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5 De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk voor-
onderzoek 

mr. A.E. Harteveld en mr. E.F. Stamhuis 

1 	Inleiding 

De betrokkenheid van een rechter bij het strafvorderlijk onderzoek vormt een 
cruciaal onderwerp in het onderzoek naar de grondtrekken van het strafprocesrecht. 
De waarborg van rechterlijke betroldcenheid is centraal voor een stelsel van 
rechtsbescherming in een strafvorderlijke regeling van het vooronderzoek. Nelles 
gaat zelfs zo ver, dat de rechterlijke controle op de bewijsverzameling in het 
vooronderzoek gezien moet worden als een minimumgarantie voor de europeanise-
ring van de strafvordering.' De aan- of afwezigheid van een gerechtelijk 
vooronderzoek wordt veelal gezien als een meer dan ondergeschikt punt van 
verschil tussen strafvorderlijke stelsels van verschillende landen. Het is dan ook 
vanzelfsprekend dat in het project Strafvordering 2001 een deelrapport over dit 
onderwerp wordt opgenomen. 

De positie van de rechter in het vooronderzoek is in de afgelopen jaren niet 
bepaald een ongestoord stukje strafvordering geweest. Maar niet alleen sinds de 
jaren tachtig van de vorige eeuw worden discussies over dit onderwerp gevoerd, 
ook al bij de totstanclkoming van het huidige wetboek van 1926 deden die discussies 
zich voor. 2  De zaak leek recentelijk door het omvangrijke rapport van de 
commissie-Moons 3  voorlopig beslecht te zijn, maar voordat de daarin vervatte 
voorstellen tot wet waren verheven werd alles stilgezet om de uitkomsten van de 
parlementaire enquete Opsporingsmethoden af te wachten. In de gang naar het 
Staatsblad heeft het aanhangige wetsvoorstel nog een aantal ingrijpende wijzigingen 
ondergaan. Zo werd de telefoontap uit het gerechtelijk vooronderzoek gelicht. 
Niettemin is de fundamentele keuze voor behoud van het gerechtelijk vooronder-
zoek niet opnieuw in de kamerbehandeling ter discussie gesteld. We hebben in 

1 	U. Nelles, 'Europaisierung des Strafverfahrens — StrafprozeBrecht fiir Europa?', ZSt W 109 
(1997), p. 727-755, i.h.b. p. 754. 

2 	Zie A. Dijkstra & A.E. Harteveld, `De rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek. 
Voorstel voor een nieuwe plaatsbepaling', in: Liber Amicorum Th. W. van Veen, Arnhem: 
Gouda Quint 1985, p. 21; vgl. ook de notulen van de Staatscommissie voor de herziening 
van het Wetboek van Strafvordering (commissie-Ort), in het bijzonder de negende en de 
twaalfde vergadering op respectievelijk 27 oktober en 1 december 1910. 

3 	Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering (commissie-Moons), Herziening van het 
gerechtelijk vooronderzoek, Anthem: Gouda Quint, 1990. 
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de nu geldende regeling dus nog steeds te maken met een structuur die stamt uit 
het oorspronkelijke wetboek, zij het met een groot aantal toevoegingen. Hoe in 
de loop der tijd de gedaante van het wettelijk stelsel is veranderd, staat centraal 
in het hiema volgende hoofdstuk 2. Vervolgens komen enkele Europese tendensen 
aan de orde (hoofdstuk 3); daarna besteden we aandacht aan enkele buitenlandse 
stelsel (hoofdstuk 4). Tenslotte volgt onze schets van de uitgangspunten voor een 
nieuwe regeling. 

2 	Het wettelijk stelsel 

2.1 	Inleiding 

Voor de positionering van de rechterlijke functie in het strafvorderlijk vooronder-
zoek is het gerechtelijk vooronderzoek het ideale kader. Daarin wordt immers de 
verdachte structureel als procespartij erkend. Aldus kan men de kernkeuze van 
de commissie-Moons in 1990 parafraseren. °  Deze lijn heeft de regering in het 
sindsdien verstreken decennium herhaaldelijk onderschreven! De wet tot herziening 
van het gerechtelijk vooronderzoek, die in belangrijke mate is gebaseerd op het 
rapport van de commissie-Moons, is op 1 februari 2000 in werking getreden. Wie 
echter het thans geldende stelsel nader bestudeert, ziet een beeld dat aanzienlijk 
afwijkt van dit ideaa1. 6  

