deze nadere taak- en bevoegdheidsafbakening. 
Daarmee kunnen o.m. het probleem van de ongebreidelde vooropge-
zette `voorgezette toepassing' en andere vormen van directe of indirecte 
cumulatie van bevoegdheden voor een belangrijk deel worden inge-
damd. 117  
Teneinde te voorkomen dat de 'balance' wordt verstoord doordat de 
mogelijkheid tot `meeliften' alsnog leidt tot een onwenselijke bundeling 
van bevoegdheden, dienen ook deze vormen van samenwerking aan een 
stelsel van regels en 'checks' te worden onderworpen. In dit verband 
moet worden gedacht aan toezicht en sturing door het OM en — voor 
bepaalde vormen van samenwerlcing — richtlijnen van de kant van het 
OM. Voorts zal het wettelijk onmogelijk moeten worden gemaakt de 
organisatorische (en wettelijke) scheiding tussen de verschillende cate-
gorieen opsporingsambtenaren te omzeilen door bijvoorbeeld een amb-
tenaar van de ene dienst in een 0.0 functie bij een andere dienst te be-
noemen, zodat hij ook de bevoegdheden van die andere dienst kan uit-
oefenen. 

117 Overigens zal vooropgezette voortgezette toepassing nooit helemaal tot het verleden 
behoren. De vraag is of daar in alle gevallen al te zwaar aan moet worden getild. Men 
zou zich — met name wat betreft grootschalige 'cocktail-controles' — kunnen afvragen of 
het criterium voor de vraag of voortgezette toepassing rechtmatig is geweest, niet zou 
moeten worden verruimd. Bijvoorbeeld door in plaats van de eis te stellen dat de 'toe-
vallige vondst' (die een verdenking schept en constitutief is voor verdere bevoegdhe-
den) niet beoogd mag zijn geweest, het accent te verleggen naar andere waarborgen 
waarmee het gecombineerde onderzoek worth omgeven, zoals sturing en toezicht door 
het OM. 
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6 	Voorstellen voor een nieuwe regeling 

6.1 	Inleiding 

Hierboven (par. 2 ) is in grote lijnen de huidige regelgeving en praktijk ge-
schetst omtrent de afbakening van taken en bevoegdheden in het voortraject 
van de rechtshandhaving. Daaruit bleek dat de wet- en regelgeving ter zake 
niet altijd uitblinken in helderheid en toegankelijkheid en voorts dat de wet-
telijke systematiek de deur op een Icier zet voor onwenselijke cumulaties van 
bevoegdheden 118  en andere vormen van wildgroei. 

De hieronder voorgestelde wettelijke constructie beoogt daartegen een 
tegenwicht te bieden, echter, zonder tekort te doen aan de legitieme belangen 
die aan de huidige wettelijke systematiek ten grondslag liggen. Nagegaan is 
of, met in achtneming van de in de huidige wetssystematiek verdisconteerde 
legitieme belangen, een (her)verkaveling en een centrale wettelijke regeling 
van taken en bevoegdheden mogelijk is waarmee winst kan worden geboekt 
op onder meer de volgende, onderling samenhangende, punten: 
— een daadwerkelijke inperking van de zich aftekenende wildgroei, in het 

bijzonder voorzover deze wildgroei leidt tot onwenselijke machtscon-
centraties en cumulaties van taak- en functievreemde handhavingsmo-
daliteiten en -bevoegdheden in het voortraject van de strafrechtelijke 
rechtshandhaving; 

— het creeren van (rand)voorwaarden voor een transparanter opsporings-
apparaat; 

— het doorbreken van de zogenaamde `negatieve wetgevingsspiraal' ; 
— het voorkomen van misbruik van (en het marchanderen of lobbyen met 

betrelcking tot het toekennen van taak- of functievreemde) toezicht- en 
opsporingsbevoegdheden. 

6.2 	Het grondmodel 

In de beschrijving van de huidige wettelijke systematiek en handhavings-
praktijk (zie par. 2) tekende zich een onderscheid af in taakaccenten. Taak-
accenten die betrekking hebben op handhavingsmodaliteiten, zoals straf-
rechtelijke opsporing of bestuurlijk toezicht, en daarnaast taakaccenten die 

118 Dat kan overigens nog worden versterkt door de voorgenomen reorganisatie van de 
BOD's. Daarmee lijkt de weg te worden vrijgemaakt voor landelijke georganiseerde 
BOD's die zich (t.o.v. de regionale politiekorpsen) kunnen ontwikkelen tot een soort 
superpolitie. 

651 



De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden 
in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing 

verband houden met het object van de handhaving (vgl. commune delicten 
vs. bijzondere delicten, zoals bijvoorbeeld economische delicten). Zo bezien 
kan in theorie een onderscheid worden gemaakt tussen een viertal typen 
handhavers in het voortraject van de rechtshandhaving of (zo men wil) in de 
'handhavingskolom' 119 : 
— ambtenaren met een algemene (niet bestuurlijke) toezichthoudende 

taak; 
— ambtenaren die zijn belast met het bestuurlijk toezicht op de naleving 

van hetgeen bij of krachtens een bijzondere wet of wettelijk voorschrift 
is bepaald, in de zin van 5:11 Awb; 

— ambtenaren die zijn belast met een algemene opsporingstaak; 
— ambtenaren die zijn belast met de opsporing van bij of krachtens be-

paalde bijzondere wetten strafbaar gestelde feiten. 

Echter, zoals bleek uit de beschrijving van de geldende wettelijke systema-
tick en de huidige handhavingspraktijk, zijn deze taakaccenten weliswaar in 
theorie te onderscheiden, maar lijken ze in de feitelijke handhavingspraktijk 
steeds hechter met elkaar vervlecht te raken. Daar is uit oogpunt van doel-
matigheid misschien wel iets voor te zeggen. Maar er blijkt — zoals hiervoor 
is aangetoond — ook een aantal bezwaren aan te kleven, die een sterke aan-
wijzing opleveren dat het proces van opeenstapeling en vervlechting van 
taken en/of bevoegdheden (in de voorfase van de rechtshandhaving) op zijn 
minst enige bijsturing behoeft. In de onderhavige voorstellen wordt daartoe 
aangehaakt bij het theoretische onderscheid in taakaccenten en wordt daarop 
een `grondmoder geconstrueerd, waaraan een zekere normatieve betekenis 
wordt toegekend. Dit grondmodel, dat als fundament kan worden beschouwd 
voor de in de volgende subparagrafen uit te werken voorstellen, houdt in 
grote lijnen in: 
— dat de reguliere politie in het kader van de strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde zich primair richt op het voorkomen van, en het ter 
strafrechtelijke afdoening opsporen van commune (inclusief zware) 
criminaliteit (en daarnaast een taak heeft in het kader van de handha-
ving van de openbare orde en hulpverlening); 

119 Daarbij is er — gezien de vraagstelling van het onderhavige deelrapport — van afgezien 
aandacht te besteden aan de mogelijke vervolgtrajecten van het voortraject, zoals daad-
werkelijke handhaving van de openbare orde, en bestuurlijke of strafrechtelijke afdoe-
ning. Zie voorts het schematisch overzicht van functionarissen, handhavingsmodalitei-
ten, -taken en -bevoegdheden. 

120 Zij het soms beperkt tot een bepaalde opsporings-context. Vgl. de Kon Marechaussee. 
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— dat bijzondere opsporingsdiensten (BOD's) en bepaalde andere catego-
rieen buitengewone opsporingsambtenaren primair zijn belast met de 
opsporing van (bepaalde) bijzondere delicten; 

— en dat toezichthoudende ambtenaren primair zijn belast met het be-
stuurlijk toezicht op de naleving van hetgeen is bepaald bij of krachtens 
bijzondere wetten en verordeningen. 121  

Dat heeft, zoals in par. 4 en 5 werd betoogd, onder meer consequenties voor 
de vraag welke taakconforme bevoegdheden aan hen moeten worden toege-
kend. En voorts voor de daarvoor vereiste kwaliteiten (kwalificatie- en op-
leidingseisen, specifieke vaardigheden, vakbekwaamheid, kennis, know 
how, en allerlei andere benoemingsvoorwaarden) en de daarbijbehorende 
gezagsrelaties ( met het OM en/of met een vakdepartement of decentraal be-
stu ur). 

Overigens zij opgemerkt, dat bij dat alles rekening moet worden gehou-
den met de soms sterke verwevenheid tussen `toezicht en opsporing' en tus-
sen `algemeen en bijzonder'. De grenzen tussen de geschetste taakaccenten 
zijn dan ook niet scherp te trekken, maar worden in casu wel beschouwd als 

121 Dit grondmodel lijkt wellicht een open deur, maar is het niet. Er wordt immers ook wel 
van uitgegaan dat BOA's zich slechts van reguliere opsporingsambtenaren onderschei-
den doordat BOA's niet zijn belast met (andere) politietaken, zoals de handhaving van 
de openbare orde en hulpverlening. In die visie het niet ondenkbaar dat BOA's voor het 
overige kunnen worden belast met een algemene opsporingstaak die vergelijkbaar is 
met de opsporingstaalc van de reguliere politie. Vgl. in dit verband art. 142-2 Sv. Dat 
wordt in dit voorstel van de hand gewezen. 
Ook vanuit een wat andere invalshoek is deze keuze niet vanzelfsprekend. Andere keu-
zes zijn ook mogelijk. In plaats van aan te haken bij de vanouds geldende taakaccenten 
is er ook jets voor te zeggen om de handhaving van bijzondere wetten exclusief over te 
laten aan speciaal daartoe gecreeerde diensten. Dat wil zeggen aan gespecialiseerde 
handhavingseenheden die beschikken over zowel toezicht- als opsporingsbevoegdhe-
den, zij het uitsluitend t.b.v. de handhaving van de desbetreffende wetten. Dat zou bete-
kenen dat andere handhavers geen enkele rol meer zouden spelen wat betreft de hand-
having van deze bijzondere wetten. Om verschillende redenen is deze optie niet voorge-
steld. In de eerste plaats omdat de regering heeft aangegeven een scherper onderscheid 
te willen aanbrengen tussen opsporing en bestuurlijk toezicht, ongeacht de soms sterke 
verwevenheid tussen toezicht en opsporing (vgl. de voornemens betreffende de reorga-
nisatie van de BOD' s). Maar wat belangrijker is: omdat een voorstel in die richting geen 
recht zou doen aan de soms sterke verwevenheid tussen `algemeen-bijzonder'. Daarmee 
wordt bedoeld dat feiten die in bijzondere wetten strafbaar zijn gesteld, veelal niet op 
zichzelf staan. Tijdens het toezicht op de naleving van bijzondere wetten, dan wel tij-
dens de opsporing van de daarin strafbaar gestelde feiten, stuiten handhavers regelmatig 
op 'commune delicten' en vice versa. Het zou o.m. op grote organisatorische bezwaren 
stuiten de desbetreffende handhavers te verplichten in voorkomende gevallen de zaak 
steeds (gedeeltelijk) over te dragen aan een andere dienst. 
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`operationeer uitgangspunt voor de verdeling van de handhavingsbevoegd-
heden over verschillende (typen) handhavers, teneinde de boven geschetste 
doelen te realiseren. Dat laat overlet dat bepaalde (andere) belangen dermate 
zwaar kunnen wegen, dat er reden is om van het grondmodel af te wijken, 
zoals in de volgende subparagraaf zal blijken. in  

Uitgaande van het geschetste grondmodel wordt voorgesteld de hand-
havingsmodaliteiten, en de daarbij behorende bevoegdheden, als volgt te 
(her)verdelen over de verschillende categorieen opsporingsambtenaren. 123  

6.2.1 	Reguliere opsporingsambtenaren 124 

Reguliere opsporingsambtenaren beschikken in de huidige wettelijke syste-
matiek over de algemene en bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) van 
het Wetboek van Strafvordering. En voorts over de (vaak ruimere) bevoegd-
heden waarin is voorzien in bijzondere wetten. 

Wat dat laatste betreft wordt een beperking voorgesteld, die is te herlei-
den tot het hierboven geintroduceerde grondmodel, maar die tegelijkertijd 
recht doet aan de verwevenheid tussen `algemeen' en 'bijzonder', 125  resp. 

122 Daarbij zij nog opgemerkt dat het `grondmoder niet moet worden opgevat als een 
vooropgezet model dat altijd richtinggevend is geweest voor het toedelen en afbakenen 
van taken, maar (andersom) het resultaat is van een taakverdeling zoals die zich in de 
loop van de tijd heeft afgetekend. Dat wil zeggen dat ook 'afwijkingen' daarvan niet 
(altijd) vooropgezet zijn geweest. De vraag is vervolgens of het geschetste grondmodel 
een dermate normatief karakter behoort te Icrijgen, dat de daarvan afwijkende regelingen 
daaraan steeds ondergeschikt moeten worden gemaakt. Die vraag kan niet zonder meer 
bevestigend worden beantwoord. Er kunnen zwaarwegende redenen zijn om er van af te 
wijken. Zie verderop. 

123 Dat wij er niet voor lciezen deze drie of vier categorieen opsporingsambtenaren organi-
satorisch onder te brengen in een algemene politie-organisatie (waarbinnen de door ons 
voorgestelde differentiatie intern zijn beslag zou kunnen Icrijgen) houdt verband ons 
streven om de risico's voor onwenselijke machtsconcentraties in het voortraject van de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde zoveel mogelijk af te dekken. Wij menen 
dat een organisatorische scheiding tussen de drie of vier categorieen opsporingsambte-
naren (die verderop zal worden uitgewerkt) het risico voor onwenselijke machtscon-
centraties in de opsporingsfase aanzienlijk kan indammen. 
Daarnaast bouwen wij darmee voort op het huidige bestel, zoals dat historisch is ge-
groeid. Dat wit zeggen dat wij het bestel als zodanig niet ter discussie stellen, maar dat 
wij met onze voorstellen enerzijds beogen zo veel mogelijk in de pas te lopen met de 
huidige rechtsontwiklcelingen op dit terrein (en oog te hebben voor de legitieme belan-
gen die daarmee worden gediend), maar tegelijkertijd een oplossing willen bieden voor 
de uitwassen waartoe de huidige status quo en de ontwiklcelingen die zich op dit terrein 
aftekenen, kunnen leiden. 

124 Under reguliere opsporingsambtenaren wordt hier verstaan de `gewone' opsporings-
ambtenaren van art. 141-6 Sv. 

125 Met de verwevenheid tussen 'algemeen' en 'bijzonder' wordt bedoeld, dat dit onder- 
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tussen `toeziche en 'opsporing'. Het onderhavige voorstel beoogt dan ook 
niet de ruimere opsporingsbevoegdheden waarin is voorzien in bijzondere 
wetten, exclusief te reserveren voor de categorieen opsporingsambtenaren en 
inspecties die speciaal zijn belast met de handhaving van hetgeen in de des-
betreffende wet is bepaald. 126  Wel wordt voorgesteld voorwaarden te verbin-
den aan het toepassen van deze bevoegdheden, voorwaarden die verschillen 
naar gelang ze worden uitgeoefend door reguliere opsporingsambtenaren ex 
art. 141-b Sv respectievelijk door inspecties of bijzondere opsporingsdien-
sten. In grote lijnen houdt de daarmee beoogde bevoegdheidsafbakening het 
volgende in. 

Voorzover er sprake is van beleidsinstrumentele wetgeving die voorziet 
in 'WED-opsporingsbevoegdheden' (of daarmee vergelijkbare opsporings-
bevoegdheden), en voorzover een BOD en/of een inspectie is/zijn belast met 
de handhaving daarvan, is het aan deze BOD en/of inspectie voorbehouden 
deze opsporingsbevoegdheden zonder verdenking toe te passen. 127  Deze 

scheid weliswaar een bepaalde functie heeft in het kader van een doelmatige handha-
ving van de rechtsorde, maar dat commune en bijzondere delicten zodanig verstrengeld 
kunnen zijn dat dit onderscheid enige nuancering behoeft. Zoals gezegd, kunnen ambte-
naren die zijn belast met de opsporing van feiten die in bijzondere wetten strafbaar zijn 
gesteld, in hun taakuitoefening stuiten op commune delicten (en vice versa). Eveneens 
met het oog op een doelmatige handhaving van de rechtsorde moeten ze daarop ade-
quaat kunnen reageren. Het onderscheid tussen `algemeen' en `bijzonder' is in die zin 
dus niet absoluut. 

126 Dat zou anders zijn als het accent (te) eenzijdig op de verwevenheid tussen `toeziche en 
`opsporing' zou worden gelegd. Vgl. par. 4, waarin bleek dat sommige auteurs de ver-
klaring voor de (ruimere) bevoegdheden in bijzondere wetten voor een belangrijk deel 
ontlenen aan deze verwevenheid tussen toezicht en opsporing. Voor reguliere opspo-
ringsambtenaren zou deze verwevenheid geen rol spelen, omdat ze immers geen be-
stuurlijke toezichthoudende taak hebben, zodat er geen reden zou zijn hen deze ruimere 
bevoegdheden eveneens toe te kennen. Zie o.a. hetgeen Aler (a. w. p. 305) in dit verband 
betoogde: `Voorzover overtredingen echter niet door toezichthoudende ambtenaren, 
maar bijv. door algemene opsporingsambtenaren worden opgespoord, valt niet direct in 
te zien, waarom deze ook over de bijzondere en vormvrije bevoegdheden de beschik-
king zouden moeten hebben. Datzelfde geldt, indien men in navolging van de Minister 
van Justitie de taak van de opsporingsambtenaren beperkt tot de opsporing in enge zin, 
na gerezen concrete verdenlcing. Ook dan rijst de vraag, waarvoor zij die vormvrije be-
voegdheden nodig hebben.' 
In het onderhavige voorstel wordt aanvaard dat daar goede gronden voor kunnen zijn, 
die onder andere zijn te ontlenen aan de verwevenheid tussen `algemeen' en `bijzonder'. 
Voorts is het nog maar de vraag of alle (ruimere) bevoegdheden in bijzondere wetten 
kunnen worden verklaard aan de hand van een verwijzing naar de verwevenheid tussen 
toezicht en opsporing. Tegen deze achtergrond biedt — zoals betoogd — het verschil in 
taakaccenten een betere ingang voor een nadere afbakening en verdeling van bevoegd-
heden, dan het (mogelijke) verschil in karakter van de commune resp. de bijzondere be-
voegdheden als zodanig. 

127 Een andere vraag is, waar deze WED-opsporingsbevoegdheden moeten worden gere- 
-) 
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'WED-opsporingsbevoegdheden' kunnen worden beschouwd als het straf-
rechtelijke sluitstuk van de bestuursrechtelijke handhaving van de desbetref-
fende beleidsinstrumentele wet. 128  Het ligt dan ook in de rede deze WED-
bevoegdheden in de eerste plaats (en ongeclausuleerd) toe te kennen aan de 
(opsporings)ambtenaren die met deze specifieke vorm van handhaving zijn 
belast. De `gewone' opsporingsambtenaren van art. 141-b Sv spelen een veel 
minder prominente rol in dit gecombineerde bestuursrechtelijke-strafrech-
telijke handhavingsperspectief. Dat biedt een goede invalshoek om het ge-
bruik van WED-bevoegdheden wat betreft deze categoric opsporingsambte-
naren te beperken tot die gevallen waarin sprake is van een concrete verden-
king van een — in de desbetreffende beleidsinstrumentele wet — strafbaar ge-
steld feit. Daarmee komt enerzijds het speciale karakter van de WED-
opsporingsbevoegdheden goed tot zijn recht, terwijl anderzijds de opspo-
ringsambtenaren van 141-b S v niet onnodig worden beperkt in hun opspo-
ringsbevoegdheden in het kader van de primair strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde. 129  

Echter, niet alle bijzondere wetten worden (mede) door een aparte inspectie-
en/of opsporingsdienst gehandhaafd. 13°  Bijvoorbeeld omdat de opsporing 
van de daarin strafbaar gestelde feiten niet (mede) een beleidsinstrumenteel, 
maar uitsluitend een strafrechtelijk karakter draagt, en dit 'handhavingsper-
spectief dus geen speciale (primair of mede op bestuursrechtelijke handha-
ving gerichte) handhavingsstrategieen of specialistische kennis en vaardig-
heden vereist. En/of omdat slechts om praktische redenen, of uit overwegin-
gen van overzichtelijkheid, een bijzondere wet voor de betreffende categorie 
delicten in het leven is geroepen, waarmee tevens de mogelijkheid wordt 

geld. Verderop zullen daaromtrent voorstellen worden gedaan. 
128 Dat deze opsporingsbevoegdheden de overstap markeren van de bestuurlijke handha-

ving naar de strafrechtelijke handhaving van deze beleidsinstrumentele wetten, is voorts 
af te leiden uit het feit dat deze WED-opsporingsbevoegdheden grote gelijkenis verto-
nen met, en dicht aanleunen tegen, de bestuurlijke toezichtbevoegdheden. Zie par. 4. 

129 Vgl. ook de verhouding tussen de reguliere politie en de Kon. Marechaussee resp. de 
bijzondere ambtenaren van art. 43 Polw (Rijksrecherche). Het verschil in taakaccenten 
heeft ook in die verhouding consequenties voor de bevoegdheden waarover deze dien-
sten kunnen beschikken. Zo beschikt de Kon. Marechaussee — i.t.t. tot de ambtenaren 
van 141-6 Sv — bijvoorbeeld niet over bepaalde BOB-bevoegdheden (zie Tad IVa e.v. 
Sv), maar wel over een aantal bijzondere bevoegdheden in het kader van bun speciale 
taken van art. 6 Polw. Vgl. o.a. de Luchtvaartwetgeving en de daarop gebaseerde be-
sluiten. 

130 Daamaast voorzien sommige bijzondere wetten slechts beperkt (voorzover laakgerela-
teerd') in de handhaving door gespecialiseerde categorieen opsporingsambtenaren. Vgl. 
art. 45 WWM. 
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geboden om daarin een regeling te treffen voor speciale, daarop toegesneden 
opsporingsbevoegdheden (vgl. de Opiumwet en de WWM). 

Anders gezegd: het feit dat er goede redenen kunnen zijn om buitenge-
wone opsporingsambtenaren (al dan niet ondergebracht in BOD's of inspec-
ties) te belasten met de handhaving van bepaalde bijzondere wetten, wil an-
dersom nog niet zeggen dat de reden om een bijzondere wet in het leven te 
roepen automatisch met zich meebrengt dat de handhaving daarvan dient te 
worden overgelaten aan speciale toezicht- en opsporingsdiensten. En zelfs 
als de handhaving door speciale opsporingsambtenaren wenselijk zou zijn in 
een bepaald geval, dan nog kunnen daaraan zwaarwegende (andere) belan-
gen in de weg staan, zoals doorslaggevende financiele argumenten, het stre-
ven naar een effectieve handhaving van de wet door middel van bundeling 
van manlcracht en middelen, een sterke verwevenheid tussen commune en 
bijzondere delicten, etc. 

Aanvaard moet dus worden, dat dergelijke overwegingen een afwijking 
van het boven geschetste `grondmoder kunnen rechtvaardigen en dat de op-
sporing van bij of krachtens een bijzondere wet strafbaar gestelde feiten in 
sommige gevallen exclusief wordt opgedragen aan reguliere opsporings-
ambtenaren in plaats van (mede) aan inspecties en/of bijzondere opsporings-
diensten. Indien de bijzondere wet in dat geval tevens voorziet in opspo-
ringsbevoegdheden waarvoor het verdenkingsvereiste niet geldt, omdat de in 
die wet strafbaar gestelde feiten in onvoldoende mate aan het licht komen 
door middel van `reactieve opsporing', dan spreekt het voor zich dat regulie-
re opsporingsambtenaren daarover (moeten) kunnen beschikken. (Vgl. ook 
het ruime opsporingsbegrip waarvan wordt uitgegaan in eerdere deelrappor-
ten.) Een zekere verruiming van bevoegdheden (t.o.v. de commune be-
voegdheden van het Wetboek van Strafvordering) moet in dergelijke geval-
len worden aanvaard. 

. Vgl. in dit verband art. 158 lid 1 jo. art. 159 jo. art. 160 lid 4 en 5 WVW 
1994.' 31  

Uit deze artikelen blijkt dat reguliere opsporingsambtenaren in het ka-
der van de handhaving van de verkeerswetgeving zelfs kunnen beschikken 

131 Men kan zich afvragen of het (in de lijn van het grondmodel) wellicht niet voor de hand 
zou liggen de handhaving van de verkeerswetgeving op te dragen aan speciale toezicht-
en/of opsporingsdiensten (een speciale `verkeerspolitie'), zoals dat ook voor de belas-
tingwetgeving geldt. Hoewel dat bepaalde voordelen zou opleveren (zo zou daarmee 
bijvoorbeeld het probleem van de `onrechtmatige voortgezette toepassing' voor een be-
langrijk deel kunnen worden opgelost) heeft de wetgever daarvoor niet gekozen. Het 
lijkt ook niet reeel te veronderstellen dat er voldoende draagvlak zou zijn te vinden voor 
voorstellen in die richting. Zwaarwegende financiele argumenten en overwegingen van 
effectiviteit lijken daaraan vooralsnog in de weg te staan. 
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over `toezichtbevoegdheden'; vgl. de alcoholcontroles. 132  Echter, dit begrip 
`toezichtbevoegdheden' moet, mede in het licht van het hierboven gentro-
duceerde grondmodel, niet worden misverstaan. Deze toezichtbevoegdheden 
kunnen niet worden beschouwd als `bestuurlijke toezichtbevoegdheden' in 
de zin van aid. 5.2 Awb. Ze staan met andere woorden niet in het teken van 
de bestuurlijke handhaving van het recht, maar ze staan van meet af aan in 
het teken van de strafrechtelijke opsporing van feiten die in de betreffende 
wet strafbaar zijn gesteld. In die zin `conflicteren' deze toezichtbevoegdhe-
den dus niet met de taakaccenten van de reguliere opsporingsambtenaren. 133  
Dat het hier geen `bestuurlijk toezicht' betreft kan onder meer worden afge-
leid uit het felt dat er in casu geen teleidsinstrumentele' verantwoordings-
lijnen lopen naar vakdepartementen of decentrale besturen, zoals bij toe-
zichthoudende ambtenaren wel het geval i5." 4  Er is daarentegen (slechts) een 
gezagsrelatie met het OM. En voorzover er na een geconstateerde overtre-
ding een waarschuwing wordt gegeven, is er geen sprake van een `bestuur-
lijke afdoening', maar van een politie-sepot of een vorm van justitiele pre-
ventie' (zie het schematisch overzicht van handhavingsmodaliteiten in par. 
2). 

Deze vorm van toezicht is dus verwant met het toezicht dat de politie 
uitoefent op grond van haar algemene toezichttaak (dat, zoals bleek, kan lei-
den tot daadwerkelijke strafrechtelijke handhaving van het recht), zij het dat 
hier een specifieke wettelijke grondslag wordt geschapen voor bepaalde be-
voegdheden die zonder die wettelijke grondslag niet zijn toegestaan. Evenals 
algemeen politietoezicht zozeer in het teken kan staan van de strafrechtelijke 

132 Dat niet iedereen daar even gelulckig meer is, blijkt uit Tekst en Commentaar Strafrecht, 
Bijlage 17, WVW p. 1847 (Van der Hu1st): `Daamaast kent de WVW 1994 aanvullende 
opsporingsbevoegdheden en controlebevoegdheden, zoals genoemd in art. 158 en 160 
WVW 1994. Het onderscheid tussen deze opsporings- en controlebevoegdheden is in de 
WVW 1994 niet altijd duidelijk. Bovendien worden de controlebevoegdheden van art. 
160 WVW 1994 niet opgedragen aan aparte toezichthouders maar aan de in art. 159 
WVW 1994 genoemde opsporingsambtenaren. Een door elkaar heen toepassen van op-
sporings- en controlebevoegdheden worth daardoor in de hand gewerkt hetgeen vragen 
kan doen rijzen naar het niveau van rechtsbescherming van de (verdachte) burger. Een 
aansprekend voorbeeld hiervan is aan te treffen in HR 21 september 1999, NJ 1999, 
759'. 
Zie voor een ander voorbeeld van toezicht door de reguliere opsporingsambtenaren art. 
45 WWM. In dat geval zijn overigens — naast de opsporingsambtenaren — ook andere 
ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de 
WWM is bepaald (:door de Minister aangewezen ambtenaren van de Rijksverkeersin-
spectie en ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane). 

133 Soms is dat wel het geval. Vgl. par. 2.2.1.2. Maar zelfs aan die `uitzondering op de re-
gel' kunnen goede redenen ten grondslag liggen. 

134 Vg!. bijvoorbeeld art. 5:12 lid 1 Awb. 
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handhaving van de rechtsorde dat kan worden gesproken van opsporing (vgl. 
het ruime opsporingsbegrip), kunnen ook deze bijzondere vormen van toe-
zicht worden beschouwd als een vorm van opsporing, en moeten de in dat 
verband toegekende bevoegdheden worden beschouwd als opsporingsbe-
voegdheden waarvoor geen verdenkingsvereiste geldt. 135  

Alles nog eens op een rijtje zettend, tekent zich het volgende voorstel af 
inzake de bevoegdheidsafbakening voor reguliere opsporingsambtenaren: 

Met het oog op de strafrechtelijke handhaving van bijzondere wetten 
worden de commune opsporingsbevoegdheden vaak ontoereikend geacht en 
worden soms ruimere opsporingsbevoegdheden toegekend. Indien voor deze 
bevoegdheden het verdenkingsvereiste niet wordt gesteld, kunnen deze be-
voegdheden zonder verdenking worden toegepast. Wat dat laatste betreft 
wordt voorgesteld aan de taakaccenten van de reguliere opsporingsambtena-
ren resp. bijzondere opsporingsdiensten (en inspecties) de volgende conse-
quenties te verbinden: 

De reguliere opsporingsambtenaren ex art. 141-b S v beschikken over de 
volgende opsporingsbevoegdheden: 
— De algemene opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvor-

dering; 
— De bijzondere opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvor-

dering (BOB); 
— De WED-opsporingsbevoegdheden, of daarmee vergelijkbare opspo-

ringsbevoegdheden in bijzondere (beleidsinstrumentele) wetten, mits er 
sprake is van een concrete verdenking; 

— Voorzover een bijzondere wet met wordt gehandhaafd door bijzondere 
opsporingsdiensten en/of inspecties (en in die zin niet kan worden gety-
peerd als een beleidsinstrumentele wet) en deze wet voorziet in opspo-
ringsbevo.egdheden waarvoor het verdenkingsvereiste niet geldt, kunnen 
reguliere opsporingsambtenaren wel beschikken over deze opsporings-
bevoegdheden zonder dat er sprake hoeft te zijn van een verdenking. 

135 Om deze reden is er veel voor te zeggen ook deze (in bijzondere wetten verspreid voor-
komende) opsporingsbevoegdheden centraal te regelen in het Wetboek van Strafvorde-
ring voor de daarvoor in aanmerking komende opsporingsterreinen, dus zonder dat dit 
hoeft te betekenen dat ze voor alle delicten kunnen worden ingezet. 
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6.2.2 	Toezichthoudende ambtenaren met een beperkte opsporingstaak. 

Er zijn goede redenen om toezichthoudende ambtenaren (tevens) te belasten 
met een beperkte opsporingstaak en hen daartoe de status van buitengewoon 
opsporingsambtenaar te verlenen. Bijvoorbeeld uit oogpunt van efficiency of 
met het oog op de vaak sterke verwevenheid tussen toezicht en opsporing, 
die kenmerkend is voor beleidsinstrumentele ordeningswetgeving." 6  

Het onderhavige voorstel bouwt voort op dat gegeven (en de praktijk en 
ontwikkelingen die zich wat dat betreft aandienen) maar beoogt tevens te 
voorzien in een duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden van deze 
speciale categorie `toezichthoudende ambtenaren, tevens buitengewone op-
sporingsambtenaren' (hieronder verder aangeduid als 'inspecties', conform 
de voorstellen omtrent de reorganisatie van de BOD's). 

De voorstellen in deze behelzen het volgende. 
Inspecties zijn primair belast met het bestuurlijke toezicht op de naleving 
van hetgeen in beleidsinstrumentele ordeningswetten en verordeningen is 
bepaald, en beschikken daartoe over de Awb-toezichtbevoegdheden. 
Ze kunnen voorts worden belast met een beperkte opsporingstaak en kunnen 
in dat geval beschikken over een beperkt paldcet opsporingsbevoegdheden. 
Deze beperkte opsporingsbevoegdheden liggen in het verlengde van hun 
toezichtbevoegdheden en markeren de `overstap' van de toezichtfase naar 
het strafrechtelijke traject 137 . 
Meer concreet houdt dat het volgende in. 
Voorzover een beleidsinstrumentele wet voorziet in opsporingsbevoegdhe-
den die een sterke verwantschap vertonen met de toezichtbevoegdheden 
waarover toezichthouders in hun hoedanigheid reeds kunnen beschikken (de 
'WED-opsporingsbevoegdheden'), zijn er goede gronden om deze bevoegd-
heden (eveneens) aan hen toe te kennen. Met name omdat de overgang van 
toezicht naar opsporing in beleidsinstrumentele wetgeving vaak vloeiend is, 
ligt het voor de hand om de handhavingsbevoegdheden op het snijvlak van 
toezicht en opsporing zoveel mogelijk te concentreren bij een en dezelfde 
functionaris. 

136 Vgl. de Inspecties nieuwe stijl' waarvan de regering spreek in haar voorstellen omtrent 
de reorganisatie van de BOD's 

137 In dat verband dient dus wel rekening te worden gehouden met de rechten van de ver-
dachte (zwijgrecht, recht op contra-expertise etc.) Zie voor de EHRM-jurisprudentie in 
deze, par. 5 van het deelrapport 'Het opsporingsbegrip en de normering van de opspo-
ringstaak' (Knigge/Kwakman) in: Tweede Interimrapport onderzoeksprojeet Strafvor-
dering 2001. Vooronderzoek in strafzaken (red. Groenhuijsen en Knigge). 
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Voorts ligt het in de rede dat inspecties ook moeten kunnen beschikken over 
enkele `basisbevoegdheden' van het Wetboek van Strafvordering, zoals 
staande houden en aanhouden. 138  
Daarnaast zullen bijvoorbeeld de regels omtrent het opmaken van p.-v.'s van 
toepassing (moeten) zijn. 
Het is zelfs niet uitgesloten dat de plicht om aangiftes te ontvangen (art. 163 
Sv) voor inspecties zal (moeten) gelden. 
Echter, ingrijpende bevoegdheden — zoals doorzoeking — moeten worden 
uitgesloten. 
Voorzover nadere opheldering nodig om de zaak rond te krijgen, en daar-
voor ingrijpende bevoegdheden moeten worden toegepast, dient de zaak te 
worden overgedragen aan een BOD of aan de reguliere politie. Daarmee 
wijkt dit voorstel enigszins af van de voorstellen die in dit verband zijn ont-
wikkeld in het kader van de beoogde reorganisatie van de BOD'S. 139  

Naast de afbakening van de opsporingsbevoegdheden waarover toezichthou-
ders moeten kunnen beschikken, zal voorts moeten worden geregeld tot wel-
ke delicten de opsporing zich dient te beperken. De opsporing dient primair 
betrelcking te hebben op feiten die strafbaar zijn gesteld in de bijzondere 
wet(ten) op grond waarvan ze zijn aangewezen als toezichthoudend ambte-
naar. Maar denkbaar is dat inspecties in de uitoefening van hun taak in aan-
raking komen met bepaalde daaraan 'annexe' of daarmee `connexe' delicten 
uit het commune strafrecht die, gezien hun aard, `meegenomen' moeten 
kunnen worden. Zoals de delicten van de artt. 179, 180, 181, 182, 184 Wet-
boek van Strafrecht m, en bijvoorbeeld belediging van een ambtenaar in 
functie, voorzover er sprake is van ontdeldcing op heterdaad (dat zal overi-
gens wat betreft deze delicten altijd wel het geval zijn). 

Voor de overige delicten zal men zijn toevlucht moeten nemen tot aan-
gifte. Een eventueel p.-v. heeft wat betreft deze overige delicten dan niet de 

138 Inbeslagnemen is al een WED-bevoegdheid, zodat die bevoegdheid niet aan het Wet-
boek van Strafvordering hoeft te worden ontleend. 

139 Zie Ministerie van Justitie, Transparantie en samenhang in de btjzondere opsporing 
(rapportage van het project Regeringsakkoord 1998 en Bijzondere Opsporingsdiensten), 
p. 58. In die voorstellen is de invalshoek een enigszins andere. Er wordt daarin niet aan-
gehaakt bij de beperkte taakgerelateerde bevoegdheden waarover inspecties beschildcen, 
maar het accent wordt gelegd op het type delicten dat mag worden opgespoord resp. de 
vraag of er al dan niet sprake is van ontdekking op heterdaad. Dat wit zeggen dat in die 
voorstellen de opsporing door inspecties wordt beperkt tot overtredingen, dan wel ont-
dekking van misdrijven op heterdaad, voortvloeiend uit de handhaving van beleidsin-
strumentele wetgeving. 

140 Onder andere wederspannigheid en niet voldoen aan een ambtelijk bevel. 
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bewijskracht van art. 344-2 S v, maar van een geschrift in de zin van art. 34-4- 
1-5e Sv. I41  

In de huidige aanwijzingsbesluiten waarin aan toezichthoudende ambtenaren 
de status van buitengewoon opsporingsambtenaar wordt verleend, worden de 
taken en bevoegdheden van deze functionarissen weliswaar (ook nu al) na-
der afgebakend met in achtneming van min of meer vergelijkbare overwe-
gingen als hierboven beschreven, maar daarbij wordt het bestuur grote vrij-
heid gelaten om zelf te bepalen hoe ver men daarin wil gaan. Om redenen 
van de (rechtsstatelijk gezien) gewenste transparantie, toegankelijkheid en 
overzichtelijkheid van regelgeving, voorts vanwege het strafvorderlijke le-
galiteitsbeginsel, maar vooral ook met het oog op de (overige) desiderata die 
in de inleiding van deze paragraaf zijn opgevoerd, wordt voorgesteld deze 
taak- en bevoegdheidsafbakening centraal (in hoofdlijnen) in het Wetboek 
van Strafvordering op te nemen. Daarmee kan een zeker tegenwicht worden 
geboden tegen het risico dat met name de hier behandelde categorie opspo-
ringsambtenaren (onder meer vanwege hun dubbelrol en het beleidsinstru-
mentele karakter van de handhavingstaak waarmee ze zijn belast) op den 
duur zal belanden in de instrumentalistische fuik van ongebreidelde aangroei 
van opsporingsbevoegdheden. 

Samenvattend: toezichthoudende ambtenaren die tevens zijn beedigd 142  als 
buitengewoon opsporingsambtenaar (inspecties), en die zijn belast met de 
handhaving van (nader aan te duiden) beleidsinstrumentele wetgeving of 
verordeningen, kunnen in het onderhavige voorstel beschikken over: 
— De toezichtbevoegdheden van de Awb, voorzover daarvan niet wordt 

afgeweken in de desbetreffende bijzondere wet(ten) of verordeningen; 
— Enkele bevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering, zoals staan-

de houden, aanhouden 

141 Daar kan ook anders over worden gedacht. Zie Blok en Besier, Dee! I, p. 326, boven-
aan. 

142 Opgemerkt zij nog eens, dat deze voorwaarde van beediging (en andere daarmee nauw 
samenhangende voorwaarden, zoals opleidingeisen en andere benoemingseisen) belang-
rijke waarborgen zijn om Le voorkomen dat toezichthouders al te gemakkelijk over op-
sporingsbevoegdheden kunnen beschikken. Dat wil zeggen dat toezichthouders niet 
'vanzelf een opsporingsbevoegdheid hebben. Echter, in dit verband wordt daaraan ver-
der geen aandacht besteed. Het betreft hier de kwestie 'bevoegdheidsatbakening'. Ver-
derop zullen voorstellen worden gedaan m.b.t. een wettelijke regeling omtrent (ook) de-
ze andere kwesties, zoals de benoemingsvoorwaarden, toezichtconstructies, opleidings-
eisen, etc. 
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- uitsluitend ten behoeve van de opsporing van feiten die strafbaar 
zijn gesteld in de bijzondere wet(ten) en verordeningen op grond 
waarvan de desbetreffende functionarissen zijn aangewezen als 
toezichthoudende ambtenaren, 

- en daarnaast ten behoeve van de opsporing van enkele (aan hun 
opsporingstaak gerelateerde annexe en connexe) commune delic-
ten. D.w.z. delicten die samenhangen met hun opsporingstaak, zo-
als wederspannigheid en het niet voldoen aan ambtelijke beve-
len; 1 " 

— De met de toezichtbevoegdheden vergelijkbare opsporingsbevoegdhe-
den zonder verdenkingsvereiste, de zgn.WED-bevoegdheden, 144  echter 
uitsluitend ten behoeve van de opsporing van feiten die strafbaar zijn 
gesteld in de bijzondere wet(ten) of verordening op grond waarvan de 
desbetreffende functionarissen zijn aangewezen als toezichthoudende 
ambtenaren. 

Voorzover geen nadere opheldering nodig is, is overdracht aan andere op-
sporingsambtenaren niet vereist en kan worden overgestapt op het vervolg-
traject (in onze voorstellen: een van de drie sporen). 

De concrete taakafbakening en -verdeling, dat wil zeggen de aanduiding 
van het terrein waarop de handhaving betrekking heeft, de gezags- en toe-
zichtsverhoudingen met het bestuur, etc., dienen te worden omschreven in 
het aanwijzingsbesluit. 

6.2.3 	Bijzondere opsporingsdiensten 

Wat betreft de categorie `bijzondere opsporingsdiensten' wordt in het onder- 
havige voorstel (eveneens) aangehaakt bij de voorstellen van de regering 
betreffende de reorganisatie van de BOD's." 5  Gedoeld wordt dus op de zo- 

143 Wat betreft de toezichthouders o.g.v. een verordening kan nog worden overwogen de 
opsporingstaak strikt te beperken tot opsporing van feiten die in de verordening straf-
baar zijn gesteld. 

144 Verderop zal worden voorgesteld deze bevoegdheden op te nemen in het Wetboek van 
Strafvordering en daarbij centraal te regelen aan welke categorieen opsporingsambtena-
ren (en onder welke voorwaarden) deze bevoegdheden kunnen worden toegekend. 

145 Zoals wij hiervoor uiteen hebben gezet, kiezen wij er niet voor de BOD's op te heffen 
en als speciale afdelingen onder te brengen bij de reguliere politie (bijvoorbeeld om een 
voor de burger doorzichtiger stelsel te bewerkstelligen). Onder meer met het oog op het 
risico van ongewenste machtsconcentraties in het voortraject van de rechtshandhaving 
verwachten wij meer heil van organisatorisch gescheiden ('gekortwiekte') categorieen 
opsporingsambtenaren met eigen specifieke taakaccenten. Daarnaast zou in onze ogen 
met het opheffen van de BOD's, het huidige bestel, zoals dat historisch is gegroeid, te 
zeer geweld worden aangedaan. 
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genaamde 'BOD's nieuwe stij1'. Nieuw is, dat deze BOD's nieuwe stij1 zich 
onderscheiden van de (boven behandelde) inspecties, doordat ze geen toe-
zichthoudende taak (meer) hebben, maar primair (zullen) worden belast met 
de opsporing van feiten die strafbaar zijn gesteld in beleidsinstrumentele 
wetten waarvan de strafrechtelijke handhaving aan hen is opgedragen. De 
bestuurlijke toezichtfase en het strafrechtelijke sluitstuk daarvan worden 
daannee dus, meer dan voorheen, uit elkaar getrokken. 

BOD' s beschikken t.b.v. hun taakuitoefening — in ons voorstel — over de 
(meeste) opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering en 
de opsporingsbevoegdheden die in de betreffende bijzondere wet zijn gere-
geld, inclusief de WED-opsporingsbevoegdheden, die zonder verdenking 
kunnen worden toegepast. 

Wat dat laatste betreft onderscheiden ze zich dus van reguliere opspo-
ringsambtenaren, voor wie ter zake van deze bevoegdheden (zoals betoogd) 
het verdenkingsvereiste dient te gelden. 

Maar ook wat betreft de commune delicten vornten de BOD's als het 
ware de tegenhangers van de reguliere opsporingsambtenaren. Commune 
delicten, waarmee de BOD's in aanraking komen tijdens de uitoefening van 
hun taak, mogen — zo wordt voorgesteld — door hen alleen worden opge-
spoord (opgehelderd) in geval van een concrete verdenking. 