Voor de inschakeling van de rechter-commissaris in het vooronderzoek wordt 
veel vaker een machtigingsprocedure of een mini-instructie voorgeschreven dan 
een gerechtelijk vooronderzoek. Door dit gemengde karakter is het stelsel zo diffuus 
geworden dat de inkadering op zichzelf geen inzicht meer verschaft in wat met 
de inschakeling van een rechter wordt beoogd. Vanouds kon grofweg gezegd 
worden dat in een gerechtelijk vooronderzoek de rechter-commissaris belast was 
met het uitvoeren van een alomvattend vooronderzoek. In de sporadische gevallen 
van een afzonderlijke procedure ging het om de toetsende bemoeienis met de 
toepassing van een dwangmiddel, met name de voorlopige hechtenis. In het huidige 
stelsel kan men niet meer volhouden dat het onderscheid gerechtelijk vooronderzoek 
— enkelvoudige beslissing parallel loopt met wel of niet daadwerkelijk een 
omvattend onderzoek uitvoeren. 

4 	Zie commissie-Moons 1990, aw., p.36. 
5 	Kamerstukken II 1992/93, 22483, nr. 6, p. 8-9 en Kamerstukken II, 1992/93, 23 251, nr. 3, 

p. 5 
6 	Op verschillende plaatsen gaan we ook in op reeds voorgenomen wetgeving waarin bij dat 

ste1sel worth aangesloten: de aanhangige voorstellen voor de Wet ComputereriminaIiteit II, 
de tweede DNA-wet en de Wet Toezeggingen aan getuigen in strafzaken. 
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In dit deel van het rapport komt aan de orde, hoe we uit de ontwildceling naar de 
huidige stand van zaken in het wetboek systeemkenmerken kunnen destilleren. 
Eerst wordt de ontwildceling van gerechtelijk vooronderzoek naar machtigingspro-
cedure besproken, waarvoor we overigens verder terug moeten dan 1990. 
Problematisch is daarbij dat in de laatste tien jaren de wetsvoorstellen haast over 
elkaar heen tuimelden, waardoor van onderlinge afstemming te weinig terechtkwam. 
Daarom is het amper mogelijk om van vijfenzeventig jaar stelselmatige benadering 
bij de wetgever te spreken. Vanuit de ontwikkeling wordt inzicht gewonnen over 
de fiinctie die de inzet van de rechter in het vooronderzoek naar huidige maatstaven 
heeft. 

De aanpak is beperkt tot de ontwilckelingen in de wetgeving. In welke mate 
de praktijk daarop volgde is met zelfstandig empirisch onderzocht. Dat is echter 
voor ons betoog geen manco, aangezien we vooral aandacht willen vragen voor 
de stelselmatige keuzes die voor de toekomst relevant zijn. De rechtspraktijk komt 
wel aan de orde, maar dan alleen voorzover ze het stelsel onder dnik zette en tot 
wijzigingen in de systematiek aanleiding gaf. 

2.2 	Ontwikkeling 

2.2.1 	De basisstructuur van 1926 

Het is onmogelijk om bij de beschrijving van de systematiek van het wetboek van 
1926 los te komen van interpretatie in de rechtspraak van de bijna driekwart eeuw, 
die sindsdien verstreken is. Niettemin zijn er wel enkele lijnen te trekken, zoals 
onder meer door Harteveld op basis van de voorgeschiedenis is gedaan, ook al 
is de wet inmiddels al weer drastisch veranderd. 7  In de oorspronkelijk opzet was 
de inmenging van de rechter in het vooronderzoek tweeledig. De bemoeienis met 
de informatieverzameling werd ingekaderd in het gerechtelijk vooronderzoek. Voor 
het geven van de bevelen tot voorlopige hechtenis werd een afzonderlijk 
procedureel kader geschapen. Bij de toepassing van de vrijheidsbenemende 
dwangmiddelen was de inschakeling van de rechter vooral bedoeld als waarborg 
tegen misbruik. Voor de gedeeltelijke personele unie met de gerechtelijk 
vooronderzoek-rechter werd vooral uit efficiencyoverwegingen gekozen. De 
rechter-commissaris kon bij zijn afweging over de (voortduring van) de bewaring 
zijn kennis over de stand van het onderzoek betrekken. 