Ook deze afbakening van de taken en bevoegdheden van de BOD's ten 
opzichte van de reguliere opsporingsambtenaren — en vice versa — leidt ertoe 
dat deze diensten elkaar op verschillende fronten nodig zullen hebben, en 
staat daarmee in het teken van de bestrijding van onwenselijke opeenstape-
lingen van bevoegdheden bij eon en dezelfde dienst. 146  

Een tweede beperking die met het vorige samenhangt, betreft de alge-
mene bevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering. BOD's beschik-
ken — als gezegd — over de algemene opsporingsbevoegdheden van het Wet-
boek van Strafvordering, met dien verstande dat een uitzondering dient te 
gelden voor de bijzondere opsporingsbevoegdheden van titel IVa, V. Va, en 

146 . Overigens is evenmin uitgesloten dat een BOD-onderzoek uitmondt in de keuze voor 
een testuursrechtelijke afdoening'. Dat vereist eveneens samenwerking tussen BOD's 
en Inspecties. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat de noodzaak tot samenwer-
king voortvloeit uit de verwevenheid tussen toezicht en opsporing, die kenmerkend is 
voor beleidsinstrumentele handhavingswetgeving. No de bestuurlijke toezichtfase en het 
strafrechtelijke sluitstuk daarvan op een aantal terreinen uit elkaar zijn getrokken, door-
dat het strafrechtelijke sluitstuk is losgekoppeld van de toezichtfase en grotendeels in 
handen is gelegd van speciale BOD's, kan dat enigszins worden gecompenseerd door 
(als inspecties en BOD' s) onderling nauw samen te werken. 
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Vb (BOB). 147  In ieder geval voorzover deze bijzondere opsporingsbevoegd-
heden zijn bedoeld voor de opsporing van complexen van ernstige commune 
en bijzondere misdrijven die in georganiseerd verband worden en/of zullen 
worden gepleegd, dienen deze bevoegdheden te worden voorbehouden aan 
reguliere opsporingsambtenaren. 

Voorzover BOD' s het wenselijk achten dat deze bijzondere opsporings-
bevoegdheden worden toegepast, dienen ze daartoe het OM in te schakelen, 
dat vervolgens de aanwending van deze bevoegdheden (door reguliere op-
sporingsambtenaren) kan bevelen. 

Onderlinge samenwerlcing op dit terrein tussen reguliere opsporings-
ambtenaren en BOD-ers is daarmee zeker niet uitgesloten. Dat is zelfs in 
zekere zin het uitgangspunt (vgl. hierboven: `gekortwiekte diensten, die el-
kaar nodig zullen hebben'). Wel zal moeten worden voorzien in een nadere 
regulering van dergelijke vormen van samenwerlcing. Bijvoorbeeld in de 
vorm van OM-richtlijnen. Daarmee kan worden voorkomen dat de beoogde 
taakafbakening wordt omzeild in die zin, dat het `meeliften' met andermans 
bevoegdheden alsnog leidt tot een onwenselijke bundeling van bevoegdhe-
den, dan wel indirect leidt tot het uitoefenen van bevoegdheden die men in 
feite met heeft. 

De vraag is in hoeverre hiermee wordt afgeweken van de voorstellen 
van de regering. Ook de voorstellen van de regering beogen bepaalde uit-
wassen van de huidige wettelijke systematiek in te dammen. En ook de voor-
stellen van de regering haken wat dat betreft aan bij de taakaccenten die zich 
daarin aftekenen. Echter, daarbij worden bepaalde consequenties verbonden 
aan het streven naar een doelmatige opsporing, en in dat verband aan de 
verwevenheid tussen `algemeen' en `bijzonder', die vanuit de optiek van de 
hierboven opgevoerde desiderata vragen oproepen. De regering is voorne-
mens de opsporingsambtenaren van de BOD' s nieuwe stip de art. 141 Sv 
status te verlenen. Het is niet geheel duidelijk of het in de bedoeling ligt dat 
de BOD' s daarmee tevens moeten kunnen beschikken over de BOB-
bevoegdheden (zoals infiltratie, stelselmatige inwinning van informatie en 
het opnemen van informatie) die nu nog alleen zijn toegekend aan de ambte- 

147 Eventueel kan wat dat betreft nog worden gedifferentieerd door bepaalde bijzondere 
opsporingsbevoegdheden wet toe te kennen aan BOD's (zoals stelselmatige observatie 
en pseudo koop/dienstverlening). Vgl. ook de huidige regeling van deze bijzondere op-
sporingsbevoegdheden. Daarbij moet worden bedacht dat de bijzondere opsporingsbe-
voegdheden (BOB) nu weliswaar nog als een aparte categorie onderling samenhangen-
de opsporingsbevoegdheden gelden, maar dat een wat andere indeling van het Wetboek 
van Strafvordering tot andere uitkomsten kan leiden. Vgl. ook het deelrapport Norme-
ring van de opsporing'. 
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naren van 141-b Sv. 148  Dat zou een forse uitbreiding van hun bevoegdheden 
betekenen, waarmee het streven naar het indammen van onwenselijke 
machtsconcentraties en cumulaties van bevoegdheden in het voortraject van 
de rechtshandhaving, niet lijkt te zijn gediend. 149  

Uit oogpunt van het bestrijden van een onwenselijke vervlechting van 
bevoegdheden, wordt deze mogelijke uitbreiding van bevoegdheden in het 
onderhavige voorstel afgewezen. 

Er kan in dit verband nog worden gewezen op enkele andere voorne-
mens, die met het voorgaande samenhangen, en die lijken te bevestigen dat 
de regering — uit doelmatigheidsoverwegingen — ernst maakt met het optui-
gen van de BOD's. Deze voomemens doen, wat betreft de vraag of BOD's 
in de toekomst eveneens (moeten) kunnen beschikken over alle BOB- 

148 Dat wil zeggen dat de overige categorieen opsporingsambtenaren van art. 141 Sv (zoals 
de Kon. Marechaussee) niet over deze BOB-bevoegdheden kunnen beschikken. Het is 
denkbaar dit ook voor de BOD's gaat gelden. D.w.z.: we! een 141 Sv-status, maar des-
ondanks niet bevoegd om BOB-bevoegdheden toe te passen. 

149 Het risico is — zoals reeds eerder opgemerkt — niet denkbeeldig dat de centraal georgani-
seerde BOD's zich LOS. de decentraal georganiseerde politiekorpsen zullen ontwikke-
len tot ongewenste machtsblokken of tot een soon `superpolitie' met een eigen `missie' 
(nog afgezien van het loch al een Instrumentele' karakter van de opsporing door 
BOD's, dat het gevaar in zich bergt dat rechtsstatelijke waarborgen al te gemakkelijk 
ondergeschikt worden gemaakt aan een doelmatige opsporing). Daannee is het streven 
naar een zeker evenwicht in het voortraject van de rechtshandhaving (met het oog op 
een optimaal stelsel van 'checks and balances') niet gediend. Dat alles zoo nog cells ex-
tra in de hand worden gewerkt door BOD's, naast de bijzondere bevoegdheden waar-
over ze beschikken o.g.v. bijzondere wetten, alle bevoegdheden te verlenen waarover 
ook de reguliere opsporingsambtenaren kunnen beschikken t.b.v. hun algemene opspo-
ringstaak. Daarmee wordt onvoldoende recht gedaan aan het onderscheid in taakaccen-
ten, zoals dat voortvloeit uit het geschetste `grondmodel, en dat goede aanknopings-
punten biedt voor een werkbare 'balance': de reguliere opsporingsambtenaren zijn be-
last met de opsporing van de commune en zware criminaliteit en beschikken daartoe 
over de algemene en bijzondere bevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering. 
BOD's zijn primair belast met een opsporingstaalc in het kader van de handhaving van 
beleidsinstrumentele wetten en beschikken daartoe over de daarop toegesneden bijzon-
dere bevoegdheden waarin deze wetten voorzien. Voorzover nodig moeten ze daartoe 
tevens kunnen beschikken over de algemene opsporingsbevoegdheden van het Wetboek 
van Strafvordering, maar dat geldt niet zonder meer voor de bijzondere opsporingsbe-
voegdheden. Die zijn bedoeld voor de opsporing van de zware, georganiseerde cri mina-
liteit, hetgeen (exclusief) tot het werkterrein van de reguliere opsporingsambtenaren 
moet worden gerekend. Indien de BOD's de beschikking krijgen over deze bijzondere 
opsporingsbevoegdheden, wordt daarmee het onderscheid in taakaccenten tezeer opge-
offerd aan de doelmatigheid en in dat verband de verwevenheid tussen algemeen en bij-
zonder. Dat zoo vanuit de optiek van de beoogde 'balance' in de voorfase van de 
rechtshandhaving op bezwaren stuiten. 
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bevoegdheden, het ergste vrezen.' 5°  De regering stelt in dat kader onder meer 
voor, elke BOD te voorzien van een eigen CIE (criminele inlichtingen-
eenheid, voorheen CID). 15 ' Daar is met het oog op de eigen specifieke taken 
van de BOD' s, en in dat verband met het oog op de regels van de Wet op de 
Politieregisters, 152  misschien nog wel jets voor te zeggen. Echter, de voor-
nemens om te voorzien in een lunctioneel OM' baren enige zorg. Het be-
treft een landelijke organisatorische eenheid binnen het OM, die zich con-
centreert op de handhavingsterreinen waarop de BOD' s werkzaam zijn. De-
ze zelfstandige functionele eenheid zal rechtstreeks worden gekoppeld aan 
de BOD' S. 153  Dat gaat dus heel wat verder dan de gebruikelijke interne taak-
verdeling, die is vertaald in de verschillende taakaccenten binnen het OM. 
Het behoeft geen betoog dat met dergelijke voomemens de verzelfstandiging 
van de BOD' s t.o.v. de reguliere politie wordt versterkt, of in ieder geval 
onderstreept. Hoewel dergelijke voomemens geen betrekking hebben op het 
onderwerp van deze subparagraaf (i.e. de afbakening van taken en bevoegd-
heden) en hier dus verder onbesproken kunnen blijven, kan wel worden 
vastgesteld dat deze voomemens de vrees voor een onwenselijke opeensta-
peling van bevoegdheden bij de BOD' s extra versterken. Ook tegen de ach-
tergrond van deze ontwikkelingen lijkt het alleszins wenselijk om voorstel-
len te ontwikkelen teneinde dat gevaar te beteugelen. Enig tegenwicht kan 
onder meer worden geboden door de opsporingsbevoegdheden van de 
BOD's af te bakenen in bovenstaande zin. 

Samengevat behelst deze voorgestelde bevoegdheidsafbakening, dat 
BOD's kunnen beschikken over de volgende opsporingsbevoegdheden: 
— De algemene opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvor- 

dering 
- zowel ten behoeve van de opsporing van feiten die strafbaar zijn 

gesteld bij of lcrachtens de beleidsinstrumentele wet(ten) met de 
opsporing waarvan ze speciaal zijn belast, 

- als ten behoeve van de opsporing van commune delicten waarmee 
ze tijdens hun taakuitoefening in aanraking komen. In dat geval is 
(dus) een verdenking vereist. 

Daarbij geldt de volgende restrictie: 

150 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II, 2000-2001, 26 055, nr. 6 p. 1. De regering is van 
oordeel dat een BOD over alle wettelijk toegestane middelen moet kunnen beschiklcen 
voor het opsporen van o.a. zware criminaliteit in het desbetreffende bijzondere opspo-
ringsveld. 

151 Zie Kamerstukken II, 2000-2001, 26 055, nr. 6. 
152 Een politieregister mag alleen worden gevoerd met het oog op de eigen taakuitoefening. 
153 Vgl. Kamerstukken II, 2000-2001, 26 955, nr. 7, p. 24 
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ze beschikken niet over de — meeste — bijzondere opsporingsbevoegd-
heden (BOB) van titel IVa e.v. van het Wetboek van Strafvordering; 

— De speciale opsporingsbevoegdheden die (nu nog) zijn geregeld in de 
beleidsinstrumentele wet(ten) met de handhaving waarvan ze primair 
zijn belast, inclusief de WED-opsporingsbevoegdheden waarvoor het 
verdenkingsvereiste niet geldt. 154  Echter, uitsluitend ten behoeve van de 
opsporing van de in de betreffende wet(ten) strafbaar gestelde feiten. 

6.2.4 	Een `restcategorie' opsporingsambtenaren. 

Opsporingsambtenaren kunnen op grond van de huidige wetssystematiek en 
handhavingspraktijk worden onderscheiden in reguliere opsporingsambtena-
ren en buitengewone opsporingsambtenaren. Wat betreft de categorie bui-
tengewone opsporingsambtenaren kan vervolgens nog het volgende onder-
scheid worden gemaakt: 
— Ambtenaren/inspecties die primair zijn belast met het bestuurlijke toe-

zicht op de naleving van een bepaalde wet of verordening, en aan wie 
daarnaast de status van buitengewoon opsporingsambtenaar is verleend, 
teneinde hun (tevens) bepaalde opsporingsbevoegdheden te kunnen toe-
kennen; 

— Ambtenaren die primair zijn belast met de handhaving van bepaalde 
bijzondere wetten, en die organisatorisch zijn ondergebracht in een Bij-
zondere Opsporingsdienst. 
(Voorheen bestond de handhaving door deze BOD's veelal uit een 
mengvorm van toezicht en opsporing. In de voorstellen van de regering 
dient de handhaving door BOD's nadrukkelijker te worden beschouwd 
als het strafrechtelijke sluitstuk van bestuurlijke handhavingsmodalitei-
ten en scherper dan voorheen te worden onderscheiden van bestuurlijk 
toezicht. Bestuurlijk toezicht dient te worden overgelaten aan inspec-
ties. Vgl. eerste gedachtestreepje); 

— Een restcategorie buitengewone opsporingsambtenaren die niet vallen 
onder de categorie bestuurlijke toezichthouders, noch organisatorisch 
zijn ondergebracht in een BOD (dan wel: die zijn verbonden aan een 
BOD, maar daartoe feitelijk niet behoren 155). 

154 Overigens kan de FIOD niet beschikken over WED-bevoegdheden. Voor deze bijzonde-
re opsporingsdienst geldt een speciale regeling. 

155 Wat dat betreft kan een parallel worden getrokken met het ondersteunend personeel in 
de zin van art. 3-1-b Polw, dat wel in dienst is bij de politic, maar geen politietaken ver-
vult. Voorzover deze functionaissen bepaalde opspoiingstaken moeten kunnen vervul-
len en over bepaalde opsporingsbevoegdheden moeten kunnen beschikken, kan hun de 
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Voorts bleek, dat nog een andere indeling van BOA' s mogelijk is, die 
als het ware dwars door de hierboven geschetste categorieen heenloopt: 

— BOA' s aan wie een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend (door 
de Minister van Justitie of het college van P-G's); 

— BOA' s die behoren tot een dienst die door de Minister van Justitie is 
aangewezen als een organisatorische eenheid van BOA' s (de zgn. cate-
goriale aanwijzing); 

— BOA's die op grond van een bijzondere wet zijn belast met de opspo-
ring van feiten die in die wet strafbaar zijn gesteld, en BOA's die op 
grond van een verordening zijn belast met het toezicht op de naleving 
daarvan en in dat verband tevens over opsporingsbevoegdheden be-
schikken. 

Uit dit overzicht kan worden afgeleid dat het huidige stelsel een restcategorie 
van BOA' s kent die niet zijn in te delen in de categorieen zoals die in de vo-
rige subparagrafen zijn geschetst, zodat de voorgestelde taak- en bevoegd-
heidsafbakening die daarop is geent, op hen niet van toepassing is. 

Het betreft een omvangrijke categorie BOA's (rond de 20000 perso-
nen), waarvan een deel de BOA-status onleent aan een alcte van opsporings-
bevoegdheid, een deel `categoriaal is aangewezen', en een deel is benoemd 
op grond van een bijzondere wet. 

De vraag is, hoe deze restcategorie kan worden ingepast in het hierbo-
ven geschetste grondmodel (waaraan de voorgestelde bevoegdheidsafbake-
ning is gekoppeld), zonder tekort te doen aan de ongetwijfeld grote voorde-
len van het huidige wettelijke systeem, dat ruimte biedt voor differentiatie en 
maatwerk in het voortraject van de strafrechtelijke rechtshandhaving. Zo kan 
er ontegenzeggelijk behoefte bestaan aan buitengewone opsporingsambtena-
ren zonder bestuurlijk toezichthoudende taken — die dus niet tot een `inspec-
tie' kunnen worden gerekend maar met een dermate beperkte opspo-
ringstaak op een bepaald deelterrein, dat het tevens niet in de rede ligt hen in 
een BOD onder te brengen of hen de status van de reguliere opsporings-
ambtenaar te verlenen. Vgl. bijvoorbeeld sommige ambtenaren van art. 3-1-b 
Polw (administratief en ander ondersteunend politiepersoneel, zoals mede-
werkers verwerlcing bekeuringen of technisch controleurs verkeer) die moe-
ten kunnen beschilcken over enkele taakgerelateerde opsporingsbevoegdhe- 

4- 

status van BOA worden verleend. 
Vgl. ook Ministerie van Justitie, Transparantie en samenhang in de bijzondere opspo-
ring (rapportage van het project Regeringsaldcoord 1998 en Bijzondere Opsporingsdien-
sten), p. 59. 
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den — zoals het opmaken van een p.-v. van aangifte — en daartoe categoriaal 
zijn benoemd tot buitengewoon opsporingsambtenaar. 
Deze constructie zal nauwelijks discussie oproepen. 156  

Echter, wat betreft andere categorieen buitengewone opsporingsambte-
naren, zoals terreinbeheerders die in dienst zijn van een stichting of vereni-
ging, en die op grond van een akte van opsporingsbevoegdheid de status van 
BOA hebben verworven, kan men zich afvragen of het begrip `opsporings-
ambtenaar' daarmee niet wat erg ver is opgerekt; dan wel: of deze BOA's 
wel moeten kunnen beschikken over de dwangmiddelen en andere opspo-
ringsbevoegdheden van het Wetboek van Strafvordering, in plaats van 
(slechts) over de `opsporingsbevoegdheden' waarvan elke burger zich in be-
ginsel kan bedienen. Anders gezegd: of de grens tussen particuliere opspo-
ring en opsporing van overheidswege daannee niet wat al te gemakkelijk is 
overschreden; vooral als daarbij wordt bedacht dat er nogal eens ontheffin-
gen worden verleend wat betreft opleidingseisen, en dat de regeling betref-
fende het directe toezicht op deze BOA's (door de korpschef van een regio-
naal politiekorps) in feite vaak een wassen neus blijkt te zijn. Dat alles raakt 
overigens aan de vraag wat de doorslaggevende maatstaf is of zou moeten 
zijn voor het onderscheid tussen opsporing van overheidswege en opsporing 
door particulieren. Echter, op die kwestie wordt hier niet nader ingegaan, 
mede omdat daar in een ander verband aandacht aan zal worden besteed (zie 
o.a. het deelrapport van Fijnaut). Hier wordt slechts beoogd te illustreren dat 
aan het huidige wettelijke systeem bepaalde risico's kleven, doordat de wet 
grote discretionaire ruimte laat wat betreft het verlenen van een BOA-status. 

Ter bestrijding van onaanvaardbare uitwassen en wildgroei die daarvan 
het gevolg (kunnen) zijn, wordt dan ook voorgesteld het verlenen van een 
BOA-status en het toekennen van de daarbijbehorende bevoegdheden meer 
dan voorheen aan wettelijke regels te binden. 157  Regels die recht doen aan de 

156 Alhoewel het nog maar de vraag is in hoeverre BOA's in alle gevallen ook daadwerke-
lijk opsporingshandelingen verrichten. De verwerking van bekeuringen kan bftvoor-
beeld slecht als een opsporingsactiviteit worden betiteld. In andere gevallen lijkt een 
grotere bewijskracht van een p.-v. het belangrijkste oogmerk te zijn om bepaalde func-
tionarissen 'de BOA-status te verlenen. Vgl. ondersteunend of adrninistratief personeel 
dat aangiftes opneemt. 

157 Naar geldend recht is de opsporingsbevoegdheid van BOA's ook nu al wel te herleiden 
tot de vereiste wettelijke basis, maar als gevolg van de verregaande mate van 
(sub)delegatie op dit terrein is het in de praktijk de administratie die deze opsporingsbe-
voegdheid toekent. Daarbij is het niet ondenkbaar dat de opeenstapeling van bevoegd-
heden die daarmee nogal eens gepaard gaat, voorbijgaat aan hetgeen de wetgever heeft 
beoogd met de wettelijke differentiatie in (opsporings)bevoegdheden. Het is maw. 
maar zeer de vraag of de wetgever heeft bedoeld een pakket (opsporings)bevoegdheden 
aan te bieden in de wet (algemeen en bijzonder), waaruit naar haftelust kan worden `ge- 
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behoefte aan maatwerk, maar waarin tevens de desiderata zijn verdiscon-
teerd die (ook) ten grondslag liggen aan de bevoegdheidsafbakening die in 
de vorige subparagrafen is geschetst aan de hand van het geIntroduceerde 
grondmodel. 

Vanuit die invalshoek wordt voorgesteld om tenrninste in de wet te re-
gelen, dat de opsporingstaak van categoriaal of bij akte benoemde BOA's 
strikt beperkt dient te blijven tot de in de wet, of in ieder geval door de Mi-
nister van Justitie, aangeduide taakaccenten of opsporingsterreinen. Of an-
ders gezegd: tot bepaalde `gevallen' die nauwkeurig zijn omschreven in een 
ministeriele regeling. Dat zou in grote lijnen overeenkomen met het stelsel 
zoals dat nu al geldt voor de Kon. Marechaussee (zie art. 141-c Sv). Voorts 
dient wettelijk te worden vastgelegd dat deze BOA's ten behoeve van hun 
beperkte opsporingstaak slechts kunnen beschikken over enkele `basisbe-
voegdheden' van het Wetboek van Strafvordering, zoals aanhouden, inbe-
slagnemen en het opmaken van een p.-v. 

Daarmee wordt recht gedaan aan de behoefte aan maatwerk zonder dat 
daarmee het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel tezeer in de knel komt. 
Voorts worden daarmee de risico's die samenhangen met de discretionaire 
bevoegdheid van het bestuur om een opsporingsbevoegdheid te verlenen, en 
de omvang daarvan te bepalen, tot aanvaardbare proporties teruggebracht. 

Voor een goede beeldvorming wordt hieronder de ruimte die nog aan de ad-
ministratie moet worden gelaten om zelf opsporingstaken te kunnen toebe-
delen (aangenomen dat aan deze vorm van maatwerk niet valt te ontkomen), 
nader ingekaderd in een gedifferentieerd stelsel van wettelijke buitengren-
zen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de huidige wijzen van benoeming: 
bij akte, categoriaal, of op grond van een bijzondere wet. Het voorstel be-
heist een centrale regeling in de wet, waarin voor elk van deze 
(sub)categorieen BOA's voorwaarden worden vastgelegd en bevoegdheden 
worden afgebakend, die verschillen naar gelang ze de titel voor hun opspo-
ringsbevoegdheid ontlenen aan de wet, een akte, of een categoriale aanwij-
zing. 

a. 
Voor BOA's die de titel voor hun opsporingsbevoegdheid rechtstreeks ont-
lenen aan een (bijzondere) wet 158 , dient te worden voorzien in een regeling 
die hun opsporingstaak beperkt tot: 
4- 

shopt'. Daaromtrent zal een centrale wettelijke regeling in ieder geval uitsluitsel moeten 
geven. 

158 Benadrukt zij, dat in dit verband moet worden onderscheiden in twee betekenissen van 
---> 

671 



De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden 
in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing 

— de opsporing van de feiten die strafbaar zijn gesteld in de desbetreffen-
de wet, 

— en enkele daarmee samenhangende — in deze regeling nader te om-
schrijven — commune delicten (zie voor een opsomming van deze zgn. 
'annexe' en `connexe' commune delicten de subparagraaf `toezichthou-
ders'). 

Dat impliceert dus een verbod om deze BOA's een algemene opsporingsbe-
voegdheid te verlenen, of liever gezegd, hen te belasten met een algemene 
opspori ngstaak. 

Wat betreft de opsporingsbevoegdheden waarover deze BOA's moeten kun-
nen beschikken, geldt hetzelfde als is voorgesteld t.a.v. de BOD's (en, indien 
er geen sprake is van beleidsinstrumentele wetgeving, t.a.v. reguliere opspo-
ringsambtenaren): 
— Voorzover de bijzondere wet voorziet in (t.o.v. de commune opspo-

ringsbevoegdheden) ruimere opsporingsbevoegdheden, kunnen deze 
BOA's daarover beschikken. Indien daarvoor het verdenkingsvereiste 

4- 
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de zinsnede `belasten met opsporing'. (Deze zinsnede komt zowel voor in het huidige 
art. 142-1-c, als in de verschillende bijzondere wetten waar art. 142-1-cop doelt.): 
1 Het `belasten met opsporing' in de betekenis van het `aanduident van de categorieen 

opsporingsambtenaren die reeds op grond van een — andere — titel de status van op-
sporingsambtenaar hebben verkregen, en aan wie wordt opgedragen de feiten die 
strafbaar zijn gesteld in de desbetreffende wet op te sporen (dan wel: ten aanzien van 
wie buiten twijfel wordt gesteld dat het opsporen van deze delicten binnen het bereik 
van hun opsporingstaak valt). 

2 Het 'belasten met opsporing' in de betekenis van het iverlenen van een opsporings-
bevoegdheid' (terzake van de feiten die in de desbetreffende wet strafbaar zijn ge-
steld) aan bepaalde categorieen ambtenaren die nog niet de status van opsporings-
ambtenaar bezitten. 

Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op de tekst van het huidige art. 142-1-c 
Sv jo. art. 17-1 WED. In art. 17-1 WED worden beide betekenissen op een enigszins 
verwarrende manier door elkaar gebruilct. 
Voor de redenen die ten grondslag liggen aan de keuze van de wetgever om zich (in bij-
zondere wetten) te bedienen van beide betekenissen, zie Blok en Besier dl. I, p. 431 e.v. 
Daarmee wordt buiten twijfel gesteld dat de opsporingstaak van reguliere opsporings-
ambtenaren zich ook uitstrekt tot feiten die in de desbetreffende bijzondere wetten 
strafbaar zijn gesteld. Ms de zinsnede `belasten met' alleen zou worden gebruikt om 
buitengewone opsporingsambtenaren een bevoegdheid toe te kennen, zou immers o.g.v. 
een a contrario-redenering kunnen worden geconcludeerd dat reguliere opsporings-
ambtenaren die bevoegdheid niet hebben. 
Wat betreft de in deze subparagraaf behandelde grestcategorie' wordt gedoeld op de 
laatste betekenis: het verlenen van een opsporingsbevoegdheid tbs. de in de bijzondere 
wet opgedragen opsporingstaak. 
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niet geldt, kunnen deze bevoegdheden eveneens zonder verdenking 
worden toegepast; 

— Voorts kunnen deze BOA' s t.b.v. hun beperkte opsporingstaak beschik-
ken over de `gewone' opsporingsbevoegdheden van het Wetboek van 
Strafvordering (dus met uitzondering van de bijzondere opsporingsbe-
voegdheden van de wet BOB). 

b. 
Voor BOA' s die de titel voor hun opsporingsbevoegdheid ontlenen aan een 
categoriale aanwijzing en die tevens behoren tot een BOD of een inspectie, 
geldt hetgeen hierboven is voorgesteld inzake de BOD's en de inspecties. 
Voor BOD's en inspecties gelden — zoals betoogd — aparte regimes. 

Zie ook het voornemen van de regering om voor BOD' s een speciale 
'Wet op de BOD's' in het leven te roepen. 

Voor BOA' s die de titel voor hun opsporingsbevoegdheid ontlenen aan 
een categoriale aanwijzing, maar niet tevens behoren tot een BOD of in-
spectie, dient te worden voorzien in een bepaling die de Minister van Justitie 
opdraagt de taken waarmee deze BOA' s worden belast, en de daaraan gere-
lateerde opsporingsbevoegdheden, nauwkeurig te omschrijven. Dat wil zeg-
gen: 
— nauwkeurig te omschrijven tot welke situaties/gevallen de opspo-

ringstaak zich beperkt (d.w.z. de specifieke taken of taakaccenten die 
samenhangen met de `opsporingscontexe of het speciale `opsporings-
veld' waarin ze werkzaam zijn 159 ; vgl. art 6 Polw voor de politietaken 
van de Koninklijke Marechaussee 160); 

— te bepalen of de opsporingstaak wordt beperkt tot de opsporing van fei-
ten die strafbaar zijn gesteld in een of meer bijzondere wetten (met 
eventueel enkele 'annexe' of `connexe' commune delicten), dan wel 
zich uitstrekt tot alle strafbare feiten. I61  

159 Vgl. buscontroleurs met een BOA-status, die hun opsporingsbevoegdheid dienen te 
beperken tot het controleren op zwartrijden en overtredingen van de vervoerswetgeving, 
en voorts binnen de 'context' of het 'veld' (busvervoer) van hun opsporingstaak dienen 
te blijven. Vgl. ook boswachter, parkeercontroleurs etc. Overigens kunnen deze functi-
onarissen voor het merendeel tot `toezichthouders' (inspecties) met een beperkte opspo-
ringsbevoegdheid worden gerekend. 

160 Er is jets voor te zeggen de opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee 
onder te brengen in deze categorie. Immers, de opsporingstaak van (bepaalde ambtena-
ren van) de Kon. Marechaussee is weliswaar algemeen, maar beperkt tot een bepaalde 
handhavingscontext. 

161 Vgl. een technisch rechercheur (en andere ambtenaren i.d.z.v. art. 3-1-b Polw, aan wie 
de status van BOA is toegekend). Hun opsporingstaak is beperkt tot een bepaald taakac- 

- + 
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En, wat betreft de opsporingsbevoegdheden waarover deze BOA's kunnen 
beschikken, 
— te omschrijven over welke (beperkte) taakgerelateerde opsporingsbe-

voegdheden deze BOA' s kunnen beschikken. 

C. 

Voor BOA's die de titel voor hun opsporingsbevoegdheid ontlenen aan een 
akte van opsporingsbevoegdheid, dient te worden voorzien in een centrale 
regeling die nauwkeurig de voorwaarden omschrijft waaraan moet zijn vol-
daan om voor een akte van opsporingsbevoegheid in aanmerking te komen. 
Dit geldt overigens ook voor de andere categorieen. Vgl. het BBO (eisen 
m.b.t. opleiding, beediging, toezicht, etc.). Zie ook de voorstellen die dien-
aangaande verderop zullen worden geformuleerd. 

Maar afgezien daarvan zullen in de centrale regeling enkele bovengren-
zen moeten worden getrokken. Voorgesteld wordt te bepalen: 
— dat aan deze categorie geen algemene opsporingsbevoegdheid (of liever 

gezegd: geen algemene opsporingstaak) kan worden toebedeeld. 
Dat wil zeggen, dat in de akte van opsporingsbevoegdheid nauwkeurig 
dient te worden omschreven: 
- 	tot welke speciale situaties of gevallen (d.w.z. de `handhavings- 

context' of het `opsporingsveld', zie onder b) de opsporing zich 
dient te beperken 

- 	en/of tot de opsporing van welke delicten de opsporingstaak zich 
dient te beperken 162 ; 

4- 

cent, maar kan betrekking hebben op alle strafbare feiten. 
In dit verband zij nog opgemerkt dat het begrip 'algemene opsporingsbevoegdheid' tot 
misverstanden aanleiding kan geven. Dat hangt samen met het felt dat het begrip 'op-
sporingsbevoegdheid' soms betrekking heeft op de delicten die kunnen worden opge-
spoord ( vgl. Ministerie van Justitie, Transparantie en samenhang in de bijzondere op-
sporing (rapportage van het project Regeringsakkoord 1998 en Bijzondere Opsporings-
diensten), o.a. p. 69 onderaan), maar soms ook op de bevoegdheden die mogen warden 
uitgeoefend. Vgl. de circulaire van Mth. v. Justitie d.d. 20-10-1999, 796329/599/CS, 
Bijlage B, p. 4. Dat pleit ervoor om het begrip calgemene opsporingsbevoegdheid' zo-
veel mogelijk te vermijden. 

162 Ook hier geldt — evenals onder b — dat de opsporingstaak primair wordt bepaa1d en be-
grensd door het terrein waarop deze BOA's opereren (de taakafbakening is daarbij toe-
gesneden op de taakaccenten zoals die voortvloeien nit de speciale handhavingscontext 
of het speciale opsporingsveld waarop deze BOA's zich bewegen). Vgl. de boswachter, 
die — in dit licht bezien — buiten zijn lerrein' geen opsporingsbevoegdheid heeft. Gege-
ven deze beperking zal er in het algemeen weinig reden zijn de opsporingstaak nog ver-
der te beperken, bijvoorbeeld door de opsporingstaak te beperken tot bepaalde delicten. 
Toch moet ook die mogelijkheid worden opengelaten. 

674 



De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden 
in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing 

- 	en tot. welke annexe of connexe delicten deze beperkte .opspo-. 
ringstaak eventueel kan worden uitgebreid (zie voor een opsom-
ming van de daarvoor in aanmerking komende annexe en connexe 
delicten de subparagraaf over toezichthouders). 

En voorts, wat betreft de opsporingsbevoegdheden waarover deze BOA's 
moeten kunnen beschikken, in de centrale regeling te bepalen 
— dat in de akte van opsporingsbevoegdheid nauwkeurig dient te worden 

omschreven over welke taakgerelateerde opsporingsbevoegdheden de 
desbetreffende BOA' s ten behoeve van hun beperkte opsporingstaak 
kunnen beschikken. 
Denkbaar is dat in de desbetreffende bepaling als bovengrens een op-
somming van de opsporingsbevoegdheden wordt opgenomen waarover 
deze categorie BOA's maximaal kunnen beschikken. 

Hiermee is in grote lijnen een systeem van bevoegdheidsafbakening ge-
schetst betreffende de onderhavige `restcategorie' BOA' s. Een systeem 
waarin enerzijds de desiderata die ten grondslag liggen aan het hierboven 
geintroduceerde grondmodel, zoveel mogelijk zijn verdisconteerd, maar 
waarin anderzijds ruimte is gelaten voor maatwerk door de lagere wetgever 
en het bestuur.Vanzelfsprekend zal nog een aantal andere zaken moeten 
worden geregeld, zoals opleidings-, kwalificatie-, vakbekwaamheids-, be-
trouwbaarheids- en andere benoemingseisen, de verantwoordings- en toe-
zichtlijnen, de beediging etc.(vgl. het Besluit Buitengwoon Opsporingsamb-
tenaar). Echter, dat valt buiten het bestek van het onderhavige voorstel, dat 
betreldcing heeft op de bevoegdheidsafbakening in het voortraject van de 
strafrechtelijke rechtshandhaving. Verderop zal op deze andere kwesties nog 
nader worden ingegaan. 

6.3 	De wettelijke regeling 

In het voorafgaande is uiteengezet dat de onderhavige voorstellen beogen de 
taalc- en bevoegdheidsafbakening in het voortraject van de strafrechtelijke 
rechtshandhaving meer dan nu het geval is aan centrale wettelijke regels (in 
formele zin) te binden en in dat verband tevens te voorzien in een wettelijke 
herverkaveling van de opsporingsbevoegdheden. Hieronder zullen de in de 
vorige subparagrafen uitgezette lijnen verder worden uitgewerkt. Echter, 
omdat een gedetailleerde wettechnische uitwerking van de voorstellen buiten 
het bereik van dit deelrapport valt, zal worden volstaan met een korte behan-
deling van enkele wettechnische implicaties van de voorstellen. 
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6.3.1 	De wettelijke systematiek: enkele wettechnische implicaties 

Het behoeft geen betoog dat het Wetboek van Strafvordering in de eerste 
plaats uitsluitsel zal moeten geven omtrent de vraag welke functionarissen 
met een opsporingstaak worden belast en dus bevoegd zijn om van over-
heidswege opsporingshandelingen te verrichten. 

In dat verband kan men zich afvragen, welke betekenis het huidige onderscheid tus-
sen de opsporingsambtenaren van art. 141 Sv en de buitengewone opsporingsambte-
naren van art. 142 Sv nog heeft. I63  Een herbezinning omtrent het doe dat met dit 
wettelijk verankerde onderscheid zou zijn gediend, dan we!: een speurtocht naar een 
plausibele reden of verklaring voor dat onderscheid, is in ieder geval tegen de ach-
tergrond van de onderhavige voorstellen op zijn plaats. Aan de hand daarvan kan 
worden vastgesteld of er nog steeds goede gronden zijn om het onderscheid te hand-
haven, of dat het maar beter kan worden opgeheven. In dat verband kan worden ge-
wezen op enkele overwegingen die daarbij een rol kunnen spelen. 

163 De geschiedenis van het onderscheid gaat terug tot het Ontwerp Wetboek van Strafvor-

dering van 1828. Art 1 van het ontwerp (art. 11 van het latere wetboek) bevatte een op-
somming van de opsporingsambtenaren. Echter, lid 8 van de ontwerpbepaling liet er 
geen twij fel bestaan dat deze opsomming niet enumeratief was bedoeld. 
Lid 8 luidde: '[Met het opsporen ...zijn (tevens) belast...] Al de andere beambten in 
zaken van de bijzondere wetten aan hunne waakzaamheid toevertrouwd.' 
Dit stelsel stond in de opeenvolgende ontwerpen van het Wetboek nauwelijks ter dis- 
cussie, afgezien van een enkele opmerking over enige tekstuele onduidelijkheden. Ter 
gelegenheid van de invoeringswet Wetboek van Strafvordering onderging (het tot art. 

• 142 vernummerde) artikellid overigens wel een wezenlijke redactionele wijziging. Dat 
hield verband met het feit dat, tengevolge van de in bijzondere wetten gebezigde uit-
drukkingen (zoals: 'de betreffende personen worden belast met: de handhaving van de 
bijzondere wet; de zorg voor de naleving van de bijzondere wet; het waken tegen over-

tredingen van de bijzondere wet,' etc.) niet altijd onbetwistbaar vaststond of de desbe-
treffende ambtenaren al dan niet over opsporingsbevoegdheid beschikten. Door de 
nieuwe redactie werd dat ondervangen. Daarmee liet de wetgever Cr geen misverstand 
over bestaan, dat ook personen die waren belast met het `toeziche op de naleving van 
een wet, over opsporingsbevoegdheid beschikten. 
Pas toen ter gelegenheid van de concipiering van de nieuwe politiewet (1993) werd 
geconstateerd, dat het tot dan toe geldende stelsel tot de nodige wildgroei leidde, kreeg 
het onderscheid reguliere opsporingsambtenaren vs. buitengewone opsporingsambtena-
ren wat meer relief in die zin, dat aan het onderscheid bepaalde consequenties werden 
verbonden. Uitgangspunt werd, dat buitengewone opsporingsambtenaren — i.t.t. regulie-
re opsporingsambtenaren — in beginsel door de Minister van Justitie dienden te worden 
aangewezen en aan bepaalde eisen moesten voldoen, die verschilden van de opleidings-
en andere benoemingseisen voor de reguliere politic. D.w.z. dat lhandhavers' van bij-
zondere wetten hun opsporingsbevoegheid niet !anger automatisch ontleenden aan het 
feit dat ze in de desbetreffende wet waren belast met enigerlei vonn van toezicht of 
(meer algemeen) met handhaving. Het onderscheid heeft dus meer een pragmatische 
dan een beginselmatige achtergrond. 
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Het door sommigen 164  gehanteerde uitgangspunt dat buitengewone opsporingsamb-
tenaren zich (slechts) zouden onderscheiden van de opsporingsambtenaren van art. 
141 Sv doordat BOA's, i.t.t. de opsporingsambtenaren van art. 141 Sv, niet zijn be-
last met (andere) politietaken — zoals de handhaving van de openbare orde en hulp-
verlening — lijkt niet helemaal juist, dan wel achterhaald. Immers, van de Rijksre-
cherche (bijzondere politieambtenaren in de zin van art. 3-2 jo. 3-1-a jo. 43 Polw, 
die eveneens behoren tot de categorie opsporingsambtenaren van art. 141-b Sv) kan 
evenmin worden gezegd dat ze zijn belast met deze andere politietaken. Voorts zul-
len ook de 'BOD's nieuwe stijl' (die in het voorstellen van de regering de art 141 
Sv-status zullen verkrijgen) slechts worden belast met een opsporingstaak, en dus 
eventnin met andere politietaken. 

Eveneens onhoudbaar lijkt de veronderstelling dat de opsporingsambtenaren 
van art 141 Sv zouden zijn belast met een 'algemene opsporingstaak', terwijl de 
buitengewone opsporingsambtenaren van art. 142 Sv slechts zouden zijn belast met 
een 'beperkte opsporingstaak'. Immers, ook de bovenvermelde bijzondere opspo-
ringsambtenaren van art. 141b jo. 3-2 jo. 43 Polw (de Rijksrecherche) hebben, 
evenals de ambtenaren van de Kon. Marechaussee van art. 141-c Sv, slechts een 
beperkte opsporingstaak. Dat wil zeggen beperkt tot een bepaald opsporingsterrein, 
i.e. beperkt tot bepaalde `gevallen' (art. 141-c Sv) resp. tot bepaalde taken (art. 43 
Polw). Ook indien men het begrip 'algemene opsporingstaak' wil uitleggen als `niet 
beperkt tot bepaalde delicten' (dus zich uitstrekkend tot alle delicten), dan moet 
worden vastgesteld dat zowel de opsporingsambtenaren van art. 141 Sv, als de bui-
tengewone opsporingsambtenaren van art. 142 Sv, een algemene opsporingstaak in 
die betekenis kunnen hebben. Vgl. het administratieve en andere ondersteunende 
personeel van politie, aan wie een BOA-status is verleend met het oog bepaalde 'op-
sporingstaken' waarmee ze zijn belast. Zoals het opnemen van aangiftes, het ver-
werken van bekeuringen, het verrichten van technisch onderzoek (vgl. de technische 
recherche). Het zal duidelijk zijn dat deze 'opsporingstaken' zich niet (dienen te) 
beperken tot bepaalde delicten. In die zin hebben ze dus een 'algemene opspo-
ringstaalc' . 165  

Het onderscheid tussen de opsporingsambtenaren van art. 141 Sv resp. van art. 142 
Sv valt dus niet samen met het onderscheid 'algemene opsporingstaak' vs. 'beperkte 
opsporingstaak'. 

Een onderscheidend criterium of kenmerk kan evenmin worden gevonden in de 
veronderstelling dat de opsporingsambtenaren van art. 141 hun opsporingsbevoegd- 

164 Vgl. het `Startdocument Expert Meeting' t.b.v. de Evaluatie regeling Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar, Min. van Justitie (Directie Opsporingsbeleid), Den Haag, 2001, 
par. 1 (inleiding). 

165 Dat alles nog afgezien van de constructie van art. 142-2 Sv, op grond waarvan de op-
sporingsbevoegdheid van BOA's zich kan uitstrekken tot alle strafbare feiten en waar-
mee BOA's dus een `algemene opsporingstaak' kunnen lcrijgen. Dat is overigens ook 
een van de redenen geweest voor de voorstellen om BOD's (die via die weg veelal een 
algemene opsporingstaak hebben gekregen; zie par. 2) dan maar de status van opspo-
ringsambtenaar ex art 141 Sv te verlenen. Zie o.m. het rapport `Transparantie en sa-
menhang in de bijzondere opsporing', Min. v. Justitie, Den Haag, 2000, p. 57, laatste 
tekstblok. 
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held rechtstreeks ontlenen aan art. 141 Sv zelf, terwijI voor de buitengewone opspo-
ringsambtenaren van art. 142 Sv nog een `tussenstap' nodig is (zoals een categoriale 
aanwijzing, een akte van opsporingsbevoegdheid of de aanwijzing in een bijzondere 
wet). Ook voor een grote groep opsporingsambtenaren van de Koninklijke Mare-
chaussee ex art. 14I-c geldt, dat ze pas na de voorgeschreven `tussenstap' (het aan-
wijzen door de Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Justi-
tie) over opsporingsbevoegdheid beschikken. In die zin vertoont art. 141-c (laatste 
zinsdeel) dus grote gelijkenis met art. 142-b of met art. 142-c jo. (bijvoorbeeld) art. 
17-1-2e WED. 

Men zou voorts kunnen stellen dat een doorslaggevend kenmerk van het onder-
scheid is, dat de opsporingstaak van de opsporingsambtenaren van art. 141 Sv be-
hoort tot hun hoofdtaken (evt. in combinatie met andere hoofdtaken) terwijI de 
hoofdtaken van BOA's op een ander terrein liggen, waarmee hun opsporingstaak 
slechts als een afgeleide van, of als een aanvulling op hun hoofdtaak moet worden 
beschouwd. Maar ook die verklaring voldoet niet, in ieder geval niet in zijn alge-
meenheid. Immers, ook de `opsporingstaak' van bijvoorbeeld de technische recher-
che (een categorie BOA's) behoort tot de hoofdtaken van die dienst. 

Tenslotte kan er nog op worden gewezen dat opsporingsambtenaren ex art. 141 
Sv ook wel `algemene opsporingsambtenaren' worden genoemd, ter onderscheiding 
van de `buitengewone opsporingsambtenaren' van art. 142 Sv, die over een gelimi-
teerde opsporingsbevoegdheid zouden beschikken. I66  Zoals hierboven bleek, impli-
ceert dat niet dat deze `algemene opsporingsambtenaren' altijd, en BOA's nooit een 
algemene opsporingstaak zouden hebben. 

Met enige welwillendheid zou men kunnen stellen dat de functie van `alge-
meen opsporingsambtenaar' ex art. 141 Sv (ideaaltypisch) de meest omvattende 
opsporingstaak veronderstelt, en dat daarop de wettelijk verankerde interdependentie 
tussen deze functie en de daarvoor vereiste opleiding (en andere benoemingsvoor-
waarden) is gebaseerd. Opsporingsambtenaren die daarin niet zijn in te passen, zijn 
dart te beschouwen als `buitengewoon' opsporingsambtenaar. 