In het gerechtelijk vooronderzoek had de rechter twee te onderscheiden 
activiteiten. Hij . moest onpartijdig onderzoek naar de toedracht van het feit instellen. 
Verder besliste hij tot de toepassing van bepaalde dwangmiddelen. De functie van 

7 	Zie A.E. Harteveld, De rechter-commissaris in strafzaken, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 
26, p. 45-58. 
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de laatste activiteit is vrij snel te ontwaren. De rechter moot toezicht houden om 
to garanderen dat de bevoegdheden niet worden misbruikt en de afweging om een 
dwangmiddel te benutten niet al te snel in het voordeel van de opsporing uitvalt. 
Inkadering in het gerechtelijk vooronderzoek van deze toetsingi,etekent echter, 
dat het zwaartepunt van het onderzoek in beginsel naar de rechter-commissaris 
verschuift en dat doze rechter tot onpartijdig onderzoek uitgelokt wordt ook als 
daartoe niet per se aanleiding is. De hier bedoelde dwangmiddelen vormen dan 
ook al jaren niet meer de aanleiding tot een gerechtelijk vooronderzoek, maar tot 
een beperkte procedurele fase. s  Tot zelfstandige informatieverzameling is de 
rechter-commissaris we! bevoegd (art. 177 Sv), maar die staat in het teken van 
de gevraagde toetsing. In de regel zijn de door de officier van justitie verschafte 
gegevens voor de rechter-commissaris we! toereikend. 

Bij de rechterlijke betroklcenheid bij de vrijheidsbenemende dwangmiddelen 
ligt het accent op de toetsende functie. De hoedanigheid van rechter moet 
waarborgen dat dit ingrijpende dwangmiddel alleen rechtsconform wordt 
aangewend. Met het onderzoek is de koppeling procedureel vrij beperkt. Naast 
de vermelding van het onderzoeksbelang als mogelijke grond voor voorlopige 
hechtenis is hier en daar een brugje gelegd naar de mogelijkheid dat de rechter-
commissaris de voorlopige hechtenis opheft als zijn bevindingen in het gerechtelijk 
vooronderzoek daartoe aanleiding geven; art. 64, lid 2, en art. 69, lid 1, Sv. Verder 
is de mogelijkheid geschapen dat ex art. 184, lid 2, Sv op verzoek van de 
gedetineerde verdachte eon gerechtelijk vooronderzoek wordt geopend. Deze 
vervalt overigens in de herziene regeling. Na te hebben vastgesteld dat hier geen 
afzonderlijke functie in het leven geroepen wordt, willen we het voorarrest laten 
rusten en ons op andere dwangmiddelen richten. 9  

Rest nog de vraag of de inschakeling van de rechter-commissaris voor 
onderzoek buiten het gerechtelijk vooronderzoek nog een ander licht op de zaak 
werpt. We noemen bier eerst art. 241 Sv, op grond waarvan na een daartoe 
strekkende beslissing van de rechtbank de rechter-commissaris aanvullend 
onderzoek kan verrichten. Art. 316 Sv regelt een geval dat eigenlijk buiten het 
vooronderzoek valt. Hier verricht de rechter-commissaris na een verwijzing door 
de zittingsrechter nader onderzoek. In beide gevallen is de inschakeling van een 
rechterlijke functionaris onontkoombaar, omdat materieel een procesfase is 
ingegaan, waarin de rechter al in het onderzoek betrokken was. Het eerste 
onderzoek is eigenlijk eon voortzetting en aanvulling van het reeds verrichte 

8 	Zie commissie-Moons, a.w., p. 84, met verdere referenties. De regming deckle deze analyse; 
zie Kamerstukken 11 1992/93, 23 251, nr. 3, p. 12. Eerder gaf de regering, bij de behandeling 
van de Ontnemingswetgeving, al toe dat het systeem niet meer intact was; Kamerstukken 
1 1 1991/92, 21 504, nr. 8, p. 20 . 

9 	De ontwiklceling van de voorlopige hechtenis is wel een gids voor de ontwikkeling van overige 
dwangmiddelen; Harteveld, a.w., p. 30. 
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gerechtelijk vooronderzoek en de rechter vervult in die aanvullingsfase,dezelfde 
functies als in het gerechtelijk vooronderzoek, ook al is formeel de verbinding 
met het gerechtelijk vooronderzoek doorgesneden. Het tweede geval is in essentie 
een uitwerking van een deel van het zittingsonderzoek, ook al wordt dat formeel 
onderbroken. Het accent ligt daarom hier nog meer op de functie die is afgeleid 
van de zittingsrechter, namelijk die van voorpost-onderzoeker, in dit verband 
wellicht beter aan te duiden als buitenpost-onderzoeker. 

Kortom, de hier ontwikkelde functies van de rechterlijke inzet in het 
vooronderzoek kunnen overeind blijven als overheersend beeld voor het wetboek. 
De rechter-commissaris vervult als onderzoeksrechter beide functies en als rechter 
in de afzonderlijke procedure alleen de toetsingsfunctie. Of de wetgever zich in 
de loop der tijd heeft gehouden aan dit beeld is het onderwerp van de volgende 
twee paragrafen. 

2.2.2 	Nieuw in het oude gerechtelijk vooronderzoek 

Herhaaldelijk heeft de wetgever een nieuw opsporingsmiddel in het wetboek 
ingevoegd, waarbij rechterlijke betroldcenheid wenselijk werd geacht: het beslag 
op vorderingen, de telefoontap, de anonieme getuige, het onderzoek van DNA 
en computergegevens. In die gevallen werd er steeds voor gekozen de rechterlijke 
betroldcenheid in te kaderen in het gerechtelijk v.00ronderzoek. Deze paragraaf 
is gewijd aan de effecten die dat voor het vasthouden van de systematische keuzes 
van het wetboek heeft gehad. We beginnen met het beslag op vorderingen. 

2.2.2.1 Het beslag op vorderingen 

De regeling voor het beslag op vorderingen, inmiddels bij de ontnemingswetgeving 
van 1993 weer afgeschaft, werd in 1958 geintroduceerd. De wetgever zocht nauwe 
aansluiting bij de regeling voor inbeslagneming van voorwerpen.' De rechter-
commissaris in het gerechtelijk vooronderzoek had daartoe de meest omvattende 
bevoegdheid en de officier van justitie kon in spoedgevallen voor hem optreden, 
maar moest in dat geval zijn handelingen achteraf ter toetsing aan de rechter-
commissaris voorleggen door middel van het vorderen van een gerechtelijk 
vooronderzoek. Dit model werd ook bij het beslag op vorderingen gevolgd. Omdat 
de wet buiten de voorlopige hechtenis geen ander kader bood voor betrokkenheid 
van de rechter in het vooronderzoek, werd ook deze toetsing achteraf ingebed in 
het gerechtelijk vooronderzoek. Daarmee werd de rechter-commissaris in het 
vooronderzoek betrokken vanwege zijn toetsingsfunctie, maar hij kwam nooit 

10 	Zie voor dit alles F. Vellinga-Schootstra, Inbeslagneming en haiszoeking, Alpen aan den 
Rijn: 1982, p. 201-209. 
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zonder zijn onderzoeksfunctie. Dat in veel gevallen de onderzoeksfunctie verder 
niet uit de verf kwam behoeft niet te verbazen. 

2.2.2.2 De telefoontap c.a. 

De strafvorderlijke regeling in verband met telefoongesprekken kwam in 1971 
in de wet teneinde een uitzondering op de strafbare inbreuken op het telefoongeheim 
in art. 139c, lid 2 sub 3, Sr verder uit te werken. Er werden twee mogelijkheden 
gecreeerd: het verlcrijgen van verkeersgegevens (art. 125f Sv) en het afluisteren 
van gespreklcen (art. 125g Sv). Tot het vorderen van de verkeersgegevens werd 
de officier van justitie bevoegd gemaakt. Er vond geen toetsing vooraf of achteraf 
plaats door een rechter. Wanneer echter de vordering iets had opgeleverd dat de 
moeite van het bewaren waard was, moest de rechter-commissaris in de zaak 
betroldcen worden. Alleen wanneer de inbreuk op de persoonlijke levensfeer, in 
het bijzonder het telefoongeheim, een resultaat had dat tegen de verdachte kon 
worden gebruikt, was een rechterlijke toets kennelijk gewenst. Voor deze toetsing 
in het onderzoek was echter alleen het gerechtelijk vooronderzoek-kader 
beschikbaari 