Wat daar ook van zij, een overtuigende reden of verklaring voor het huidige 
onderscheid tussen de opsporingsambtenaren van art. 141 Sv en de opsporingsamb-
tenaren van art. 142 Sv (dan wel het doe! dat met het onderscheid wordt gediend) is 
moeilijk te traceren. Wellicht moet andersom worden geredeneerd en kan in het ka-
der van een zoektocht naar relevante onderscheidende kenmerken worden volstaan 
met het volgende, even simpele als voor de hand liggende antwoord. `Algemene 
opsporingsambtenaren' (een term van het Ministerie van Justine) zijn functionaris-
sen die als zodanig zijn benoemd en beedigd en (dus) voldoen aan de daarvoor gel-
dende opleidingseisen en andere benoemingsvoorwaarden. Buitengewone opspo-
ringsambtenaren zijn functionarissen die als zodanig zijn benoemd en beedigd en 
(dus) voldoen aan de daarvoor geldende (afwijkende) opleidings- en andere benoe-
mingseisen. 

166 Zie bijvoorbeeld: Rapport 'Transparantie en samenhang in de bijzondere opsporing'; 
Min. van Justine, p. 57, laatste tekstblok. 

678 



De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden 
in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing 

Vanuit deze invalshoek zijn aan het onderscheid weliswaar bepaalde consequenties 
verbonden of te verbinden, I67  die liggen in de sfeer van de taalcomvang, opleidings-
en andere benoemingseisen, en die dus wel een zekere invulling geven aan het on-
derscheid. Echter, deze consequenties hebben, zoals hierboven bleek, geen `statisch' 
karakter en hebben ook anderszins geen doorslaggevende of eenduidige betekenis in 
de definitie-sfeer. En wat belangrijker is: ook wat betreft deze consequenties (oplei-
dingseisen e.d.) lijkt — in het licht van de onderhavige voorstellen — niet alleen te 
moeten worden gedifferentieerd tussen de `algemene opsporingsambtenaren' en de 
BOA's, maar ook binnen deze categorieen. Immers, ook voor de verschillende 
(sub)categorieen opsporingsambtenaren van art. 141 Sv dienen gedifferentieerde 
opleiding- en andere benoemingseisen te gelden, die verband houden met hun speci-
fieke taken. De betekenis van het onderscheid tussen art. 141 Sv resp. art. 142 Sv 
opsporingsambtenaren is dus ook vanuit deze invalshoek maar zeer betrekkelijk. 
Temeer daar zal worden voorgesteld om ook wat betreft de BOA's de vereiste inter-
dependentie tussen taken, bevoegdheden en opleidings- en andere benoemingseisen 
(en de differentiatie die daaruit voortvloeit), wettelijk te verankeren. Dat wil zeggen, 
dat er ook wat dat betreft weinig verschil meer zal bestaan tussen beide 
(hoofd)categorieen opsporingsambtenaren. 

Kortom: het onderscheidend criterium voor de huidige indeling in art. 141 resp. 
art 142 Sv opsporingsambtenaren is niet erg helder, dan wel: lijkt te zijn achterhaald. 
Niet omdat een wettelijk onderscheid tussen verschillende categorieen opsporings-
ambtenaren niet noodzakelijk zou zijn, maar omdat de huidige indeling een onnodig 
en enigszins verwarrend onderscheid lijkt te maken tussen twee hoofdcategorieen 
opsporingsambtenaren (algemeen en buitengewoon), waarvan niet duidelijk is welk 
doel daarmee wordt gediend. Nog afgezien van het feit dat het onderscheid niet con-
sequent lijkt te zijn toegepast. In onze ogen zou kunnen worden volstaan met een 
bepaling voor de gezamenlijke opsporingsambtenaren, waarin alle afzonderlijke 
categorieen opsporingsambtenaren worden aangeduid aan de hand van hun specifie-
ke taakaccenten en de daarop toegesneden bevoegdheden en benoemingseisen. 

Het feit dat bepaalde functionarissen zijn belast met een opsporingstaak zegt 
op zichzelf nog niets over (a) de precieze omvang van de opsporingstaak, (b) 
de omvang van het bevoegdhedenpakket waarover de verschillende catego-
rieen opsporingsambtenaren (moeten kunnen) beschikken, (c) de `steunbe-
voegdheden' die aan deze opsporingsambtenaren (moeten) worden verleend 
en (d) de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals opleiding- en 
andere benoemingseisen, toezichtregimes, de beedigingsprocedure en -voor-
waarden, enzovoort. 

Voortbouwend op de hierboven besproken keuzes wordt omtrent deze 
deelaspecten het volgende voorgesteld: 

167 Zoals dat in feite ook gebeurde toen art. 142 Sv werd gewijzigd ter gelegenheid van de 
concipiering van de nieuwe Politiewet van 1993. 
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a. Omvang opsporingstaak 

De (met art. 141 en art. 142 Sv vergelijkbare) bepaling, waarin de verschil-
lende categorieen functionarissen worden belast met de opsporing van straf-
bare feiten, zal tevens uitsluitsel moeten geven over de omvang van hun op-
sporingstaken. Voor elk van de (sub)categorieen opsporingsambtenaren 
moeten worden vastgesteld welke categorieen delicten, dan wel welke ter-
reinen of `gevallen' binnen het bereik van hun opsporingstaak vallen. 

Voorstellen daartoe zijn gedaan in de subparagrafen 6.2.2 Um 6.2.4, 
waarin het in par. 6.2 gethtroduceerde `grondmoder is vertaald in een taak-
en bevoegdheidsatbakening voor de reguliere opsporingsambtenaren van art. 
141-b Sv, inspecties, BOD' s en een aantal `restcategorieen' BOA's. 168 

b. Omvang van de bevoegdheden waarover de verschillende categorieen 

opsporingsambtenaren kunnen beschikken 

Naast deze nader te regelen afbakening van taken, dient tevens te worden 
voorzien in een regeling omtrent de omvang van het bevoegdhedenpaldcet 
waarover de verschillende categorieen opsporingsambtenaren moeten kun-
nen beschikken. Daarbij zij opgemerkt dat de omvang van opsporingstaak 
niet (alleen) doorslaggevend is voor de omvang van dat bevoegdhedenpak-
ket. Zo is denkbaar dat BOA' s ten behoeve van hun beperkte opsporingstaak 
(bijvoorbeeld beperkt tot bepaalde delicten en/of terreinen) moeten kunnen 
beschikken over dezelfde opsporingsbevoegdheden als waarover opspo-
ringsambtenaren met een veel ruimere opsporingstaak kunnen beschikken. 
En andersom, dat opsporingsambtenaren met een `algemene opsporingstaak' 
(in de zin van: niet beperkt tot bepaalde delicten) niet automatisch moeten 
kunnen beschikken over alle wettelijk geoorloofde opsporingsbevoegdheden. 
Zo zijn enerzijds zowel de reguliere politiefunctionarissen als anderzijds de 
officier van justitie belast met een algemene opsporingstaak, maar beschik-
ken ze (in verband met de `verticale' relatie tussen deze beide categories 
functionarissen) niet over dezelfde bevoegdheden. 
Er kunnen — zoals betoogd — goede gronden zijn om ook `horizontaar te dif-
ferentieren in het bevoegdhedenpakket waarover de verschillende 
(sub)categorieen opsporingsambtenaren moeten lcunnen beschikken. Gron-
den die kunnen worden ontleend aan `taakaccenten' (een bepaalde taakom-
yang, een bepaald terrein waartoe de handhaving zich dient te beperkten, de 

168 De categorieen OvPs, de Kon. Marechaussee, de bijzondere politiembtenaren ex. art. 3- 
2 jo. 43 Polw zijn daarbij vooralsnog buiten beschouwing gebleven. 
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nadruk op een bepaalde handhavingsmodaliteit) en de daarmee samenhan-
gende eisen in de sfeer van opleiding, vakbekwaamheid, etc. 

In de paragrafen 6.2.1 en 6.2.3 is bijvoorbeeld voorgesteld om als volgt 
`horizontaal' te differentieren in de bevoegdheidsafbakening voor enerzijds 
de reguliere opsporingsambtenaren van art. 141-b Sv en anderzijds de 
TOD' s nieuwe stijl' (beide met een `algemene opsporingstaak', in die zin 
dat deze opsporingstaak niet is beperkt tot bepaalde delicten, maar wel met 
verschillende `taakaccenten'): 
— BOD'ers kunnen — i.t.t. de reguliere opsporingsambtenaren van art. 

141-b Sv — niet beschikken over (bepaalde) BOB-bevoegdheden; 
— De reguliere opsporingsambtenaren van art. 141-b Sv kunnen de WED-

opsporingsbevoegdheden alleen uitoefenen in het kader van de opspo-
ring van feiten die in (nader aan te duiden) beleidsinstrumentele wetten 
strafbaar zijn gesteld, en uitsluitend in geval van een concrete verden-
king, tenzij de bijzondere wet anders bepaalt. 

— BOD's die zijn belast met de opsporing van de feiten die in deze be-
leidsinstrumentele wetten strafbaar zijn gesteld, kunnen ook zonder 
concrete verdenlcing gebruik maken van deze WED-bevoegdheden. 

Ook wat betreft de (huidige) buitengewone opsporingsambtenaren van art. 
142 Sv is, voor de vraag over welk bevoegdhedenpakket deze categorieen 
opsporingsambtenaren moeten kunnen beschikken, de omvang van hun op-
sporingstaak niet doorslaggevend. Ook hier spelen andere factoren een rol, 
zoals de `taakaccenten' die zich binnen deze categorieen aftekenen. 

Hierboven is vastgesteld dat taakaccenten niet alleen betrelcking hebben 
op de omvang van de opsporingstaak, (dat wil zeggen het 'object' van de 
handhaving: alle strafbare feiten resp. een bepaalde categorie strafbare fei-
ten) maar ook op de `modaliteie van handhaving (toezicht of opsporing) en 
op het terrein of de `gevallen' waartoe de opsporing zich dient te beperken 
(vgl. bijvoorbeeld de controleurs openbaar vervoer). Een combinatie van 
deze factoren, en de daaruitvoortvloeiende vereisten in de sfeer van oplei-
ding, kennis, know how, verantwoordingslijnen, etc., zijn bepalend voor de 
vraag welke taakgerelateerde opsporingsbevoegdheden aan de desbetreffen-
de functionarissen moeten worden toegekend. 

In de paragrafen 6.2.2 en 6.2.4 zijn, wat betreft deze koppeling tussen 
taakafbakening en bevoegdheidsafbakening, voorstellen gedaan t.a.v de be-
langrijkste van deze categorieen BOA's. Daaruit vloeide bijvoorbeeld voort: 
— dat inspecties, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moeten kun-

nen beschikken over de WED-bevoegdheden (of daarmee vergelijkbare 
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bevoegdheden) en enkele nader te bepalen 'basis' -bevoegdheden van 
het Wetboek van Strafvordering; 

— dat BOA' s die hun BOA-status ontlenen aan een bijzondere wet, slechts 
kunnen beschikken over de WED-bevoegdheden voorzover dat in de 
bijzondere wet waaraan ze hun BOA-status ontlenen, is bepaald. En 
daarnaast over de `gewone' opsporingsbevoegdheden van het Wetboek 
van Strafvordering, dos m.u.v. de 'bijzondere opsporingsbevoegdheden' 
(BOB). 

Zie verder de betreffende voorstellen in par. 6.2.2 en 6.2.4. 

Zoals gezegd, zoo het in dit bestek te ver voeren deze voorstellen concreet te 
vertalen in een tot in detail uitgewerkte wettelijke regeling. Hier wordt vol-
staan met een aanduiding van enkele in het oog springen (wettechnische) 
implicaties van de voorgestelde systematiek resp. van de keuze om deze 
materie bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering te regelen. 

Zo brengt een consequente uitwerking van de hierboven besproken keu-
zes met zich mee dat (ook) de 'WED-bevoegdheden' op de een of andere 
wijze een plaats dienen te krijgen het Wetboek van Strafvordering l69 ; of in 
ieder geval een aanduiding van de categorieen opsporingsambtenaren die 
over deze bevoegdheden moeten kunnen beschikken, en onder welke voor-
waarden. Uit de voorstellen vloeit voort dat de volgende categorieen gewone 
en buitengewone opsporingsambtenaren over deze bevoegdheden moeten 
kunnen beschikken: 
d De toezichthouders in de zin van de Awb die zijn belast met het toezicht 

op de naleving van een beleidsinstrumentele wet of een verordening, 
voorzover de overtreding van hetgeen bij of krachtens deze wet een 
strafbaar feit oplevert, en voorzover deze toezichthouders als buitenge-
woon opsporingsambtenaar zijn beedigd, echter uitsluitend ten behoeve 
van de opsporing van feiten die in deze bijzondere wet of verordening 
strafbaar zijn gesteld. 
(Tussen toezichthouders o.g.v. de wet en toezichthouders o.g.v. een 
verordening zou wat dat betreft eventueel nog gedifferentieerd kunnen 
worden); 

e Opsporingsambtenaren van een BOD die zijn belast met de opsporing 
van feiten die strafbaar zijn gesteld in een beleidsinstrumentele wet, 

169 In dat verband zou tevens kunnen worden overwogen de bijzondere bevoegdheden in 
(andere) beleidsinstrumentele wetten te harmoniseren met de WED-bevoegdheden. Zie 
par. 4 aan het eind. 
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echter uitsluitend ten behoeve van de opsporing van deze strafbare fei-
ten; 

f BOA' s o.g.v. een bijzondere wet, voorzover in deze bevoegdheden is 
voorzien in de bijzondere wet op grond waarvan zij zijn belast met de 
opsporing van de daarin strafbaar gestelde feiten, echter uitsluitend ten 
behoeve van de opsporing van deze strafbare feiten; 

g 	Politieambtenaren in de zin van art. 3-1-a Polw, echter uitsluitend te 
behoeve van de opsporing van feiten die in (nader aan te duiden) be-
leidsinstrumentele wetten strafbaar zijn gesteld, en uitsluitend voor zo-
ver er sprake is van een concrete verdenking van een of meer van deze 
feiten. 
(N.B.: Vanzelfsprekend kan daarvan in een bijzondere wet worden af-
geweken in die zin, dat aan reguliere opsporingsambtenaren expliciet de 
bevoegdheid wordt verleend om WED-bevoegdheden — of daarmee 
vergelijkbare bevoegdheden — zonder verdenking toe te passen.) 

Daarnaast zal in het Wetboek van Strafvordering moeten worden voorzien in 
een catalogus van de overige bevoegdheden waarover de verschillende cate-
gorieen opsporingsambtenaren moeten kunnen beschikken. Ook is het mo-
gelijk bij elke in het Wetboek van Strafvordering geregelde bevoegdheid 
tevens vast te stellen welke categorieen opsporingsambtenaren over de des-
betreffende bevoegdheid kunnen beschikken. Dat lijkt echter nogal om-
slachtig. Vgl. de huidige regeling van bijzondere opsporingsbevoegdheden 
(BOB), waarin dat wel gebeurt. Omdat de uitwerking van dit onderdeel een 
nogal wettechnische kwestie is, wordt daarop hier niet nader ingegaan. 

c. Steunbevoegdheden 

Resteren nog de `steunbevoegdheden' waarover opsporingsambtenaren 
moeten kunnen beschildcen. Vgl. de geweldsbepaling van art. 8 Polw. 

Een mogelijkheid zou zijn deze steunbevoegdheden te regelen in de 
Polw, zoals dat nu ook al het geval is, en voorts in de beoogde, nieuwe wet 
op de BOD's. Aangenomen mag worden, dat de meeste buitengewone op-
sporingsambtenaren deze bevoegdheden niet nodig zullen hebben, c.q. dat er 
zeer terughoudend dient te worden omgesprongen met het toekennen van 
deze bevoegdheden aan deze functionarissen. Voorzover deze BOA' s wel 
moeten kunnen beschikken over `geweldsbevoegdheden', zal dat elders dan 
in het Wetboek van Strafvordering moeten worden geregeld. Alleen al omdat, 
de politie en de marechaussee deze bevoegdheden ook nodig hebben in het 
kader van hun andere taken, ligt het opnemen van een regeling daaromtrent 
in het Wetboek van Strafvordering niet in de rede. 
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Het is zeer wel denkbaar deze bevoegdheden toe te kennen door art. 8 Polw 
(gedeeltelijk) van toepassing te verklaren en/of deze bevoegdheden nader te 
regelen of af te bakenen in lagere regelgeving. Vgl. het huidige art. 8 lid 7 
Polw jo. art. 9 Polw jo. art. 37 e.v. van de `Ambtsinstructie voor de politie, 
de Koninklijke Marechausse en de buitengewone opsporingsambtenaar'. 
Deze laatste constructie lijkt echter (nog) sterk de tekenen te vertonen van 
het `uitzonderingskaraktee van de buitengewone opsporingsbevoegdheid en 
biedt de Minister van Justitie daarnaast grote discretionaire ruimte om 
BOA's al dan niet de `geweldsbevoegdheden' (van art. 8 lid 1 en 3 Polw) te 
verlenen. Gegeven de groeiende betekenis van de tuitengewone opsporing' 
in het voortraject van de strafrechtelijke rechtshandhaving, en tegen de ach-
tergrond van de hierboven geformuleerde desiderata, zijn er goede gronden 
om ook deze geweldsbevoegdheid meer dan voorheen aan centrale wettelijke 
regels te binden. Dat pleit ervoor om, naast de in het Wetboek van Strafvor-
dering te regelen bevoegdheidsafbakening, een organisatiewet in het leven te 
roepen waarin deze `geweldsbevoegdheden' en nog enkele andere zaken 
centraal worden geregeld, niet alleen voor de reguliere opsporingsambtena-
ren maar ook voor alle overige categorieen opsporingsambtenaren. Zie voor 
een voorstel daaromtrent, subparagraaf d hieronder: organisatorische aspec-
ten. 

d. Organisatorische aspecten 

Wat betreft de beoogde, nieuwe wet op de BOD' s mag worden aangenomen 
dat deze wet vooral het karakter zal krijgen van een organisatiewet (de om-
schrijving van de algemene taak, de regeling van toezicht- en verantwoor-
dingslijnen, de opleidingeisen, de benoemingsvoorwaarden, de regeling van 
steunbevoegdheden, etc.) en daarmee vergelijkbaar is met de politiewet. 

De vraag is alleen, of dergelijke organisatiewetten beperkt moeten blij-
ven tot de reguliere politie en de qua omvang beperkte BOD' s. Ook voor de 
verschillende categorieen BOA' s geldt, dat het gevaar voor `wildgroei' op de 
loer ligt en dat transparantie, democratische controle en beheersbaarheid een 
hoge prioriteit behoren te hebben (nog afgezien de overige belangen die zijn 
verdisconteerd in het legaliteitsbeginsel). Voorts moet, zoals betoogd, de 
opsporing door BOA's inmiddels als een volwaardige tak van opsporing 
worden beschouwd. Dat alles roept de vraag op of nog langer kan worden 
volstaan met lagere regelgeving — en de daarmee gepaard gaande grote dis-
cretionaire ruimte waarover bestuursorganen in de praktijk kunnen beschik-
ken — betreffende het toekennen van `steunbevoegdheden', de opleidings- en 
andere benoemingseisen, de toezicht- en verantwoordingslijnen, etc. 
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Omdat deze materie nauw samenhangt met de hierboven voorgestelde cen-
trale bevoegdheidsafbakening in het Wetboek van Strafvordering, ligt het 
voor de hand deze (organisatorische) zaken eveneens centraal wettelijk te 
regelen. Hoewel het in feite buiten het bereik van dit deelonderzoek valt (dat 
beperkt zich immers tot — een deelterrein van — het Wetboek van Strafvorde-
ring) wordt vanwege deze samenhang toch een voorstel in die richting ge-
daan. Afgezien van de vraag of deze materie dient te worden geregeld in een 
algemene kaderwet voor alle gezamenlijke categorieen opsporingsambtena-
ren, dan wel in afzonderlijke organisatiewetten, wordt voorgesteld in ieder 
geval te voorzien in (een) centrale wettelijke regeling(en) waarin een aantal 
kernregels betreffende deze materie wordt samengebracht. Kernregels die nu 
nog voor een belangrijk deel zijn te vinden in lagere regelgeving, zoals het 
BBO (Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar, KB ter uitvoering van 
art. 142-4 Sv), de Ambtsinstructie voor politie, marechaussee en BOA' s, en 
de daarop gebaseerde ministeriele regelingen en besluiten. Het betreft in het 
bij zonder: 

De opleidings- en kwalificatie-eisen, betrouwbaarheidseisen, vakbe-
kwaamheidseisen en eventuele andere benoemingseisen; 
— Vereisten m.b.t. het aanwijzingsbesluit (o.a. strikte criteria aan de hand 

waarvan kan worden beoordeeld of een aanwijzing tot BOA noodzake-
lijk is); 

— Vereisten m.b.t. de aanwijzings- en aanstellingprocedure ( beediging, 
aanwijzing door een decentraal bestuursorgaan dan wel een vakminis-
ter, aanwijzing door de Minister van Justitie, aanwijzing door het colle-
ge van P-G' s, etc.); 

— Verantwoordingslijnen en toezicht. 

Deze eisen (zullen) verschillen per categorie opsporingsambtenaren, aange-
zien ze (zullen moeten) worden afgestemd op de taakomvang en de taakac-
centen van de verschillende categorieen opsporingsambtenaren en de taakge-
relateerde bevoegdheden waarover ze moeten kunnen beschikken. 

Wat betreft de vorm waarin deze regeling moet worden gegoten, zijn er — 
zoals gezegd — verschillende mogelijkheden. 

De meest verstrekkende optie is de keuze voor een algemene organisa-
tiewet voor alle functionarissen die op de een of andere wijze zijn belast met 
`handhaving' in de voorfase van de publiekrechtelijke rechtshandhaving. 
Onder de werlcingssfeer daarvan zouden dan niet alleen alle categorieen op-
sporingsambtenaren vallen, maar tevens alle categorieen bestuurlijke toe- 
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zichthouders (incl. `boete-onderzoekers') en eventueel zelfs de tarticuliere 
opsporing'. 
Echter, er kleven nogal wat bezwaren aan een dergelijke constructie, waarop 
in dit verband niet nader zal worden ingegaan. m  Deze optie lijkt dan ook 
niet haalbaar. 

Dat laatste geldt ook voor de keuze om een algemene kaderwet in het 
leven te roepen voor alle gezamenlijke categorieen opsporingsambtenaren, 
alhoewel (lnar wel lets voor is te zeggen. Immers, uit de huidige Politiewet 
blijkt, dat het goed mogelijk is om in een organisatiewet regelingen te treffen 
voor verschillende categorieen ambtenaren met verschillende taakaccenten 
(vgl. de bijzondere ambtenaren van politie van art. 43 Polw, zoals de Rijks-
recherche, en voorts de Koninklijke Marechaussee die is belast met bepaalde 
politietaken). 

Een optie die daar dicht tegenaan leunt, lijkt in ieder geval tot de moge-
lijkheden te behoren: het is zeer goed denkbaar, naast de Polw en naast de 
beoogde Wet op de BOD' s, een Wet op de BOA' s in het leven te roepen. 
Dat vereist in de eerste plaats geen grote wetgevingsinspanning of ingrijpen-
de stelselwijzigingen. Immers de Politiewet bestaat al, de Wet op de BOD's 
staat op stapel, en voor de Wet op de BOA's kan worden geput uit o.m. het 
BBO en de Ambtsinstructie. 

Voorts doet aparte wetgeving voor deze drie categorieen opsporings-
ambtenaren recht aan het verschil in taakomvang en taakaccenten van deze 
categorieen: 
— de reguliere politieambtenaren en de Kon. Marechaussee zijn niet alleen 

belast met opsporingstaken, maar ook met de handhaving van de open-
bare orde en hulpverlening, terwijl de grenzen tussen deze taakaccenten 
niet altijd scherp zijn te trekken. Dat alles vereist een samenhangende 
regeling omtrent toezichtregimes, steunbevoegdheden, ondersteunend 
personeel en overige organisatorische aspecten; 

— de opsporingstaak van BOD's vertoont weliswaar grote gelijkenis met 
de opsporingstaak van de reguliere politieambtenaren en de Kon. Mare-
chaussee (afgezien van het verschil in taakaccenten), maar voor het ove-
rige verschillen BOD's zozeer van de reguliere politic, dat een aparte 
Wet op de BOD's in de rede ligt; 171  

170 Belangrijk bezwaar is dat de discussies omtrent de verhouding tussen het bestuurlijke 
handhavingstraject (o.a. de 'bestuurlijke boete') en het strafrechtelijke handhavingstra-
ject nog niet zijn uitgekristalliseerd. 

171 Datzelfde kan overigens worden gezegd van de Rijksrecherche, die in het geldend recht 
wel onder het bereik van de Polw valt, ondanks dat de taak van deze dienst eveneens is 
beperkt tot opsporing van (door overheidsfunetionarissen gepleegde) strafbare feiten. 
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— en tenslotte wijken de BOA's en inspecties, zowel wat betreft taakom-
yang en taakaccenten, als wat betreft de daarmee samenhangende diffe-
rentiatie in opleidings- en andere benoemingseisen, toezichtregimes, 
steunbevoegdheden etc., zozeer af van beide andere (hoofd)categorieen 
opsporingsambtenaren, dat er goede gronden lijken te zijn voor een spe-
ciaal daarop toegesneden wettelijke regeling. Door te kiezen voor een 
kaderwet voor de gezamenlijke categorieen BOA' s en inspecties zijn 
niet alleen geen ingrijpende wetgevingsoperaties nodig, maar kan te-
yens een optimale transparantie en consistentie worden bereikt die recht 
doet aan zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de te on-
derscheiden categorieen BOA's en inspecties. Daarnaast biedt een ka-
derwet voor de gezamenlijke categorieen BOA' s en inspecties (in aan-
vulling op de Politiewet, de Wet Landelijke selectie- en opleidingsin-
stituut Politie en de op handen zijnde Wet op de BOD' s) goede moge-
lijkheden voor een heldere koppeling naar de centrale bevoegdheidsaf-
bakening in het wetboek van strafvordering zoals hierboven voorge-
steld. 
Overigens zou nog kunnen worden overwogen aparte organisatiewetten 
in het leven te roepen voor de inspecties respectievelijk voor de 'rest-
categorie' BOA' s van par. 6.2.4, in aanmerking genomen dat de taken 
van beide categorieen BOA' s — en de daarop af te stemmen bevoegdhe-
den, opleidingseisen, gezagsrelaties, toezichtregimes, etc. — zijn geent 
op verschillende typen handhavingsregimes: primair bestuursrechtelijk, 
dan wel primair strafrechtelijk. Daar kan tegenover worden gesteld dat 
ook binnen de (door ons voorgestelde) kaderwet voor de BOA's, vol-
doende recht kan worden gedaan aan deze verschillen, bijvoorbeeld 
door te voorzien in aparte afdelingen. 

7 	Tot slot 

Hiermee is in grote lijnen de wettelijke systematiek geschetst waarin de 
voorgestelde taak- en bevoegdheidsafbakening in het voortraject van het 
strafproces haar beslag zal moeten krijgen, met als uitgangspunt de interde-
pendente driehoeksverhouding tussen taken, bevoegdheden en benoemings-
voorwaarden. Wat betreft de taak- en bevoegdheidsafbakening is voorgesteld 
een nadere regeling daaromtrent op te nemen in het Wetboek van Strafvorde-
ring. Wat betreft de benoemingsvoorwaarden, en andere zaken die daar 
nauw mee samenhangen, is gepleit voor een eveneens centraal wettelijke 
regeling in de vorm van organisatiewetten of (bij voorkeur) een kaderwet. 
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Beoogd is met deze voorstellen een evenwichtige 	verdeling van 
taken en bevoegdheden over de verschillende (organisatorisch gescheiden) 
categorieen opsporingsambtenaren te bewerkstelligen, teneinde daarmee 
onwenselijke opeenstapelingen van taak- en functievreemde bevoegdheden 
bij deze diensten te voorkomen of in te dammen. Aan de andere kant is ge-
tracht zoveel mogelijk in de pas te lopen met de ontwikkelingen die zich op 
dit terrein aftekenen en voorts zoveel mogelijk recht te doen aan de legitieme 
belangen die aan het huidige stelsel ten grondslag liggen. Daarmee is beoogd 
een zo evenwichtig mogelijk en tegelijkertijd gedifferentieerd stelsel voor te 
stellen, waaraan enerzijds de hierboven behandelde desiderata ten grondslag 
liggen, en waarin anderzijds afwegingen omtrent haalbaarheid en (mogelijk) 
draagvlak zijn verdisconteerd. 

Het zal duidelijk zijn dat dit deelrapport zich heeft moeten beperken tot 
een rudimentaire schets van de beoogde wettelijke systematiek. Het accent 
lag op de keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Keuzes, die weliswaar 
hebben geleid tot enkele min of meer uitgewerkte voorstellen m.b.t. de be-
langrijkste categorieen opsporingsambtenaren, maar die niet noodzakelij-
kerwijs hoeven te leiden tot een wettechnische uitwerking zoals hierboven 
uiteengezet. Op basis van deze keuzes is een begin gemaakt met een herij-
king van de wettelijke systematiek omtrent de verhouding tussen de opspo-
ringsambtenaren ex art. 141-b Sv en andere categorieen opsporingsambtena-
ren — en daarmee samenhangend: met een herijking van de verhouding tus-
sen het Wetboek van Strafvordering en de bijzondere, beleidsinstrumentele 
wetgeving en tussen `toezicht en opsporing' — teneinde de op deze grensge-
bieden gesignaleerde wildgroei, en de ongewenste gevolgen daarvan, een 
halt toe te roepen. 
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(het Wetboek van) s/Strafvordering 

Prof dr.•C. Ftjnaut 

1 	Inleiding 

In de oorspronkelijke opzet van het onderzoeksproject waarvan dit onder-
zoek naar de verhouding tussen particuliere opsporing en (het Wetboek van) 
s/Strafvordering deel uitmaakt, komt dit onderwerp niet ter sprake. 1  Dit is 
niet zo merkwaardig. In de juridische discussie over de inrichting van de 
opsporing van strafbare feiten gaat in Nederland traditioneel alle aandacht 
naar de functionarissen die in het wetboek uitdrukkelijk met deze taak zijn 
belast dan wel op grond van dit wetboek en andere wetten — in het bijzonder 
de Politiewet en de Wet op de rechterhjke organisatie — toezicht houden op 
de uitoefening ervan. Voor zover de burger, de particulier, in deze discussie 
een rot speelt is dit in navolging van de manier waarop de opsporing in het 
wetboek is geregeld, hoofdzakelijk in de figuren van de verdachte en de ge-
tuige, de raadsmens even daargelaten. Gaandeweg het onderzoeksproject is 
evenwel steeds duidelijker geworden dat deze benadering van het vraagstuk 
van de opsporing naar de toekomst toe bijstelling behoeft en dat met name 
ook de vraag rijst 'of de geldende wettelijke regeling met betrekking tot de 
particuliere opsporing toereikend is'. 2  Deze vraag is met name ingegeven 
door het feit dat de particuliere veiligheidsindustrie in het algemeen een be-
langrijke rot speelt in de hedendaagse samenleving en in het lcielzog van 
haar ontwikkeling ook de particuliere opsporing voor een stuk bedrijfsmatig 
is georganiseerd. 

Urn deze vraag te beantwoorden wordt hierna in de eerste plaats ge-
tracht aan te geven wat nu eigenlijk het probleem is met vooral deze be-
drijfsmatig georganiseerde particuliere opsporing. Dit gebeurt in de vorm 
van een confrontatie van de twee werelden die hier in het geding zijn: die 
van het dogmatische denken over de (particuliere) opsporing en die van haar 
feitelijke organisatie en werking. In de tweede plaats wordt ruim aandacht 

1 	M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Eerste interimrapport, onderzoeksproject Straf- 
vordering 2001, Het onderzoek ter zitting, Groningen-Tilburg, RuG-KUB, 2000, p. 1- 
40. 

2 	M. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Tweede interimrapport onderzoeksproject Sv 
2001. Het vooronderzoek in strafzaken, Deventer, Gouda Quint, 2001, p. 276. 
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geschonken aan de manier waarop tot op heden regering en wetgever de be-
drijfstak van de particuliere opsporing enerzijds de ruimte hebben gegeven 
om zich te ontplooien en anderzijds hebben getracht haar aan banden te leg-
gen. In de derde plaats wordt uiteengezet wat wij eigenlijk weten van de ma-
flier waarop in deze bedrijfstak wordt gerechercheerd en welke vragen deze 
wetenschap vanuit een oogpunt van strafvordering oproept naar haar herin-
richting toe. In de vierde plaats wordt met het oog op de beantwoording van 
deze vragen bezien welk beleid door de huidige regering wordt gevoerd be-
treffende de rol van de particulier georganiseerde opsporing in onze samen-
leving. In de vijfde plaats worden voorstellen ontwikkeld em de bedrijfsma-
tig georganiseerde particuliere opsporing op een aanvaardbare manier in te 
passen in een strafvorderlijk kader. 

2 	Een confrontatie van twee werelden: dogmatiek en feitelijkheid 

2.1 	Be uitgangspunten van de commissie-Ort 

Wanneer men zich verdiept in de grondslagen van het liggende Wetback van 
Strafvordering dan komt men tot de vaststelling dat de ontwerpers hiervan — 
de leden van de comtnissie-Ort — weliswaar alleen de vervolging expliciet 
aanduidden als een `uitsluitend recht' (van het openbaar ministerie) en niet 
de opsporing, maar er in hun beschouwingen niettemin impliciet van uitgin-
gen dat ook de opsporing in beginsel het monopolie van de overheid diende 
it zijn. Voor welke vorm van eigenrichting dan ook bij de reactie op mis-
daad was in de ogen van de commissie kennelijk geen ruimte. Dit kan zon-
der veel moeite worden afgeleid uit de manier waarop de commissie in haar 
rapport de gewenste inrichting van de opsporing besprak. 

Positief gesproken kan dit worden opgemaakt uit het feit dat de corn-
missie aan haar beschouwingen over de doeleinden van `een goed ingericht 
strafproces' — de toepassing van de strafwet op de werkelijk schuldige zoveel 
mogelijk bevorderen en de vervolging van de niet-schuldige naar vermogen 
verhinderen — onmiddellijk de conclusie vasticnoopte: `Aan politic en justitie 
moeten dus de middelen worden in handen gegeven, die zij behoeven om 
misdrijven en schuldigen op te sporen, om zich met bekwamen spoed van de 
beschikbare bewijzen te verzekeren, om alle maatregelen te treffen, noodig 
om den vermoedelijk schuldige zoo spoedig mogelijk voor den rechter te 
kunnen brengen'. Van een rol voor de burger wordt in dit verband in het ge-
heel niet gerept. Daarenboven meet hier worden aangehaald dat de commis-
sic al moeite had met de grote rol van de politie in de opsporing. Zij ontken-
de niet dat veel politieambtenaren het justitiele onderzoek grote diensten 
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hadden bewezen en dat nog zouden doen, maar zij was ook van mening dat 
'de kans op een volkomen objectief, met eerbiediging van de persoonlijke 
rechten van de verdachte gevoerd onderzoek geringer is dan bij het openbaar 
ministerie' en dat het `ongetwijfeld een achteruitgang (zou) zijn, indien een 
nog grooter gedeelte van het vooronderzoek in handen zou komen van de 
politie' 

Negatief gesproken blijkt dit uit het gegeven dat ook daar waar de bur-
ger in relatie tot de opsporing ter sprake wordt gebracht, over een mogelijke 
eigen rol in het geheel niet wordt gerept — zoals bij de bevoegdheid om aan-
gifte of klacht te doen van een gepleegd strafbaar feit — dan we! — zoals bij 
de aanhouding op heterdaad — nog eens de verplichting wordt onderlijnd om 
de betrolckene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over te dragen. 4  Met 
geen woord wordt hier bijvoorbeeld gesproken over het op eigen gezag in-
stellen van een onderzoek dat tot een aanhouding op heterdaad zou kunnen 
leiden, laat staan van het op eigen gezag (verder) instellen van een onder-
zoek na iemands aanhouding. 

Dat opsporing door particulieren, of ruimer, door bedrijven geen thema 
was in het rapport van de commissie-Ort kan wellicht worden verklaard uit 
de omstandigheid dat in haar tijd — de jaren 1910 — in Nederland bedrijfsma-
tig georganiseerde particuliere opsporing anders dan in landen als Frankrijk, 
de Verenigde Staten en Groot-Brittannie geen bekend fenomeen was.' In de 
beschikbare politieliteratuur wordt er ook geen melding van gemaakt. 6  De 
twee enige belangrijke vormen van particuliere veiligheidszorg die toen be-
stonden — de bedrijfsbewalcingsdiensten zoals die proefondervindelijk wer-
den opgericht bij onder meer de Nederlandse Spoorwegen dus met meege-
teld — waren de nachtveiligheidsdiensten en de bewakingsbedrij ven. Maar 
die begaven zich niet uitdrukkelijk op het pad van de opsporing. Dus waar-
om zou de commissie-Ort standpunten hebben moeten innemen ten opzichte 
van een fenomeen dat in eigen land niet of nauwelijks bestond en in elk ge-
val niet als een probleem werd aangemerkt. 

3 	Ontwerp tot vaststelling van een wetboek van strafvordering, 's-Gravenhage, Algemee- 
ne Landsdruldcerij, 1913, II, p. 16, 31. 

4 	Ibidem, p. 90, 174. 
5 	Zie D. Kalifa, Naissance de la police privee; detectives et agences de recherches en 

France, 1832-1942, Paris, Plon, 2000. 
6 	Zie onder meer G. van Exel, Na de hoofdstad de hofstad; ervaringen van een Haags 

politieman, 's-Gravenhage, D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij, 1951, en H. Ver-
steeg, Van schout tot hoofdcommissaris; de politie voorheen en thans, Amsterdam, Van 
Holkema & Warendorf, 1925. 

7 	M. Eversdijk, 70 jaar spoorwegpolitie, Utrecht, Nederlandse Spoorwegen, 1989, p. 7. 
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In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat na haar tijd, en zeker direct na 
de invoering van het huidige Wetboek van Strafvordering in 1926, het pro-
bleem van de bedrijfsmatig georganiseerde particuliere opsporing zich wel 
begon te stellen. Dit had overigens niet tot gevolg dat in de rechtsleer opeens 
wel aandacht werd geschonken aan deze nieuwe ontwikkeling van de parti-
culier georganiseerde opsporing. 8  J. van Bemmelen wees bij de bespreking 
van het verbod van eigenrichting als een van de grote beginselen van het 
strafprocesrecht alleen op het overigens mislukte initiatief om werkgevers 
niet langer diefstallen en verduisteringen door hun personeel te laten aange-
ven bij de politie maar bij adviesbureaus die vervolgens zouden bemiddelen 
bij de organisatie van toezicht op de betrokken daders door de reclassering. 
De bedoeling was om ervoor te zorgen dat deze delinquenten zodoende hun 
werk zouden kunnen behouden. 9  

2.2 	Een booming business 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de veiligheidsindustrie een booming bu-
siness. In de Verenigde Staten voorop. Hier berekende de Rand Corporation 
in 1971 dat de 'private police industry' in de voorbije decennia sterk was 
gegroeid en in 1969 290.000 mensen tewerkstelde, tegenover 395.000 poli-
tiemensen (en 120.000 niet-bevoegde bewakers in overheidsdienst). En ge-
geven met name de stijging van de criminaliteit en de druk op de overheids-
uitgaven verwachtte zij dat deze industrie nog wel flunk zou blijven groeien. 
Waarbij het in het kader van deze studie wel opmerkelijk is dat dit onder-
zoeksinstituut vaststelde dat de bedrijfsmatig georganiseerde particuliere 
opsporing slechts een klein deel van de veiligheidsindustrie vonride. Zijn 
verklaring hiervoor was dat de uitbouw van de reguliere recherche — onder 
meer in de vorm van de FBI — er in het recente verleden toe had geleid dat 
'the crime-investigation role has shifted dramatically from private to public 
agencies'i °  De aanbeveling om de gehele veiligheidsindustrie strakker te 

8 	Vergelijk A. Minkenhof, De Nederlandse strafvordering, Haarlem, I-1.D. Tjeenk Willink 
& Zoon, 1936. 

9 	J. Van Bemmelen, Strafvordering; leerboek van het Nederlandsche strafprocesrecht, 
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936, p. 37. Opmerkelijk is overigens wel dat bij de 
beslechting van de beruchte zaak-Oss de Centrale Raad van Beroep in 1938 het 
standpunt verdedigde dat art. 141 Sv het beginsel weerspiegelde dat geen andere 
personen dan opsporingsambtenaren enig opsporingsonderzoek kunnen instellen. 
Vergelijk D. Hazewinkel-Suringa, Enige beschouwingen over de macht van het 
openbaar ministerie en haar grenzen, Tudschrift voor Strafrecht, 1953, p. 146-151. 

10 J. Kalcalik en S. Wildhom, The private police industry: its nature and extent, Santa Mo-
nica, The Rand Corporation, 1971, p. 53-54, 112-113, 131-132. Voor de oorsprong van 
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reguleren vond overigens een willig oor bij de regering. In 1975 zette die een 
commissie aan het werk die het jaar daarop reeds beviel van een lijvig rap-
port." Tevens werd door het Rand Corporation rapport de belangstelling in 
wetenschappelijke kringen aangewakkerd voor het alsmaar uitdijende parti-
culiere politiewezen. 12  Publikaties over de illegale praktijken van particuliere 
recherchebureaus in de sfeer van het afluisteren van (telefoon)gesprekken en 
het volgen van mensen en goederen bleven overigens ook niet uit. 13  

In Nederland was het H. Heijboer die in 1973 de publieke belangstel-
ling wekte voor de expansie van 'de industrie die veiligheid verkoopt'. In 
een tweeledig artikel in Het njdschrift voor de Politie zette hij uiteen wat er 
in de particuliere veiligheidsector aan de hand was. Omstandig omschreef hij 
hoe ook in eigen land de traditionele beveiligings- en bewakingsbedrijven 
groeiden, hoe ook hier de geldtransportbedrijven opkwamen, hoe ook hier de 
stil-alarmcentrales hun intrede deden en hoe zich ook hier particuliere re-
cherchediensten begonnen te manifesteren. De tijd van de `particuliere de-
tectivebureaus lijkt voorbij' schreef hij. In het verlengde van deze innovatie-
ye analyse stelde hij de vraag of het bestaande wettelijke kader — de Wet op 
de weerkorpsen — nog wel het gedigende middel was om de veiligheidsindu-
strie te reguleren en met name om de uitwassen 'die op het terrein van de 
para-politiele organisaties kunnen voorkomen' te bestrijden. Hierbij dacht hij 
onder meer aan particuliere ondernemingen die tot 'complete prive-
inlichtingendiensten kunnen uitgroeien'. Onder verwijzing naar de buiten-
landse wetgeving op dit gebied beantwoordde hij deze vraag langs indirecte 
weg negatief. 14  

Zoals hierna zal blijken heeft dit artikel de aanleiding gevormd voor de 
gefaseerde herregulering van de veiligheidsindustrie in Nederland. Het heeft 
niet geleid tot een beleid om de expansie van deze industrie te beperken. Op 
het terrein van de particuliere opsporing werd dit al vlug aangetoond in een 

de georganiseerde particuliere opsporing in de Verenigde Staten zie onder meer J. 
Mackay, Allan Pinkerton; the first private eye, New York, John Wiley & Sons, 1997. 

11 Private security; report of the Task Force on Private Security, Washington, U.S. De-
partment of Justice, 1976. 

12 Toonaangevend voor de eerste reeks van wetenschappelijke publikaties was C. Shearing 
en Ph. Stenning (eds.), Private policing, Newbury Park, Sage Publications, 1987. 

13 Zie onder meer G. O'Toole, The private sector; private spies, rent-a-cops and the poli-
ce-industrial complex, New York, W.W.Norton, 1978. Verder ook S. Brown en G. 
Scott, Private eyes; the role of the private investigator in American manage, business 
and industry, New York, Citadel Press Book, 1991. 

14 H. Heijboer, De industrie die veiligheid verkoopt, Het Tijdschrift voor de Politie, 35e 
jrg., 1973, p. 113-123, 149-159. 
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studie van A. Hoogenboom." Hij beschreef hoe vanaf het begin van de jaren 
tachtig — naast de al bestaande bedrijfsrecherches bij sommige grote onder-
nemingen en de ouderwetse zelfstandige detectivebureaus — nieuwe vormen 
van particuliere recherche tot wasdom kwamen: verzekeringsmaatschappijen 
die zowel eigen rechercheurs in dienst namen als in toenemende mate beroep 
deden op zogenaamde expertisebureaus om verzekeringsfraude te bestrijden, 
banken respectievelijk bedrijfsbeveiligingsorganisaties die fraude-afdelingen 
opzetten om chequefraude tegen te gaan, en nieuwsoortige recherchebureaus 
die voor een belangrijk deel door bedrijven werden ingehuurd om interne 
fraude aan te pakken. Deze nieuwe particuliere recherche werd voornamelijk 
bemand met gewezen rechercheurs uit de reguliere politic. In 1987 waren er 
naar schatting 257 mensen bij al deze bedrijven werkzaam. 