Voor het daadwerkelijk afluisteren van telefoongesprekken werd een 
gerechtelijk vooronderzoek als voorvereiste gesteld. Gelet op de zwaarte van het 
dwangmiddel oordeelde de wetgever rechterlijke betrokkenheid noodzakelijk. Hier 
leek de rechter ten tonele gevoerd te worden om zijn onderzoeks- en toetsingsfunc-
tie beide uit te oefenen, zoals dat in de regeling van het gerechtelijk vooronderzoek 
steeds al een dominant concept was geweest. De bewoordingen spreken echter 
een andere taal. Er werd namelijk geen aansluiting gezocht bij bijvoorbeeld de 
regeling van de huiszoeking, waar voor de redactie 'het doen van huiszoeking' 
was gekozen. In 1971 wilde de wetgever kennelijk uitdrukking geven aan zijn 
wetenschap dat de rechter-commissaris niet zelf in de tapkamer zit te luisteren, 
maar dat politiefunctionarissen het uitvoerende werk doen. In de gekozen redactie: 
`De rechter-commissaris is bevoegd te bepalen, dat wordt afgeluisterd' kwam 
de rechter-commissaris at enigszins op afstand te staan. De politic moest het 
onderzoek doen en de rechter toetste vooraf en gedurende de tap, waarvoor nu 
eenmaal het gerechtelijk vooronderzoek het enige raamwerk bood. Dit droeg 
wellicht een klein steentje bij aan de ontwikkeling die de telefoontap sindsdien 
heeft doorgemaakt.' De opsporingsambtenaren bepalen in een lopend onderzoek 
in meer of minder intensief overleg met de officier van justitie dat een tap nodig 
is. Vervolgens neemt de officier van justitie initiatief tot het verkrijgen van 

11 	Dit zelfde model was gevolgd bij de inbeslagneming en opening van poststukken. 
12 	Zie 1 Reijne e.a., Tappen in Nederland, WODC-reeks Onderzoek en beleid nr. 155, 1996, 

p. 23-27. 
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toestemming van de rechter-commissaris. Dat daarbij een gerechtelijk vooronder-
zoek gaat lopen is een bijkomstigheid. Het vooronderzoek wordt door de politie 
voortgezet, in de regel zonder van de rechter enige bemoeienis te verwachten. Hij 
hoeft niet mee te gaan onderzoeken, maar hoeft alleen te toetsen. Dat alles lokte 
vrij veel Icritiek uit" en leverde onvermijdelijk enige hobbels met het wettelijke 
systeem op, vooral in verband met de interne openbaarheid van het gerechtelijk 
vooronderzoek. 

De dwang tot interne openbaarheid, die moeilijk verenigbaar is met een 
zinvolle voortzetting van de tap, werd in de praktijk op twee manieren opgelost. 
Enerzijds werd toegelaten dat bij een tap op naam van een anonieme verdachte, 
de zogenaamde NN-taps, de tenaamstelling zolang mogelijk werd uitgesteld. 
Dientengevolge bleef de koppeling van een tap aan een persoon gedurende een 
bepaalde periode achterwege en dat verkleinde de kans op het prijsgeven van de 
tap. Anderzijds bleek er in de regeling ruimte om in deze gevallen het eerste verhoor 
van de verdachte, waarbij deze op de hoogte komt van het tegen hem lopende 
onderzoek, uit te stellen tot een tijdstip vlak voor de sluiting van het gerechtelijk 
vooronderzoek, en dus na afloop van de tap. Een tussentijdse mededelingsplicht 
over de tap bevatte de wet evenwel niet, hetgeen illustreert dat de gegroeide nadruk 
op de toetsing van een grondrechteninbreuk niet was voorzien in de regeling van 
de telefoontap. Dan zou namelijk een zelfstandige mededeling van de inbreuk aan 
de drager van het recht op enig moment voor de hand hebben gelegen. 

De spanning tussen enerzijds de behoefte aan een door een rechter gesanctio-
neerde tap en anderzijds de automatisch volgende volledige inschakeling van de 
rechter-commissaris manifesteerde zich ook in het geval van de spoedhuiszoeking. 
De officier van justitie deed in het kader van het opsporingsonderzoek huiszoeking 
ex art. 97 Sv, terwijl er met het oog op de tap een gerechtelijk vooronderzoek liep. 
De vraag was of dat wel toelaatbaar was. In hoeverre was nu het zwaartepunt naar 
de rechter-commissaris verschoven ten gevolge van de vordering gerechtelijk 
vooronderzoek? De Hoge Raad liet de spanning niet te hoog oplopen door het 
gerechtelijk vooronderzoek te binden aan de feitsomschrijving in de vordering 
tot het instellen. Daardoor werd het mogelijk om in een vooronderzoek de 
betrokkenheid van de rechter-commissaris beperkt te houden, wat voor tap-
gerechtelijk vooronderzoeken veelal ook de bedoeling was. Het gerechtelijk 
vooronderzoek beperkte zich naar de uitleg van de Hoge Raad dus tot een bepaalde 
feitsomschrijving", een vooronderzoek veelal niet. 