Maar ook meer recente analyses laten iets van de expansie van deze 
sector zien. Telde de particuliere veiligheidszorg in Nederland in 1980 in 
totaal 10.200 werknemers, in 1998 was dit aantal opgelopen tot 25.800. Ter 
vergelijlcing: de sterkte van de reguliere politie liep in deze periode op van 
26.902 tot 40.400 eenheden. De onevenredigheid van hun beider numerieke 
aanwas in de betrokken jaren spreekt welhaast voor zichzelf: zo'n 150 % 
tegenover 50 %. Wat specifiek de particuliere recherchebureaus betreft heb-
ben tellingen uitgewezen dat er in 1994 plusminus 200 bureaus waren met 
ongeveer 450 werknemers en dat dit aantal in 1998 al was toegenomen tot 
282 met in totaal 620 werknemers. Hun onderzoeken — in 1998 circa 43.200 
— hebben onder meer betrekking op verzekeringsfraude en bedrijfsfraude. In 
ditzelfde jaar werden er door deze bureaus 628 personen aangehouden van 
wie er 613 werden overgedragen aan de politie." 

15 A. Hoogenboom, Particuliere recherche: een verkenning van enige ontwikkelingen, 
`s-Gravenhage, Ministerie van Justitie/SDU Uitgeverij, 1988. Zie voor de meer recente 
evolutie de scriptie van R. van Steden, De ontwikkeling van een privaat politiecomplex 
in Nederland; een aanzet tot theorievorming, Amsterdam, Vrije Universiteit, 2001. 

16 F. van Dijk en J. de Waard, Publieke en private veiligheidszorg; nationale en internatj 
onale trends, Den Haag, Ministerie van Justitie, 2001, p. 13-17. Omtrent de uitwaaie-
ring van de particuliere politie naar alle hoeken van de tegenwoordige samenleving, zie 
M. Kempa, R. Carrier, J. Wood en C. Shearing, 'Reflections on the evolving concept of 
"private policing", European Journal on Criminal Policy and Research, 1999, p. 197- 
223. 
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2.3 	Het gebrek aan weerklank in de rechtsleer 

Deze opmerkelijke ontwikkeling heeft in het nabije verleden slechts af en toe 
weerklank gevonden in de wetenschappelijke discussie over de inrichting 
van het strafproces. Zo stelde auteur dezes in 1991 met een beroep op de 
waarden, belangen en rechten in de context van art. 8 EVRM dat particuliere 
recherchediensten die via observatie en infiltratie aan de verlangens van hun 
klanten tegemoet trachtten te komen, ronduit moeten worden verboden. En 
dat, als dit niet mogelijk was, op zijn minst praktijken in deze sector zouden 
moeten worden verboden die haaks staan op het recht op eerbiediging van 
het prive-leven zoals dit wordt gewaarborgd in genoemd artikel. Het ging, zo 
was de redenering, immers toch niet om het pro-actieve optreden van regu-
liere politiediensten vrij strikt aan banden te leggen en particuliere recher-
chediensten in dezen vrij spel te geven. Vanuit principieel oogpunt niet, 
maar ook niet om vertroebeling van de verhouding tussen beide soorten po-
litiediensten te voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van wederzijdse uitbe-
steding van 'dirty work' . 17  

In de rechtsleer werden tot voor kort de eventuele implicaties van de 
onstuimige opkomst van particuliere recherchebureaus voor de organisatie 
en de normering van de opsporing echter goeddeels genegeerd. Zo zal men 
in het bekende Tekst en commentaar strafvordering vergeefs zoeken naar 
een besprelcing van deze kwestie. Ook in de door J. Reijntjes ingrijpend be-
werkte editie van `Minkenhof wordt voorbijgegaan aan dit probleem. 
Evenmin komt het aan de orde in de Maastrichtse collectie Hoofdstukken 
strafprocesrecht. 18  En eveneens in het grote handboek van G. Corstens over 
het Nederlandse strafprocesrecht blijft dit vraagstuk buiten beschouwing. 
Belangrijk is wel — ook in het licht van de beschouwingen van de commis-
sie-Ort — dat in dit laatste boek wordt beargumenteerd waarom opsporing 
`niet alleen door opsporingsambtenaren (geschiedt) maar ook door anderen'. 
Een van de argumenten is dat een burger die aangifte doet, een verdachte 
aanhoudt, inlichtingen aan opsporingsambtenaren verstrekt, zich ook met 
opsporing bezighoudt. Opsporing is in deze ruime benadering, schrijft hij, 

17 	C. Fijnaut, `Observatie en infiltratie: toe aan een wettelijke regeling', in: D. Doorenbos 
en R. Verweij (red.), Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Nijmegen, Ars Aequi 
Libri, 1991, P.  83-84. 

18 C. Cleiren en J. Nijboer (red.), Tekst en commentaar strafvordering, Deventer, Kluwer, 
1995 (2e dr.; idem echter in de 3e dr. van 1999,. p. 483-499); A. Minkenhof, De Neder-
landse strafvordering; bewerkt door J. Reijntjes, Deventer, Gouda Quint, 1998, p. 36- 
40, 194-198; L. Hendriks e.a., Hoofdstukken strafprocesrecht, Deventer, Gouda Quint, 
1997. 
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alle (...) onderzoek (...) dat geschiedt ter opheldering van een vermoedelijk 
gepleegd strafbaar feit en ter voorbereiding van een ter zake daarvan eventu-
eel op te leggen strafrechtelijke sanctie'. En hij vervolgt: `opsporing is dus 
geen exclusieve overheidszaak', iedereen mag opsporen', maar wel met de 
hoogst belangrijke restrictie dat niet iedereen hiertoe beschikt over dezelfde 
bevoegdheden: opsporingsambtenaren zoals officieren van justitie en politie-
ambtenaren beschikken hier op grond van de wet in veel ruimere mate over 
dan gewone burgers: 9  

Wat G. Corstens hier echter buiten beschouwing laat is dat er in het ge-
val van particuliere recherchebureaus geen sprake is van gewone burgers die 
door omstandigheden al dan niet op heterdaad worden geconfronteerd met 
een strafbaar feit en eventueel met zijn dader, maar van bedrijven of be-
drijfsonderdelen die uit winstbejag, al dan niet voor derden, op zijn minst 
pogen vermoedelijk gepleegde strafbare feiten op te helderen. Of zijzelf of 
hun opdrachtgevers dit ook altijd doen met het oog op een op te leggen straf-
rechtelijke sanctie is vets twee, maar alleen al de hiervoor geciteerde cijfers 
over het aantal aanhoudingen geven aan dat dit in een aanmerkelijk aantal 
gevallen zeker aan de orde is. En dus is het de vraag, zoals in de inleiding al 
werd aangestipt: kunnen dergelijke organisaties voor het Wetboek van Straf-
vordering op dezelfde voet worden behandeld als de toevallige burger? Want 
dat individuele burgers binnen grenzen — de grenzen van het gemene recht: 
geen stratbare feiten plegen en geen onrechtmatige daden begaan — opspo-
ringsactiviteiten kunnen en mogen ontplooien daar zijn de participanten aan 
het onderhavige onderzoeksproject het met G. Corstens zonder meer over 
eens. 20 

2.4 	De negatie van het probleem door de Hoge Raad 

Deze vraag is kortelings wel voor het eerst in de jurisprudentie en de bijbe-
horende notenleer aan de orde gesteld. Zij werd als het ware voorverwarmd 
door enkele arresten van de Hoge Raad omtrent de vraag wat er in het straf-
proces moet gebeuren met bewijsmateriaal dat niet door overheidsfunctiona-
rissen maar door particuliere personen buiten toedoen of medeweten van 
politie en openbaar ministerie is verkregen. L. Meijers had in 1982 in een 
veelgeciteerd preadvies deze vraag reeds bevestigend beantwoord. Zijn ar- 

19 G. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1995, p. 237-238. 
20 G. Knigge en N.J.M. Kwalcman, 'Het opsporingsbeleid en de normering van de opspo-

ringstaak', in: M. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Tweede interimrapport, ender-
zoeksproject Strafvordering 2001 Het vooronderzoek in strafzaken, Deventer, Gouda 
Quint, 2001, p. 268-279. 
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gument was dat het gebruik van zulk bewijsmateriaal de doeleinden van de 
uitsluitingsregel niet ter discussie stelt: noch de disciplinering van de politie 
om behoorlijk op te treden noch de handhaving van een strikte strafprocedu-
re `omdat daarvoor beslissend is of de overheid door de uitvoering van straf-
processuele bevoegdheden jegens de verdachte diens positie verder beIn-
vloedt dan wet of recht toestaat'. Hij zou wel een uitzondering willen maken 
voor die gevallen waarin de wijze van bewijsverzameling door een derde de 
eerlijkheid die het strafproces moet kenmerken, zodanig zou aantasten dat 
het niet strookt met de geloofwaardigheid van de organen van de rechtsple-
ging het verkregen materiaal voor het bewijs te gebruiken.' 

In NJ 1991/175 waarin het ging om het gebruik van documenten door 
de FIOD die door een individuele burger (wellicht) onrechtmatig waren ver-
kregen, oordeelde de Hoge Raad dat de betrokken opsporingsambtenaren — 
die in geen enkel opzicht iets van doen hadden gehad met de verwerving van 
de bedoelde stukken — niet onrechtmatig hadden gehandeld door naar aanlei-
ding van deze documenten een opsporingsonderzoek te starten. In NJ 1995/ 
537 speelde een soortgelijke situatie: een burger stal buiten toedoen of me-
deweten van de politie documenten, gaf die wel aan haar over en zij begon 
op grond van hun inhoud een opsporingsonderzoek. Opnieuw verwierp de 
Hoge Raad op aangeven van de advocaat-generaal Meijers de stelling dat het 
betrokken bewijsmateriaal met had mogen worden gebruikt `zulks terninder 
nu (...) dit enkele gebruik onder die omstandigheden niet kan leiden tot 
schending van beginselen van een behoorlijke procesorde of tot veronacht-
zaming van de rechten van de verdediging in de strafzaak'. In een noot bij 
dit arrest wees G. Corstens overigens op een hoogst relevante implicatie van 
het standpunt van de Hoge Raad in deze zaak, namelijk dat het dus niet zo 
kan zijn dat de politie het op een onrechtmatige wijze opsporen zou kunnen 
overlaten aan derden die illegaal optreden niet schuwen en de resultaten 
daarvan voor het bewijs zouden mogen worden gebezigd: dan `zou het hek 
van de dam zijn'. Met deze waarschuwing raakte hij immers aan het bezwaar 
dat door mij hiervoor is aangevoerd tegen een ongebreideld optreden van 
particuliere recherchebureaus in de sfeer van observatie en infiltratie. Zonder 
het met zoveel woorden te zeggen dacht hij kennelijk ook zover door: 'dm 
we in een tijd waarin naast de politie allerlei diensten en bedrijven komen 
opzetten die eigen belangen hebben, geen loopje willen nemen met de regels 
van het proces'. In NJ 2000/422 tenslotte kwam opnieuw het gebruik van 
onrechtmatig verlcregen bewijsmateriaal — onder meer heimelijk opgenomen 

21 	L. Meijers, Totitle, openbaar ministerie en bewijsverlcrijging', in: Handelingen 1982 
der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel 1, tweede stuk, p. 60. 
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gespreklcen — door politie en justitie aan de orde, ditmaal vergaard in een 
zaak van corruptie op Curacao door een journalist die hieromtrent tevoren 
wel met de politie van gedachten had gewisseld. In navolging van het hof 
vond de Hoge Raad ook ditmaal dat er geen sprake was van een zodanig stu-
rende invloed van politie dat er sprake was geweest 'van inmenging van eni-
ge publieke autoriteit' in de zin van het tweede lid van art. 8 EVRM. In zijn 
noot bij dit arrest bracht T. Schalken het standpunt van de Hoge Raad niet in 
verband met het optreden van particuliere recherchebureaus. Wel onder-
streepte hij onder meer dat de opneming van de gesprekken desalniettemin 
een schending van het recht op eerbiediging van het privo-leven was ge-
weest, niet alleen vanwege het heimelijk karakter ervan, maar ook omdat het 
vertrouwelijk karakter van de gesprekken stelselmatig werd geschonden en 
de heimelijk verlcregen informatie uiteindelijk ten behoeve van de opsporing 
werd aangewend. Hiertegen zou in dit geval door de dader dus hooguit langs 
civielrechtelijke weg verhaal kunnen worden gehaald. 

De eerste zaak waar niet een gewone burger of een toevallige journalist 
maar bedrijfsmatige recherche een hoofdrol in speelde, was de creditcard 
maatschappij — zaak waarover de Hoge Raad zich in juni 1999 uitsprak. 22  De 
feiten waren dat de betrokken maatschappij de aanvragen voor creditcards 
niet vertrouwde en ter verificatie van haar argwaan — ingegeven door enkele 
sterk op elkaar gelijkende aanvraagformulieren — een nader onderzoek in-
stelde waarbij zij zich volgens de verdediging op een gegeven moment voor-
zag van de ondersteuning door een particulier recherchebureau. Nog steeds 
volgens de verdediging werd — mede op aanraden van de reguliere politie 
overigens — gecontroleerd of de opgegeven personen wel werkzaam waren 
bij de werkgevers in kwestie, werden verhuisberichten geverifieerd bij de 
PTT, vond er handschriftvergelijking plaats, werden buren ertoe aangezet 
om in kennelijk leegstaande panden post te onderscheppen, werden er came-
ra's geplaatst om te achterhalen door wie de betrokken brievenbussen wer-
den leeggehaald en werden er tenslotte ook heimelijk telefoongesprekken op 
band opgenomen. Volgens de verdediging schond de betrokken maatschap-
pij niet alleen diverse keren de privacy van de verdachte maar matigde zij 
zich ook een taak van politie en openbaar ministerie aan: de opsporing. Het 
bewijs dat de politic uiteindelijk in handen dacht te hebben was in haar ogen 
dan ook onrechtmatig verkregen bewijs. In hoger beroep liet het hof de juist-
heid van deze feiten in het midden maar legde het verweer van de verdedi- 

22 De Hoge Raad heeft zich in het verleden wel uitgesproken over de draagwijdte van de 
Wet op de weerkorpsen in relatie tot politiek georienteerde formaties. Zie met name NJ 
1981, 102 betreffende de vraag of de Zuidmolukse ordedienst KPK al clan niet als een 
weerkorps moest worden bezien. 
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ging wel zo uit dat het zich uitsluitend richtte `tegen de gedragingen van een 
rechtspersoon naar burgerlijk recht'. De Hoge Raad vond dit niet onbegrij-
pelijk omdat het verweer niet inhield `dat politieambtenaren of ambtenaren 
van het openbaar ministerie wetenschap van of bemoeienis met de in het 
verweer bedoelde gedragingen van deze rechtspersoon hebben gehad' en 
vond — in het verlengde van de hiervoor besproken jurisprudentie — de be-
slissing van het hof om deze handelingen niet uit te sluiten van het bewijs 
`niet onbegrijpelijk, terwijl het evenmin blijk geeft van een onjuiste rechts-
opvatting' . 23  Met dit arrest mag de Hoge Raad dan al trouw zijn gebleven 
aan zijn gevestigde uitgangspunt, tezelfdertijd ging hij de confrontatie met 
de werkelijkheid van de beroepsmatig georganiseerde particuliere opsporing 
wel uit de weg. De vraag of het aanvaardbaar is dat particuliere recherchebu-
reaus op de omschreven manier — in elk geval materieel gesproken — aan op-
sporing doen bleef immers volledig buiten beschouwing. En daarmee bleef 
tevens de vraag onbeantwoord of de Hoge Raad dit deed op grond van het 
traditionele uitgangspunt dat het in het Wetboek van Strafvordering, bij de 
opsporing, voor alles gaat om een behoorlijke regeling van de betrekkingen 
tussen staat en burger en niet om een regeling van een behoorlijke opsporing, 
ongeacht wie haar bedrijft, overheidsfunctionarissen dan wel particuliere 
rechercheurs. 

Terecht mijns inziens riep Y. Buruma in zijn noot bij dit arrest dan ook 
dezelfde vraag op als welke hiervoor werd gesteld: is herbezinning op de rol 
van `professionele burgers' bij de opsporing niet gewenst? Het is voor hem 
kennelijk een retorische vraag. Want met diverse argumenten beantwoordt 
hij haar in positieve zin. Ten eerste wijst hij op het gevaar dat ook G. Cor-
stens al signaleerde, namelijk dat de onderhavige jurisprudentie allerlei ille-
gale praktijken doet groeien. Ten tweede werpt hij op dat de overheid vol-
gens het EHRM niet alleen verplicht is af te zien van bepaalde inbreuken op 
de privacy van burgers maar ook positieve verplichtingen heeft om de in het 
EVRM genoemde rechten op een effectieve manier te garanderen, onder 
meer door inbreuken op de jegens de overheid beschermde rechten en vrij-
heden strafbaar te stellen. En in de derde plaats stelt hij dat, ook al vormt in 

23 Dit standpunt moet vanzelfsprekend worden bezien in het licht van de jurisprudentie 
van het EHRM bij art. 8 EVRM. Zo oordeelde het EHRM in de zaak A. v. France (d.d. 
23 november 1993) — waar het ging om de vraag of de hulp die een hoge Franse politie-
ambtenaar had geboden bij het heimelijk opnemen van een telefoongesprek dat naar 
aanleiding van diens melding over een mogelijke aanslag op iemand door de tipgever op 
zijn bureau was gevoerd, een inbreuk vormde op art. 8, lid 2 EVRM — dat zeker het ge-
val was omdat de betrokken politieman 'made a crucial contribution to executing the 
scheme by making available for a short time his office, his telephone and his tape recor-
der'. Vergelijk in dit verband de uitspraak van de Hoge Raad in NJ 1997, 500 m.nt. 'tH. 
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de onderhavige zaak het overgrote deel van de omstreden handelingen geen 
strafbaar felt, er niettemin alle reden is om ze gelijk te stellen aan 'even zo-
vele bijzondere opsporingsmethoden waaromtrent de wetgever met het oog 
op art. 8 EVRM strafvorderlijke bevoegdheden heeft geschapen voor het 
geval ze door overheidsfunctionarissen worden verricht'. Met als conse-
quentie dat in elk geval flagrante schendingen van mensenrechten door par-
ticulieren wier activiteiten uiteindelijk ten nutte van de opsporing komen, 
door wettelijke normering zouden moeten worden tegengegaan. Daarnaast 
zou de organisatie van het toezicht door de politie moeten worden aange-
scherpt. 24  

Het is tenslotte niet enkel in de creditcardmaatschappij-zaak waarin de 
wereld van de (strafrechts)dogmatiek op zodanige wijze wordt geconfron-
teerd met de feitelijkheid van de particuliere opsporing dat de vraag naar 
passende normering en bewaking van deze vorm van opsporing onontkoom-
baar voor de hand ligt, ook naar aanleiding van diverse zaken die recentelijk 
hebben gespeeld voor de Raad van Tucht voor Registeraccountants — niet in 
het minst de zaak-Peper — dringt deze vraag zich op. In de laatstgenoemde 
zaak besliste deze raad immers dat een deel van de klachten tegen de betrok-
ken 'forensic accounting' firma gegrond was omdat het verslag van het on-
derzoek 'in plaats van een vaktechnisch gedegen en gemotiveerd oordeel 
over de administratieve organisatie van de gemeente Rotterdam in de onder-
zochte periode te bevatten, de sfeer ademt van een lange lijst van verdacht-
makingen jegens individuele bestuurders'. 25  Een beslissing als deze roept op 
zijn minst toch ook de vraag op of deze vorm van particuliere opsporing niet 
meer aan banden moet worden gelegd. 

Om te bezien hoe een en ander zou moeten of kunnen gebeuren is het 
aangewezen om het beleid onder de loep te nemen dat tot op heden inzake de 
bedrijfsmatig georganiseerde particuliere opsporing is gevoerd. 

24 	Y. Buruma, 'Particuliere opsporing', AAe, 49e jrg., 2000, p. 117-121. Overigens ben ik 
ook in het bezit van de belangrijkste processtuIcken die in deze zaak bij de Hoge Raad 
zijn gewisseld. 

25 De onderhavige beslissing dateert van 8 mei 2001. 
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3 	Het vroegere beleid inzake de bedrijfsmatig georganiseerde 
particuliere opsporing 

3.1 	De aanhaking bij de Wet op de weerkorpsen 

Zoals hiervoor al werd gesignaleerd was er reeds voor Wereldoorlog I een 
tamelijk gedifferentieerde veiligheidsindustrie in Nederland, in het bijzonder 
bestaande uit nachtveiligheidsdiensten, bewakingsbedrijven en bedrijfsbe-
wakingsdiensten. Na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde deze industrie 
zich op diverse manieren verder. Een eerste voorbeeld hiervan vorrnt de op-
richting van een bedrijfsbewakingsdienst bij Philips in 1925. Dit was op 
zichzelf vanzelfsprekend niet zoiets bijzonders. Opmerkelijk is wel dat deze 
dienst — waarvan het hoofd overigens tevens onbezoldigd inspecteur van po-
litie bij de gemeentepolitie was: over privaat-publieke samenwerking op po-
litiegebied gesproken — ook een recherche-afdeling kende die zich in het bij-
zonder inliet met politiek inlichtingenwerk betreffende werknemers van het 
bedrijf. 26  Een soortgelijke ontwikkeling deed zich voor bij de staatsmijnpoli-
tie. Haar chef was onbezoldigd commissaris van rijkspolitie en haar taak 
strekte zich uit tot alle facetten van het leven van de werlcnemers in de lco-
lonien', niet in de laatste plaats hun politieke opvattingen. 27  Nog een ander 
voorbeeld is de zogenaamde spoorwegrecherche. Deze recherche, die na de 
Tweede Wereldoorlog uitgroeide tot de spoorwegpolitie en waarvan de leden 
onbezoldigd rijksveldwachter waren, werd in 1919 op aanraden van de Am-
sterdamse hoofdcommissaris van politie opgericht om een einde te maken 
aan de vele diefstallen in treinen en op emplacementen. Aan dit probleem 
kon de gemeentepolitie in zijn ogen om allerhande redenen immers niet veel 
doen: zij had niet alleen al zoveel ander werk maar ook de beperkte territori-
ale bevoegdheid speelde haar parten. 28  En tenslotte is er het bekende voor-
beeld van de `bewakingsdienst op de groote stromen' die in 1921 te Rotter-
dam in aanvulling op de rivierpolitie van de rijksveldwacht tot stand werd 
gebracht door de Steenkolenhandelsvereniging om met meer kracht aller-
hande vormen van diefstal en verduistering tegen te gaan. In 1926 werd dit 

26 F. Deldcers, Eindhoven 1933-1945; kroniek van Nederlands Lichtstad in de schaduw 
van het Derde Rtjk, Haarlem, In de Knipscheer, 1982. Dit boek mocht op last van de 
rechtbank in Den Bosch niet verder worden verspreid vanwege bepaalde passages over 
contacten tussen de leiding van deze dienst en de top van het SS-politieapparaat. Zie het 
bericht hierover in de Volkslcrant van 14 september 1982. 

27 Zie in het bijzonder B. Hoogenboom, 'The mining police: Dutch private security in 
historical perspective', in: Ph. Robert en Cl. Emsley (eds.), History and sociology of 
crime, Pfaffenweiler, Centaurus Verlagsgesellschaft, 1989, p. 85-97. 

28 	M. Eversdijk, op. cit., p. 7-18. 
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initiatief gecompleteerd met de oprichting van een speciale afdeling recher-
che bij de rivierpolitie van de gemeentepolitie. Maar deze maatregel was in 
de ogen van de direct belanghebbenden nog niet voldoende om de misdaad 
effectief te bestrijden. Hierom werd in 1929 overwogen om bij de scheep-
vaartvereniging `Zuid' een eigen haven- en rivierrecherche te vormen. 29  

Tegen deze achtergrond is het wel en niet merkwaardig dat de eerste re-
gulering van de veiligheidsindustrie plaatsvond in het kader van de Wet op 
de weerkorpsen van 11 september 1936. Wel, omdat deze wet bovenal toch 
bestemd was om het hoofd te kunnen bieden aan politiek georienteerde mili-
ties: in art. 1 werd het verboden om weerkorpsen tot stand te brengen, daar-
van deel uit te maken of deze te steunen. Niet, omdat het volgens hetzelfde 
artikel bij een weerkorps ging om een organisatie van particulieren welke 
gericht is op of voorbereidt tot het in onderling verband verrichten van of 
deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van weermacht of politic in de 
handhaving van de uit- en inwendige veiligheid en van de openbare orde en 
rust. De zo-even genoemde diensten ontplooiden immers allemaal activitei-
ten in de sfeer van de interne veiligheid die traditioneel alleenlijk werden 
uitgevoerd door (de verschillende geledingen van) de reguliere politie. 30  Niet 
voor niets schreef de toenmalige minister van Justitie in een toelichting op 
het Koninklijk Besluit van 2 juli 1938 tot uitvoering van de onderhavige wet 
dat bij bewakingsdiensten de 'quasi-politiaire' aard het sterkst op de voor-
grond trac1. 31  

Hoe dan ook, in een afzonderlijke paragraaf van dit Koninldijk Besluit 
werd een regeling getroffen voor de particuliere bewakingsdiensten. 32  Hierin 
(art. 17) werd allereerst omschreven wat dit voor diensten waren: 'organisa-
ties, welke gericht zijn of mede gericht zijn op feitelijke handhaving van de 
veiligheid van personen en goederen of van de openbare orde en rust (...)'. 
Voorts werd een onderscheid gemaakt tussen particuliere nachtveiligheids-
diensten, particuliere bedrijfsbewakingsdiensten en 'andere particuliere be-
wakingsdiensten'. Voor de eerstgenoemde categorie bedrijven werd een 
toelatingsregime met een hele reeks van vereisten ingevoerd: deze vereisten 
hadden zowel betreldcing op hun werlczaamheden en hun organisatie als op 
hun solvabiliteit en de 'bekwaarnheid, geschiktheid en betrouwbaarheid' van 
hun besturen, leiding en personeel. Het regime voor de tweede categoric be- 

29 A. Westerhuis, De ontwikkeling van het politietoezicht op de grate watenvegen, 
's-Gravenhage, Mouton & Co, 1929. 

30 	5th, 1936, no. 206. 
31 	H. Heijboer, De (gevaarlijke) ontwikkeling van een particulier politiewezen, D&D, 

1979, 9e jrg., p. 17. 
32 	5th, 1938, no. 247. 
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drijven was heel wat minder veeleisend. Zij konden volgens art. 19 worden 
toegelaten `mits hun werkzaamheden beperkt blijven tot de handhaving van 
de veiligheid van de personen en de goederen, tot het bedrijf of de onderne-
ming behoorende, de handhaving van de openbare orde en rust in de gebou-
wen en op de terreinen van het bedrijf of de onderneming en onder het per-
soneel en het toezicht op dat personeel'. En met betrekking tot de derde ca-
tegorie stelde art. 20 enkel dat zij door de minister van Justitie konden wor-
den toegelaten. 

In het kader van deze deelstudie moet bij deze regeling natuurlijk wor-
den aangetekend dat het op z'n zachtst gezegd eigenaardig is dat er expliciet 
in het geheel geen verbinding werd gelegd met de (regeling van de) opspo-
ring. Een aantal van de betrokken particuliere diensten, of althans onderde-
len ervan, werd immers niet alleen getooid met de naam 'recherche' maar 
bedreef ook criminele (en politieke) recherche, alleen en samen met de re-
guliere recherchediensten. De verklaring hiervoor verdient nader onderzoek. 
Was dit een gevolg van het feit dat de Wet op de weerkorpsen ten principale 
op jets heel anders doelde dan op de opsporing? Of moet dit worden toege-
schreven aan het feit dat het probleem in de praktijk eigenlijk helemaal niet 
zo klemmend was? Via de aanstelling van leden van de particuliere recher-
ches tot onbezoldigd ambtenaar van politie werden de grootste moeilijkhe-
den in de taakuitvoering immers als vanzelf uit de weg geruimd. 

3.2 	De Werkgroep Beveiliging en Bewaking 

In de vorige paragraaf werd er reeds op gewezen dat H. Heijboer in 1973 de 
vraag opwierp of de Wet op de weerkorpsen nog wel het geeigende middel 
was om de veiligheidsindustrie te reguleren en met name de mogelijke uit-
wassen van `para-politiele organisaties' tegen te gaan. Deze oproep werd 
vrijwel onmiddellijk gehonoreerd. Al op 10 juni 1974 werd er onder voor-
zitterschap van J. Kroeskamp een werkgroep samengesteld — voor de helft 
bestaande uit functionarissen en voor de andere helft uit betrokken industri-
elen — om `voorstellen te doen over problemen van justitiele en politiele aard 
op het gehele gebied van de beveiliging en de bewaking door particuliere 
organisaties', in het bijzonder omtrent beveiligings- en bewakingsdiensten, 
stil alarm, geldtransportbedrijven, hun samenwerking met de politie, de vak-
bekwaamheid en betrouwbaarheid van leiding en personeel en de uitvoe-
ringsvoorschriften van de Wet op de weerkorpsen. Deze werkgroep publi- 

703 



Bedriffsmatig georganiseerde partieuliere opsporing en (het Wetboek van) 
s/Strafvordering 

ceerde in 1975 een interimrapport en in 1977 een eindrapport. n  Zoals reeds 
uit haar taakomschrijving kan worden opgemaakt verdiepte zij zich niet af-
zonderlijk in de problematiek van de particuliere recherche, laat staan in die 
van de organisatie en de normering van de opsporing door particulieren. 
Waarom dit niet gebeurde wordt in de betrokken rapporten niet toegelicht. 
Toch raakte zij reeds bij de aanbevelingen in haar interimrapport wel aan 
deze vraag. 

Ten eerste in abstract°. De werkgroep formuleerde namelijk als uit-
gangspunt 'dal de overheid geen beveiliging tot elke prijs en tot het hoogst 
denkbare niveau kan en mag bieden. De overheid zal derhalve moeten ko-
men tot het stellen van prioriteiten en tot het vaststellen van een niveau van 
beveiliging waarop iedere staatsburger recht heeft. Aangezien de werkgroep 
bij haar opdracht het verzoek gelcregen heeft zich niet uit te spreken over de 
afbakening van het grensterrein van bevoegdheden tussen reguliere politie en 
de particuliere beveiligingsorganisaties, zal zij zich ook onthouden van een 
indicatie op welke hoogte zich dit niveau zou rnoeten bevinden'. Impliciet 
zag de werkgroep dus heel goed dat (ook) de kwalitatieve vraag naar de ver-
deling van (opsporings)bevoegdheden tussen de publieke en de particuliere 
politic in belangrijke mate afhankelijk is van de kwantitatieve vraag naar de 
investering van overheidsmiddelen op het domein van de (binnenlandse) 
veiligheid. Haar daaropvolgende conclusie 'Etat de particuliere beveiligings-
organisaties een nuttige functie vervullen en hun bestaan noodzakelijk is in 
onze samenleving' komt dan ook enigszins uit de lucht vallen, maar was 
desalniettemin zeer belangrijk: zij legitimeerde de gaande ontwikkelingen 
zonder principieel voorbehoud. Gelet op haar origine realiseerde de werk-
groep zich verder natuurlijk ook bij een niet gecontroleerde en onge-
breidelde ontwikkeling gevaren kunnen ontstaan' en deed daarom een heel 
aantal aanbevelingen 'die een gezonde ontwikkeling moeten waarborgen en 
de overheid de mogelijkheid geven om door toezicht gevaren voor de sa-
menleving te voorkomen'. 34  Een van haar centrale aanbevelingen was om de 
uitvoeringsvoorschriften van de Wet op de weerkorpsen aan te passen aan de 
nieuwe omstandigheden. 

Ten tweede in concreto. Temidden van allerhande concrete voorstellen 
wordt namelijk aangehaald dat de vraag was gerezen of het personeel van 
particuliere beveiligingsorganisaties 'in zijn algemeenheid opsporingsbe-
voegdheid door verlening van een commissie van opsporingsambtenaar zou 

33 Interim-rapport werkgroep bewalcing en beveiliging 1975 respectievelijk Eind-rapport 
werkgroep bewaking en beveiliging 1977. Zie hieromtrent onder meer Th. Frank, 'Par-
ticuliere beveiligingsorganisaties', Justitiele Verkenningen, 1986, nr. 6, P.  5-33. 

34 Zie p. 35 van het eerste rapport. 
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moeten hebben'. Deze vraag werd echter ontkennend beantwoord. De werk-
groep meende dit te moeten ontraden `zolang taken en bevoegdheden in het 
grensterrein tussen reguliere politie en beveiligingsbedrijven niet duidelijk 
en scherp omschreven zijn'. En vermits een omschrijving hiervan buiten 
haar opdracht viel onthield zij zich natuurlijk daarvan.' 

In de inleiding van het eindrapport bracht de werkgroep te berde dat in 
het interimrapport onvoldoende naar voren was gekomen dat zij van mening 
was `dat het toezicht op en de regulering van het bewakings- en beveili-
gingswezen in zo principieel veranderde omstandigheden behoort plaats te 
vinden in een daartoe speciaal te ontwerpen wet'. Maar, zo schreef de werk-
groep verder, zij realiseerde zich ook wel dat met het ontwerpen en vaststel-
len van zulk een wet veel tijd was gemoeid en dat zij hierom — spoed was 
immers geboden, wilde men niet teveel achter de feiten aanlopen — een 
voorlopige en tijdelijke oplossing had uitgewerkt in de vorm van onder meer 
een ontwerp tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 2 juli 1938 en een 
ontwerp-beschikking op de particuliere beveiligingsorganisaties. Verder 
stelde zij voor om een permanent Adviescollege Bewaking en Beveiliging in 
te stellen. Dit laatste gebeurde — niet onbegrijpelijk — het eerste, in maart 
1979. Het voorzitterschap werd in handen gegeven van H. Heijboer. 

3.3 	De herziening van de Wet op de weerkorpsen 

Gelet op het feit dat de Wet op de weerkorpsen nu al enige tijd niet meer het 
wettelijke kader vormt voor de regulering van de veiligheidsindustrie is het 
niet zo relevant om hier alsnog diep in te gaan op de herzieningen die deze 
wet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen in de jaren tachtig en negentig 
op aanraden van de hiervoor genoemde werkgroep hebben ondergaan. Een 
paar aspecten van deze ontwikkeling mogen in dit verband evenwel niet 
buiten beschouwing blijven. 

De opeenvolgende wijzigingen grepen kort gezegd in deze volgorde 
plaats. In de eerste plaats werd de Wet op de weerkorpsen bij wet van 7 no-
vember 1991 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de invoeging van een 
hoofdstuk 2 met betrekking tot particuliere beveiligingsorganisaties. Zij 
kreeg dientengevolge ook een nieuwe titel: Wet op de weerkorpsen en de 
particuliere beveiligingsorganisaties.36  Ondertussen was het Koninklijk Be- 

35 Zie p. 47 van het eerste rapport. 
36 Voor enig juridisch commentaar op het betrokken wetsvoorstel raadplege men onder 

meer P. Alckermans, `Regels voor beveiligingsdiensten', AAe, 40e jrg., 1991, p. 1005- 
1009, en R. Glas, `Wijzigingsvoorstel Wet op de weerkorpsen: beter laat dan nooit', 
AAe, 39e jrg., 1990, p. 222-230. 
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sluit van 2 juli 1938 al een keer gewijzigd, in 1979, en zou het bij Koninklijk 
Besluit van 30 oktober 1992 nogmaals worden aangepast. Bovendien was er 
in 1979 een Beschikking particuliere beveiligingsorganisaties gepubliceerd 
die op haar beurt eerst in 1988 werd vervangen en later, in 1990, nog eens 
werd gewijzigd. 37  Deze beschikking werd in 1992 — ter uitvoering van de 
aanpassing van de Wet op de weerkorpsen in 1991 — opnieuw vervangen, en 
wel door de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties d.d. 25 november 
1992. 38  

In de eerste plaats moet worden aangestipt dat de nieuwe wet- en regel-
geving tot stand kwam in een politiek klimaat dat gaandeweg in elk geval 
alsmaar gunstiger werd voor beveiligingsorganisaties. Deze ontwikkeling 
valt goed te reconstrueren aan de hand van de belangrijke beleidsplannen die 
in de loop van de jaren tachtig op het terrein van de criminaliteitsbestrijding 
werden ontwikkeld. In het grote beleidsplan Samenleving en criminaliteit 
van 1985 en evenzo in het Eindrapport conunissie kleine criminaliteit 
(commissie-Roethof) van 1986 werd wel gepleit voor de versterking van het 
functionele toezicht op allerhande plaatsen maar niet voor de inschakeling 
van particuliere beveiligingsorganisaties in de beheersing en met name de 
preventie van (Heine) criminaliteit2 9  Dit was anders in het beleidsplan Recht 
in beweging dat in september 1990 het licht zag. Hierin werd immers duide-
lijk gesteld dat het beleid mede gericht zou worden op de versterking van de 
eigen verantwoordelijkheid van burgers en particuliere organisaties voor de 
beheersing van (kleine) criminaliteit en dat in dit kader ook de kwantitatieve 
en kwalitatieve versterking van de beveiliging van bedrijfsterreinen en win-
kelcentra door particuliere veiligheidsorganisaties zou worden nagestreefd. 4°  
Deze belangrijke verandering in het gevoerde beleid werd door de master-
mind achter de twee eerstgenoemde plannen, de topambtenaar van het mi-
nisterie van Justitie J. van Dijk, op het einde van de jaren tachtig uitgebreid 

37 Een van de weinige kritische besprekingen van deze besehikking is van de hand van H. 
de Ru in een noot bij AB 1989,351. 

38 Een belangiijk deel van deze wet- en regelgeving is opgenomen in C. Fijnaut, Wetge-
ving op het Nederlandse politiewezen, Arnhem, Gouda Quint, 1992, p. 495- 506. Zie 
verder J. de Waard en J. van der Hoek, Particuliere heveiliging; omvang, wet- en regel-
geving in Nederland en Europa, 's-Gravenhage, Ministerie van Justitie, 1991, p. 5- 26. 
Overigens was Cr vanuit het buitenland interesse voor wat er in Nederland gebeurde, 
onder meer vanuit Belgie. Vergelijk E. Lancksweerdt, 'Het private beveiligingswezen in 
Nederland', in: A. Alen en J. Vande Lanotte (red.), Bewakingsnu2atschappijen en prive-
milities; een rechtsvergelokende studie, Gent, s.d., ongenummerd. 

39 Samenleving en criminaliteit; een beleidsplan voor de komende jaren, `s-Gravenhage, 
Ministerie van Justitie, 1985, en Eindrapport commissie kleine criminaliteit, `s-
Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1986. 

40 Recht in beweging, Kamer, 1990-1991,21 829, xis. 2, p. 34-35. 
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verantwoord en verdedigd. Hij zag de veiligheidsindustrie mits goed gere-
guleerd via een speciale wet — als een aanvaardbare bondgenoot van de 
overheid in de preventieve bestrijding van de groeiende criminaliteit door 
uitbouw van het functionele toezicht. En hij had reeds in 1989 de handen van 
zijn minister voor dit idee op elkaar gekregen. 41  Maar hier moet wel bij wor-
den aangetekend dat overheveling van (een deel van) de recherchefunctie 
naar de particuliere sector •respectievelijk toekenning van opsporingsbe-
voegdheden aan particuliere beveiligers zeker niet op zijn programma ston-
den.' En ook in het genoemde beleidsplan Recht in beweging kwam dit 
thema niet aan de orde. Van particuliere recherchebureaus is in dit plan niet 
eens sprake. 

Bij dit laatste sluit in de tweede plaats de vaststelling aan dat ook in de 
onderhavige wet- en regelgeving de particuliere recherchebureaus niet of 
nauwelijks aan de orde waren. Enerzijds is dit wel begrijpelijk omdat er vrij 
algemeen van werd uitgegaan dat deze bureaus niet onder de Wet op de 
weerkorpsen vielen. Anderzijds nam hun aantal we! toe Zij werden enkel 
woordelijk opgevoerd in art. 24 van de Regeling particuliere beveiligingsor-
ganisaties, en dan nog alleen in negatieve zin, namelijk (in het eerste lid) 
met de mededeling dat het verbod in art. 5 van de wet en de het overgrote 
deel van de bepalingen in de betrokken regeling niet golden voor `particulie-
re recherchebureaus voorzover deze zich hebben aangemeld overeenkomstig 
art. 7, tweede lid van genoemde wet'. In het tweede lid werd hieraan toege-
voegd dat het eerste lid zou vervallen op 2 december 1993. Was hier de kous 
mee afgedaan? Formeel we!, beleidsmatig niet! 

In het advies dat het Adviescollege Bewaking en Beveiliging in juni 
1988 uitbracht 'over de noodzaak de geldende wettelijke regeling van bewa-
kings- en beveiligingsorganisaties te wijzigen' wijdde het namelijk ook en- 

41 Zie hiervoor de brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 31 augus-
tus 1989 in het kader van de discussie over het Beleidsplan politie 1989 (Tweede Ka-
mer, 1988-1989, nr. 20 811, nr. 14). Vergelijk verder ook zijn toespraalc over dit onder-
werp bij de opening van Winkeldiefstal Preventiecentrum van de Nederlandse Veilig-
heidsdienst op 18 mei 1988 (Stcrt, 1988, nr. 95). 

42 J. van Dijk, Tarticuliere beveiligingsorganisaties: deel van de oplossing of deel van het 
probleem?', Justitiele Verkenningen, 14e jrg., 1988, P.  118-128. Van zijn hand verder 
ook: 'Het taboe voorbij: enkele gedachten over de particuliere beveiliging in Neder-
land', Het Tijdschrift voor de Politie, 50e jrg., 1988, p. 514-517. Zie overigens ook de 
enthousiaste geluiden van minister E. Hirsch Bailin en de andere topambtenaar van het 
departement D. Steenhuis in het verslag van het jubileumcongres van Randon Beveili-
ging BV in december 1991 (De toekomst van beveiliging in Nederland, Diemen, Ran-
don Beveiliging, 2001). 
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kele belangrijke beschouwingen aan de particuliere recherchebureaus: u  Als 
uitgangspunt voor zijn beschouwingen formuleerde het college om te begin-
nen wat het bedoelde met 'particuliere onderzoekers of rechercheurs': 'per-
sonen die in opdracht van derden nasporingen verrichten naar onregelmatig-
heden in het tussenmenselijk verkeer op onder meer het gebied van handel 
en industrie waarvan bij gebleken feitelijkheid een gerechtelijke actie voor 
de burgerlijke of de strafrechter het gevolg zou kunnen zijn'. Het college 
vermeed dus zorgvuldig om hun activiteiten in termen van 'opsporing' te 
omschrijven. Zodoende gaf het duidelijk te kennen dat het eigenlijk niet wil-
de weten van particulier georganiseerde opsporing. Dat het 'een uiterst te-
rughoudend beleid tot het toekennen van opsporingsbevoegdheid' aan deze 
onderzoekers aanried lag dan ook helemaal in de lijn van dit standpunt. Het 
optreden van de bewakings- en beveiligingsindustrie moest in de ogen van 
het college helemaal in het teken van de preventie worden geplaatst en dus 
was er geen aanleiding 'om aan personeel van bewakings- en beveiligings-
bedrijven meer bevoegdheden toe te kennen dan de bevoegdheden die iedere 
burger heeft'. Wat dit betreft was het volgens het college zo dat het in Ne-
derland iedereen vrijstond om 'behoudens de algemeen geldende wettelijke 
bepalingen van onder meer het civielrecht, publiekrecht en het strafrecht (...) 
te onderzoeken wat men wil'. 

Desalniettemin drong het college erop aan om de werkzaamheden van 
de particuliere recherchebureaus onder de werkingssfeer van de beoogde wet 
op de bewakings- en beveiligingsindustrie te brengen. Om diverse redenen. 

Ten eerste omdat de kans groot was dat de betrokken rechercheurs 'ten 
koste van derden hun werkzaamheden zullen verrichten'. Hierbij dacht het 
college onder meer aan het misbruik van technische middelen (afluisterappa-
ratuur) en aan het probleem van politie-ambtenaren die parttime of op free-
lance basis hun diensten aanbieden aan recherchebureaus en op deze manier 
'rechtswaarborgen die ten grondslag liggen aan b.v. de privacyregelgeving 
en aan de bevoegdheden waarover opsporingsambtenaren onder omstandig-
heden beschikken' uithollen omdat zij 'hun loyaliteit dienen te verdelen over 
meerdere werkgevers'. Met Hem drong het college er dan ook op aan om bij 
wet opsporingsambtenaren uitdrukkelijk te verbieden in loondienst te zijn bij 
of tegen betaling diensten te verrichten voor een bewakings- of beveiligings-
onderneming. Particuliere onderzoeksbureaus of rechercheurs zouden ver-
plicht moeten worden om periodiek overzichten te verstrekken van hun per-
soneel. Het spreekt welhaast voor zichzelf dat in dit standpunt de opvatting 

43 Dit advies werd uitgebracht in juni 1988. Het werd niet officieel uitgegeven. De hiema 
aangehaalde beschouwingen staan op p. 12-15. 

708 



Bedrtifsmatig georganiseerde particuliere opsporing en (het Wetboek van) 
s/Strafvordering 

lag besloten dat reguliere rechercheurs en particuliere rechercheurs tot op 
zekere hoogte behoefte hebben aan dezelfde informatie omdat zij in elk ge-
val materieel gesproken met hetzelfde ding bezig zijn: opsporing, ophelde-
ring van strafbare feiten. 