De herziening van de regeling van het aftappen van gegevensverkeer in het 
kader van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden haalt de telefoontap uit 
het gerechtelijk vooronderzoek. Dat moeten we nu eerst even laten rusten, omdat 

13 	Samengevat in commissie-Moons, a.w., p. 110-113. 
14 	Zie HR 25 april 1989, NJ 1990, 64; HR 14 november 1989, NJ 1990, 480. 
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in de tussentijd andere wetswijzigingen hebben plaatsgevonden die voor ons 
onderwerp van belang zijn, zoals het onderzoek van computergegevens en DNA 
en het gebruik van anonieme getuigen. Over deze onderwerpen vervolgen we nu 
deze paragraaf over de nieuwe invoegingen in het gerechtelijk vooronderzoek. 
Op het aftappen komen we straks terug in samenhang met de andere wijzigingen 
in de genoemde wet. 

2.2.2.3 Inzage in computergegevens 

Bij de Wet Computercriminaliteit werden in 1993 in het wetboek diverse bepalingen 
ingevoegd betreffende het onderzoek van computergegevens. Systematisch was 
dit niet meer dan een rimpeling in de vijver, omdat de wetgever nauwe aansluiting 
koos bij het bestaande stelsel van bevoegdheden. Van het bevel tot uitlevering 
van voorwerpen en het zoeken op plaatsen werd een computervariant geformuleerd. 
De betrokkenheid van de rechter werd gekoppeld aan het gerechtelijk vooronder-
zoek, met name voor het bevel tot uitlevering van computergegevens. Van een 
speciale rechterlijke toetsing van beslissingen, genomen door andere functionaris-
sen, was geen sprake. Kennelijk zag men geen bijzondere rechtsinbreuken ten 
opzichte van wat reeds in de wet stond. Aan het hoe en waarom en aan de mogelijke 
bezwaren, zoals het uitlolcken van naamloze doel-gerechtelijk vooronderzoeken, 
maakt de toelichting geen woorden vuil. Het ging immers om een beproefde 
structuur waarvan de herijking en herziening al bij het parlement aanhangig was. 
Wat over de telefoontap is geschreven geldt mutatis mutandis voor het onderzoek 
van computergegevens.' 

2.2.2.4 Het DNA-onderzoek 

De wettelijke introductie van het DNA-onderzoek in strafzaken dateert van 1993. 
Bij deze wet werden de bevoegdheden verdeeld tussen officier van justitie en 
rechter-commissaris. De grond voor die verdeling geeft nader inzicht in de 
systematische keuze voor de rechterlijke inzet. De officier van justitie is bevoegd 
een DNA-onderzoek te laten uitvoeren wanneer menselijk celmateriaal op het 
slachtoffer of op de plaats van het delict wordt aangetroffen zonder dat de herkomst 
bekend is. Omdat het DNA-profiel in die fase als opsporingsmiddel fungeert is 
gekozen voor de officier van justitie: 

'Het draagt niet bij tot een betere rechtsbescherming van de verdachte en 
is bovendien buitengewoon onpraktisch als in die fase van het opsporingsonderzoek, 
wanneer nog geen verdachte bekend is, een anoniem gerechtelijk vooronderzoek 

IS 	In het voorstel van de Wet Computercriminaliteit II, Kamerstukken 11 1998/99, 26 671, nr. 
1-2, blijft het gvo-vereiste gehandhaafd voor het bevel tot uitlevering van computergegevens. 
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moet worden gevorderd. Juist omdat er nog geen verdachte bekend is, is er geen 
reden de beslissing tot het gelasten van een DNA-onderzoek in handen te stellen 
van de rechter-commissaris, die omdat er nog geen verdachte is, diens belangen 
ook niet kan beschermen." 6  

In dit treffende citaat uit de Memorie van Toelichting wordt de toetsingsfunctie 
van de rechter sterk naar voren gehaald als doel van zijn betrokkenheid en wordt 
vervolgens vastgehouden aan het gerechtelijk vooronderzoek als enig mogelijke 
inkadering. In de klassieke benadering was de functie van het gerechtelijk 
vooronderzoek uitgebreider, maar de onafhankelijke en afstandelijke onderzoeksrol 
wordt hier kennelijk niet op prijs gesteld, met als reden dat er geen gendividuali-
seerde verdachte is wiens persoonlijke levenssfeer in het geding is." Wanneer 
er wel een verdachte bekend is, eindigt de bevoegdheid van de officier van justitie 
en moet de rechter-commissaris door middel van een vordering gerechtelijk 
vooronderzoek in de zaak betrolcken worden. Die kan in dat gerechtelijk 
vooronderzoek het DNA-onderzoek bevelen en daarbij het onderzoeksbelang 
afwegen tegen de grondrechten van het individu." 