Ten tweede omdat 'de werkzaamheden van de particuliere onderzoekers 
of rechercheurs duidelijk raakvlakken hebben en een zekere overloop verto-
nen met de taak van de politie'. Hun werkzaarnheden hebben, zo het college, 
veelal tot doel feitelijke inforrnatie te vergaren voor civielrechtelijke doel-
einden, maar daarnaast en ten behoeve hiervan houden zij zich echter ook 
bezig met bijvoorbeeld `antecedentenonderzoek, het observeren en volgen 
van personen of het als undercover agent werkzaam zijn binnen een onder-
neming ter bestrijding van bedrijfsdiefstallen'. 

Ten derde wees het college erop dat particuliere rechercheurs in nauw 
contact treden met het publiek:'als kern van de werkzaamheden kan worden 
gezien het vergaren, verwerken en opslaan van informatie'. En het sprak de 
verwachting uit dat de vraag naar hun diensten zou toenemen, onder meer 
wegens het feit `dat de kosten/baten analyse door de overheid, bij de in het 
huidige tijdsbestek toenemende criminaliteit, tot andere uitkomsten leidt dan 
bij het bedrijfsleven of de burger wanneer het gaat om de vraag of een be-
paald (opsporings)onderzoek moet worden voortgezet'. Minder cryptisch 
gezegd: particulieren zouden in meer gevallen wel willen betalen voor zulk 
onderzoek dan de overheid. Of, met nog andere woorden, zoals de verdere 
bloei van de bedrijfsmatige particuliere opsporing was het bovenal een 
kwestie van geld en dus van beleid. Wat dit betreft hield het college vast aan 
de gedachte die de werkgroep-Kroeskamp ruim tien jaar voordien ook al had 
geformuleerd en sprak het op dit punt eigenlijk ook de Rand Corporation na: 
of de particulier georganiseerde opsporing toekomst heeft hangt bovenal af 
van de investeringen die gebeuren in de reguliere opsporing. 

De toenmalige minister van Justitie E. Hirsch Ballin, tenslotte, liet op 
17 januari 1991 de Tweede Kamer in de nota-wisseling omtrent de herzie-
ning van de Wet op de weerkorpsen weten dat hij de Recherche Advies-
commissie had gevraagd om een advies omtrent de vraag of de particuliere 
recherchebureaus eveneens onder de werking van de nieuwe wet dienden te 
vallen." 

44 Tweede Kamer, 1990-1991, 21 426, nr. 7, p. 1 (Wijziging van de Wet op de weerkorp-
sen ter zake van de particuliere beveiligingsorganisaties, Memorie van Antwoord). Na-
vraag naar dit advies bij het secretariaat van de Recherche Adviescommissie heeft niets 
opgeleverd. Ook (voormalige) secretarissen wisten niet van zijn bestaan. 
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3.4 	Be draagwijdte van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties 
en recherche bureaus 

Het voorstel van Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebu-
reaus werd op 8 november 1993 aangeboden aan de Tweede Kamer, 45  In de 
Memorie van Toelichting wordt niet verantwoord waarom de recherchebu-
reaus in dit wetsvoorstel zijn opgenomen. Er wordt alleen droog geconsta-
teerd dat 'het benoemen en regelen van de recherchebureaus' een van de 
kwesties was die wijziging van de bestaande regelgeving noodzakelijk 
maakte. Hoe worden zij dan omschreven in deze memorie? 

Het was de bedoeling van de wetgever dat ook de recherchebureaus 
vergunningplichtig zouden worden. Hen zou een vergunning worden ver-
leend `indien naar redelijke verwachting zal worden voldaan aan de bij of 
krachtens de wet gestelde regels en ook overigens zal worden gehandeld in 
overeenstemming met hetgeen van een goed (...) recherchebureau mag wor-
den verwacht'. Maar dit laatste was het nu net natuurlijk: wat mocht ervan 
worden verwacht? Naar een duidelijk antwoord op deze vraag zal men ver-
geefs zoeken in de Memorie van Toelichting of de Memorie van Antwoord. 
Wel kan eruit worden opgemaakt dat hun activiteiten zeker niet als opspo-
ring zouden mogen worden betiteld. Want: 

'de politie is (...) als enige instantie belast met en bevoegd tot de opsporing van 
strafbare feiten. Bij de uitoefening van haar taak is de politie bevoegd, binnen wet-
telijke grenzen, indien nodig gebruik te maken van dwang en geweld. Het werk van 
de politie beperkt zich in beginsel tot openbaar of voor publiek toegankelijk terrein. 
(...) Beveiligingsorganisaties richten zich daarentegen bij uitstek op particuliere 
doelen. Zij hebben alleen dan een taak op het terrein van de beveiliging wanneer 
derden, of in het geval van een bedrijfsbeveiligingsdienst, het eigen bedrijf of de 
eigen instelling, hen daartoe een opdracht verstrekken. Zij beschikken niet over an-
dere bevoegdheden dan andere burgers. Voor hen is geen sprake van bij de wet toe-
gekende taken of bevoegdheden en het werk dat zij verrichten is niet gericht op de 
opsporing van strafbare feiten'. 

Het zal evenwel duidelijk zijn dat met deze positiebepaling van veiligheids-
industriele bedrijven in de democratische rechtsorde de hamvraag zowel op 
theoretisch als op empirisch niveau werd ontweken. Zoals hiervoor al werd 
vastgesteld is — materieel gesproken tenminste — opsporing immers niet het 
monopolie van de reguliere politie en blijft het dus de vraag hoever de bur-
ger respectievelijk het recherchebureau dat hij bezit of inhuurt zich — binnen 

45 	Tweede Kamer, 1993-1994, 23 478, nr. 1 en 2 (Wet particufiere beveiligingsorganisaties 
en reeherchebureaus). 
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met name de grenzen van het (materiele) strafrecht — in de opsporing mag 
wagen. En voorts kan alleen al uit de voorbeelden die het Adviescollege 
Bewaking en Beveiliging in 1988 gaf van het optreden van onderhavige bu-
reaus worden opgemaakt dat zij zich, zeker in materiele zin, voor een deel 
bepaald ook bezighouden met de opsporing van strafbare feiten. Kennelijk 
wist de wetgever dus niet goed raad met de particuliere recherchebureaus. 
Ontkennen dat zij aan opsporing doen stond haaks op de feiten, toegeven dat 
zij het doen stond haaks op het uitgangspunt. 

De uitweg die uit dit dilemma werd geforceerd, lag in de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer: 

'Het werk van recherchebureaus leidt niet tot een direct contact met burgers in ver-
band met toezicht of bewaking. Recherchewerkzaamheden kunnen wel raken aan de 
persoonlijke levenssfeer van burgers. Zij zijn immers gericht op het vergaren van 
gegevens van personen. De reden tot het stellen van regels voor recherchebureaus 
ligt daarom vooral in het belang van de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer'. 

Dit verklaart waarom in art. 1, lid 1 onder e van de wet recherchewerlczaam-
heden worden gedefinieerd als 'het vergaren en analyseren van gegevens' en 
een recherchebureau als `een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf met winstoogmerk recherchewerk-
zaamheden verricht, voor zover die werkzaamheden worden verricht op ver-
zoek van een derde, in verband met het eigen belang van deze derde en be-
trekking hebben op een of meer bepaalde natuurlijke personen'. De nadere 
regeling van de omgang met gegevens betreffende de persoonlijke levens-
sfeer van mensen door recherchebureaus werd gekoppeld aan art. 13 van de 
Wet persoonsregistraties. Dit is de reden waarom deze wet en vooral haar 
opvolger, de Wet bescherming persoonsgegevens, hierna kort op dit punt 
worden belicht. 

Alvorens echter wat verder in te gaan op het wettelijk regime voor de 
organisatie en werlcing van de recherchebureaus past het om op te merken 
dat in de gedachtenwisseling met de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de 
meeste fracties zich toch wel wat ongemalckelijk voelden met de manier 
waarop de particulier georganiseerde opsporing werd gereguleerd en met de 
zijdelingse en indirecte manier waarop de feitelijke werking van de recher-
chebureaus in het voorstel werd genormeerd. De vragen die hieromtrent 
werden gesteld mogen hier dus niet buiten beschouwing worden gelaten. 46  
Zo vroegen Kamerleden zich onder meer af: 

46 Zie onder meer het Voorlopig verslag d.d. 31 maart 1994, P.  12-13, en het Eindverslag 
--> 
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— waarom bedrijfsrecherchediensten zoals die bij de banken niet onder de 
reikwijdte van het wetsvoorstel vielen: zij `beschikken over enorme ge-
gevensbestanden en verrichten uitgebreide onderzoeken op hun marktge-
bied. Er bestaat een reele kans dat recherchewerkzaamheden zich zullen 
uitstrekken tot buiten het bedrijf zelf en dat ze de persoonlijke levenssfeer 
raken'? 

— waarom recherchebureaus die andere gegevens verzamelen dan gegevens 
die betreldcing hebben op personen, bijvoorbeeld bedrijfsinformatie, niet 
onder de werking van de wet werden gebracht? 

— of het niet nodig was om grenzen te stellen aan het verkrijgen en analyse-
ren van gegevens door recherchebureaus? In hoeverre 'is bijvoorbeeld het 
screenen en schaduwen van personen toegestaan? Is het toelaatbaar dat 
door particuliere rechercheurs in vuilnisemmers naar gegevens wordt ge-
zocht?' 

— of er wel voldoende aandacht werd geschonken aan het risico dat de re-
guliere politie gebruik zou maken van de `voorbereidende werkzaamhe-
den' van particuliere recherchebureaus en deze bureaus op die wijze in-
vloed zouden uitoefenen 'op zaken die de politie wel of niet aanpakt'; 

— of het dus niet nodig was om het toezicht op deze bureaus door de regu-
liere politie te verscherpen bijvoorbeeld: 
• 	door haar de bevoegdheid te geven inzage te kunnen krijgen 'in de 

administratie van particuliere recherchebureaus'; 
door deze bureaus de verplichting op te leggen om `elke activiteit die 
zij ontplooien ten behoeve van hun werkzaamheden (bijv. posten 
voor een huis) moeten melden aan de plaatselijke politic' en de nale-
ving van deze meldplicht beter te controleren; 

— en tenslotte waarom volgens het voorstel aan het personeel van de recher-
chebureaus niet dezelfde opleidingseisen werden gesteld als aan het per-
soneel van de beveiligingsorganisaties? 

Wat dit laatste punt betreft gaf de minister de betrokIcen Kamerleden direct 
gelijk. Juist omdat de werkzaamheden van de recherchebureaus een inbreuk 
kunnen vormen op de persoonlijke levenssfeer van burgers dienden ook aan 
hun personeel kwaliteitseisen te worden gesteld. De meeste andere punten 
werden in de Memorie van Antwoard en de Nota naar aanleiding van het 
eindverslag helemaal niet of toch niet concreet aangesneden en bleef het bij 
algemeenheden. 
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Een van de belangrijke punten die wel verder werd aangestipt was dat het 
door de minister niet nodig en niet wenselijk werd gevonden om het toezicht 
op de veiligheidsindustrie aan een nieuw apart orgaan toe te vertrouwen: de 
reguliere politie biedt `een bestaande en deskundige structuur die geogra-
fisch goed is gespreid'. Het idee om het politietoezicht dan wel aanzienlijk te 
verscherpen wierp de minister echter ver van zich: het zou de bedrijfsvoering 
van die bureaus al te zeer in het ongerede brengen en ook teveel energie vra-
gen van de politie. Hij wilde met andere woorden vasthouden aan het voor-
gestelde systeem: zorgvuldige controle en toetsing vooraf, zowel van het 
bedrijf als zodanig als van zijn medewerkers. En een bedrijf dat aan alle 
toetsingscriteria voldeed `behoort ons vertrouwen te genieten en niet dage-
lijks gecontroleerd te worden met allerlei controles. Alle eerder genoemde 
toezichtmechanismen die er meestal vanzelf toe leiden dat zaken die mis 
dreigen te gaan aan het Ministerie van Justitie worden gemeld, voorzien in 
voldoende mogelijkheden om te corrigeren waar dat nodig is'. De nieuwe 
wet en de Wet persoonregistraties kenden volgens de minister daarenboven 
voldoende mogelijkheden voor burgers om bezwaar te maken tegen onge-
oorloofde inbreuken op hun privacy. 

Een ander relevant punt was dat het in beginsel verboden zou worden 
voor opsporingsambtenaren om bij beveiligingsbedrijven of recherchebu-
reaus werkzaamheden te verrichten om `ongewenste verstrengeling van de 
private en de publieke sector' tegen te gaan. De opwerping dat het ook zou 
moeten worden verboden om na beeindiging van de dienstbetrekking bij 
zulke bedrijven of bureaus te gaan werken om de ontwikkeling van een old 
boys network te voorkomen waarlangs gevoelige politie-informatie zou wor-
den uitgewisseld, werd door de minister aanvankelijk afgedaan met het ar-
gument dat zulk een netwerk alleen kon bestaan `wanneer opsporingsambte-
naren bereid zijn in strijd met hun geheimhoudingsverplichting informatie 
waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken, mede te delen aan per-
sonen die daartoe geen toegang hebben', dat hij geen aanwijzingen had dat 
dit een groot probleem vormde en dat het beter was om maatregelen te ne-
men die konden `voorkomen dat opsporingsambtenaren gegevens aan onbe-
voegden overdragen'. Toen later uit een strafzaak tegen een voormalig re-
cherchebureau in Utrecht bleek dat het probleem kennelijk groter was dan de 
minister eerder had verondersteld zegde hij een onderzoek toe naar de ille-
gale uitwisseling van informatie waarvan de resultaten zouden dienen als 
grondslag voor een beleid om dit probleem systematisch en actief tegen te 
gaan. 

Omdat de organisatie en werking van de particuliere recherchebureaus 
dus geheel en al buiten het Wetboek van Strafvordering werden gehouden is 
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het van belang hier beknopt jets verder in te gaan op het regime waaraan de 
recherchebureaus op grond van de onderhavige wet zijn onderworpen5 

Ten eerste wordt in art. 4, lid 1 aangegeven dat een vergunning voor een 
recherchebureau wordt verleend indien — gelet op de voornemens en antece-
denten van de aanvrager of van de personen die het beleid van de aanvrager 
bepalen — naar redelijke verwachting zal worden voldaan aan de bij of 
krachtens de art. 6 tot 10 gestelde regels 'en ook overigens zal worden ge-
handeld in overeenstemming met hetgeen van een (...) goed recherchebureau 
in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht'. Fen vergunning 
wordt verleend voor vijf jaar en kan telkens worden verlengd met een perio-
de van vijf jaar; zij kan worden beperkt tot een bepaald territoir (art. 4, lid 4 
en lid 5). Volgens art. 16 van de wet is ook een recherchebureau verplicht 
overeenkomstig een bepaald model telkens een jaarverslag in te sturen bij de 
minister van Justitie. Volgens dit model moet het bureau niet alleen de nodi-
ge informatie geven over het personeel en personeelsverloop, maar ook in 
algemene zin over de activiteiten die werden verricht; naast kwesties van 
alimentatie en antecedenten et cetera worden hier ook onderzoeken naar (be-
drijfs)fraude aangehaald. Men moet ook aangeven in opdracht van wie de 
onderzoeken werden uitgevoerd en hoeveel aanhoudingen en om welke re-
den worden verricht. Hierbij wordt expliciet gesproken van `aanhoudingen 
van verdachte personen'. 

Ten tweede biedt art. 6 de minister de mogelijkheid om ter bevordering 
van de kwaliteit van de recherchebureaus met betrekking tot allerhande on-
derwerpen regels te stellen, gaande van de uitrusting waarvan gebruik wordt 
gemaakt tot de verslaglegging; op grond van dit artikel zijn er inderdaad na-
dere regels gegeven via met name de Regeling particuliere beveiligingsor-
ganisaties en recherchebureaus (met bijlagen en toelichting). Deze regels 
hebben evenwel vooral betrekking op de beveiligingsorganisaties. 

Ten derde wordt in art. 7 onder meer bepaald dat de toestemming nodig 
is van de minister van Justitie voor degenen die worden belast met de leiding 
van een recherchebureau. Voor het andere personeel is toestemming nodig 
van de korpschef van de regio waarin het bureau of onderdelen daarvan zijn 
gevestigd. Art. 10 van de betrokken regeling voegt hieraan toe dat een re-
cherchebureau uitsluitend een persoon belast met recherchewerkzaamheden 
indien deze in het bezit is van het vereiste diploma. De toestemming voor 
beide categorieen personen wordt onthouden indien zij niet beschikken over 
de bekwaamheid en betrouwbaarheid die nodig zijn. Krachtens art. 8 kan de 

47 De tekst van de wet en haar uitvoeringsregelingen is under meer opgenomen in het Be-
veiligingsjaarboek 2000, Alphen aan de Rijn, Samsom, 2000, p. 97-162. 
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minister de opleidingseisen vaststellen. In art. 5, lid 2 is bepaald dat een 
ambtenaar als bedoeld in de art. 141 onderscheidenlijk 142, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafvordering geen werkzaamheden verricht voor een be-
veiligingsorganisatie of recherchebureau en met zulke organisatie of bureau 
in stand houdt, hetzij alleen, hetzij met anderen; alleen in bijzondere om-
standigheden kan van deze regel worden afgeweken. 

Ten vierde wordt in art. 9, lid 4 geregeld dat ook medewerkers van een 
recherchebureau die toestemming hebben voor het dragen van handboeien in 
afwachting van de komst van de politie bevoegd zijn tot het aanleggen van 
handboeien bij personen die zijn aangehouden ingeval van ontdekking op 
heterdaad, indien de aangehouden personen zich trachten te onttrekken aan 
hun aanhouding of indien zij een gevaar vorrnen voor hun leven of veilig-
heid of die van anderen en die onttrekking onderscheidenlijk dat gevaar niet 
op andere wijze kan worden voorkomen; het gebruik van handboeien dient 
redelijk en gematigd te zijn. 

Ten vijfde wordt het toezicht op de naleving van de wet en haar uitvoe-
ringsvoorschriften in art. 11 opgedragen aan de ambtenaren genoemd in art. 
141 S v onder b en c. Zij zijn in dit verband bevoegd inlichtingen te vragen 
voorzover dit voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is en de 
recherchebureaus zijn verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrelcken. 
Art. 12 geeft daarenboven de korpschef de bevoegdheid om een recherche-
bureau aanwijzingen te geven Indien dit in het belang van een goede poli-
tiezorg noodzakelijk is'. Anders dan een beveiligingsorganisatie is een re-
cherchebureau daarentegen niet verplicht de korpschef van politie te infor-
meren wanneer zij in een gemeente `een begin maakt met nieuwe beveili-
gingswerkzaamheden' (art. 12, lid 2). Deze informatieplicht voor de beveili-
gingsorganisaties wordt in de art. 19 en 21 van de bijbehorende regeling na-
der uitgewerkt. 

Ten zesde bepaalt art. 13, lid 1, dat iedereen die werlczaam is of werk-
zaam is geweest voor een recherchebureau en daarbij de beschilcking krijgt 
of heeft gekregen over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent 
of redelijkerwijs moet vermoeden, verplicht is tot geheimhouding van die 
gegevens behoudens de gevallen waarin wettelijke voorschriften hem ver-
plichten tot de bekendmaking ervan. Lid 3 voegt hier — niet onbelangrijk — 
aan toe dat het eerste niet geldt `indien de desbetreffende gegevens betrek-
king hebben op een strafbaar feit en worden verstrekt aan de politie'. De wet 
legt de betrokken werknemers dus niet de verplichting op om van een straf-
baar feit waarvan zij in de uitoefening van hun beroep kennis te nemen, de 
politie op de hoogte te stellen. 
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Tenslotte zijn er diverse sancties voorzien: de intrekking van de vergunning 
krachtens art. 14 en de oplegging van een bestuurlijke boete conform de art. 
15-17. 

3.5 	De rot van de Wet politieregisters en de Wet bescherming per- 
soonsgegevens 

Omdat de Wet persoonsregistraties met ingang van 1 september 2001 is ver-
vangen door de Wet bescherming persoonsgegevens wordt er hier vanaf ge-
zien om in te gaan op de eerstgenoemde wet. 

Waar bepaald niet aan voorbij kan worden gegaan is evenwel de Wet 
politieregisters die als lex specialis tesamen met de Wet persoonsregistraties 
werd ontwikkeld. Haar bespreking kan in dit verband echter kort zijn. Gelet 
op de ratio van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebu-
reaus spreekt het immers welhaast voor zichzelf dat deze wet — op enkele 
formaliteiten na — geen wijziging teweegbracht van de Wet politieregisters 
van 21 juni 1990: de registers die door recherchebureaus worden aangelegd 
of aangehouden vallen ten enenmale niet onder de werking van deze wet; het 
zijn geen politieregisters. Zeker zo belangrijk is evenwel dat aan recherche-
bureaus noch op grond van deze wet noch op grond van het Besluit politic-
registers van 14 februari 1991 gegevens uit politieregisters kunnen worden 
verstrekt. Zij kunnen incidenteel wel op een indirecte manier de beschikking 
Icrijgen over gegevens uit politieregisters, bijvoorbeeld wanneer zij via art. 
16, lid 2, benadeelden van strafbare feiten bijstaan die verzoeken om antece-
denten om in rechte voor hun belangen op te kunnen komen. 48  
De Wet bescherming persoonsgegevens is evenmin als haar voorganger, de 
Wet persoonsregistraties, van toepassing op de verwerlcing van persoonsge-
gevens ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, omschreven in art. 
2 van de Politiewet 1993 (art. 2).49  Hiermee wordt de uitzonderingspositie 

48 Vergelijk P. Muijen, Handleiding politie & privacy; richtlijnen voor de politiepraktijk, 
`s-Gravenhage, VUGA, 1995, en A. Van Ruth en E. Schreuders, Politiegegevens be-
schermd; een toelichting op het gesloten verstrekkingsregime van de Wet politieregis-
ters, Voorburg, Registratiekamer, 2000. Hierbij moet men Cr wel acht op slaan dat de 
Wet van 5 april 2001 voorziet in een toevoeging bij het genoemde lid: `daaronder be-
grepen de personen die in verband met die feiten in hun rechten zijn getreden of inge-
volge enige wettelijke bepaling ter zake van die rechten een recht van verhaal hebben 
gekregen'. Deze toevoeging is natuurlijk met name van belang voor die recherchebu-
reaus die op de een of andere manier gelieerd zijn aan verzekeringsmaatschappijen. 

49 Zie voor de tekst van de wet Stb 2000, 302. Stb 2001, 180 bevat de tekst van de Wet van 
5 april 2001 tot wijziging van bepalingen met betrelcking tot de verwerking van per-
soonsgegevens. 
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van de politieregisters opnieuw bevestigd. Opmerkelijk in vergelijlcing hier-
mee is dan wel dat in de onderhavige wet ook een aparte positie is geschapen 
voor de personen en bedrijven die over een vergunning beschikken op grond 
van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Waar 
het in art. 16 wordt verboden om `strafrechtelijke persoonsgegevens' te ver-
werken, daar zegt art. 22, lid 1 dat dit verbod niet van toepassing is Indien 
de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met 
de toepassing van het strafrecht' — dit valt licht te begrijpen — maar art. 22, 
lid 2 voegt daaraan toe dat het verbod ook niet van toepassing is `wanneer 
deze gegevens ten behoeve van derden worden verwerkt: 
a door verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning op 

grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebu-
reaus, of 

b indien deze derde een rechtspersoon betreft die in dezelfde groep is ver-
bonden als bedoeld in art. 2:24b van het Burgerltjk Wetboek, of 

c indien passende en specifieke waarborgen zijn getroffen en de procedu-
re is gevolgd, bedoeld in art. 31' (deze procedure behelst een vooraf-
gaandelijk onderzoek door het College — dat in de plaats komt van de 
Registratiekamer — naar de rechtmatigheid van de verwerlcing). 

Moet uit deze bepalingen nu worden afgeleid dat particuliere recherchebu-
reaus via deze wet, als het ware via de achterdeur, door de wetgever formeel 
zijn geherdefinieerd tot een speciale categorie van opsporingsorganen in de 
strafvorderlijke betekenis van het woord? Want hoe zouden recherchebu-
reaus die op grond van hun organisatiewet formeel part noch deel hebben 
aan de opsporing (van strafbare feiten), nu opeens wel kunnen werken met 
`strafrechtelijke gegevens'. Dit zou — zou men zo denken — toch alleen maar 
kunnen wanneer (formeel) wordt erkend dat deze bureaus (kunnen) deelne-
men aan de opsporing zoals bedoeld in het Wetboek van Strafvordering! 

De Memorie van Toelichting bij art. 22 biedt een zeker antwoord op 
deze vragen. 5°  Hierin worden particuliere recherchebureaus niet met zoveel 
woorden getransformeerd tot een nieuw soort opsporingsorganen maar wordt 
wel unverfroren gesteld: 

een oogpunt van criminaliteitsbestrijding kan de vastlegging van strafrechtelijke 
gegevens niet worden voorbehouden aan de overheidsorganen die zijn belast met het 
toezicht. Ook private (rechts)personen hebben een gerechtvaardige beveiligingsbe-
hoefte in welk verband onder omstandigheden de verwerking van persoonsgegevens 

50 Zie Tweede Kamer, 1997-1998, 25 982, nr. 3, p. 118-119. 

717 



Bedriffunatig georganiseerde particuliere opsporing en (het Wetboek van) 
s/Strafvordering 

noodzakelijk is. Len aangescherpte regeling is nodig gelet op het reeds aangeduide 
gevoelige karakter van deze gegevens' 

Gegeven dit uitgangspunt komt het er dus nog meer op aan om te weten wat 
precies wordt bedoeld met `strafrechtelijke persoonsgegevens'. Op deze 
vraag biedt de Memorie van Toelichting ter zake van art. 22 een duidelijk 
antwoord: 

'Het begrip "strafrechtelijke gegevens" heeft betrekking zowel op veroordelingen 
als op min of meer gegronde verdenkingen. Veroordelingen betreffen gegevens 
waarbij de rechter, al dan niet onherroepelijk, strafrechtelijk gedrag heeft vastge-
steld. Bij verdenkingen gaat het om concrete aanwijzingen jegens een bepaalde per-
soon. Het begrip strafrechtelijke gegevens omvat mede gegevens omtrent het for-
mele strafrecht, bijvoorbeeld het gegeven dat iemand is gearresteerd of dat tegen 
hem proces-verbaal is opgemaakt wegens een bepaald vergrijp. (...) De bepaling 
regelt de verwerking van gegevens over personen die wegens gebleken of vermoede 
onregelmatigheden niet op gelijke voet als anderen aan het maatschappelijk verkeer 
kunnen deelnemen of op wie de aandacht is gericht in verband met mogelijk ver-
wijtbaar gedrag. De verwerking van dergelijke gegevens dient aan bijzondere waar-
borgen te worden onderworpen. Niet alleen de persoonlijke levenssfeer, maar ook 
het gelijkheidsbeginsel is hier in het geding. De presumptio innocentiae (...) brengt 
met zich mee dat iemand niet duurzaam de verdenking mag worden tegengehouden 
van een strafbaar feit, wanneer niet in rechte zijn schuld is vastgesteld. (...) Indien 
het gaat om het waarborgen van een zorgvuldige omgang met strafrechtelijke per-
soonsgegevens is er een belangrijk onderscheid tussen veroordelingen en verdenkin-
gen. Bij veroordelingen heeft de betrokkene zich kunnen uitlaten over het hem ten 
laste gelegde en vervolgens heeft de rechter de feiten vastgesteld. (...) Het gaat om 
"harde" gegevens. De vastlegging van een strafrechtelijke veroordeling vergt een 
apart regime in verband met de ingrijpende gevolgen die het bekend zijn daarvan 
voor het maatschappelijk functioneren kunnen hebben. Dit klemt evenwel te meer 
voor de verwerking van gegevens die betrekking hebben op een verdenlcing. De be-
trokkene heeft zich dan immers veelal nog niet over de gegevens kunnen uitlaten. 
Het kan gaan om summiere aanwijzingen waarvan achteraf kan blijken dat zij van 
iedere grond zijn ontbloot. Deze worden veelal aangeduid als "zachte" gegevens. 
Indien de rechter heeft vastgesteld dat de verdenking ten onrechte op de betroklcene 
was gericht, dan wel de gedraging van de betrokkene niet is te kwalificeren als een 
strafbaar feit, dan is een bijzondere rechtvaardiging nodig om de gegevens op 
rechtmatige wijze te blijven bewaren. Ingevolge art. 8 van het wetsvoorstel mogen 
particulieren gegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de behartiging 
van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij 
het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleert. 
Indien de betrokkene terzake wordt ontslagen van rechtsvervolging of wordt vrijge-
sproken geldt daarom voor de verantwoordelijke een extra bewijslast. Wanneer bij-
voorbeeld gegevens worden bijgehouden over iemand teneinde vast te stellen of hij 
er een gewoonte van maakt om goederen te kopen zonder te betalen en hij zich 
daarmee schuldig maakt aan flessentreklcerij (...) zullen ook na een vrijspraak de 
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verschillende gevallen van niet-betalen echter kunnen worden geregistreerd. Derge-
lijke gevallen zullen immers in de toekomst in samenhang met nieuwe gevallen mo-
gelijk alsnog van belang zijn voor een hernieuwde vervolging'. 

De bewoordingen waarin hier (ook) wordt gesproken over de taak en be-
voegdheid van (particuliere beveiligingsorganisaties en) recherchebureaus in 
verband met criminaliteitsbestrijding laten er geen misverstand over bestaan 
dat voor de Wet bescherming persoonsgegevens ook deze bureaus betrokken 
(kunnen) zijn bij de opsporing zoals bedoeld in het Wetboek van Strafvorde-
ring of — om aan te sluiten bij de ruimere terminologie van art. 13 van de 
Politiewet 1993 — bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Deze 
visie is vanzelfsprekend flagrant in tegenspraak met de visie op hun taak en 
bevoegdheid die besloten ligt in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties 
en recherchebureaus. Nog frappanter is in zekere zin dat de mogelijke con-
sequenties van deze zienswijze niet alleen voor de zo-even genoemde wet 
maar ook voor het Wetboek van Strafvordering op geen enkel moment wor-
den aangestipt, laat staan besproken, en nog minder: leiden tot voorstellen tot 
wijziging van laatstgenoemde wet. De Wet bescherming persoonsgegevens 
plaatst ons dus voor een belangrijk dilemma: ofwel doen de particuliere re-
cherchebureaus aan opsporing in de strafvorderlijke betekenis van het woord 
en dan is er alle reden om hun optreden alsnog zo haast als mogelijk te re-
gelen in het Wetboek van Strafvordering ofwel zij doen dit met en bedrijven 
kennelijk een soort opsporing sui generis die eventueel nadere regeling ver-
dient in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 

Bij het vorenstaande dient verder te worden aangetekend dat er merk-
waardig genoeg geen onderscheid wordt gemaakt tussen beveiligingsorgani-
saties en recherchebureaus, terwijl er in principe toch een levensgroot ver-
schil tussen beide categorieen van veiligheidsbedrijven bestaat. Waar bevei-
ligingsorganisaties in het algemeen op een eerder reactieve manier opereren 
daar werken recherchebureaus welhaast per definitie op een proactieve ma-
flier: zij gaan actief op zoek naar gegevens omtrent de zaak waarvoor ze 
worden ingeschakeld. En in verband met dit onderscheid moet daarenboven 
worden opgemerkt dat medewerkers van deze laatste bureaus in een aantal 
gevallen welhaast onwillekeurig gedrongen worden tot de inzet van bijzon-
dere methodes van gegevensverzameling willen zij hun onderzoek met suc-
ces kunnen afronden. De creditcard maatschappij — zaak die hiervoor werd 
besproken levert hiervan het duidelijke bewijs. 

Alvorens dieper in te gaan op de werkwijzen van particuliere recher-
chebureaus in de praktijk is het dan ook -  aangewezen om eerst te belichten 
hoe de Enquetecommissie Opsporingsmethoden aankeek tegen de toepassing 
van bijzondere opsporingsmethoden door particuliere recherchebureaus en 
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vervolgens de grenzen te schetsen die via de Wet bijzondere opsporingsbe-
voegdheden aan hun toepassing door de reguliere politie in het kader van het 
strafrechtelijk onderzoek zijn gesteld. Want zodoende wordt een maatstaf 
gecreeerd voor de beoordeling van het daadwerkelijke optreden van particu-
Here recherchebureaus bij de verzameling, bewerking et cetera van straf-
rechtelijke gegevens. Ten diepste zijn zowel de reguliere opsporing als de 
particuliere opsporing verwikkeld in eenzelfde soon t strijd: een battle of in-
formation. Hierin onderscheiden zij zich niet wezenlijk van elkaar. Het on-
derscheid zit 'm in de methoden respectievelijk bevoegdheden die wettelijk 
wel of niet mogen worden gebruikt. En dit roept de vraag op of het vanuit 
democratisch-rechtsstatelijk oogpunt bijvoorbeeld aanvaardbaar zou zijn dat 
de particuliere opsporing zich vrijelijk zou mogen bedienen van methoden 
die in het geval van de reguliere opsporing strak zijn gereguleerd in het Wet-
boek van Strafvordering. Of ook de vraag of het in dit licht aanvaardbaar zou 
zijn dat de particuliere opsporingsdiensten zich op grond van een wet van 
even indringende opsporingsmethoden zou mogen bedienen als de reguliere 
opsporingsorganen. 

3.6 	De opstelling van de Enquetecommissie Opsporingsmethoden en 
de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden 

De Enquetecommissie Opsporingsmethoden heeft de problematiek van de 
particuliere recherchebureaus wel aangestipt maar niet uitgediept, en ook 
niet expliciet betrokken in haar conclusies en aanbevelingen. m  Dit neemt 
echter niet weg dat het - zoals gezegd: met het oog op de eventuele nadere 
regulering van hun optreden — van groot belang is hier in herinnering te roe-
pen wat zij vond van de normering van (bijzondere) opsporingsmethoden. 
De commissie zonderde het optreden van particuliere recherchebureaus ove-
rigens ook niet expliciet uit van haar beschouwingen. Zij hebben evenwel 
bovenal betrekking op de opsporing door de reguliere politie, het openbaar 
ministerie en de bijzondere politiediensten. 

Haar standpunt was in het algemeen dat in een democratische rechts-
staat regeling van de opsporingsmethoden noodzakelijk is, zowel naar in-
houd als naar procedure en controle, en dat alle opsporingshandelingen die-
nen te worden verricht onder het gezag van het openbaar ministerie (148 
Sv): 'Er kan geen eigen domein voor politie of andere opsporingsdiensten 
bestaan'. Verder verkondigde de commissie dat in een staat als bedoeld op- 

51 Vergelijk Enquetecommissie Opsporingsmethoden, Inzake opsporing, bijlage VI , Orga-
nisatie van de opsporing, p. 16. 
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sporingsmethoden een expliciete wettelijke basis dienen te hebben en dat 
inbreuken op grondrechten van burgers in elk geval een legitimatie in de wet 
behoeven: `Opsporingsmethoden kunnen naar het oordeel van de commissie 
dan ook niet worden ingezet als er geen wettelijke basis voor is'. 

Waar het specifiek de normering van opsporingsmethoden betreft wilde 
de commissie: 

'de opsporing, inclusief de zogenoemde "proactieve opsporing", een duidelijke 
plaats geven in de wet en wel in het Wetboek van Strafvordering. Een nieuwe toe-
voeging aan art. 1 van dat wetboek dient te bepalen dat de opsporing alleen plaats-
heeft op de wijze bij de wet voorzien'. 

Verder gaf de commissie te kennen dat zij wel had overwogen om voor te 
stellen de opsporing dan wel bepaalde proactieve opsporingsmethoden in de 
Politiewet te regelen, maar dat zij uiteindelijk niet voor deze weg had geko-
zen `omdat het begrip opsporing in de ogen van de commissie onlosmakelijk 
verbonden moet blijven met het ophelderen van strafbare feiten om tot een 
strafrechtelijke sanctie te komen'. Wel vond zij het van belang om een pas-
sende definitie te geven. Opsporing is in haar ogen: 

'Het verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en informatie 
— op grond van een redelijk vermoeden van te plegen strafbare feiten die gezien 

hun aard of het georganiseerd verband waarin ze worden begaan, een ernstige 
inbreuk op de rechtsorde opleveren, of 

— op grond van tenminste duidelijke aanwijzingen van gepleegde strafbare feiten 
met het doel te komen tot een strafrechtelijke sanctie'. 

Op de grondslag van deze definitie werkte de cotnmissie vervolgens niet 
alleen een nieuwe structuur voor de opsporing uit maar ontwikkelde zij ook 
voorstellen voor de normering van allerhande opsporingsmethoden. 

Het moge duidelijk zijn dat, wanneer ervan wordt uitgegaan dat parti-
culiere recherchebureaus hoe dan ook aan (een vorm van) opsporing doen, 
de opvattingen van de Enquetecommissie Opsporingsmethoden over opspo-
ring de wettelijke regeling van (het optreden van) deze bureaus met onbe-
roerd kunnen laten, de vraag waar deze regeling moet plaatsgrijpen: in het 
Wetboek van Strafvordering en/of in hun eigen organisatiewet nog even 
daargelaten. Alvorens hier op door te denken is het echter aangewezen om te 
bezien hoe de wetgever heeft gereageerd op de aanbevelingen van de com-
missie aangaande de normering van de (bijzondere) opsporingsmethoden. 

Zijn antwoord liet — gelet op de complexiteit van het onderwerp — niet 
lang op zich wachten. Op 14 januari 1997 maakte de minister van Justitie 
een concept-wetsvoorstel bekend en op zes maanden later, 17 juni 1997, 
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diende hij het voorstel in voor een wijziging van het Wetboek van Straf-vor-
dering in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot 
opsporing en wijziging van enige andere bepalingen (bijzondere opsporings-
bevoegdheden) dat na uitgebreide discussie binnen en buiten het Parlement 
en allerhande aanpassingen dientengevolge op 27 mei 1999 in de vorm van 
een wet werd gepubliceerd in het Staatsblad. Zij trad onder de populaire 
naam 'Wet BOB' op 1 februari 2000 in werking. 

In het verlengde van het rapport van de commissie-Van Traa bleef de 
particuliere opsporing en dus ook de bedrijfsmatig georganiseerde tak daar-
van in dit wetsvoorstel en ook in de uiteindelijke wet buiten beschouwing. In 
de Memorie van Toelichting en de andere belangrijke stukken die in het 
Parlement over het voorstel werden gewisseld wordt niet ingegaan op dit 
fenomeen. 52  Maar dit is geen reden — zoals eerder aangevoerd — om de Wet 
BOB hier buiten beschouwing te laten: alleen al gegeven het feit dat zij voor 
de Wet bescherming persoonsgegevens aan (een vorm van) opsporing (kun-
nen) doen kan deze wet met recht worden gehanteerd als een maatstaf voor 
de beoordeling van wat er wetgevend dient te gebeuren met de (opspo-
rings)activiteiten van particuliere recherchebureaus. Wellicht zou men ook 
willen tegenwerpen dat de wetgeving betreffende de bijzondere opsporings-
bevoegdheden hier niet kan worden ingebracht omdat zij betrekking heeft op 
de strafrechtelijke beheersing van een probleem — georganiseerde misdaad — 
waar particuliere recherchebureaus niets mee van doen hebben. Ook dit ar-
gument snijdt evenwel geen hout: deze wetgeving handelt maar heel ten dele 
speciaal over de opsporing van zulke misdaad; voor het overgrote deel han-
delt zij over opsporing in het algemeen. En hierbij komt bovendien dat niet 
uit het oog mag worden verlozen dat particuliere recherchebureaus ook heel 
goed een rol kunnen spelen in zaken die georganiseerde misdaad betreffen, 
en dit niet alleen ten bate van politie en openbaar ministerie zoals is geble-
ken in NJ 1996, 733. In deze zaak voerde immers de verdediging — in een 
poging om de cover van een anonieme getuige te kraken — het rapport van de 
bedrijfsleiders van een recherchebureau aan volgens hetwelk een `onbekend 

52 Zie Tweede Kamer, 1998-1999, 25 403, nr. 3 e.v. 
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gebleven' iemand in lustitiele kringen' zelf had gehoord dat X de anonieme 
getuige was." 
Het valt natuurlijk buiten het bestek van deze bijdrage om heel de zoge-
naamde Wet BOB door te spreken. Beperking is geboden. 54  

Ten eerste is het van belang om vast te stellen om welke bevoegdheden 
het hier gaat. Want wil enige vergelijlcing zinvol zijn dan moet het op z'n 
minst aannemelijk worden gemaakt dat (een belangrijk deel van) de opspo-
ringsmethoden in kwestie — want daar gaat het oorspronkelijk om — onder 
omstandigheden ook door particuliere recherchebureaus (zouden) kunnen 
worden gehanteerd. De relevantie van deze vergelijlcing is niet ver te zoeken. 
Zelfs al met het voorbeeld van de creditcard maatschappij — zaak, de voor-
beelden van de Adviescommissie Bewaking en Beveiliging en het zojuist 
gegeven voorbeeld ligt zij welhaast letterlijk voor het grijpen. In het kort 
gaat het om de volgende bevoegdheden: 
— observatie: het stelselmatig volgen van een persoon of stelselmatig diens 

aanwezigheid of gedrag waarnemen (art. 126g en art. 126o); 
— infiltratie: deelnemen of medewerking (door een opsporingsambtenaar of 

een burger) verlenen aan een groep van personen waarbinnen naar rede-
lijkerwijze kan worden vermoed misdrijven worden beraamd of gepleegd 
(art.126h, art. 126p en art. 126w); 

— pseudo-koop en -dienstverlening: goederen afnemen van of diensten ver-
lenen aan de verdachte/een persoon (art. 126i en art. 126q); 

— informatievergaring: stelselmatig en under cover informatie inwinnen 
(door een opsporingsambtenaar of een burger) over de verdachte/een per-
soon (art. 126j, art. 126qa en 126v); 

— directe afluistering: het opnemen van vertrouwelijke conununicatie met 
een technisch hulpmiddel (art. 1261 en art. 126s); 

53 Dit is niet het enige geval overigens. In 1997 verschenen er in de kranten berichten over 
een recherchebureau dat zich specialiseert in de bijstand aan strafrechtsadvocaten ook 
een belangrijke rol had gespeeld in het illegaal verwerven van informatie bij politie en 
KPN (vergelijk het Algemeen Dagblad d.d. 4 september 1997). Interessant in dit ver-
band is ook de vraag van een journalist aan twee nogal bekende strafrechtsadvocaten of 
zij zich laten bijstaan door een vrij bekende ex-rechercheur in een interview over 'het 
grote complot' (NRC-Handelsblad d.d. 16 december 2000). De gewezen politieman 
heeft op dit ogenblik een bedrijf dat de naam draagt van Langendoen Advies. Zie de 
website:http://www.langendoen-advies.nI . 

54 Ik wil bier graag verwijzen naar Y. Buruma, 'Nederland', in: P. Tak (red.), Heimelijke 
opsporing in de Europese Unie, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschap-
pen, 2000, p. 547-622, en C. Cleiren en J. Nijboer (red.), Tekst en commentaar Straf-
vordering, Deventer, Kluwer, 1999, 3e dr., p. 371-461 (Mevis). 
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— en indirecte afluistering: telecornmunicatie — dit wit zeggen `niet voor het 
publiek bestemde communicatie via een openbaar telecommunicatienet-
werk dan wel met gebruilcmalcing van openbare telecommunicatiedien-
sten' — opnemen met een technisch hulpmiddel (art. 126 m en art. 126t). 

Bovendien is er het verkennend onderzoek dat geen vonn van opsporing is 
of een opsporingsbevoegdheid vormt maar dat een onderzoek is dat kan 
worden ingesteld met als doel de voorbereiding van opsporing (art. 126gg). 

Dit laatste voorbeeld brengt ons bij het tweede punt. Het geeft namelijk 
reeds goed aan waaruit een van de grootste moeilijkheden bestaat bij de toe-
passing van deze bevoegdheden door de reguliere politie en justitie: waar ligt 
de grens? Hoe is het mogelijk de opsporing (in een bepaalde zaak) behoor-
lijk voor te bereiden zonder aan opsporing te doen? En zo ook voor de 
meeste genoemde opsporingsbevoegdheden? Wanneer gebeurt observatie 
stelselmatig en wanneer niet? Wanneer is er sprake van stelselmatige inwin-
ning van infonnatie, en wanneer niet? Et cetera et cetera. Wanneer is er met 
andere woorden een bevel van de officier van justitie nodig en wanneer nog 
niet? Wanneer worden deze bevoegdheden door een opsporingsambtenaar 
onrechtmatig toegepast en wanneer nog niet? Neem een voorbeeld inzake 
observatie. Of die stelselmatig gebeurt of niet hangt onder meer af van de 
duur van de observatie, de plek waar zij plaatsvindt, de aard van de hulp-
middelen die worden ingezet. En daar komt dan bij dat het bij observatie in 
beginsel gaat om de observatie ten aanzien van personen. Maar is de maan-
denlange onophoudelijke videocamera-bewalcing van iemands voordeur — 
om het voorbeeld van Buruma te noemen — dan geen observatie meer? Leert 
het resultaat van zulke actie ons dan niets over iemands aanwezigheid of ge-
drag? 