Dat in deze wet aan de toetsende functie het volledige gerechtelijk vooronder-
zoek vastgeplakt blijft zitten, wreekt zich in het volgende voorbeeld. Stel, dat er 
in een gerechtelijk vooronderzoek (bijvoorbeeld voor een telefoontap) lichaamsma-
teriaal wordt aangetroffen. De officier van justitie heeft geen bevoegdheid meer, 
maar voor de onbekende verdachten was zijn rol nu juist in de wet gelegd. Met 
het systeem van het wetboek laat zich dit niet oplossen. Hier komen twee contraire 
lijnen bij elkaar. Enerzijds is het wettelijk stelsel erop gebaseerd dat de officier 
van justitie zich terughoudend opstelt wanneer een rechter-commissaris door middel 
van een gerechtelijk vooronderzoek de zaak tot klaarheid brengt. De rechter levert 
immers het onderzoeksresultaat met het hoogste rechtsgehalte en heeft de ruimste 
bevoegdheden. Anderzijds is er geen reden voor terughoudendheid van de officier 
van justitie als de rechter zuiver toetsend ten tonele wordt gevoerd ter zake van 
een specifieke inbreuk op een grondrecht. Het probIeem van de cumulerende 
competenties zou zich niet voordoen als niet in het gerechtelijk vooronderzoek-
kader geplaatst was." 

16 	Kamerstukken II 1991/92, 22 447, nr. 3, p. 9. 
17 	Vgl. Kamerstukken 111992/93, 22447, nr. 9, p. 4: nu er niemand is met de.status van verdachte 

hoeft in deze fase geen rechterlijke bescherming geboden worden. 
18 	Kamerstukken II 1992/93, 22 447, nr. 6, p. 2. 
19 	De minister wilde bij de parlementaire behandeling wel toegeven, dat.de  mini-instruc-tie ook 

wel een goede vorm had kunnen zijn, maar wees voor de verdere bespreking naar de 
behandeling van de herziening van het gvo; Kamerstukken II 1992/13, 22 447, nr. 6, p. 11. 
De commissie-Moons, Rapporten herijking strafvordering 1989-1992 (red. G.J.M. Corstens) 
Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 112-114, hield ook vast aan het gvo als kader, maar wel 
consequenter dan de regering. Ook voor de onbekende persoon moest een gvo geopend worden, 
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Wanneer het wetsvoorstel tot wijziging van de regelirig van het DNA-onderzoek, 
zoals het luidt na de Nota van Wijziging, in werking treedt,' is het belang van 
het gerechtelijk vooronderzoek voor dit dwangmiddel geminimaliseerd. De officier 
van justitie Icrijgt net als de rechter-commissaris de bevoegdheid om afname van 
lichaamsmateriaal te bevelen voor DNA-onderzoek. De gevallen en de gronden 
voor deze bevoegdheid verschillen niet van het aanwenden van dit dwangmiddel 
in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek. Het nieuwe art. 195d Sv, waarin 
de bevoegdheid van de rechter-commissaris opnieuw wordt gedefinieerd, heeft 
daardoor nog maar een beperkte functie. Het expliciteert dat de rechter-commissaris 
tijdens het gerechtelijk vooronderzoek bevoegd is tot datgene, waartoe de officier 
van justitie in het vooronderzoek kan overgaan. De functie van de rechterlijke 
onafhankelijkheid bij dit bevel wordt niet zonder meer noodzakelijk geacht, nu 
de inbreuk op de lichamelijke integriteit in het kader van de DNA-regeling minder 
verstreklcend zal zijn.' In het oorspronkelijke voorstel zou het preventief rechterlijk 
toezicht nog vereist zijn voor afname van materiaal zonder toestemming. Daartoe 
moest een gerechtelijk vooronderzoek geopend worden." In het nu voorliggende 
voorstel is dat anders. Wanneer de weigering van de verdachte tot problemen kan 
leiden, wordt DNA-onderzoek aan ander, niet afgenomen materiaal mogelijk 
gemaakt, bijvoorbeeld lichaamscellen, die zijn aangetroffen op in beslag genomen 
voorwerpen. Bovendien wordt bij afname van materiaal naast wangslijm ook nog 
verwezen naar bloed (vingerprik) of haarwortels, waarbij in afnemende mate 
problemen worden veroorzaakt door fysiek verzet van de verdachte." Voor DNA-
onderzoek aan niet afgenomen materiaal is de officier van justitie weer onafhanke-
lijk van toezicht door de rechter-commissaris. 

ook al zou dat in NN-gvo's resulteren. 