Maar ook omgekeerd: wanneer maken burgers zich bij het observeren 
van iemand of bij het inwinnen van informatie over hem of bij het opnemen 
van zijn vertrouwelijke communicatie schuldig aan een strafbaar feit en 
wanneer (nog) niet? En wat voor speurende burgers geldt moet dat ook gel-
den voor particuliere recherchebureaus waarvoor de toepassing van zulke 
methoden juist (een stuk van) hun beroep is? Moet hier geen onderscheid 
tussen worden gemaakt en moeten zulke bureaus dus even vrijelijk als ge-
wone burgers binnen de diffuse grenzen van de strafwet strafrechtelijke ge-
gevens kunnen verzamelen? Of moet daar juist wel onderscheid tussen wor-
den gemaakt? Is het wel aanvaardbaar dat een individuele burger eens een 
keer binnen de grenzen van de strafwet methoden toepast zoals die in de cre-
ditcard maatschappij-zaak werden gehanteerd, maar niet dat particuliere re-
cherchebureaus dit doen? En waarom dan niet? Omdat zij dat stelselmatig 
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doen en zich zodoende een gewone `politiaire' taak aanmatigen: professio-
nele opsporing? Omdat zulk bedrijfsmatig optreden aan de randen van de 
persoonlijke levenssfeer zich met (altijd) verdraagt met de beginselen die 
hieromtrent in de Grondwet en het EVRM zijn verankerd? Omdat het — gelet 
op de professionele inzet van speciale middelen en vaardigheden — een gro-
ter gevaar voor ernstige ontsporing inhoudt dan de eenmalige actie van een 
toevallige burger? Omdat — anders dan de reguliere en de bijzondere politie-
diensten — particuliere recherchebureaus zich niet kunnen beroepen op een 
wettelijke taakomschrijving, geen democratisch-rechtsstatelijk gezag boven 
zich hebben en ook niet zelf rechtstreeks of onrechtstreeks ter verantwoor- 

, ding kunnen worden geroepen voor hun optreden op een politiek forum? 
Omdat hun ongecontroleerde optreden een bedreiging vormt voor de inte-
griteit van opsporingsambtenaren en daarmee voor de integriteit en dus ook 
de legitimiteit voor de strafrechtspleging? 

De beantwoording van al zulke vragen leidt onherroepelijk tot de con-
clusie dat particuliere recherchebureaus met op gelijke voet mogen worden 
behandeld als particulieren en dat er dus inderdaad alle reden is om via de 
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en het Wet-
boek van Strafvordering het soort opsporing dat deze bureaus bedrijven strak 
in te kaderen, minstens zo strak als de reguliere opsporing. Alvorens deze 
conclusie uit te werken is het echter aangewezen om na te gaan hoe dergelij- 

, ke bureaus tegenwoordig in de praktijk rechercheren, met andere woorden: 
aan opsporing doen. Want het resultaat van deze speurtocht kan een reden te 
meer zijn om de particuliere opsporing verregaand aan banden te leggen. 
Niet alleen normen eisen hun rechten op in wetgevingsprocessen, ook feiten 
moeten tellen. 

4 	Hoe rechercheren de particuliere recherchebureaus in de prak- 
tijk? 

4.1 	Het baanbrekende onderzoek van A. Hoogenboom 

Het eerste empirische onderzoek naar de feitelijke werking van particuliere 
recherchebureaus in Nederland is — het werd hiervoor ook al even gememo-
reerd — uitgevoerd door A. Hoogenboom halverwege de jaren tachtig. 55  Hij 
beschreef hierin vooral de organisatorische ontwilckelingen die zich toenter- 

55 A. Hoogenboom, Particuliere recherche: een verkenning van enige ontwikkelingen, 's-
Gravenhage, SDU Uitgeverij, 1988. 
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tijd afspeelden in de sfeer van de particuliere recherche. In het bijzonder liet 
hij enerzijds zien hoe naast de tlassieke' detectivebureaus expertisebureaus 
ontstonden, en anderzijds hoe bestaande instellingen eigen recherchediensten 
tot ontwikkeling brachten, met name de bedrijfsbeveiligingsdiensten en de 
verzekeraars. 

De verklaring voor deze differentiatie in het particuliere recherchewe-
zen zocht hij enerzijds in het feit dat de reguliere politie niet voldoende 
know-how had voor een adequate aanpak van een aantal fraudeproblemen 
waarmee bedrijven werden geconfronteerd, vooral omdat zij meer prioriteit 
gaf aan de aanpak van gewelddadige vormen van (traditionele) misdaad. 
Anderzijds schreef hij haar toe aan het feit dat een aantal bedrijfssectoren, 
geconfronteerd met zulke problemen, deze wel wilden aanpaldcen, maar bij 
voorkeur niet langs strafrechtelijke weg wilden athandelen; zij kozen liever 
voor financieel aantreklcelijke conflictbeslechting. Deze laatste aanpak kon 
in zijn ogen worden gelijkgesteld aan private justice. 

Onder veelvuldige verwijzing naar de toestanden in de Verenigde Sta-
ten besprak hij daarnaast in dit boek de manier van werken van recherchebu-
reaus en de risico's die daaraan zijn verbonden. Waarbij overigens niet altijd 
duidelijk is of bepaalde praktijken toen ook al allemaal op enige schaal in 
Nederland voorkwamen. Hoe dan ook, hij wees onder meer op: 
— de inzet van undercover-methoden; 
— het uitlokken van strafbare feiten; 
— het gebruik van afluisterapparatuur; 
— en natuurlijk het runnen van informanten. 

Om bij dit laatste aan te knopen: een van de Nederlandse expertisebureaus 
die Hoogenboom bekeek, draaide voor 50% op contacten met informanten, 
vooral in relatie tot de toenmalige tipgeldregeling. Dat het onderzoek van de 
reguliere recherche en dat van de particuliere recherche in geval van verze-
keringsfraude elkaar in de `voorfase' dan ook vaak overlapten, lag voor de 
hand. Hun onderzoeken liepen in deze fase gelijk op. Er kwam hem zelfs een 
geval ter ore waarin een particulier recherchebureau dankzij een vernuftig 
geautomatiseerd registratiesysteem de spin in het web was van de onderzoe-
ken die in een bepaald deel van het land door de reguliere recherches werden 
ingesteld naar het probleem van de opzettelijke aanrijdingen. 

Veel van het onderzoek had echter alles gemeen met wat toen gebrui-
kelijk was in de gewone opsporing van alledaagse delicten: sporenonderzoek 
op de plaats delict, buurtonderzoek, onderzoek naar de echtheid van docu-
menten, dactyloscopisch onderzoek en ook het `verhoof van mensen (ver-
zekerden, getuigen en anderen) zonder dat duidelijk was welk doel dit dien- 
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de. Deze parallel was overigens bepaald met vreemd. Het bedrijfsleven had 
juist voormalige politiemensen en bij voorkeur rechercheurs aangetrokken 
omdat werd verondersteld dat zij deze en andere taktische en technische as-
pecten van het (fraude-)onderzoek in de vingers hadden ('blue drain'). De 
betrokken particuliere rechercheurs verklaarden dan ook tegen Hoogenboom 
dat er — behoudens het ontbreken van dwangmiddelen — qua methodiek wei-
nig of geen verschillen waren met de reguliere recherche. 

In het verlengde hiervan toonde hij enerzijds duidelijk aan dat er toen 
kennelijk nogal wat politiemensen waren die al dan niet met toestemming 
van de korpsleiding in allerhande varianten werkzaam waren bij recherche-
bureaus en dat er anderzijds onmiskenbare aanwijzingen waren van een old 
boys network bij de (onrechtmatige) uitwisseling van gegevens. Omdat dit 
speciale fenomeen in de jaren negentig de meeste aandacht heeft gekregen, 
wordt het hieronder als eerste apart besproken. 

4.2 	De (onrechtmatige) vergaring van (strafrechtelijke) gegevens 

De onderzoeken waarop hiervoor werd gezinspeeld hebben niet enkel be-
trekking op de informatievergaring door (interne en/of externe) particuliere 
recherchebureaus (in de ruime zin van het woord). Dit probleem vormt er 
slechts een onderdeel van.' 

Om te beginnen zijn er twee belangrijke onderzoeken van het Centrum 
voor Recht, Bestuur en Informatisering (K.U.Brabant) over de uitwisseling 
van informatie tussen politie, justitie en onder meer het bedrijfsleven, in het 
bijzonder interne en externe recherchebureaus. 

In het eerste onderzoek (1996) kwamen medewerkers van dit centrum 
tot de vaststelling dat het niet voor alle partijen altijd even duidelijk is welke 
informatie op grond van de Wet politieregisters absoluut wel of absoluut niet 
kan worden verstrekt. 57  Hierom is het ook niet zo eenvoudig om precies te 
bepalen waar het `grijze circuit' begint en waar het ophoudt. Maar bij de 
verstrekking van informatie via het old boys netwerk is van onduidelijkheid 
geen sprake: alle betrokkenen, meestal (ex-)politiemensen trouwens, vaak in 
dienst bij recherchebureaus, weten heel goed dat dit buitenwettelijk is. flier- 

56 lk ga hier voorbij aan allerhande literatuur waarin vanuit normatief/ideologisch oogpunt 
modellen voor samenwerking tussen de reguliere politie en justitie enerzijds en het be-
drijfsleven anderzijds zijn ontwikIceld. Denk bijvoorbeeld aan Stichting Maatschappij 
en Politie, Informatie-uitwisseling tussen verzekeraars, politie en justitie, Dordrecht, 
1995. 

57 R. van Kralingen en J. Prins, Waar een wil is, is een weg?, Den Haag, SDU, 1996, p. 
26-28, 97-102, 136-142, 193-198, 203-216. 
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bij tekenden de onderzoekers wel aan dat dit grijze circuit bij de regionale 
korpsen relatief groter lijkt te zijn dan bij landelijke diensten. En zij hadden 
ook de indruk dat het onder druk van de privacywetgeving en de enquete 
opsporingsmethoden aan het krimpen was. Uit de gevalsstudie betreffende 
de behoefte aan politiele en justitiele informatie van KPN bleek dat dit be-
drijf die informatie vooral bij risico-analyses van het bedrijf, bij anteceden-
tenonderzoeken en bij aanbestedingen nodig heeft om de onzekerheid om-
trent bepaalde personen of bedrijven te reduceren die na onderzoek in open 
(maar niet altijd zo betrouwbare) bronnen altijd overblijft. Of deze informa-
tiebehoefte voor een stuk via het grijze circuit wordt bevredigd kan niet he-
lemaal worden uitgesloten. Het inventariseren van de informele contacten 
tussen KPN en de politie bleek evenwel niet mogelijk. De gevalsstudie be-
treffende een grote verzekeraar bracht aan het licht dat ook voor zulk bedrijf 
politiele en justitiele informatie zeer belangrijk is. Een deel van deze infor-
matie wordt zeker via het grijze circuit verworven maar is dan alleen bruik-
baar als sturingsinformatie; alleen witte informatie kan immers in verhaals-
procedures et cetera worden uitgespeeld. Verder bevestigde deze gevalsstu-
die het beeld dat A. Hoogenboom al had geschetst van interne recherchebu-
reaus en expertisebureaus in deze sector: zij doen voor een groot deel ge-
woon taktisch en technisch rechercheonderzoek. 58  Tenslotte toonde zij ook 
aan dat er in een aantal gevallen nauw wordt samengewerkt tussen private en 
publieke (technische en taktische) rechercheurs om fraudegevallen tot een 
oplossing te brengen. 

In het tweede onderzoek — uit 1999 — ging het specifiek om de uitwis-
seling van informatie tussen de politie en de particuliere sector op basis van 
art. 11 lid 2 van de Wet persoonsregistraties.59  Wat betreft de uitwisseling 
van informatie tussen politie en recherchebureaus stelde de onderzoeksgroep 
op grond van enkele gesprekken vast dat het hier om een gecompliceerde 
kwestie gaat. Aan de ene kant zijn recherchebureaus niet altijd even scheutig 
met het leveren van informatie aan de politie omdat de klant het onderzoek 
geheim wil houden, aan de andere kant melden zij grotere onderzoeken lie- 

58 Hoe sulk onderzoek in de sector van de gezondheidsfraude in zijn werk gaat is gede-
tailleerd beschreven door A. Schalke, 4 0nderzoeken voor verzekeraars in Nederland', 
in: M. Cools en H. Ilaelterman (red.), Nieuwe sporen; het actieterrein van (le particulie-

re recherche in Seigle en Nederland, Diegem, Kluwer Editoriaal, 1198, p. 121-168. 
Voor een meer beknopte beschrijving van particulier recherche-onderzoek in de bancai-
re sector, zie J. De Wit, Trivatisering van toezicht en opsporing bezien door de bancaire 
bril', in: A. Hoogenboom e.a. (red.), Privatisering van toezicht en opsporing, Den Haag, 
Koninklijke Vermande, 2000, p. 115-120. 

59 E. Schreuders, A. van Ruth, L. Gunther Moor e.a., Als de politic jets wil weten...., Den 
Haag, SDU, 1999, p. 108-110. 
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ver bij de politie om eventuele doorkruising van opsporingsonderzoeken te 
voorkomen. Omgekeerd heeft de politie vaak kennelijk niet zo'n moeite met 
het feit dat kleinere zaken door recherchebureaus worden afgehandeld omdat 
die bij haar toch geen hoge prioriteit genieten. Een interessant voorbeeld van 
privaat-publieke samenwerking waarop de onderzoekers stuitten was dat van 
een recherchebureau dat via camerasurveillance wilde achterhalen wie be-
paalde goederen verduisterde en toen langs deze weg zwaardere vormen van 
misdaad op het spoor kwam. Dit werd doorgegeven aan, in dit geval de ko-
ninklijke marechaussee, die vervolgens de camera's van het recherchebureau 
huurde om ze bij een eigen onderzoek te gebruiken. 

Verder is er het grote onderzoek naar het lekken of verstrekken?' van 
informatie tussen opsporingsinstanties en derden dat halverwege de jaren 
negentig werd verricht naar aanleiding van het gevoelen bij de Registratie-
kamer dat illegale, informele, verstrekking van gegevens uit politieregisters 
een groeiend probleem vormt. 6°  In het desbetreffende rapport wordt op tal 
van plaatsen verwezen naar de particuliere recherthebureaus. De voornaam-
ste bevindingen dienaangaande kunnen evenwel in de volgende twee punten 
worden samengevat.: 

1. Bij alle dossiers bij de reguliere politie (14) en de rijksrecherche (3) uit de 
periode 1993-1995 betreffende informatie-uitwisseling in het grijze gebied 
zijn particuliere recherche-/expertisebureaus betrokken. In al deze gevallen 
lag het initiatief bij die bureaus. Drie keer ging het om incidentele uitwisse-
ling van informatie, de andere keren om een structurele uitwisselingsrelatie. 
In totaal waren er 42 politiefunctionarissen bij betrokken. In een aantal ge-
vallen waren de betrokken politiemensen reeds disciplinair gestraft, in ande-
re gevallen liep het onderzoek nog. De hoofdverdachten in de bekende Ku-
ras-zaak werden straffen van 5/6 maanden onvoorwaardelijk opgelegd.' 
Overigens bleek het mogelijk te zijn om de betrokken recherchebureaus in te 
delen in `Iceurige' en malafide bureaus. Bureaus die behoren tot de laatste 
categorie werken voor criminelen of worden er zelfs door geleid en werven 
ook actief politiemensen voor bepaalde opdrachten aan. Dit onderscheid is 
echter betreldcelijk: de bureaus werken allemaal per definitie in de marge van 
de wettelijkheid. Hun werkzaamheden en het gebrek aan formele bevoegd-
heden dwingen hen hiertoe. 

60 A. van Ruth en L. Gunther Moor, Lekken of verstrekken?; de informele informatie-
uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden, Ubbergen, Uitgeverij Tandem Felix, 
1997, p. 119-137, 149-155, 167-169, 171-175, 249-258, 269-295. 

61 Zie over deze zaak onder meer Het Parool d.d. 11 april 1996. 
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2. Recherchebureaus verrichten allerlei werlczaamheden voor allerhande 
klanten, zowel voor individuele personen als voor bedrijven. Waarom komen 
die naar zulke bureaus toe? Deels omdat de politie aan hun probleem onvol-
doende prioriteit geeft, deels omdat politieoptreden niet wordt gewenst. 
Maar er is onverminderd een grote en wellicht stijgende vraag naar hun 
diensten en dus ook naar infonnatie waarover de politie zelf beschikt of die 
via de politie kan worden verlcregen, bijvoorbeeld infortnatie van de belas-
tingdienst of informatie van buitenlandse politiediensten. Waarom zijn poli-
tiemensen soms geneigd die informatie te verstreklcen? Omdat zij het gevoel 
hebben dat bureaus daar `rechf op hebben, omdat zij in hun ogen toch voor 
dezelfde zaak strijden als de reguliere politie, omdat de informatie niet altijd 
zo belangrijk is en omdat zij hopen op termijn belangrijke informatie terug te 
krijgen. Maar waarom dan ook, het resultaat in de Kuras-zaak was dat dit 
recherchebureau profielen van mensen kon maken door ze door allerlei pri-
vacy-gevoelige bestanden te (laten) halen. Overigens vemamen ook deze 
onderzoekers dat het old boys network op zijn retour zou zijn. Enige zeker-
heid daarover konden zij echter ook niet bieden. 

Deze niet zo opwekkende vaststellingen over de wijze waarop een aantal 
particuliere recherchebureaus kennelijk opspoort maken erg nieuwsgierig 
naar de bevindingen waartoe P. Klerks, C. van Meurs en M. Scholtes on-
langs zijn gekomen in het grootste onderzoek dat in Nederland specifiek 
werd verricht naar de bedrijfsmatig georganiseerde particuliere opsporing. 
Het is deels uitgevoerd op grond van alle mogelijke schriftelijke bronnen, 
deels op een betrekkelijk groot aantal interviews en enkele expertmeetings 
met (vertegenwoordigers van) de betrokken partijen. 62  

4.3 	De (overige) onderzoeksmethoden van de recherchebureaus 

Om te beginnen is het goed om te herinneren aan de cijfers die in 11.2. wer-
den opgedist over het aantal recherchebureaus dat krachtens de Wet particu-
here beveiligingsorganisaties en recherchebureaus over een vergunning be-
schikt. Volgens de cijfers van het ministerie van Justitie waren dat er in 1998 
282 met in totaal 620 werknemers. Per 1 december 1999 stonden er volgens 
het onderhavige onderzoek reeds 302 ingeschreven. En in dit aantal zitten 
zowel zelfstandige recherchebureaus als forensische afdelingen van advies-
firma's. Volgens de onderzoekers functioneren er daarenboven 20 tot 50 re- 

62 P. Klerks, C. van Meurs en M. Scholtes, Particuliere recherche: werlovi zen en infor-
matiestromen, Den Haag, ES&S, 2001. 
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cherchebureaus zonder vergunning, varierend in sterkte tussen 1 en 10 me-
dewerkers, in totaal naar schatting tussen de 40 en 200 werknemers. Ten-
slotte moet in aanmerlcing worden genomen dat er ook nog bij beveiligings-
organisaties (in de wettelijke zin van het woord) tussen de 100 en 300 re-
chercheurs werkzaam zijn. Het totale aantal particuliere rechercheurs in Ne-
derland bedraagt naar verhouding dus tussen de 725 (minimaal) en de 1120. 
Bijna de helft van de particuliere rechercheurs, werkzaam bij de bureaus die 
werden geinterviewd, was afkomstig uit de politie. °  

De markt van de particuliere recherche is dus nog steeds groeiende. De 
vraag waarom dit zo is, is ook in dit verband niet onbelangrijk. Want het zou 
wel eens zo kunnen zijn dat deze markt juist groeit om redenen die alles te 
maken hebben met (afkeer van) de manier waarop de publieke strafvordering 
tegenwoordig is georganiseerd respectievelijk de kwantitatieve en de kwali-
tatieve inzet van politie en justitie om haar op een voor de betrokken partijen 
adequate manier te doen werken. Voor een stuk blijkt dit ook zo te zijn. De 
meest belangrijke redenen waarom mensen en bedrijven kiezen voor private 
justice en niet voor public justice zijn volgens de onderzoekers immers: 
— dat de `Idanten' via de inschakeling van particuliere rechercheurs de regie 

van het onderzoek in eigen hand houden; 
— dat zij negatieve publiciteit op deze manier kunnen voorkomen; 
— en dat de bureaus effectiever kunnen werken omdat zij minder aan regels 

gebonden zijn dan reguliere opsporingsdiensten. 64  

Verder worden in dit verband ook we! genoeme: 

— dat er sneller actie kan worden ondernomen en een zaak dus sneller tot 
een oplossing kan worden gebracht; 

— dat de benadeelde partij eerder verhaal kan halen en er sancties kunnen 
worden getroffen in overleg met de benadeelde partij; 

63 Zie ook P. Klerks en M. Scholtes, `Particuliere recherche; een informatiemarkt in ont-
wikkeling', Justitiele Verkenningen, 2001, nr. 4, p. 9-24, en F. Van Dijk en J. De 
Waard, 'De markt voor private opsporing; vraag en aanbod', Justitiele Verkenningen, 
2001, nr. 4, P.  25-41. 

64 Het risico dat recherchebureaus respectievelijk beveiligingsorganisaties worden ge-
bruikt om een regulier opsporingsonderzoek te frusteren wordt gewoonlijk niet ge-
noemd. Toch lijkt ook dit voor te komen. Deze gang van zaken werd bijvoorbeeld door 
een journalist van NRC-Handelsblad gesuggereerd in een uitgebreide reportage over de 
beruchte ABN-AMRO-diamanten-affaire d.d. 14 april 2001 en 4 december 2001. 

65 M. Pheijffer, `Rechtshandhaving: spel zonder grenzen?', in: A. Hoogenboom e.a. (red.), 
Privatisering van toezicht en opsporing, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2000, p. 91- 
96. 
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— dat de reguliere recherche niet altijd over de benodigde specialistische 
kennis beschikt; 

— en dat er bij de aanvang van onderzoeken vaak nog geen sprake is van 

732 

een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. 

Afgezien van de vraag wat er eventueel zou moeten gebeuren om deze rede-
nen te onticrachten geeft een deel van de vorenstaande redenen ook de vraag 
in hoe deze bureaus feitelijk rechercheren om aan de wensen van hun klan-
ten tegemoet te komen. Met name ook in die gevallen waarin mogelijkerwij-
ze strafbare feiten aan de orde zijn. En dan gaat het door de bank genomen 
om gevallen van fraude, interne diefstal et cetera; die vormen de hoofdmoot 
van hun werk Als de grotere handelingsvrijheid van recherchebureaus het 
voor bedrijven aantrekkelijk maakt om in zulke gevallen met hen in zee te 
gaan en niet met de reguliere of bijzondere recherchediensten: hoe recher-
cheren zij dan? 

In aansluiting op hetgeen hieromtrent al eerder naar voren werd ge-
bracht hebben P. Klerks c.s. eveneens vastgesteld dat het onderzoek van de 
recherchebureaus in veel gevallen heel wat gemeen heeft met het reguliere 
recherche-onderzoek: sporenonderzoek, onderzoek in de buurt, bloedonder-
zoek, onderzoek in open bronnen, gesprekken met belanghebbenden etc. 
Somtijds winnen zij evenwel ook inlichtingen in bij gespecialiseerde infer-
matiebureaus. Dit is kennelijk een niet zo'n frisse methode want geen van de 
respondenten was bereid te vertellen om welke informatie het in gevallen als 
deze het gaat en was evenmin bereid om te vertellen wat dit voor bureaus 
zij n. 

Verder werd er geen geheim gemaakt van het feit dat er nogal eens sta-
tisch en dynamisch wordt geobserveerd 'ook al gaat het om een verhou-
dingsgewijs duur tniddel dat niet altijd'en direct resultaten garandeert'. Hier-
bij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen als (vi-
deo-)observatiecamera's, peilapparatuur, zenderzoekapparatuur en ook wel 
foto's. De onderzoekers kwamen evenwel ook gevallen tegen waarin tele-
foons werden afgeluisterd en microfoons werden geplaatst. Een deel van de 
bureaus werkt overigens veelvuldig met (gewoonlijk zwartbetaalde) tipge-
vers, andere bureaus daarentegen niet of nauwelijks. De onderzoekers kwam 
een geval ter ore waarin een particulier rechercheur was betrokken bij de 
opzet van een infiltratie-actie in Duitsland. Een interessant punt bij dit alles 
is dat sommige bureaus zich specialiseren in dit soort van bijzondere taken 
en zich door andere bureaus laten inhuren; zij bieden als het ware operatio-
nele rechercheondersteuning te koop aan. 
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Naast deze 'interne' samenwerking is er ook sprake van `externe' samen-
werking, met de reguliere en bijzondere recherchediensten. Het staat buiten 
kijf dat er op enige schaal over en weer in het grijze circuit informatie wordt 
uitgewisseld. Hoe vaak, hoe veel en onder welke condities is echter haast 
niet vast te stellen. Maar er is meer. Somtijds melden bureaus bijvoorbeeld 
ook wel aan de reguliere politie dat ze een bepaald onderzoek oppalcken of 
dat ze een observatie-actie in een bepaalde wijk starten. Verder sprak een 
aantal rechercheurs tegenover de onderzoekers hun frustratie uit over hun 
contacten met de reguliere recherche als ze in samenspraak met hun client 
aangifte doen: nogal eens stuitten zij op niet-bekwaam personeel. De parti-
culiere rechercheurs hebben overigens in het algemeen het gevoel dat de re-
guliere politie steeds minder welwillend tegenover hen staat. 66  

Tenslotte dient te worden aangehaald dat volgens dit onderzoeksrapport 
de bemoeienis van de overheid met de particuliere recherchebureaus niet te 
best is. Het verkrijgen van een vergunning bij het ministerie van Justitie 
verloopt in het algemeen kennelijk traag. Van de controle die dit ministerie 
vervolgens moet uitoefenen op het gebruik van de vergunning komt in de 
praktijk helemaal niets terecht: van enig inhoudelijk contact met of enige 
betekenisvolle terugkoppeling op de politie ter plaatse is geen spralce. Maar 
deze politie komt er ook niet te best af: het toezicht dat gewoonlijk wordt 
uitgeoefend is een papieren toezicht op de formulierenstroom. Daadwerke-
lijke controle op de organisatie, de bemanning en de werlcing van de bureaus 
vindt echter met of nauwelijks plaats. De bureaus liggen dus echt niet van 
wakker van politiecontrole. 

Tot besluit van deze paragraaf past het om terug te keren naar de vragen die 
op het einde van de vorige paragraaf werden opgeworpen. Hierin klonk — 
tegen de achtergrond van de discussie over het creditcard maatschappij-
arrest en in het verlengde van de uitgangspunten in de Wet bescherming per-
soonsgegevens en de opvattingen van de Enquetecommissie opsporingsme-
thoden — de opvatting door dat met kan worden volgehouden dat particuliere 
recherchebureaus niet op de een of andere manier aan opsporing doen en dat 
— zeker zo belangrijk — hun democratisch-rechtsstatelijk vrijwel ongecon-
troleerde optreden niet alleen een belangrijk risico inhoudt voor de (be-
scherming van de) persoonlijke levenssfeer maar ook een bedreiging vormt 
voor de integriteit van de strafrechtspleging. Daar wilde ik deze opvatting 
nog niet ten voile transformeren tot uitgangspunt voor een herschikking van 
deze sector van de veiligheidsindustrie omdat de resultaten van een aantal 

66 Zie het eerder genoemde rapport op p. 52-69. 
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belangrijke empirische onderzoeken nog niet in ogenschouw waren geno-
men. Nu dit wells gebeurd is er alle reden om die terughoudendheid te laten 
varen. De feiten tonen immers aan dat de particuliere recherchebureaus zich 
in de praktijk voor een belangrijk deel van hun werk bezighouden met de 
opheldering van strafbare feiten, dus met een of andere vorm van opsporing, 
ook al zijn hun opdrachtgevers meestal niet uit op een strafrechtelijke sanctie 
van de daders; dat is echter wel vaak de stok achter de deur. Men zou dan 
ook kunnen zeggen dat deze bureaus niet alleen in de feiten bewijzen dat de 
reguliere en bijzondere politie inderdaad niet het monopolie van de opspo-
ring hebben maar ook dat het vervolgingsmonopolie van het openbaar mi-
nisterie tot op zekere hoogte een juridische fictie is: in de onderhavige ge-
vallen zijn het immers geen officieren van justitie die uitmaken wie wel of 
niet wordt vervolgd maar de opdrachtgevers van de particuliere recher-
cheurs. Om deze praktijk als private justice te betitelen gaat dus bepaald niet 
te ver. 

Verder toont het betrokken onderzoek onomstotelijk aan dat de recher-
chebureaus — niet allemaal natuurlijk — inderdaad zowel een ernstige bedrei-
ging vormen voor de integriteit van de politie(mensen) als voor de privacy 
van burgers door het systematisch gebruik van methoden die, materieel be-
zien, vallen binnen het domein van de bijzondere opsporingsbevoegdheden. 
Daar komt dan nog bij dat een aantal recherchebureaus zich zelfs aan de mi-
nimale controle van de kant van de overheid onttrekt door gewoon geen ver-
gunning aan te vragen. Erkenning van al deze bevindingen kan dan ook maar 
tot drie conclusies leiden. Ten eerste dat het uitgangspunt van de Wet parti-
culiere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moet worden losgela-
ten dat het optreden van deze bureaus in de criminele sfeer — in elk geval 
materieel gesproken — niet als opsporing kan worden gekwalificeerd. Ten 
tweede dat er in het Wetboek van Strafvordering nadere voorzieningen 
moeten worden getroffen om de opsporing door particuliere recherchebu-
reaus te reguleren. En ten derde dat de controlemechanismen ten overstaan 
van de recherchebureaus moeten worden aangescherpt. Alvorens voorstellen 
te ontwikkelen voor de manieren waarop dit zou kunnen gebeuren is het 
evenwel aangewezen om kort het beleid te belichten dat de overheid ten 
overstaan van de particuliere en reguliere opsporing in het algemeen tot nu 
toe heeft gevoerd respectievelijk van plan is te voeren. Het heeft immers 
pralctisch niet zoveel zin om de terzake doende wetgeving aan te passen in 
een beleidscontext die daar niet op aansluit. 
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5 	Het huidige beleid inzake de particuliere en de reguliere op- 
sporing 

In veel stukken, ook belangrijke beleidsstukken, wordt net gedaan of de pri-
vate veiligheidszorg een soort van maatschappelijk natuurverschijnsel is: het 
is er, het neemt nog steeds toe maar we weten nog niet hoe. 67  Hiervoor is 
tussen de regels door echter gedemonstreerd dat naast de investeringen van 
mensen en bedrijven die hier bij een steeds sterker oplopende geregistreerde 
criminaliteit brood in zagen de overheid zelf ook een cruciale rot in deze 
ontwikkeling heeft gespeeld. Zij heeft haar zelfs met kracht bevorderd, in elk 
geval waar het gaat om de particuliere beveiligingsorganisaties. De recher-
chebureaus hebben zich wat onzichtbaar in hun slipstream alsmaar sneller 
vermenigvuldigd. Maar wat de overheid heeft bevorderd kan zij ook afrem-
men. Zij hoeft met machteloos staan te kijken naar wat zij heeft gewrocht. 
Maar is zij dat ook van plan? 

Het lijdt — om te beginnen — geen twijfel dat de reguliere politie in de 
jaren negentig in verhouding tot de particuliere politie wet in tal maar met in 
last kort is gehouden. Recente cijfers laten zien dat waar de particuliere poli-
tiezorg van 1990 tot 1998 groeide van 16.700 werknemers naar 25.800 
werlcnemers, de sterkte van de reguliere politie in diezelfde periode slechts 
toenam van 38.216 naar 40.400 medewerkers. 68  En hoewel het verband wel-
licht moeilijk wetenschappelijk aan te tonen is, alleen al deze zeer ongelijke 
ontwikkeling maakt het in mijn ogen aannemelijk dat een deel van de regu-
liere politiezorg, en dus ook van de reguliere opsporing, welhaast moedwil-
lig in handen is gegeven van de particuliere sector, inclusief de particuliere 
recherchebureaus. De privatisering van de politiezorg kan moeilijk los wor-
den gezien van de privatisering zoals die in het voorbije decennium in het 
algemeen ten overstaan van — ook andere wezenlijke (zie het personenver-
voer per trein) — overheidstaken is georganiseerd. Zeker met de kennis ach-
teraf van de praktijken die een aantal van de particuliere recherchebureaus 
kennelijk bezigt komt men gemakkelijk in de verleiding om de bedrijfsmatig 
georganiseerde particuliere opsporing te betitelen als een van de uitwassen 
van de privatisering van de politiezorg. Met evenveel recht kan evenwel 

67 Vergelijk bijvoorbeeld de passage in de Integrale veiligheidsrapportage 2000 over de 
zeer uiteenlopende stijging van de sterkte van de politiesterkte en de sterkte van de par-
ticuliere sector: Op basis van bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de private veilig-
heidszorg een steeds belangrijker plaats in de Nederlandse samenleving inneemt. De 
getalsmatige verhouding tussen publiek en privaat komt steeds dichter bij elkaar 
('s-Gravenhage, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2000, p. 
107). 

68 Zie F. Van Dijk en J. De Waard, op. cit., p. 26. 
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worden gesteld dat de waarschuwingen die vooraf zijn gegeven ten onrechte 
in de wind zijn geslagen. 

Hiermee is het verhaal echter niet ten einde. Naast deze kwantitatieve 
kant van de onderhavige ontwikkeling is er zeker ook een kwalitatieve kant. 
En die is dat in het kielzog van het veel geroemde rapport Politic in verande-
ring en de reorganisatie van 1993 de reguliere recherche in de voorbije jaren 
bepaald niet over de hele lijn heeft mogen rekenen op de sympathie en de 
steun van de politic- en justitieleiding. Waar de teloorgang van de CRI nog 
enigermate werd gecompenseerd door de oprichting van kemteams, daar 
hebben veel regionale recherches — niet allemaal gelukkig — op allerlei plaat-
sen rake klappen moeten incasseren waardoor zij in allerhande opzichten in 
grote problemen zijn geraakt. 69  En dus hoeft men niet ver te zoeken voor 
(tenminste een belangrijk deel van de verklaring voor) de enorme opbloei 
van de particuliere recherchebureaus: er werd in de onderhavige periode 
moedwillig een fors gat geslagen in de capaciteit van de reguliere opsporing. 
Niet voor niets worden in het Beleidsplan Nederlandse politic 1999-2002 
maatregelen aangekondigd ter versterking van de organisatie en de kwaliteit 
van de recherchefunctie. Die zullen echter niet volstaan om de aangerichte 
schade afdoende te herstellen. Uit een recent intern onderzoekje naar de 
kwaliteit van de recherche(opleidingen) is nog maar weer eens gebleken hoe 
groot die is. 7°  

Maar ook dit is niet het eind. Want halverwege de jaren negentig is er 
een begin gemaakt met de opbouw van een organisatie binnen de reguliere 
politie en justitie die speciaal is bedoeld voor de bestrijding van de verticale 
maar ook de horizontale fraude — het fenomeen dus waannee zovele particu-
Here recherchebureaus zich inlaten: de Interregionale Fraude Teams. Op 
grond van de zogenaamde fraudenota 1998 is deze organisatie gaandeweg 
uitgebouwd tot een stelsel van vier teams her en der in het land, expertise-
centra bij zeven parketten en een landelijk fraude bureau bij het KLPD. Uit 
de eerste evaluaties blijkt dat deze organisatie met nogal wat problemen 
kampt. Een van de grootste problemen is evenwel dat particuliere recherche- 

69 Vergelijk C. Fijnaut, Wan cell recherchecomplex naar een complexe recherche', Het 
TUdschrift voor de Politic, 1998, nr. 10, p. 4-9. 

70 S. Bloemsma en R. Meerten, Het profiel recherchekunde, Zutphen, LSOP, 2001. Ook 
politievakbonden maken zich overigens zorgen over de grote verschuivingen die er 
sluipenderwijze hebben plaatsgevonden tussen de publieke en de private veiligheids-
zorg. Zie .1. Vogel, 'Politick doet zorg voor veiligheid in de uitverkoop', NRC-
Handelsblad d.d. 1 februari 2001. Een kras voorbeeld hiervan vormt de inschakeling 
van een particulier recherchebureau om forse financiele malversaties door een voorma-
lige topman van cell groot busbedrijf (voor 100% in handen van de staat) uit te zoeken 
(Be Volkskrant d.d. 13 oktober 2001). 
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bureaus en andere beveiligingsbedrijven telkens weer de goedopgeleide en 
ervaren rechercheurs wegkopen. Waarmee zij trouwens zelf bewijzen dat dit 
het probleem is en niet het punt — dat in hun lcringen zo graag wordt aange-
haald — dat de overheid als het ware per definitie onvoldoende kennis in huis 
heeft 	De kennis die wordt opgebouwd wordt telkens weer wegge- 
kocht 	(de 'blue brain drain'). De overheid fungeert met andere woorden 
als opleidingscentrum voor de particuliere recherchebureaus. Zij wordt dus 
ironisch genoeg met 'Mar eigen mensen' bestreden 71  

In het verlengde van deze laatste ontwikkeling moet er tenslotte op 
worden gewezen dat de overheid niet alleen op het niveau van de opsporing 
serieuze pogingen doet om het probleem van de (horizontale) fraude aan te 
pakken, maar ook op het niveau van de vervolging. Dit blijkt uit het streven 
om handhavingsarrangementen te sluiten tussen het openbaar ministerie en 
belangrijke onderdelen van het bedrijfsleven. Op dit ogenblik is er nog 
slechts een zo'n arrangement gesloten, namelijk tussen het openbaar ministe-
rie en de Nederlandse Vereniging van Banken. 72  Verder zijn er twee inten-
tieverklaringen tot het sluiten van een handhavingsarrangement ondertekend, 
een tussen het openbaar ministerie en het Verbond van Verzekeraars en een 
tussen het openbaar ministerie en de EV0. 73  Oppervlalckig beschouwd ko-
men deze arrangementen erop neer dat het openbaar ministerie er zich toe 
verplicht jaarlijks een bepaald aantal zaken strafrechtelijk af te doen en de 
andere partij om voldoende relevante zaken aan te (laten) leveren door haar 
leden. Zo garandeert het openbaar ministerie in het handhavingsarrangement 
met de Nederlandse Vereniging van Banken dat het in 2001 tenminste 25 

71 Het vorenstaande is ontleend aan een omvangrijk rapport dat ik einde verleden jaar voor 
het IHESI in Parijs heb geschreven over De organisatie van de strijd tegen economische 
en financiele criminaliteit in Nederland in het licht van de strijd tegen de fraude. Dit 
rapport zal binnenkort worden gepubliceerd in een van de reeksen van dit instituut. 
Voor de vele literatuurverwijzingen mag ik verwijzen naar de tekst van het rapport. 
Men raadplege overigens ook het rapport van de Rekenkamer uit december 2000 over 
Opsporing en vervolging van fraude. Hierin staat evenwel de bestrijding van de verti-
cale fraude centraal. 

72 Handhavingsarrangement openbaar ministerie — Nederlandse Vereniging van Banken 
inzake een gezamenlijke gecoordineerde aanpak van fraude, Rotterdam, 31 oktober 
2000. 

73 Intentieverklaring van het Verbond van Verzekeraars en het openbaar ministerie om te 
komen tot een handhavingsarrangement op het gebied van de bestrijding van verzeke-
ringsfraude, Rotterdam, 31 oktober 2000, en Intentieverklaring tussen EVO enerzijds en 
het openbaar ministerie anderzijds, s.1., s.d. Hierbij weze opgemerkt dat deze arrange-
menten mede moeten worden bezien in het licht van de handhavingsarangementen die 
het openbaar ministerie sinds lang sluit met Financien en sinds kort ook sluit met andere 
vakdepartementen (met name VROM, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij). 
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..middelzware zaken zal afdoen waarover proces-verbaal is opgemaakt door 
de 1FI"s en 4 zware zaken waarover proces-verbaal is opgemaakt door de 
IFT's en het Landelijk Rechercheteam (LRT). Maar het gaat om meer. De 
betrolcken vereniging verplicht er zich op haar beurt bijvoorbeeld toe om 
informatie over fraudezaken te verstrekken `onder andere in termen van 
kwalitatief goede aangiften' en in te staan voor de coiirdinatie en ondersteu-
ning van fraudezaken ter ondersteuning van hun opsporing en vervolging. 
Soortgelijke afspraken, maar nog wat verder uitgewerkt, zijn te vinden in de 
intentieverklaring met het Verbond van Verzekeraars en de daarbij behoren-
de stuklcen. 74  Het probleem dat in wezen echter onaangeroerd blijft is dat van 
de recherchebureaus. In de stukken van het Verbond van Verzekeraars wordt 
er wet melding van gemaakt, maar hun bestaan wordt natuurlijk niet ter dis-
cussie gesteld. En het probleem van hun optreden wordt in de Gedragscode 

persoonlijk onderzoek onder meer teruggelegd bij de Nederlandse Vereni-
ging van Handelsinformatiebureaus: verzekeraars zeggen toe alleen in zee te 
gaan met bureaus die de gedragscode van deze vereniging hebben onder-
schreven en die verder beschikken over alle vergunningen. 75  Het onderzoek 
van P. Klerks c.s. heeft evenwel aangetoond dat hiermee het probleem nog 
lang niet is opgelost. Dit neemt echter niet weg dat in de nabije toekomst in 
een aantal bedrijfssectoren niet !anger kan worden gezegd dat de particuliere 
recherchebureaus hard nodig zijn omdat politic en justitie hun fraudeproble-
men niet ernstig nemen. De lakmoesproef is natuurlijk: hoeveel zaken bren-
gen zij binnenkort aan? Houden zij zich aan hun toezeggingen? Of geven zij, 
als het crop aan komt, hun fraudezaken om de bekende redenen toch liever 
aan particuliere recherchebureaus. Nader onderzoek van hun aangiftegedrag 
is dus dringend gewenst. 

Wat zal het relevante overheidsbeleid ons in de toekomst brengen? De 
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben hun plannen onlangs 
ontvouwd in de nota Criminaliteitsbeheersing; investeren in een zichtbare 

overheid. Th  Met betrekking tot het onderwerp van deze studie staan hierin 

74 Zie het Vademecum fraudebestrijding en fraudeprotocol verzekeringsbedriff, Den Haag, 

Verbond van Verzekeraars, 2000. Deze ontwikkeling heeft er vanzelfsprekend toe ge-
leid dat de kwestie van de uitwisseling van informatie tussen verzekeraar enerzijds en 
justitie/politie anderzijds weer heel actueel is geworden. De Werkgroep IUVJ van de 
Stuurgroep Financiele Instellingen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
keen in een document van 10 mei 2001 gelinventariseerd welke de mogelijkheden en 
moeilijkheden zijn. 

75 Deze gedragscode is ook opgenomen in de brochure Gedragscode verwerking per-
soonsgegevens verzekeringsbedriff Den Haag, Verbond van Verzekeraars, 1998, p. 42- 

47. 
76 Deze nota is uitgegeven door de beide departementen in juni 2001. 
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diverse belangrijke uitgangspunten. Niet over hun aanpak van de particuliere 
recherchebureaus wel te verstaan. Die komen in de hele nota niet voor. En 
dit is met zo vreemd want de hele private veiligheidsindustrie vormt in deze 
nota geen thema! Is zij dan op haar retour in het overheidsbeleid? Dat heeft 
er — gelet op de ondertitel van de nota — inderdaad alles van. Maar het gaat 
om meer dan om de ondertitel. Ettelijke belangrijke punten in dit beleidsplan 
voor de komende jaren vormen hiervan het bewijs. 

Ten eerste het voornemen om de sterkte van de politie met vijfduizend 
man te verhogen, want dit geeft een zekere ruimte om de sterkte van de regi-
onale recherches weer wat uit te breiden. Ten tweede de stelling dat elke 
aangifte van een misdrijf moet worden gevolgd door een `redelijke' opspo-
ringsinspanning, afhankelijk van de opsporingsindicatie en de ernst van het 
delict. En ten derde het plan om op diverse manieren aanzienlijk te investe-
ren in de kwantiteit en de kwaliteit van de opsporing. Het belang van dit al-
les voor het onderwerp van deze studie is vanzelfsprekend dat een effectieve 
realisering ervan heel wat wind uit de zeilen kan nemen van de bedrijfsmatig 
georganiseerde particuliere opsporing. Om de eenvoudige reden dat enkele 
van de belangrijke redenen waarom de sector van de particuliere opsporing 
de voorbije jaren zo is gegroeid, op termijn niet zoveel steek meer zullen 
houden. 

Overigens heeft de minister van Justitie in reactie op het rapport van P. 
Klerks over de particuliere recherchebureaus medegedeeld dat er een stuur-
groep zal worden gevormd om een aanpak te ontwikkelen van de problemen 
die in dit rapport worden gesignaleerd. Zijn uitgangspunt hierbij is dat hij 
zich voorneemt 'de verantwoordelijkheden in dit beleidsveld opnieuw te de-
finidren'. Concreet denkt hij aan een stelsel 77 : 

`waarin een zeker evenwicht wordt gevonden tussen additioneel overheidsoptreden 
en zelfregulering. Dit houdt tenminste in dat ik, zoals aangegeven, voornemens ben 
om het toezicht op feitelijke werkzaamheden van recherchebureaus stralcker en 
doeltreffender te organiseren zodat ongeoorloofde praktijken worden voorkomen. 
Daarnaast zal ik bezien in hoeverre de normering in de Wet particuliere beveili-
gingsorganisaties en recherchebureaus aanvulling behoeft. Anderzijds zie ik ook 
een belangrijke taak voor de branche weggelegd. In overleg met de branche zal ik 
bezien in hoeverre het mogelijk is om een stelsel van certificering en periodieke 
audits op te zetten, zonder dat de overheid zijn grip op de branche verliest. In het 
najaar zal ik u nader berichten'. 

77 Brief minister van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
over particuliere recherche d.d. 27 april 2001. De genoemde stuurgroep is inmiddels ge-
formeerd en heeft een begin gemaakt met haar werlczaamheden. 
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Opmerkelijk bij deze overwegingen is natuurlijk dat in het voorziene stelsel 
met geen woord wordt gerept over een inpassing van de bedrijfsmatig geor-
ganiseerde particuliere opsporing in de regelstructuur van het Wetboek van 
Strafvordering. Dit is echter wel den van de voorstellen in de volgende para-
graal 

6 	Enkele voorstellen voor de herregulering van de bedrijfsmatig 
georganiseerde particuliere opsporing 

Tegen de achtergrond van al hetgeen hiervoor te berde is gebracht over de 
organisatie en het optreden van de particuliere recherchebureaus ligt het voor 
de hand dat alleen een meerledig beleid een afdoende antwoord kan bieden 
op de problemen die zich stellen. 

6.1 	Haar inbedding in ha Wetboek van Strafvordering: niet de meest 
passende oplossing 

De cruciale vraag hierbij is de vraag naar het uitgangspunt van dit beleid. 
Gegeven het feit dat particuliere recherchebureaus — in elk geval materieel 
gesproken — voor een deel opsporing bedrijven en dat hun bedrijvigheid in 
dit verband voor de Wet bescherming persoonsgegevens als een vorm van 
opsporing geldt, zou er op het eerste oog best iets voor te zeggen zijn om de 
opsporingsactiviteiten van de bedoelde bureaus in te passen in de regel-
structuur van het Wetboek van Strafvordering. Wie probeert zich in te den-
ken hoe dit zou kunnen, zou met het voorstel kunnen komen: 
— dat (bijvoorbeeld op de plaats van het vervallen art. 143) wordt bepaald 

dat er — naast reguliere opsporingsambtenaren en buitengewone opspo-
ringsambtenaren — ook particuliere opsporingsambtenaren zijn en dat het 
hierbij gaat om de onder verwijzing naar de Wet particuliere beveili-
gingsorganisaties en recherchebureaus nader te definieren medewerkers 
van recherchebureaus. Omdat deze ambtenaren dan dus ook zijn belast 
met de opsporing van strafbare feiten vallen zij automatisch onder het 
toezicht van de procureur-generaal (art. 140 Sv) en onder het gezag van 
de officier van justitie (art. 148 Sv). Natuurlijk zou kunnen worden over-
wogen om geen nieuwe categorie opsporingsambtenaren in te voeren 
maar beroep te doen op de constructie van de buitengewone opsporings-
ambtenaar. Het bezwaar hiertegen is echter dat het statuut van buitenge-
woon opsporingsambtenaar gewoonlijk wordt verleend aan personen — in 
dienst van de (semi-)overheid dan wel van particulieren — die hoofdzake- 
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lijk met een controlerende taak zijn belast en dit statuut slechts in buiten-
gewone omstandigheden nodig hebben. 78  

— en dat deze `nieuwe' opsporingsambtenaren samen met de reguliere en 
buitengewone opsporingsambtenaren worden gebracht onder de werking 
van art. 152 Sv waardoor zij worden verplicht proces-verbaal op te stellen 
van door hen opgespoorde strafbare feiten en van hetgeen tot opsporing is 
verricht of bevonden en zoals de andere opsporingsambtenaren eveneens 
worden verplicht deze processen-verbaal (bij voorkeur via hulpofficieren 
die deel uitmaken van de reguliere politie in hun regio) onverwijld te 
doen toekomen aan de officier van justitie (vergelijk art. 153, 155-157 
S v). 

Zulke maatregelen zouden zeker niet alleen de transparantie van de be-
drijfsmatig georganiseerde opsporing aanzienlijk bevorderen door de betrok-
ken organisaties te laten aangeven en verantwoorden wat zij in welke vorm 
dan ook aan opsporing doen maar zij zouden ook de mogelijkheden van de 
reguliere politie en het openbaar ministerie aanzienlijk vergroten om deze 
bedrijven ter verantwoording te roepen en tijdig de nodige maatregelen te 
treffen bij ontsporing. Op deze grondslag zou er dan ook heel wat beter kun-
nen worden gewaakt voor de richtige opsporing van strafbare feiten door het 
particuliere recherchewezen dan nu het geval is, inbegrepen de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van burgers en die van de integriteit van de 
strafrechtspleging. Omdat dergelijke maatregelen het voor personen en be-
drijven heel wat minder aantrekkelijk zouden maken om op recherchebu-
reaus beroep te doen — er komt dan immers als vanzelf een einde aan hun 
ongeregelde optreden en ook de regie op de afhandeling van zaken komt 
weer in handen van de overheid — zou zulk een aanpak verder flunk wat druk 
zetten op de toezegging van de minister van Justitie in zijn laatste beleids-
plan om in de mate van het redelijke steeds te reageren op de aangifte van 
een strafbaar feit. En dit is bepaald niet erg: een strafrechtspleging moet niet 
alleen behoorlijk zijn, zij moet ook effectief zijn, anders kan zij even goed 
haar legitimiteit verliezen. 

Niettemin moet de vraag worden opgeworpen of de normatieve enca-
drering van de recherchebureaus in het Wetboek van Strafvordering wel de 
rechte weg vormt om de genoemde doelen te bereiken en of het met meer 
aangewezen is om hun optreden primair straldcer via de Wet particuliere be-
vedigingsorganisaties en recherchebureaus te reguleren en slechts aanvul- 

78 Met dank aan de heer P. Santegoets, Coordinator BOA's bij de Politie Midden- en 
West-Brabant. 
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lend via het Wetboek van Strafvordering. Tot de voomaarnste argumenten 
die hiervoor pleiten behoort in de eerste plaats dat — conform ook de uit-
gangspunten van dit project — het Wetback van Strafvordering bij voorrang 
de plaats waar enkel opsporing van overheidswege wordt gereguleerd; de 
regulering van bedrijfsmatige georganiseerde particuliere opsporing boort 
elders thuis. In de tweede plaats dat de particuliere opsporing ook in deze zin 
een aparte vorm van opsporing vormt omdat heel dikwijls juist niet wordt 
aangestuurd op een strafrechtelijke sanctie. In de derde plaats dat in de voor-
gestelde constructie particuliere rechercheurs haast als vanzelf de beschik-
king zouden lcrijgen over belangrijke strafvorderlijke bevoegdheden die om 
allerhande redenen niet thuishoren in handen van particuliere ondememers. 
En in de vierde plaats dat in het zo-even genoemde voorstel het openbaar 
ministerie onherroepelijk zou gaan delen in de verantwoordelijkheid voor 
dubieuze praktijken in de sfeer van de particuliere opsporing. 

6.2 	Voor een ingrikende herziening van de Wet particuliere beveili- 
gingsorganisaties en recherchebureaus 

Hoe zou de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
dan moeten worden herzien? Wat in elk geval met betrekking tot de inrich-
ting van het particuliere politiewezen zou moeten gebeuren zijn drie dingen: 

Ten eerste zou scherper moeten worden bepaald welke organisaties er 
allemaal onder de werking van deze wet vallen. In het bijzonder moet war-
den overwogen om ook de bedrijfsbeveiligingsdiensten, de zogenaamde in-
formatiebureaus en de forensische afdelingen van adviesbureaus er onder te 
brengen omdat die in hun geheel of op onderdelen vaak ook opsporingsacti-
viteiten ontplooien. 79  

Ten tweede dient in deze wet duidelijk onderscheid te worden gemaakt 
tussen (bedrijfs)beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Meer bepaald 
moet er in de sfeer van de (bedrijfs)beveiligingsorganisaties scherp onder-
scheid worden gemaakt tussen medewerkers/(sub-)afdelingen die wel en die 
niet aan opsporing doen: de onderdelen — ook al tellen zij maar den vaste 
kracht — die wel opsporingsactiviteiten ontplooien moeten als recherchebu- 

79 Zie omtrent de overeenkomsten en verschillen tussen 'private fraudebestrijding' en 
`publieke fraudebestrijding' de oratie van C. Schaap, Forensische expertise op financi-
eel terrein, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2000. In de visie die hier wordt aange-
hangen is een strak onderscheid tussen deze twee vormen van fraudebestrijding niet so 
relevant. Verder omtrent dit onderscheid ook R. van Os, `De private en de overheidsre-
chercheur; verschillen en overeenkomsten met voorbeelden vii de praktijk', Modus, 10e 
jrg., 2001, p. 6-9. 
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reau worden aangemerkt. Zo ontstaat er — naar het voorbeeld van het onder-
scheid in de sfeer van de bijzondere opsporing tussen inspectiediensten en 
echte bijzondere opsporingsdiensten — ook in de sfeer van de bedrijfsmatig 
georganiseerde particuliere opsporing een organisatorische tweedeling tus-
sen preventie, controle en toezicht aan de ene kant en opsporing aan de ande-
re kant. 8°  Juist ook de arrangementen die hele bedrijfssectoren met het open-
baar ministerie aan (zullen) gaan betreffende de opsporing en vervolging van 
(horizontale) fraude verplichten ertoe helder te regelen wie in deze sectoren 
onder wiens supervisie welke opsporingsactiviteiten mag ontplooien om tot 
de — naar aantal en naar zwaarte — fraudezaken te komen waarop de ge-
maakte afspraken betrekking hebben. 

En ten derde spreekt het welhaast vanzelf dat een herinrichting van het 
particuliere politiewezen als hiervoor reeds wordt bepleit, gepaard moet gaan 
met de uitbreiding van de voorzieningen aan de kant van zowel het ministe-
rie van Justitie als aan de kant van het openbaar rninisterie en de reguliere 
politie om de toezichthoudende taken op een doeltreffende manier uit te 
kunnen oefenen. Met de vorming van een stevig bemand bureau `particuliere 
opsporing' binnen een sterke afdeling `particuliere politie' bij de Directie 
Opsporing van het ministerie van Justitie en de inrichting van een soortgelijk 
speciaal bureau bij de centrale divisies recherche van de regionale korpsen 
zou er al veel gewonnen zijn. 

Maar met deze drie maatregelen is er nog niets gezegd over de nadere 
regulering van het optreden van particuliere recherchebureaus. Wat de regu-
lering hiervan zou kunnen behelzen is in de Nederlandse context — bij gebrek 
aan voorbeelden — met op slag duidelijk. Ook in andere landen worstelt men 
trouwens met dit probleem. 8 ' In Belgie werd echter in 1991 een Wet tot re-
geling van het beroep van prive-detective aangenomen waaruit wel het nodi-
ge te leren valt als het gaat om de normering van de bedrijfsmatig georgani- 

80 Vergelijk het rapport Transparantie en samenhang in de btjzondere opsporing, 's-
Gravenhage, Ministerie van Justitie, 1999. 

81 Zie voor het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld M. Gill en J. Hart, 'Enforcing corporate 
security policy using private investigators', European Journal on Criminal Policy and 
Research, 1999, p. 245-261 en L. Jason-Lloyd, 'The devolution of public protection to 
the private security sector', The Police Journal, 2001, p. 68-71. lk heb ook wel gezocht 
naar literatuur over de situatie in andere landen dan Belgie, maar die is buitengewoon 
schaars. Een fundamentele bijdrage aan het debat is de analyse van J. Bockemilhl, Pri-
vate Ermittlungen im Strafprozesz; em n Beitrag zu der Lehre von den Beweisverboten, 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1996. Overigens kan worden gemeld dat er 
discussie gaande is over de ontwikkeling van Europese normen voor de organisatie van 
particuliere beveiligingsorganisaties. Zie T. Weber, A comparative overview of legisla-
tion governing the private security industry in the European Union, Birmingham, 
ECOTEC Research and Consulting, 2001. 
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seerde particuliere opsporing. Naar het voorbeeld van deze wet zouden in 
aanvulling op de bestaande regeling de volgende maatregelen kunnen wor-
den overwogen. n  

Ten eerste zou moeten worden voorgeschreven dat elke opdracht nauw-
keurig wordt geregistreerd (opdrachtgever, inhoud, duur et cetera) en dat de 
uitvoering ervan wordt vastgelegd in een verslag met een beschrijving van 
de verrichte activiteiten en de vermelding van data, plaatsen en uren waarop 
zij werden verricht (ant. 8 en 9). net spreekt vanzelf dat deze verplichting 
van groot belang is met het oog op een doeltreffende controle achteraf op 
hetgeen door particuliere rechercheurs werd ondernomen. Urn tijdige con-
trole mogelijk te maken zou evenwel ook voor recherchebureaus een meld-
pl icht moeten worden ingevoerd zoals die nu reeds geldt voor beveiligings-
organisaties. Dit wil zeggen dat zij verplicht worden om de reguliere politie 
telkens te melden wanneer zij in een regio nieuwe opsporingsactiviteiten 
ontplooien. 

Ten tweede is het goed denkbaar dat bepaalde activiteiten uitdrukkelijk 
worden verboden. Zo bepaalt art. 5 van de Belgische wet dat het prive-
detectives verboden is 'personen die zich bevinden in niet voor het publiek 
toegankelijke plaatsen, met behulp van enig toestel te bespieden of te doen 
bespieden, of opzettelijk beelden van hen op te nernen dan wel te doen op-
nemen, zonder dat de beheerder van die plaats en de betrokken personen 
daarvoor hun toestemming hebben gegeven'. Art. 6 maakt het vervolgens 
mogelijk om bij Koninklijk Besluit verder te gaan en het gebruik van be-
paalde middelen en methoden door prive-detectives in de uitoefening van 
hun activiteiten (te) beperken of (te) verbieden. Ofschoon van deze moge-
lijkheid tot op heden nog geen gebruik werd gemaakt laat zij zien dat de 
Belgische wetgever wel heeft overwogen om bijvoorbeeld het gebruik van 
allerhande apparatuur — om af te luisteren of om te volgen — te verbieden en 
ook de toepassing van methodes als fysieke observatie, infiltratie, buurton-
derzoek en postvang uit te bannen. In het I icht van het rapport van P. Klerks 
c.s. zou de Nederlandse wetgever op zijn minst moeten nagaan of het geen 
tijd is om zulke verboden in te voeren. 

82 Voor de tekst van deze wet met commentaar zie J. Cappelle en W. van Laethem, Het 
statuut van deprive-detective, Brussel, Politeia, 1997. Met betrekking tot de toepassing 
van deze wet kan men de nodige administratieve gegevens vinden in het Activiteitenver-
slag van het jaar 96-97, Brussel, Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1998. Ingevolge 
een arrest van het Hof van Justitie d.d. 9 maart 2000 staat momenteel een herziening 
van deze wet op stapel op het punt van de vergunningverlening aan buitenlandse onder-
nemingen. Zie F. Scheemaker, 'Nieuwe aanpassing van de bewakingswet ter discussie 
in de Kamer', Politiejournaal (nr. 9) 2000, p. 12-13; nr. 13, p. 7-10. 
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Ten derde kent de Belgische wet met alleen (de mogelijkheid van) verboden 
ten aanzien van de wijze van opsporing maar ook ten aanzien van haar ob-
ject. Zo bepaalt art. 7 dat het prive-detectives verboden is om informatie in te 
winnen over onder meer de politieke, godsdienstige, filosofische en syndi-
cale overtuiging van personen en over hun seksuele geaardheid, raciale of 
etnische afkomst en gezondheid. 

Ten vierde is het met het oog op de beheersing van het ernstige probleem 
van de illegale uitwisseling van informatie met leden van reguliere of bij-
zondere politiediensten ook niet onbelangrijk dat de Belgische wet het zoge-
naamde overstapverbod kent. In art. 3, paragraaf 1, 5e lid wordt namelijk als 
een van de voorwaarden voor de verlening van een vergunning gesteld dat 
men sinds vijf jaar geen lid is geweest van een politie- of inlichtingendienst 
en dat die termijn op tien jaar wordt gebracht voor degenen die .werden afge-
zet of van ambtswege ontslagen uit het ambt. Overigens wordt in art. 13 be-
paald dat het een prive-detective verboden is zijn activiteiten uit te oefenen 
ten behoeve van publiekrechtelijke rechtspersonen, behoudens toestemming 
van de minister van Binnenlandse Zaken. 

Verder moet worden opgemerkt dat de Belgische wet (art. 19) de over-
treding van vorenbedoelde bepalingen als een strafbaar feit aanmerkt waarop 
al naargelang de bepaling waarom het gaat vrijheidsstraf en/of geldboete 
staat. Anders dan in Nederland is ook dat degenen die zijn belast met het 
toezicht op de naleving van de wet niet alleen bevoegd zijn om inlichtingen 
in te winnen of werkplaatsen te betreden maar ook om zich ter plaatse stuk-
ken, registers, schijven, banden, informatiedragers e.a. te doen voorleggen, 
daarvan uittreksels, afschriften of kopieen te nemen en ze — indien nodig 
voor het bewijs van een inbreuk op de wet en haar uitvoeringsbesluiten — in 
beslag te nemen (art. 17). In dit verband zou in het bijzonder aandacht moe-
ten worden geschonken aan de mogelijkheid van de (reguliere) politie en 
justitie om toegang te krijgen tot de bestanden met `strafrechtelijke gege-
yens' die ook recherchebureaus op grond van de Wet bescherming persoons-
gegevens in de toekomst zullen aanleggen." 

83 Het is vanzelfsprekend jammer dat deze wetgeving tot op heden niet grondig werd gee-
valueerd. Er bestaat wel wat losse literatuur en lectuur over de problematiek van de pri-
ye-detective. Zie onder meer T. Decorte en W. van Laethem, Grtjze politie; verklarin-
gen voor problematische publiek-private interacties in de zaak-Reyniers, Brussel, Poli-
teia, 1997, en J. Wils, Betrapt op fraude; een onthullende blik achter de schermen van 
een detectivebureau, Leuven, Van Halewyck, 2001. Overigens moet er hier worden ge-
wezen op een vonnis van de Correctionele Rechtbank van Leuven d.d. 26 september 
2001 (Griffie Nr.: 1736, Parket Not.: 34.97.187-00) waarbij onder meer de directeur van 
een Nederlands particulier recherchebureau, betrokken bij een observatie-actie in het 
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6.3 	Aanvullende maatregelen in het kader van het Wetboek van Straf- 
vordering 

De Belgische wet kent ook een bepaling die ons brengt bij de maatregelen 
die eventueel aanvullend in het kader van het Wetboek van Strafvordering 
zouden moeten worden genomen. Art. 16, paragraaf 2, derde alinea, legt pri-
ye-detectives namelijk de verplichting op om, wanneer hij door zijn op-
drachtgever wordt belast 'met opsporingen en onderzoeken betreffende fei-
ten die misdaden of wanbedrijven opleveren of die, bij het vervullen van zijn 
opdracht, kennis krijgt van feiten die misdaden of wanbedrijven opleveren, 
de procureur des Konings bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan 
die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd, hiervan dadelijk en schriftelijk op 
de hoogte stellen'. Om meer dan een reden zou het wenselijk zijn om — ana-
logic van de verplichting voor een aantal openbare instellingen op grond van 
art. 162 Sv — een dergelijke verplichting in Nederland voor recherchebureaus 
in te voeren. Op deze manier krijgt de overheid een beter overzicht van de 
aard en omvang van de misdaad in een bepaald gebied, kan zij steeds zelf 
beoordelen of het past in het gevoercle opsporings- en vervolgingsbeleid om 
een regulier opsporingsonderzoek te starten en kan zij scherper oog houden 
op de activiteiten die eventueel ook door het betrokken recherchebureau zijn 
of worden ondernomen. 

Hier staat echter tegenover dat de invoering van zulk een verplichting — 
principieel bezien — in zekere zin de invoering van een indirecte aangifte-
plicht vormt en dus eigenlijk niet, of toch niet zonder meer, zou stroken met 
het uitgangspunt dat in dit onderzoek wordt gehuldigd, namelijk dat het de 
burger vrij moet staan om al dan niet aangifte van een strafbaar feit te doen. 
Dit bezwaar zou onder meer kunnen worden verworpen met een beroep op 
het argument dat de inschakeling van een recherchebureau betekent dat er — 
anders dan in het geval van de individuele burger die slechts op eigen houtje 
enige nasporingen in zijn onmiddellijke omgeving verricht — tegen betaling 
door een commercieel bedrijf op een georganiseerde en professionele manier 
zal worden opgespoord en dat bij deze activiteit al snel ook rechtmatige be-
langen van andere burgers in het geding zijn, zeker wanneer er gericht en 
eventueel met behulp van min of meer bijzondere opsporingsmethoden 
wordt gerechercheerd. Dit argument laat evenwel tegelijkertijd zien op wel-
ke wijze het genoemde klassieke uitgangspunt en de nieuwerwetse ont- 
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plooiing van particuliere recherche wellicht met elkaar kunnen worden ver-
zoend. De aangifteplicht zou kunnen worden gereserveerd voor gevallen 
waarin er wordt gerechercheerd ten behoeve van bedrijven of instellingen 
en/of waarin gebruik wordt gemaakt van indringende opsporingsmethoden. 

Hoe dan ook, alleen al op grond van het opportuniteitsbeginsel kan het 
overigens nimmer zo zijn dat het openbaar ministerie verplicht is om een 
'dossier' dat `compleee wordt aangeleverd door een recherchebureau verder 
in onderzoek te nemen. Het zal steeds kritisch moeten bezien of het past in 
het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid. Waarom zouden aangiften 
die zijn `voorgekooke door een recherchebureau per definitie een grotere 
prioriteit (moeten) krijgen dan die van gewone burgers die zulk een bureau 
niet (hebben kunnen) inschakelen? Gelet op het nieuwe fenomeen van de 
handhavingsarrangementen zullen de afspraken die met bepaalde financiele 
en economische sectoren van het bedrijfsleven (zullen) worden gemaakt 
desgevallend wel een belangrijke rol moeten spelen bij de te maken afwe-
gingen. 

Gelet op de methodes die door recherchebureaus worden gebruikt is het 
verder onontkoombaar geworden dat wanneer de reguliere politie en het 
openbaar ministerie kennis krijgen van een strafbaar feit waarop door een 
recherchebureau reeds werd `gewerke , zij op grond van het Wetboek van 
Strafvordering worden verplicht om na te gaan hoe er in het betrokken geval 
werd opgespoord. Zij zullen hierbij met alleen moeten onderzoeken of er 
geen strafbare feiten werden gepleegd — uit het Wetboek van Strafrecht en de 
(in deze zin herziene?) Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recher-
chebureaus — maar ook of er geen sprake is geweest van bewijsverzameling 
die de eerlijkheid van een eventueel strafproces zodanig zou aantasten dat 
het met strookt — in de woorden van L. Meijers — 'met de geloofwaardigheid 
van de organen van de rechtspleging het verkregen materiaal voor het bewijs 
te gebruiken'. Het onderzoek hiernaar zou bij een herziening van de Wet 
particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus dan ook moeten 
worden aangemerkt als een van de redenen waarom de reguliere politie de 
bevoegdheid behoeft om bij recherchebureaus niet alleen inlichtingen in te 
winnen maar ook informatiedragers en databestanden — van welk soort ook — 
te kopieren en desnoods in beslag te nemen. 84  Mede hierom is het zo belang-
rijk dat in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
bepalingen worden opgenomen omtrent de verslaglegging van de activiteiten 

84 Vergelijk de editorial van Tom Schalken ('privatisering van opsporing') in het septem-
bernummer van het Tijdschrift Privatisering. 
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die in een bepaald onderzoek door een recherchebureau werden onderno-
men. 

De 'interviews' van `verdachten' door recherchebureaus vormen een 
punt apart. Under welke omstandigheden kunnen (belastende) verklaringen 
die in zulk verband worden afgelegd, in een latere strafzaak worden ge-
bruikt? De uitspraak van het EHRM in de zaak Saunders laat zien dat wan-
neer zulke verklaringen onder plichtplegingen worden verkregen in een niet-
strafvorderlijk kader, zij in een strafzaak niet als bewijsmateriaal kunnen 
worden gebruikt omdat zij een aantasting vormen van het zwijgrecht van 
verdachten." De les die hieruit moet worden getrokken is dat in het Wetboek 
van Strafvordering een voorziening moet worden getroffen die erop neer-
komt dat medewerkers van recherchebureaus ertoe zijn gehouden om men-
sen die zij Interviewen' erop te wijzen dat hun verklaring eventueel kan 
worden ingebracht in een strafzaak tegen hen en dat zij hiermee rekening 
dienen te houden bij de beantwoording van de vragen die worden gesteld. 
Zodoende zou als het ware een `particuliere' variant van de reguliere cautie-
plicht ontstaan. 

Tenslotte is er natuurlijk niets op tegen dat ook in de sector van het par-
ticuliere recherchewezen gedragscodes en dergelijke worden geproclameerd. 
Die kent de reguliere politie inuners ook. Zulke codes zijn echter niet het 
geschikte middel om opsporingsactiviteiten te normeren en evenmin om de 
veelvoudige problemen aan te pakken die deze sector van de particuliere 
veiligheidsindustrie plagen. Zij zijn niet alleen veel te algemeen van inhoud 
maar ook te zwak van werlcing. Voor zelfregulering is in de opsporing geen 
plaats. Waar dat in de ergste gevallen toe leidt heeft onder meer de IRT-
affaire laten zien." Ook is het helemaal niet nodig om, zoals B. Van der Lugt 
stelt, een apart Wetback private opsporing uit te vinden. Deze vorm van op-
sporing moet gewoon worden geregeld op de plaats waar zij thuis hoort: in 
de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en aan-
vullend in het Wetboek van Strafvordering." 

85 	EHRM, 17 december 1996, NJ 1997, 699, met noot Kn. 
86 Men raadplege bijvoorbeeld de gedragscode voor leden en aspirant-leden van de Vere-

niging van Particuliere Beveiligingsorganisaties en de gedragscode van haar Sectie Ad-
vies-, Recherche- en Schade-onderzoeksbureaus 

87 B. van der Lugt, Waarborgen voor private opsporing; wetgeving of zelfregulering', 
Justinele Verkenningen, 2001, nr. 4, p. 65-76. 
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In de strafrechtsgeleerde literatuur en rechtspraak vormt het particuliere re-
cherchewezen als de georganiseerde arm van de particuliere opsporing een 
blinde vlek. Terecht constateerde A. Hoogenboom in 1995 dan ook dat de 
discussie over de opsporingsmethoden bij de reguliere politie in zekere zin 
nog het product was van de `oude wereld' omdat zij voor een belangrijk deel 
voorbijging aan wat er zich met name in de private sector allemaal afspeel-
de." Bovenstaande studie is een poging om meer licht te werpen op een deel 
van die `nieuwe wereld' en tegen te gaan dat het ontaardt tot een stuk wil-
dernis in de democratische rechtsstaat. Maar er is zeker meer. De politie-
functie is in onze wereld niet gelijk te schakelen met de taak van het publie-
ke — reguliere en bijzondere — politieapparaat. Aan de ene kant heeft de 
overheid zelf de politiefunctie voor een stuk uitgebreid tot de private sector — 
denk bijvoorbeeld aan de invoering van de meldplicht voor financiele instel-
lingen bij ongebruikelijke en verdachte transacties — aan de andere kant heeft 
de private sector de ruimte gelcregen en genomen om haar zich ten dele toe 
te eigenen. Het politiewezen in de tegenwoordige risk society vormt dan ook 
een complex fenomeen." Maar hierom in zekere zin ook een nog riskanter 
fenomeen dan in het verleden. Een strakIce regulering van dit fenomeen is 
dan ook op zijn plaats. De herregulering van de bedrijfsmatig georganiseerde 
particuliere opsporing is slechts een onderdeel hiervan. 

88 A. Hoogenboom, 'Over de betrekkelijIcheid van het debat over opsporingsmethoden; 
pro-activering in relatie tot bijzondere opsporingsdiensten en particuliere recherche', 
D&D, 1995, p. 570-593. 

89 Het beste boek hieromtrent in de Nederlandse context is nog altijd dat van A. Hoogen-
boom, Het politiecomplex, Arnhem, Gouda Quint, 1994. Verder kan worden verwezen 
naar V. Ericson en K. Haggerty, Policing the risk society, Oxford, Clarendon, Press, 
1997; L. Johnston, Policing Britain; risk, security and governance, Harlow, Pearson 
Education, 2000, en T. Jones en T. Newburn, Private security and public policing, Ox-
ford, Clarendon Press, 1998. Ook in Duitsland zijn er evenwel belangrijke studies ver-
schenen. Zie onder meer L. Gollan, Private Sicherheitsdienste in der Risikogesellschaft, 
Freiburg, Max-Planck-Institut fur auslandisches und internationales Strafrecht, 1999, en 
R. Pitschas, Polizei und Sicherheitsgewerbe, Wiesbaden, Bundeslcriminalamt, 2000. 
Voor een helicopter view op deze en verwante ontwikkelingen zij verwezen naar D. 
Garland, The culture of control; crime and social order in contemporary society, Ox-
ford, Oxford University Press, 2001. 
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7 Aanhouding ter handhaving van de openbare orde 

Mr. A.E. Harteveld 

1 	Inleiding 

In de titel van deze bijdrage aan het project Strafvordering 2001 wordt ge-
sproken van aanhouding ter handhaving van de openbare orde. Het bezigen 
van de bestaande term `bestuurlijke ophouding' is minder geluldcig, omdat 
daardoor de indruk wordt gewekt dat een belangrijke (en gecompliceerde) 
kwestie al op voorhand is te beslist, in die zin dat de vrijheidsbeneming die 
ten dienste staat aan handhaving van de openbare orde een puur bestuurlijke 
aangelegenheid is die met het strafrecht niets van doen heeft. De term be-
stuurlijke ophouding is uitsluitend daardoor verklaarbaar, dat het bevelen 
van een bepaalde vorm van vrijheidsbeneming thans als bevoegdheid in de 
Gemeentewet aan de burgemeester is toegekend. Hieronder zal getracht 
worden aan te tonen dat ook met een meer strafvorderlijke bril naar dit fe-
nomeen kan worden gekeken. 

De gedachte dat het bestuurlijke en het strafvorderlijke domein volstrekt 
gescheiden regelsystemen kennen is — in ieder geval in het kader van Sv 
2001 — niet goed houdbaar. En het zal op zijn minst gezegd moeten worden 
dat de aanhouding ter handhaving van de openbare orde zich op het snijvlak 
van bestuurlijk en strafvorderlijk handelen bevindt. 

Hieronder zal eerst iets nader worden ingegaan op de thans bestaande 
mogelijkheid tot bestuurlijke ophouding. Daarbij zal ik trachten niet alle 
daaromtrent gevoerde discussies te herhalen. Onomstreden is de regeling 
namelijk nooit geweest. 1  Ik zal me beperken tot enige kanttekeningen op 
hoofdlijnen. Daarna zal ik de verhouding tot het strafvorderlijke instrumen-
tarium bespreken en een suggestie doen voor een op een andere leest ge-
schoeide regeling. 

1 	Zie m.n. J.G. Brouwer en A.E. Schilder, 'Het wetsvoorstel bestuurlijke ophouding; een 
verkenning van de rechtsstatelijke grenzen', NJB 1999, p. 1640-1648, waar ook een 
handzaam overzicht van de voorgeschiedenis van het wetsvoorstel wordt gegeven, en 
M.A.D.W. de Jong, Orde in beweging, diss. Utrecht, Deventer, 2000. 
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2 	De bestuurlijke ophouding in de Gemeentewet 

Handhaving van de openbare orde houdt in dat de openbare rust en veilig-
heid wordt bewaakt en, indien daarvan verstoring plaatsvindt, de rust en vei-
ligheid wordt hersteld en tevens dat (verdere) verstoring ervan wordt voor-
komen. In ons bestel is dergelijk optreden primair de taak van de politie, on-
der gezag van de burgemeester (als enkelvoudig bestuursorgaan). 

In april van het jaar 2000 is, aansluiting zoekend bij die primaire taak-
toedeling aan de burgemeester, aan hem de bevoegdheid toegekend om 
(groepen van) personen voor een periode van maximaal 12 uur van hun vrij-
heid te beroven. 2  

De vormgeving van die bevoegdheid, in de art. 154a en 176a Gemeen-
tewet3 • , gebaseerd op een soon `dubbelslag'. In art. 154a Gemeentewet 
wordt bepaald dat de gemeenteraad bij verordening de burgemeester de be-
voegdheid kan ver1enen om door hem aangewezen groepen te doen ophou-
den bij niet-naleving van in die verordening aangewezen specifieke voor-
schriften. Onafhankelijk daarvan wordt in art. 176a Gemeentewet bepaald 
dat de burgemeester na overtreding van een specifiek voorschrift van een 
noodbevel of een noodverordening, zelfstandig kan besluiten tot bestuurlijke 
ophouding. De bedoeling van deze verdeling was om de bestuurlijke ophou-
ding zoveel mogelijk democratisch te verankeren, in die zin dat bij voor-
zienbare ordeverstoringen het de voorkeur verdient dat een democratisch 
gelegitimeerd bestuursorgaan (de raad) bepaalt bij welke overtredingen van 
voorschriften de burgemeester tot ophouding kan overgaan. 4  In onvoorzien-
bare situaties, die een noodbevel of noodverordening eisen, blijft echter 
ruimte voor een zelfstandige bevoegdheid van de burgemeester. Er moet dan 
wel sprake zijn van een situatie als bedoeld in art. 175, dus ingeval van 'op-
roerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of 
zware ongevallen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan'. 
Art. 176a voorziet in de behoefte alsdan het 'instrument' van de bestuurlijke 
ophouding in te zetten. 

In beide gevallen geldt dat de ophouding noodzakelijk moet zijn ter 
voorkoming van voortzetting of herhaling van niet-naleving van de gegeven 

2 	Wet van 25 april 2000, Stb. 2000, 175, houdende Wijziging van de Gemeentewet ter 
verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de 
openbare orde. Zie ook het Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding van 28 april 2000, 
5th. 2000, 180. 

3 	Zie voor de tekst van deze artikelen de bijlage bij dit opstel. 
4 	Kamerstukken // 26 735, MvT p. 10/11. 
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voorschriften en bovendien dat de naleving redelijkerwijs met op een andere 
geschikte wijze kan worden verzekerd. 

Een belangrijk (en in de ogen van de wetgever essentieel) kenmerk van 
de mogelijkheid van bestuurlijke ophouding is dat het moet gaan om perso-
nen die de bedoelde voorschriften groepsgewijs met naleven. 

Op het eerste gezicht valt wel wat af te dingen op deze vormgeving. De be-
doelde dubbelslag wekt verwarring, omdat niet duidelijk is wat de toege-
voegde waarde van de op art. 154a gebaseerde bevoegdheid is. De toeken-
ning van de ophoudingsbevoegdheid in het algemeen is blijkens de wetsge-
schiedenis5  namelijk gezien als een soort `ultimum remedium' voor geval-
len, waarin inderdaad sprake is van emstige wanordelijkheden of de onmid-
dellijk dreigende vrees voor het ontstaan daarvan. Daarom kan, gelet op art. 
154a lid 2 onder a, de daadwerkelijke bevoegdheidsuitoefening door de bur-
gemeester ook uitsluitend plaatsvinden 'in omstandigheden als bedoeld in 
art. 175'. Dat is ook de enige denkbare legitimatie voor het toekennen van 
een zo vergaande bevoegdheid. De `democratische' legitimatie van de raad 
vooraf voegt weinig zinvols toe aan de fundering van een dergelijke be-
voegdheid. 

Wat de aanwijzing betreft van voorschriften vooraf door gemeenteraden 
is vereist dat deze voorschriften strekken ter handhaving van de openbare 
orde of het beperken van gevaar (154a lid 2 onder b). Voorzover een aantal 
gemeenten van deze aanwijzingsbevoegdheid gebruik gemaakt hebben, be-
treffen de aangewezen voorschriften veelal het verbod om zich in de richting 
van een samenscholing te begeven of het niet nakomen van de verplichting 
een bevel van de politie op te volgen om zich in een andere richting te bege-
ven, het meevoeren van voorwerpen die als slag- of steekwapen kunnen die-
nen, vechterij, het opbreken van de straat e.d. 6  

Een punt dat hierbij bepaald de aandacht verdient is dat dergelijke aan-
gewezen voorschriften steeds feiten betreffen die via de APV's strafbaar zijn 
gesteld. Dat !evert een moeizame verhouding op tot het strafrecht en de 
handhaving daarvan. Betoogd kan worden dat bestuurlijke ophouding, op de 
enkele grond dat naleving van bepaalde door de Gemeenteraad aangewezen 
voorschriften, die tegelijk strafbare feiten inhouden, moet worden afge-
dwongen, op zijn minst een gespannen verhouding oplevert met het strafvor- 

5 	Ook de titel van het wetsvoorstel 26 735 getuigt daarvan, nu daarin gesproken wordt 
van grootschalige verstoringen van de openbare orde. 

6 	Zie bijv. de APV's van Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Ook de APV van Amster- 
dam bevatte een vergelijkbare aanwijzing, doch deze is bij raadsbesluit van 3 oktober 
2001 geschrapt. 
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derlijke legaliteitsbeginsel. Hier kan het aloude `Muilkorf-arrest' van de Ho-
ge Raad nog eens in herinnering worden geroepen. 7  De bepaling uit een 
APV, die inhield dat bezitters van honden verplicht waren de lengte van hun 
huisdier op het politiebureau te laten meten (van het puntje van de neus tot 
aan de aanhechting van de staart), sneuvelde in het licht van art. 1 Sv, aange-
zien het bezit van een te grote hond een strafbaar feit uit diezelfde APV op-
leverde. De APV bevatte dus in feite een bepaling ter opsporing van dit 
strafbare felt, en dat is in strijd met art. 1 Sv dat bepaalt dat strafvorderlijke 
voorzieningen op de formele wet moeten berusten. Nu kan men bij de be-
stuurlijke ophouding uiteraard opwerpen dat met dit 'instrument' op geen 
enkele wijze opsporing of vervolging wordt beoogd. 8  Maar dat is het ontwij-
ken van de eigenlijke discussie. De vrijheidsontneming wordt immers (deels) 
gezien als een overheidsreactie op overtreding van door de plaatselijke wet-
gever geformuleerde strafbare feiten. Het enkele opplakken van een bestuur-
lijk etiket op die overheidsreactie maakt niet dat de basisbeginselen van 
strafvordering daarmee zijn weggedefinieerd. Uiteraard is het wel waar dat 
de formele wetgever deze bevoegdheid heeft geschapen, en dat deze kan de-
rogeren aan art. 1 Sv, maar fraai is die argumentatie allerminst, met name 
niet omdat in art. 154a Gemeentewet een vrij ruime aanwijzingsbevoegdheid 
aan de raad is toegekend. Op dit punt is de gewenste `democratische legiti-
matie' dus eerder een struikelblok dan een winstpunt van de regeling. 9  

Een volgende vraag is wat nu de betekenis is van de groep bij de bestuurlijke 
ophouding. Het is evident dat de wetgever een bepaald beeld van een con-
crete situatie voor ogen heeft gehad, waarin de tijdelijke vrijheidsbeneming 
van groepen noodzakelijk zou kunnen zijn om de openbare orde te handha-
ven. Zo is de primaire bevoegdheid ook geformuleerd: de burgemeester is 
bevoegd door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aan-
gewezen plaats tijdelijk te doen ophouden. Dat suggereert dat enkel collecti-
viteiten het lijdend voorwerp zijn van de bestuurlijke ophouding. Maar ver-
volgens is dat `vertaald' in de nadere clausulering dat het moet gaan om per-
sonen die groepsgewijs bepaalde voorschriften niet naleven. Hier staat de 
persoon dus voorop, zij het dat hij zich groepsgewijs, dus met een of meer 
anderen, niet aan bepaalde voorschriften houdt. De betekenis van dit samen- 

7 	HR 12 maart 1897, W. 6954. 
8 	Zie T. Kooijmans, `Bestuurlijke ophouding is geen strafvordering, ook niet in 2001', in: 

D&D, 2002, p. 340-356. 
9 	Brouwer en Schilder (o.c.) signaleren dit bezwaar eveneens, met een iets andere redene- 

ring. 
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stel is bepaald onhelder. Is vereist dat iedere persoon zich niet houdt aan het 
voorschrift? Of is er voldoende aanleiding voor ophouding als anderen zich 
niet houden aan het voorschrift, en dat men zich met verwijdert? En wat, als 
men zich wil verwijderen, maar dit door de druk van buiten niet lukt? Wordt 
een bepaalde `groepscohesie' verlangd, zoals die bij art. 141 Sr (de openlijke 
geweldpleging) is vereist? 

Een helder kader voor toepassing van de bevoegdheid ontbreekt hier, en 
dat wreekt zich vooral als het gaat om toetsing achteraf van die toepassing. 
Die is in handen gelegd van de bestuursrechter, die zich daarbij zou moeten 
beperken tot het toetsen van de rechtmatigheid ervan. Maar die rechtmatig-
heid is met goed te bepalen, als een heldere definiering ontbreekt van dege-
nen die het object kunnen zijn van de bestuurlijke ophouding. 

Een volgende kanttekening heeft te maken met art. 5 EVRM, dat minimum-
rechten bevat die te maken hebben met vrijheidsontneming (deprivation of 
liberty). De verdragsrechtelijke `grondslag' voor de bestuurlijke ophouding 
is in het licht van art. 5 steeds omstreden geacht, en ik zal aan de verenig-
baarheid van de bestuurlijke vrijheidsontneming met art. 5 EVRM later in 
deze bijdrage nog enkele opmerkingen wijden. Maar daaraan voorafgaand 
verdient een neveneffect van die discussie hier de aandacht. De wetgever is 
naar mijn mening, in een krampachtige poging om een regeling te ontwerpen 
die `Straatsburg-proof' genoemd kon worden, in zeker opzicht te ver doorge-
schoten. Dat vergt een korte introductie. 

In art. 5 EVRM is onder bepaalde strikte voorwaarden vrijheidsontne-
ming mogelijk. Een centraal punt bij de uitleg van dat artikel is uiteraard de 
vraag wanneer er sprake is van vrijheidsontneming, of dat uitsluitend sprake 
is van beperlcing van de bewegingsvrijheid. In dat laatste geval is namelijk 
niet art. 5 van het verdrag van toepassing, maar gelden `slechts' de ruimere 
voorwaarden van art. 2 van het Vierde Protocol van het EVRM. In het derde 
lid van art. 2 Vierde Protocol wordt bijvoorbeeld de noodzaalc tot handha-
ving van de openbare orde als een geldige legitimatie voor beperking van de 
bewegingsvrijheid genoemd. Als het gaat om de vraag naar de verdrags-
rechtelijke grondslag van de bestuurlijke ophouding lijkt het onderscheid dus 
cruciaal. In de visie van het EHRM is er echter sprake van een glijdende 
schaal die zich beweegt tussen daadwerkelijke vrijheidsontneming en vrij-
heidsbeperking. Twee factoren spelen een rol om te bepalen of de strengere 
eisen van art. 5 EVRM gelden: de fysieke beperkingen die worden opgelegd 
(achter slot en grendel of anderszins beperkt in de bewegingsvrijheid) en de 
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duur van de opgelegde maatrege1. 1°  In deze matrix kan uiteraard niet anders 
dan tamelijk cauistisch worden bepaald of daadwerkelijk vrijheidsbeneming 
heeft plaatsgevonden. Maar, omdat het in de Straatsburgse procedure altijd 
een toetsing achteraf betreft, kan binnen die casuIstiek altijd wel een redelij-
ke en billijke uitkomst worden ontwaard. Deze casuIstische benadering heeft 
de wetgever bij het ontwerpen van het instrument van de bestuurlijke ophou-
ding naar mijn mening teveel parten gespeeld. Is het vasthouden van voet-
balsupporters in het stadion, totdat de `tegenstanders' dit verlaten hebben, 
enkel beperking van de bewegingsvrijheid of moet dat worden gezien als 
vrijheidsontneming? En wat als het gaat om het vasthouden in een bus of 
trein, alvorens die zijn weg te laten vervolgen dan wel terug te sturen? Dat 
zijn lastige discussies. Urn een uitweg uit die gedetailleerde discussies te 
vinden heeft de wetgever echter een ongeluklcige weg gekozen. Uiteindelijk 
zijn namelijk al deze maatregelen, te zamen met meer intensieve vormen van 
vrijheidsbeneming, onder de bestuurlijke ophouding geschoven. Zo wordt 
daaronder bijvoorbeeld begrepen niet alleen het vasthouden op een bepaalde 
afgesloten plaats voor ten hoogste 12 uur, maar ook korter durende ophou-
dingen alsmede het gedwongen vervoer naar een bepaalde plaats. Zoals de 
Gemeentewet het formuleert: 

'De burgemeester is bevoegd door hem aangewezen groepen van personen op een 
door hem aangewezen plaats tijdelijk te doen ophouden. De ophouding kan mede 
omvatten, indien nodig, het overbrengen naar die plaats.' 

Daannee zijn twee niet goed met elkaar te verenigen uitersten onder een 
noemer gebracht: bijvoorbeeld 12 uur verblijf in een politiecel en het ge-
dwongen vervoer in een bus volgens een aangewezen route naar het voetbal-
stadion. 

Het komt mij voor dat het op een hoop gooien van vrijheidsbeperking 
en vrijheidsontneming in tweeerlei opzicht ongelukkig is. Allereerst is er een 
intern-systematische onduidelijkheid ontstaan tussen het noodbevel van art. 
175 Gemeentewet en de bevoegdheid van art. 176a. Onomstreden is dat op 
basis van art. 175 bepaalde beperkingen van de bewegingsvrijheid kunnen 
worden opgelegd. Gedacht kan worden aan afsluitingen van bepaalde straten 
of gebieden, al dan niet gecombineerd met het `blokken' door de ME, pas-
jesregelingen voor bewoners, nachtverboden e.d. Wanneer zoals nu dergelij-
ke concrete nood bevelen (of -verordeningen) in bepaalde gevallen een 
overlapping vertonen met de bestuurlijke ophouding onstaat een onduidelij- 

10 Zie m.n. EHRM 6 november 1980 (Guzzardi), A39. 
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ke situatie. Moet nu achteraf worden bepaald of een tijdelijke vrijheidsbe-
perking wellicht toch in het vat van de bestuurlijke aanhouding (met de 
daarbij aangegeven waarborgen) had moeten worden gegoten? Dat levert een 
net zo schimmige situatie op als voor de introductie van het instrument van 
de bestuurlijke ophouding bestond. Ik meen dat het zinvol blijft toch een 
onderscheid te blijven maken tussen vrijheidsbeperking en daadwerkelijke 
vrijheidsontneming. Beide zouden dan, alleen al uit een oogpunt van duide-
lijkheid, in onderscheiden kaders moeten worden ondergebracht. Dat hangt 
samen met het tweede, veel fundamenteler bezwaar. Het niet differentieren 
naar bevoegdheid doet geen recht aan het uitgangspunt dat aan een bevoegd-
heid te verbinden waarborgen dienen te zijn gerelateerd zijn aan de zwaarte 
van de bevoegdheid. Het overbrengen naar politiecellen of huizen van bewa-
ring (of penitentiaire inrichtingen), waarbij de aangehouden personen daad-
werkelijk (individueel) achter slot en grendel worden opgesloten eist een 
andere benadering op het punt van waarborgen dan het vasthouden van een 
supportersgroep in de trein. Nu zijn beide vormen van `ophouding' onder 
een, vanuit het oogpunt van waarborgen te mager, regime gebracht. 

3 	De verhouding met strafvorderlijke bevoegdheden 

Het 'leading statement' bij de introductie van de bestuurlijke ophouding is 
steeds geweest dat de strafvorderlijke weg in de situaties die men voor ogen 
had — grootschalige, groepsgewijze ordeverstoring — geen soelaas kon bie-
den. Het strafrecht knoopt te veel aan bij de geindividualiseerde aansprake-
lijkheid van personen en kan 'clus' met overweg met `groepen' raddraaiers. 
Verder dient de hantering van strafvorderlijke aanhouding ertoe het onder-
zoek naar een begaan strafbaar feit te faciliteren. Hantering van het strafrecht 
ter handhaving van de openbare orde is met mogelijk, dus moest een be-
stuurlijke bevoegdheid worden geformuleerd. 

Nu kan men bij de eerste grond daarvoor — het strafrecht kent onvol-
doende ruimte voor `groepsaansprakelijkheid' — uiteraard onmiddellijk op-
merken dat het groepsgewijs aanhouden op basis van een bestuurlijke be-
voegdheid het onderliggende probleem ook niet oplost. Langdurige vrij-
heidsberoving van `onschuldige' groepsleden blijft evenzeer uiterst be-
zwaarlijk, gelet op art. 15 Gw en art. 5 EVRM. 
Maar ook de tweede reden voor het scheppen van een bestuurlijke bevoegd-
heid — het strafrecht kan niet worden ingezet ter handhaving van de openbare 
orde — verdient bepaald relativering. 

Immers, veel strafvorderlijke instrumenten zijn op zijn minst mede 
dienstbaar aan de handhaving van de openbare orde. Op een enkele plaats 

757 



Aanhouding ter handhaving van de openbare orde 

blijkt dat expliciet, nl. bij de rechterlijke bevelen ter handhaving van de 
openbare orde (art. 540 e.v. Sv). Bij de regeling van de voorlopige hechtenis 
kruipt de zgn. 12 jaarsgrond qua formulering dicht aan tegen de openbare 
ordehandhaving, terwijI ook de recidivegronden bij de voorlopige hechtenis 
niet los kunnen worden gezien van de ordehandhaving. 

Verder kan de politie in situaties van onmiddellijke verstoring van de 
openbare orde (rellen of opstootjes) strafvorderlijke bevoegdheden als aan-
houding van een verdachte en de inbeslagneming van verboden en gevaarlij-
ke goederen toepassen, waarbij de doelstelling tweeledig is: veelal primair 
de onmiddellijk ordehandhaving, maar met — indien wenselijk en haalbaar — 
een mogelijk strafvorderlijk vervolgtraject. De hantering van deze bevoegd-
heden geschiedt onder gezag van de OvJ. In de Politiewet valt dergelijk han-
delen onder de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde, waaronder 
behalve het opsporen van gepleegde strafbare feiten ook de daadwerkelijke 
voorkoming van strafbare feiten valt. Het inzetten van strafvorderlijke be-
voegdheden dient dus soms ter handhaving van de rechtsorde en tevens ter 
handhaving van de openbare orde. Deze overlap wordt uiteraard ook daar-
door gevoed, omdat een niet onaanzienlijk aantal strafbepalingen direct ge-
relateerd is aan de openbare orde (bij v. vele bepalingen uit gemeentelijke 
verordeningen; ook bepalingen als art. 141 Sr geven daarvan blijk). 

Een weer andere variant is de overloop van een bestuurlijke bevoegd-
heid naar een strafvorderlijke. Het bekendste voorbeeld is het Rode vlag-
arrest: de eerste inbeslagneming van de vlag was gebaseerd op de Politiewet, 
maar vervolgens werd — na ontstaan van verdenking van een strafbaar feit — 
de vlag door de opsporingsambtenaar strafvorderlijk inbeslaggenomen. Ook 
bij de bestuurlijke ophouding, zoals die thans is geregeld is deze overloop-
variant goed denkbaar. We zien hier een figuur die verwant is aan de 'over-
loop' van controle naar opsporing. 

Een eerste conclusie zou alvast kunnen zijn dat de vrijheidsbeneming ter 
handhaving van de openbare orde niet zonder meer als een puur bestuurlijke 
bevoegdheid kan en dus ook niet moet worden getypeerd. Een dergelijke 
bevoegdheid is altijd nauw gerelateerd aan het strafvorderlijke instrumenta-
rium. 
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4 	Vrijheidsbeneming als instrument ter handhaving van de 
openbare orde 

Dat, ter handhaving van de openbare orde, een (kortdurende) vrijheidsbene-
ming soms noodzakelijk kan zijn lijkt sinds de befaamde methode Koppejan 
wel te worden aanvaard. Het probleem was tot voor kort — dat de grondslag 
die werd gezocht in art. 2 (en eerder art. 28) Politiewet, dat echter een der-
mate diep ingrijpen in de persoonlijke vrijheid niet kon rechtvaardigen. Eni-
ge waarborg was niet aanwezig. Daarmee kwam de vrijheidsbeneming zo'n 
beetje te liggen in hantering van ongeschreven staatsnoodrecht. Ook in ter-
men van art. 5 EVRM kan een dergelijke niet gespecificeerde wettelijke ba-
sis niet door de beugel. 

De thans bestaande wettelijke normering in de Gemeentewet scoort wat 
dat betreft jets beter, maar doet te gekunsteld aan. Het als administratieve 
maatregel van de vrijheid benemen van (groepen) van personen omdat zij 
een vanwege de burgemeester gegeven bestuurlijk bevel niet opvolgen doet 
ongeloofwaardig aan. En om die vrijheidsbeneming te zien als een bestuurs-
rechtelijke beschikking waaromtrent bij de bestuursrechter een voorlopige 
voorziening kan worden gevraagd verdient ook geen schoonheidsprijs als het 
gaat om waarborgen. Bovendien lijkt de regeling vanuit het oogpunt van art. 
5 EVRM niet echt uit de grondrechtelijk gevarenzone te zijn geraakt. De 
wetgever realiseerde zich dat ook, gelet op de uitgebreide discussies in de 
Memorie van Toelichting, naar aanleiding van de uiteenlopende visies van 
Alkema en De Jong." De grondslag wordt gevonden in art. 5 lid 1 sub b 
EVRM, het afdwingen van de nakoming van een wettelijk voorschrift. Maar 
die redenering is wel buitengewoon gekunsteld. Het doel van de aanhouding 
is immers niet gelegen in het afdwingen van de naleving van voorschriften. 
Die zijn al overtreden, en daardoor wordt het in het belang van de handha-
ving van de openbare orde noodzakelijk de overtreders van hun vrijheid te 
beroven. 

Het meest essentiele systematische argument tegen de bestuurlijke op-
houding zoals die nu is gepositioneerd is echter dat de regeling geen oog 
heeft voor de hierboven geschetste nauwe relatie met strafvordering. In de 
wetsgeschiedenis wordt een volstrekte waterscheiding gepropageerd. Zo 
merkt de minister op bij het w.o. 26 735 op dat sprake zou zijn van detour-
nement de pouvoir als de bestuurlijke ophouding uitsluitend wordt gehan-
teerd om gedurende de periode van ophouding bewijs voor een mogelijk ge- 

11 Zie hierover ook M.A.D.W. de Jong, Orde in beweging, Deventer, 2000. 
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pleegd strafbaar feit te achterhalen (MvT, p. 3). En in antwoord op vragen 
van de VVD-fractie in de Eerste Kamer stelt de minister: 

'Het ligt derhalve niet in de bedoeling dat het openbaar ministerie de bestuurlijke 
ophouding — met voorbijgaan van de bijzondere dwangrniddelen — aangrijpt om je-
gens betrokken opgehoudenen opsporingshandelingen uit te oefenen. Een en ander 
neemt niet weg dat een strafrechtelijk optreden, nadat betrokkene is opgehouden, 
wenselijk kan zijn.' 

Die aansluiting met een eventueel strafvorderlijk veryolgtraject is op een 
punt op uiterst moeizame wijze yormgegeven in een vemieuwde regeling 
van de rechterlijke bevelen ter handhaving van de openbare orde. Van ouds-
her voorzag die regeling in de mogelijkheid bepaalde gedragsvoorwaarden te 
stellen ten aanzien van personen, die op heterdaad waren aangehouden, op 
straffe van verdere inverzekeringstelling. Die regeling is o.m. in die zin aan-
gepast, dat onder ontdekking op heterdaad mede wordt begrepen het geval 
dat iemand op grond van art. 154a dan we! art. 176a is aangehouden (art. 540 
Sv). Deze aansluiting tussen beide regelsystemen is systematisch gezien 
nogal problematisch en niet anders dan met een fictie te realiseren. 

De bestuurlijke ophouding Levert met zijn eigenstandige vertrekpunt dus een 
geheel ander doelcriterium op dan de strafrechtelijke ophouding. De aan-
houding o.g.v. art. 53 Sy kan uiteraard wel gelegitimeerd zijn door de wens 
om bewijs tegen de verdachte te verzamelen. En als het wenselijk is em na-
der strafrechtelijk op te treden kan dit — onder voorwaarden — een nadere 
vrijheidsberoving, bijv. in de vorm van inverzekeringstelling zonder meer 
rechtvaardigen. 

5 	Korte externe rechtsvergelijking 

Binnen Europa kennen Belgie en Duitsland als enige landen (buiten Neder-
land) een yorm van bestuurlijke ophouding. Bij een eerste bestudering van 
de regelingen daar blijkt een andere benadering dan bij ens. 

In Belgid bestaat een (onverwacht?) gespecificeerde regeling in art. 31 
Wet op het Politieambt. 

De politie kan 'in geval van uiterste noodzaak overgaan tot de bestuurlijke 
aanhouding: 
1 	van een persoon die hen hindert in het vervullen van hun opdracht het 

verkeer vrij te houden; 
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2 van een persoon die de openbare rust daadwerkelijk verstoort; 
3 van een persoon, ten aanzien van wie er op grond van zijn gedragingen, 

van materiele aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gron-
den zijn om te denken dat hij voorbereidingen treft om een misdrijf te 
plegen dat de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in gevaar 
brengt, met als doel hem te beletten een dergelijk misdrijf te plegen; 

4 van een persoon die een misdrijf pleegt dat de openbare rust of veilig-
heid ernstig in gevaar brengt, teneinde dat misdrijf te doen ophouden.' 

In art. 31 is verder nog geregeld dat in geval van bepaalde samenscholingen 
eveneens tot bestuurlijke aanhouding mag worden overgegaan. 

De vrijheidsbeneming mag maximaal 12 uur duren maar tevens nooit 
!anger dan door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd. 

Het beeld in Duitsland is nogal veelvormig, omdat hier de bestuurlijke aan-
houding (Gewahrsam) in de politiewetten van de diverse deelstaten is gere-
geld. In de kern bevatten deze regelingen echter bevoegdheden die verge-
lijkbaar zijn met de Belgische, met (iets meer of minder) gespecificeerde 
gevallen en gronden. Een algemeen kenmerk van de Duitse regelingen is dat 
de aangehouden persoon na uiterlijk 24 uur voor de rechter moet worden 
geleid. Soms is daarna nog een enkele dagen !anger durende ophouding mo-
gelij k. 

Een voorbeeld van een niet zeer gespecificeerde bepaling levert para-
graaf 28 Polizeigesetz Baden-Wiirtemberg. Die luidt: 

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn 
1. auf andere Weise eine unmittelbaar bevorstehende erhebliche Storung der 

offentlichen Ordnung oder Sicherheit nicht verhindert oder eine bereits eingetrete-
nen erhebliche Storung nicht beseitigt werden kann, oder 
(..-) 

Daarentegen bepaalt paragraaf 30 Berliner Polizeigesetz: 

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn 
1. (...) 
2. das unerlasslich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fort-

setzung eine Ordnungswidrigkeit von erheblichen Bedeutung fiir die Allgemeinheit 
oder einer Straftat zu verhinderen, 

3. das unerlasslich ist, urn eine Platzverweisung oder em Aufenthaltsverbot 
nach § 29 durch zu setzen. 

4. (...) 
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In het Verenigd Koninlcrijk is de insteek principieel anders. De vrijheidsbe-
neming ter handhaving van de openbare orde is daar in een eigen context 
geplaatst. Dit vindt zijn oorsprong in de common law. Van oudsher kent men 
de 'breach of peace' met daaraan gekoppeld een common law bevoegdheid 
tot arrestatie, door een ieder. Het vervolgtraject is verrassend. Een 'breach of 
peace' levert niet een strafbaar felt naar Engels recht op. Er geldt een eigen-
soortige procedure: de zgn. 'binding over'. De `verdachte' wordt binnen 24 
uur voor de rechter geleid alwaar hem de verplichting kan worden opgelegd 
om zich (voor een bepaalde periode) te onthouden van verdere inbreuken op 
de vrede ('to be of good behaviour'). Daarbij kunnen nadere voorwaarden 
worden gesteld. Weigert de verdachte deze 'binding over' op te volgen dan 
volgt de gevangenis. 

Alhoewel de rechterlijke procedure bij 'breach of peace' in technische 
zin geen strafrechtelijke is, gelden wel basisprincipes uit het strafrecht, zoals 
het bewijsrecht en het recht op rechtsbijstand. Dat alles bij elkaar bracht het 
EHRM (in de zaak Steels, van 23 september 1998) er toe om een 'breach of 
peace' aan te merken als een 'criminal offence' in de zin van art. 5 lid 1 sub 
c EVRM. Daarmee verlcrijgt de arrestatiebevoegdheid dus een verdrags-
rechtelijke legitimatie. De verdere vrijheidsbeneming wordt vervolgens ge-
construeerd als te berusten op het niet nakomen van een rechterlijk bevel 
(art. 5 lid 1 sub b EVRM). Art. 5 lid 1 sub a, de detentie na 'conviction', 
komt niet in aanmerking omdat het causale verband tussen de 'breach of 
peace' en de vrijheidsbeneming niet voldoende aanwezig is. De detentie be-
rust immers iii wezen op de weigering van de verdachte om zich te verbin-
den ten overstaan van de rechter. 

In latere wetgeving is deze bevoegdheid grotendeels gecodificeerd en 
daarbij ook meer gespecificeerd. Tegelijk zijn deze gecodificeerde 'breaches 
of peace' helemaal in het strafrecht ingebed. Fen goed voorbeeld biedt s. 5 
van de Public Order Act 1986 (zoals gewijzigd door de Criminal Justice and 
Public Order Act). Lid 1 van dat artikel luidt: 

A person is guilty of an offence if he — 
a) uses threatening, abusive or insulting words or behaviour or 
b) displays any writing sign or other visible representation which is threatening, 
abusive or insulting, 
within the hearing or sight of a person likely te be caused harassment, alarm or dis-
tress' 
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Lid 4 stelt vervolgens: 

6 	Naar een gemengde grondslag? 
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'A constable may arrest a person without warrant if — 
a) he engages in offensive conduct which a constable warns him to stop, and 
b) he engages in offensive conduct immediatly or shortly after the warning.' 

Deze kleine excursie levert een beeld op van een tamelijk unieke constructie 
in Nederland. Belgie en Duitsland kennen de bevoegdheid tot `bestuurlijke' 
vrijheidbeneming toe aan de politie, waarbij, zowel door de keuze van de 
aldus aangewezen bevoegde autoriteit, alsook in de formulering van de 
grond voor vrijheidsbeneming, meer bij het strafvorderlijk arsenaal wordt 
aangesloten. In Engeland is de fusie tussen `bestuurlijke' en strafvordelijke 
vrijheidsbeneming (vrijwel) compleet aanwezig. 

Een minder krampachtige benadering van het fenomeen van de vrijheidsbe-
neming ter handhaving van de openbare orde zou wenselijk zijn. In een meer 
open structuur is het denkbaar dat een strafvorderlijke vrijheidsbeneming 
primair strekt ter handhaving van de openbare orde. Daarbij kan niettemin 
een grondslag gevonden worden in overtreding van enig strafbaar feit, ter-
wijl als grond geldt het voorkomen van verdere strafbare feiten. 

Wat de bevoegdheidstoedeling betreft is het niet goed mogelijk uit het 
gezagsdualisme dat de Politiewet kent, een sluitend antwoord af te leiden 
waar de bevoegdheid tot vrijheidsbeneming ter handhaving van de openbare 
orde zou moeten liggen. Daarvoor overlappen de (container)begrippen 
`handhaving van de openbare orde' (burgemeester) en 'claadwerkelijke 
handhaving van de rechtsorde' (OvJ) elkaar te veel. Een wellicht aantreldce-
lijker aanknopingspunt is om ook te kijken naar de (ingrijpende) aard van de 
bevoegdheid. Die past meer bij het bevoegdhedenpaldcet van de OvJ en de 
daartoe onder zijn gezag staande politie dan bij de burgemeester. Een punt 
van belang hierbij is dat de OvJ vanuit een meer rechtsstatelijke invalshoek 
de inzet van zo'n ingrijpende bevoegdheid zal beoordelen, terwijl de burge-
meester in deze meer georienteerd zal zijn op zijn verantwoordelijkheid te-
genover de gemeenteraad. Een dergelijke directe democratische verantwoor-
dingsplicht noopt (tegenwoordig) al gauw tot meer politiek getinte afwegin- 
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gen. 12 
Een praktisch argument zou verder kunnen liggen in het feit dat de 

bevoegdheden van de burgemeester territoriaal zijn beperkt, terwijI het OM 
landelijke dekking' heeft. De coordinatieproblemen die ontstaan bij ge-
meentegrensoverschrijdende ordeverstoringen zouden aanmerkelijk vermin-
deren als het OM het gezag zou krijgen over vrijheidsbeneming ter handha-
ving van de openbare orde. 

In dit verband verdient het thans aanhangige wetsvoorstel 27 705, tot 
wijziging van de WWM met betrekking tot onderzoek aan de kleding en het 
onderzoeken van vervoermiddelen in bepaalde aangewezen gebieden aan-
dacht. 13  In dat voorstel is een systematisch gezien opvallende hybride van 
bestuurlijke en strafvorderlijke bevoegdheidsuitoefening gekweekt. 
Het traject kan als volgt kort worden geschetst: 
— de gemeenteraad kan de burgemeester per APV de bevoegdheid verle-

nen bepaalde gebieden aan te wijzen, als uit feiten en omstandigheden 
blijkt dat in zo'n gebied gevaar dreigt voor de veiligheid van personen 

— indien de burgemeester het voornemen heeft een dergelijk gebied aan te 
wijzen pleegt de burgemeester daarover overleg met de OvJ (in het ka-
der van de driehoek) 

— de OvJ kan gelasten dat de bevoegdheden tot onderzoek van vervoer-
middelen dan wet kleding van personen op het bezit van vuurwapens 
tegen een ieder binnen dat gebied worden uitgeoefend 

— het bevel kan slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging van 
de rechter-commissaris, op vordering van de OvJ 

— het bevel bevat een omschrijving van het aangewezen gebied en de gel-
digheidsduur die niet langer dan 6 uur mag bedragen en bevat voorts de 

12 lk verwijs hier nog maar eens even naar de — actuele — roep om een gekozen burge-
meester. 

13 Het initiatiefwetsvoorstel-v.d. Camp (Kamerstukken II 26 865), tot wijziging van de 
Wet Wapens en Munitie en de Gemeentewet, in verband met de bestrijding van wapen-
geweld leek te worden ingehaald' door dit wetsvoorstel van regeringszijde. Na uitge-
breid overleg over de door de twee concurrerende wetsvoorstellen dreigende impasse 
heeft v.d. Camp in een Tweede Nota van Wijziging van 17 mei 2001 zijn wetsvoorstel 
vergaand aangepast in de richting van het regeringsvoorstel. Het enige opvallende ver-
schil is dat v.d. Camp volstaat met een bevel van de OvI, een voorafgaande machtiging 
van de R-C lijkt hem niet goed te verantwoorden gelet op het strafvorderlijk kader 
waarin de R-C normaliter opereert. Bovendien acht hij de inschakeling van de Ov.1, 
waarop de Kamer eerder al had aangedrongen, een voldoende waarborg te bieden. Bij 
de behandeling en stemming, op 5 juli 2001, bleek de meerderheid van de Tweede Ka-
mer het nieuwe voorstel te slikken, met uitzondering van D66, dat de rol van de R-C es-
sentieel acht. Dat was ook de mening van de Minister van Justitie. Het regeringsontwerp 
is nog steeds niet ingetrokken. 
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feiten en omstandigheden, op grond waarvan de (respectieve) bevoegd-
heden noodzakelijk wordt geacht. 

In het wetsvoorstel worden dus aan de OvJ bevoegdheden toegekend die niet 
primair strafvorderlijk zijn. De achtergrond daarvan lijkt te zijn dat het op 
zijn minst gaat om bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met de aan opspo-
ringsambtenaren toegekende combinatie van opsporings- en controlebe-
voegdheden uit de WWM. Bovendien is een achterliggende doelstelling bij 
de hier bedoelde gebiedscontroles dat, mocht een wapen worden aangetrof-
fen, een strafrechtelijk vervolgtraject zal worden bewandeld. 

Hier doemt een vergelijking op met het verruimde opsporingsbegrip 
zoals dat ook bij de BOB bevoegdheden wordt gehanteerd. Ook de waarbor-
gen in de regeling, met een aanvullende toets van de R-C, zijn strafvorderlijk 
vormgegeven. 

Daarnaast is voorzien in inbreng van de bestuurlijke autoriteiten. Wat 
betreft de rol van de burgemeester gaat het hier in wezen om een (Ideine) 
institutionele uitbreiding van het driehoeksoverleg. Een dergelijke tweeslag 
biedt voor de bestuurlijke ophouding wellicht ook een aantrekkelijke moge-
lij kheid. 

7 	Uitgangspunten 

Voorgesteld wordt om vrijheidsbeneming ter handhaving van de openbare 
orde via de strafvorderlijke weg te laten lopen. 

Daarvoor is in de eerste plaats een materieelrechtelijke grondslag ver-
eist, dus verdenlcing van enig strafbaar feit. Daaraan zou, conform de situatie 
in de ons omringende landen, kunnen worden toegevoegd de uit feiten en 
omstandigheden blijkende onmiddellijke dreiging voor het begaan van een 
strafbaar feit. Bij (grootschalige) ordeverstoring zal een (onmiddellijk) drei-
gende overtreding van een strafbaar feit doorgaans gemakkelijk in zicht ko-
men. Dat kan een misdrijf zijn, zoals het nieuwe art. 141 Sr of het (extensief 
uitgelegde) art. 306 Sr, maar vooral ook een overtreding van met name een 
APV-bepaling, dan wel via art. 443 Sr een bepaling uit een noodverorde-
ning. Wellicht kan daarnaast nog een aanvullende openbare orde-overtreding 
in het Wetboek van Strafrecht worden geschapen, zoals destijds in de discus-
sies over de mogelijke uitbreiding van art. 141 Sr een rol heeft gespeeld. 

De grondslag voor de vrijheidsbeneming wordt door dit vertrekpunt 
primair gevonden in individuele gedragingen. Dit vertrekpunt lijkt principi-
eel te verschillen van de bestuurlijke ophouding, die immers uitgaat van een 
groepsgewijze aanpak. 

765 



Aanhouding ter handhaving van de openbare orde 

Het feit dat via de Gemeentewet juist groepen van personen kunnen worden 
opgehouden wordt door sommigen wel gezien als juist het meest essentiele 
kenmerk van de bestuurlijke ophouding (Kooijman en Mevis, NTB 1999, p. 
109-117). En de individuele aansprakelijkheid is nu juist het wezenlijke 
kenmerk van het strafrecht. 

Deze discussie tussen groeps- en individuele aansprakelijkheid verdient 
naar mijn mening enige nuancering. De bevoegdheid van art. 176a Ge-
meentewet bestaat itnmers als `personen zich groepsgewijs niet houden aan 
bevelen of voorschriften, gegeven ter handhaving van de openbare orde. De 
persoon is dus niet helemaal uit zicht: hij moet behoren tot de groep die zich 
(zij het massaal) niet houdt aan gegeven bevelen. 

Anderzijds kent het strafrecht, door de deelnemingsrege1ing, uiteraard 
ook aansprakelijkheden voor anderen dan de individuele dader, die eigen-
handig de delictsbestanddelen vervult. Daarin benaderen beide invalshoeken 
elkaar toch dichter dan in de discussies over de bestuurlijke ophouding bij 
voortduring werd gesuggereerd. Verder is het inderdaad zo, dat de uiteinde-
lijke individuele aansprakelijkheid de basis vormt voor toepassing van een 
strafrechtelijke sanctie. Maar voor de toepassing van strafvorderlijke be-
voegdheden is het — in de klassieke benadering — voldoende dat een redelijk 
vermoeden van een strafbaar feit bestaat. Uit het verdere onderzoek dient 
juist te blijken of een strafrechtelijke afdoening terecht is. Het behoren tot 
een groep, die zich massaal niet houdt aan gegeven (nood)bevelen kan zo'n 
vermoeden doorgaans rechtvaardigen. Daarmee is niet meteen gezegd dat 
een individu ook zonder meer aan strafrechtelijke sancties blootstaat. 

Met evenveel recht zou men dus kunnen stellen dat de introductie van 
de groep in het instrument van de bestuurlijke ophouding eerder een beper-
king is van dat instrument dan een uitbreiding. Een beperking die overigens, 
in het licht van het eerder door mij gestelde, nu juist weer geen recht doet 
aan de vervlechting van doeleinden die spelen bij dit soort overheidsoptre-
den. 

Als het niet opvolgen van bevelen ter handhaving van de openbare orde 
een (strafrechtelijke) overtreding zou worden — het zich niet houden aan (al-
gemene) noodvoorschriften is dat at (art. 443 Sr) I4  — wordt juist een heel 
aantrekkelijk kader geschapen voor het vaststellen van de aansprakelijkheid 
van Igroeps'leden. Het materiele strafrecht is uitstekend ingericht op dit 

14 Hier laat ik het op zichzelf soms nuttige art. 184 Sr, dat het niet opvolgen van een amb-
telijk bevel strafbaar stelt, nog buiten beschouwing. Een overtredingsvariant daarvan is 
met name vanwege de minder strenge eisen ten aanzien van het opzet aantrekkelijker. 
Degene die echt geen weet had — en kon hebben — van het gegeven bevel kan zich ui-
teraard op AVAS beroepen. 
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punt. Als een aangehouden persoon bijv. in de feitelijke onmogelijIcheid ver-
keerde om het bevel op te volgen — hij wilde wel de plaats des onheils ver-
laten maar er was voor hem geen uitweg — dan kan hij zich uiteraard beroe-
pen op overmacht (vgl. NJ 1972, 242, bezetting Rijksmuseum). 

In deze discussie wordt veelal verwezen naar het fiasco van het justiti-
eel optreden t.g.v. de Eurotop. Maar daarbij was het probleem dat de (deels 
preventieve) arrestatie van de groepsleden uit het pand Vrankrijk was geba-
seerd op art. 140 Sr. Dit `majoreren' van de kant van het OM kan beschouwd 
worden als een van de oorzaken van dit fiasco (zie de briefwisselingen van 
de Minister van Justitie met de Tweede Kamer, TK 25 419). Het aan de vrij-
heidsbeneming ten grondslag leggen van overtreding van een (nood) veror-
dening of een concreet gegeven bevel zich te verwijderen zou aanzienlijk 
minder problemen hebben opgeleverd, ook in de feitelijke sfeer. Het ophel-
deren van een dergelijke overtreding kost aanmerkelijk minder inzet dan het 
rondmaken van het bewijs van art. 140 Sr, hetgeen destijds ten aanzien van 
geen van de groepsleden die waren aangehouden gelukte. 

Vervolgens kan als grond voor vrijheidsontneming de noodzaak daarvan ter 
handhaving van de openbare orde worden geintroduceerd. De periode van 
vrijheidsbeneming op deze grond kan vervolgens gelimiteerd worden, tot 
bijvoorbeeld 6 of 9 uur. 

Verder dienen aanvullende waarborgen te worden uitgewerkt, zoals 
m.b.t. het horen van de verdachte, eventuele voorgeleiding, het opmaken van 
proces-verbaal e.d. Ook zal de verhouding met het ophouden ter identificatie 
(maatregelen in het belang van het onderzoek) moeten worden bepaald. 

Uiteraard zal, mocht verdere vrijheidsbeneming noodzakelijk zijn, deze 
op een andere grondslag kunnen voortduren. 

Daarbij voor een aantal gevallen aangeknoopt kunnen worden bij de 
eerder genoemde rechterlijke bevelen ter handhaving van de openbare orde. 
Er zou een speciale grond voor inverzekeringstelling kunnen worden ge-
schapen (noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde) om vervolgens 
de aangehouden persoon (binnen een periode van bijv. twee dagen) voor te 
kunnen leiden aan de rechter-commissaris, die vervolgens bevelen ex art. 
540 Sv kan geven. Dat vereist enige aanpassing van de regeling van de 
rechterlijke bevelen, die na de laatste wetswijziging wellicht te sterk is ge-
relateerd aan de bestuurlijke ophouding. 
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8 	Art. 5 EVRIVI 

De verhouding van de hier voorgestelde vrijheidsontneming tot art. 5 EVRM 
is bepaald aantreklcelijker dan bij de bestaande bestuurlijke ophouding het 
geval is. Art. 5 lid I sub c laat vrijheidsbeneming toe bij elk strafbaar feit, 
ook lichte overtredingen. Daarnaast wordt aangesloten bij de grond die in het 
zelfde artikelonderdeel genoemd wordt, namelijk dat de vrijheidsbeneming 
redelijkerwijs noodzakelijk is om een persoon te beletten een strafbaar feit te 
begaan. 

De enige bedenking die wellicht kan worden geopperd is, dat niet in alle 
gevallen de band met een mogelijke berechting aanwezig is. Dat speelt met 
name bij zeer grootschalige vrijheidsbeneming. Dit ben ik echter geneigd te 
zien als een overwegend feitelijk probleem. De normatieve invalshoek blijft 
immers dat, indien tijdens de periode van aanhouding, de verdenking van het 
onderliggende feit, dan wel een ander, wellicht zwaarder feit zodanig wordt, 
dat een strafrechtelijke afdoening tot de mogelijkheden gaat behoren, die 
weg bewandeld zal (kunnen) worden. Bovendien biedt de hierboven voorge-
stelde optie van voorgeleiding aan de rechter-commissaris in het kader van 
art. 540 Sv verdragsrechtelijk gezien aantrekkelijke voordelen. Ook deze 
procedure is er een die er op gericht is om de aangehouden persoon voor te 
leiden aan 'the competent legal authority' van art. 5 lid 1 sub c EVRM (zie 
de hierboven onder 3 aangehaalde zaak Steels). 

Enige twijfel op dit punt kan wellicht blijken uit de beschouwingen van 
M.A.D.W. de Jong over art. 5 lid 1 sub c (Orde in beweging, diss. 2000). 
Toegegeven moet worden dat de formulering van art. 5 lid I sub c niet erg 
helder is. Maar de jurisprudentie van het EHRM over art. 5 laat over het al-
gemeen zien dat het doel van de bepaling (object and purpose) is het tegen-
gaan van willekeurige vrijheidsbeneming. In dat verband spelen duidelijk 
omlijnde procedurele waarborgen een hoofdrol. Het door mij voorgestelde 
processuele kader biedt wat dat betreft voordelen boven de bestuurlijke op-
houding. Daarnaast is bij de aanhouding ter handhaving van de openbare 
orde een concreet doelcriterium gegeven. Een dergelijke begrenzing ont-
breekt nu juist indien, zoals nu, de ophouding wordt gebaseerd op het niet 
naleven van een ongespecificeerde wettelijke verplichting. In ieder geval kan 
gezegd worden dat in de door mij voorgestelde constructie er een tweede 
ankerpunt binnen art. 5 EVRM gevonden wordt. Dat is een verbetering ten 
opzichte van de bestaande situatie, waarin uitsluitend aangeknoopt kan wor-
den bij het, overwegend gammel beoordeelde, geval van art. 5 lid 1 sub b. 
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9 	Uitwerking van de bevoegdheid tot aanhouding ten behoeve 
van de handhaving van de openbare orde 

Als eenmaal is aanvaard dat in het strafvorderlijke kader plaats is voor een 
bevoegdheid tot vrijheidsbeneming met als grond de handhaving van de 
openbare orde is het vervolgens de vraag aan wie die bevoegdheid moet 
worden toegekend. 

Het ligt hierbij voor de hand aan te sluiten bij de `gewone' aanhou-
dingsbevoegdheid bij ontdelcking op heterdaad, doch met de goed te recht-
vaardigen restrictie dat met een ieder bevoegd wordt gemaakt, zoals in art. 
53 Sv wel het geval is. Dan komen we dus uit op de opsporingsambtenaar. 
Bij de `gewone' aanhouding bij heterdaad worden geen nadere eisen gesteld, 
zoals bij v. de opdracht of toestemming van een hogere autoriteit of zelfs de 
OvJ. De reden daarvoor is dat in voorkomende gevallen met de vereiste 
spoed moet kunnen worden gehandeld. 

Dit neemt echter niet weg dat de opsporingsambtenaar bij het hanteren 
van zijn bevoegdheid onder gezag van de OvJ handelt. Wellicht is het wen-
selijk dit gezag van de OvJ in de regeling van de aanhouding ter handhaving 
van de openbare orde te versterken, door nadere wettelijke regels te geven op 
dit punt. Op het punt van toegevoegde waarborgen voor bepaalde situaties is 
nu bij v. bij de aanhouding buiten heterdaad — een meer problematische situ-
atie dan de `gewone' aanhouding bij ontdekking op heterdaad — ook voor-
zien in een expliciete bevelsbevoegdheid van de OvJ. Zo zou men dus ook 
bij aanhouding ter handhaving van de openbare orde de bevelsbevoegdheid 
van de OvJ voorop kunnen stellen, zij het dat in een spoedeisende situatie 
ruimte moet blijven voor zelfstandig handelen door de opsporingsambtenaar. 
In dat kader kan als, bijv. in het vooruitzicht van grootschalige evenementen, 
van te voren de tijd daarvoor bestaat, bepaald beleid binnen het driehoeks-
overleg worden ontwikkeld. In de concrete situatie is de opsporingsambte-
naar daar dan in beginsel aan gebonden. Uiteraard zal in het algemeen zoveel 
mogelijk van het driehoeksoverleg gebruik moeten worden gemaakt om het 
het gebruik van de aanhoudingsbevoegdheid af te stemmen met de bevoegd-
heden van de burgemeester om door middel van bevelen ter handhaving van 
de openbare orde (op basis van de Gemeentewet) in te grijpen in de bewe-
gingsvrijheid van personen. Hier zal zich wel het probleem voordoen dat er 
een glijdende schaal bestaat tussen vrijheidbeperkende maatregelen (ge-
meentewet) en eigenlijke vrijheidsbeneming (strafvordering). Dat probleem 
bestaat nu echter ook: in welke fase gaat een zekere mate van vrijheidsbe-
perking over in `echte' bestuurlijke aanhouding. Hier moet noodzakelijker-
wijs een zekere overlap worden aanvaard. Maar het moet mogelijk zijn de 
situaties van evidente vrijheidsbeneming te identificeren. Daarvan is zeker 
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sprake als personen zijn overgebracht naar een andere plaats om daar achter 
slot en grendel en onder bewaking te worden vastgehouden. 

Uiteraard blijft de burgemeester zijn eigen rol spelen bij de algehele 
openbare orde-handhaving. Door mijn voorstellen verandert dit niet wezen-
lijk. Het punt van verschil is dat het instrument van de vrijheidsbeneming — 
net als thans het geval is met andere strafrechtelijke instrumenten — niet zelf-
standig door hem kan worden ingezet. Dat behoort in het voorstel tot het 
domein van het OM. 

De wet zal behalve het aanwijzen van de bevoegde autoriteit ook de 
grond voor vrijheidsbeneming moeten specificeren. De'grond voor de 'nor-
male' aanhouding van art. 53 Sv is toch overwegend het belang van het on-
derzoek. De aanhouding ter handhaving van de openbare orde vormt daarop 
een aanvulling, zij het dat, zoals al eerder betoogd, het een het ander bepaald 
niet uitsluit. Zo zal tijdens de primair aan handhaving van de openbare orde 
gelieerde aanhouding ook onderzoek, gericht op strafrechtelijke afdoening 
kunnen plaatsvinden. Die afdoening kan in veel gevallen vrij simpel verlo-
pen, waarbij met name ook aan de OM-boete (het `derde spoor') kan worden 
gedacht. Daarenboven kan ook onderzoek plaatsvinden, gericht op de wen-
selijkheid (of beter: noodzaak) tot inschakeling van de R-C om een bevel ter 
handhaving van de openbare orde uit te vaardigen, met als ultieme conse-
quentie een inverzekeringstelling voor een beperkte duur. 

De verdere afwikkeling wijkt niet wezenlijk af van de normale gevallen. 
Tij dens de eerste periode van ophouding dient de betrokkene te warden ge-
hoord door de hulp-OvJ. th die eerste periode zouden ook maatregelen ter 
identificatie kunnen worden toegepast. Het lijkt wenselijk om de hulp-OvJ 
de bevoegdheid te geven tot een korte inverzekeringstelling, zolang de acute 
vrees voor verdere aantasting van de openbare orde voortduurt. Het is ui-
teraard ook mogelijk om hier de OvJ als bevoegde instantie aan te wijzen, 
met name in die gevallen waarin de aanhouding niet op een door hem gege-
ven opdracht berust. 

Binnen die periode van inverzekeringstelling kan de voorgeleiding voor 
de R-C plaatsvinden, die een rechterlijk bevel kan uitvaardigen. In de tus-
sentijd is het uiteraard ook denkbaar dat, eventueel als gevolg van nader on-
derzoek, de grond voor vrijheidsbeneming verschuift naar het `normale' ge-
val. Dan zal het gebruikelijke strafvorderlijke traject, eventueel tot en met 
toepassing van voorlopige hechtenis kunnen worden bewandeld. I5  

15 Denkbaar is ook dat een geheel andere richting wordt ingeslagen, bijv. als een dwang-
opname op grond van de Wet BOPZ blijkt te zijn geindiceerd. 
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Artikel 154a 
1. De road kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid 
verlenen om door de burgemeester aangewezen groepen van personen, 
op een door de burgemeester aangegeven plaats tijdelijk te doen 
ophouden. De ophouding kan mede omvatten, indien nodig, het 
overbrengen naar die plaats. 
2. De burgemeester oefent de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, 
slechts uit: 
a. jegens personen die een door de rood bij verordening vastgesteld en 
daartoe aangewezen specifiek voorschriff dot strekt tot handhaving 
van de openbare orde of beperking van gevaar in omstandigheden 
als bedoeld in artikel 175, groepsgewijs niet naleven, en 
b. indien het ophouden noodzakelijk is ter voorkoming van voortzetting 
andere geschikte wijze kan warden verzekerd. 
of herhaling van de niet-naleving en de naleving redelijkerwijs niet op 
3. De beslissing tot ophouding wordt op schrift gesteld. De schriffelijke 
beslissing is een beschikking. lndien de situatie dermate spoedeisend is 
dot de burgemeester de beslissing tot ophouding niet tevoren op schriff 
kan stellen, zorgt hij alsnog zo spoedig mogelijk voor de opschriffstelling 
en voor de bekendmaking. 
4. De beschikking vermeldt welk voorschriff niet wordt nageleefd. 
5. De burgemeester loot tot ophouding als bedoeld in het eerste lid niet 
overgaan don nadat de personen uit de in het eerste lid bedoelde groep in 
de gelegenheid zijn gesteld de tenuitvoerlegging van de beschikking tot 
ophouding te voorkomen, door alsnog het voorschriff, bedoeld in het 
vierde lid, no te leven. 
6. De burgemeester draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk een 
verslag van de bevindingen inzake de tenuitvoerlegging van de 
ophouding wordt opgesteld. 
7. De ophouding mag niet longer duren dan de tijd die nodig is ter 
voorkoming van voortzeffing of herhaling van de niet-naleving, met een 
maximum van twaalf uren. 
8. De plaats van ophouding dient geschikt te zijn voor de opvang van 
de op te houden personen. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen 
nadere regels hieromtrent warden gesteld. 
9. De burgemeester draagt er voor zover mogelijk zorg voor dat de 
opgehouden personen in de gelegenheid worden gesteld door een 
daartoe door hem aangewezen ambtenaar hun gegevens te laten 
vastleggen ten bewijze dot zij zijn opgehouden. 
10. Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van 
toepassing op de beschikking tot ophouding. 
11. lndien tegen de beschikking tot ophouding een verzoek om een 
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voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt gedaan: 
a. wordt, in afwijking van artikel 8:83, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, de verzoeker die is opgehouden zo mogelijk nog tUdens 
zijn ophouding door de president gehoord; 
b. doet de president in afwijking van artikel 8:84, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht onmiddellijk no het horen van partijen 
uitspraak, en 
C. wordt, in afwijking van artikel 8:82, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht, geen griffierecht geheven. 
12. Bij de beoordeling van het verzoek betrekt de president +evens de 
rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging van de beschikking tot 
ophouding jegens verzoeker. 
13. Indien de president een of meer verzoeken toewijst op de grand dat 
de beschikking tot ophouding naar zijn voorlopig oordeel onrechtmatig is, 
kan hU bepalen dat alle personen die op basis van de betrokken 
beschikking zUn opgehouden, onverwijld in vrijheid warden gesteld. 
14. Het twaalfde lid is van overeenkomstige toepassing op de beoordeling 
van een beroep tegen de beschikking tot ophouding als bedoeld in 
artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Mike! 176a 
1. De burgemeester is bevoegd door hem aangewezen groepen van 
personen op een door hem aangegeven plaats tUdelijk te doen ophouden. 
De ophouding kan mede omvathen, indien nodig, het overbrengen naar 
die plaats. 
2. De burgemeester oefent de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, 
slechts uit: 
a. jegens personen die door hem daartoe aangewezen specifieke 
onderdelen van een bevel als bedoeld in artikel 175 of van eon algemeen 
verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 176, groepsgewijs niet 
naleven, en 
b. indien het ophouden noodzakelijk is ter voorkoming van voortzetting 
of herhaling van de niet-naleving en de naleving redelijkerwijs niet op 
andere geschikte wijze kan warden verzekerd. 
3. Artikel 154a, derde tot en met veertiende rid, is van overeenkomstige 
toepassing. 
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