20 	Kamerstukken 11 1998/99, 26 271, nr. 1-2: Nota van Wijziging Kamerstukken II 1999/2000 

26271, nr. 7. 

21 	Vgl. De argumentatie in Nota naar aanleiding van het Nader Verslag, Kamerstukken II 

1999/2000, 26 271, nr. 9, P.  19. De onafhankelijke rechter-commissaris kan deze bevoegdheid 

ook buiten het gvo aanwenden wanneer de officier van justitie geen DNA-onderzoek wil 

laten doen, maar de verdachte wel voldoende belang heeft bij het resultaat. In het kader van 

een mini-instructie ex art. 36a Sv (nieuw) kan de rechter-commissaris de officier van justitie 

corrigeren. Zie Nota naar aanleiding van het Verslag, Kamerstukken 11 1999/2000, 26 271, 

nr. 6, p. 38. 

22 	Zie de Memorie van Toelichting, Kamerstukken 11 1998/99, 26271, nr. 3, p. 5. De reden 

waarom geen aparte machtigingsprocedure was gekozen, werd overigens ontleend aan een 
kreupele vergelijking met de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daar kan de rechter de 

betrokkenen niet horen vanwege de heimelijkheid en dus zou het a contrario hier anders 

moeten, alsof een hoorplicht enkel en alleen in het gvo aanwezig is. 

23 	Zie onder meer Nota n.a.v. Verslag, Kamerstukken 1999/2000, 26 271, nr. 6, P. 20 . 
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2.2.2.5 De getuigenbescherming 

In vergelijking met de tot nu toe beschreven wetswijzigingen geven de parlementai-
re stukken bij de Wet Getuigenbescherming (1993) meer inzicht in de argumenten 
voor de rechterlijke betrokkenheid in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek. 
Dat rechtvaardigt een wat uitgebreider behandeling. Naast het praktische argument 
dat de aanpak aansloot bij de bestaande rechtspraktijk, wordt beargumenteerd 
waarom het systeem van de wet de keuze voor een verhoor van de anonieme 
bedreigde getuige door de rechter-commissaris in het gerechtelijk vooronderzoek 
voorschrijft.' Allereerst moet het verhoor door de zittingsrechter worden 
afgewezen. Dat is in strijd met de gegroeide verhouding tussen voor- en 
eindonderzoek. Het eindonderzoek is slechts evaluerend en toetsend en daarbij 
past het verlcrijgen van origineel bewijsmateriaal niet goed. Tevens is de officier 
van justitie dan tot aan de zitting verstoken van de informatie van de anonieme 
getuige, terwijl die feiten wel van belang kunnen zijn bij de beslissingen, die in 
de aanloop naar de zitting genomen moeten worden. Tenslotte zou het met de 
interne openbaarheid van de zitting moeilijk verenigbaar zijn als de getuige 
volledige anonimiteit gegarandeerd wordt op de zitting. 

Een verhoor door de raadkamer is al evenmin een aantrekkelijke optie, aldus 
nog steeds de argumentatie. Raadkamerprocedures zijn te formeel en onvoldoende 
flexibel qua tijdsplanning en locatie. Bovendien is tot nu toe alleen de voorlopige 
hechtenis losgekoppeld van het gerechtelijk vooronderzoek en met die benadering 
wil de regering niet breken, mede omdat de raadkamers geen ervaring hebben met 
beslissen in lopende onderzoeken, laat staan met het ondervragen van getuigen. 25  

Alles pleitte voor de rechter-commissaris in het gerechtelijk vooronderzoek. 
Hij heeft al een leidende taak in het vooronderzoek en is daardoor in tegenstelling 
tot de andere rechterlijke colleges goed op de hoogte van concreet onderzoek naar 
criminele netwerken. De waarborg van hoger beroep kan het gevaar ondervangen, 
dat de rechter-commissaris te dicht bij de opsporing staat. Ten opzichte van de 
officier van justitie geniet de rechter-commissaris de voorkeur, omdat een rechter 
onpartijdig en objectief kan waken voor al te lichtvaardige inbreuken op rechten 
en vrijheden van burgers, aldus de Memorie van Antwoord (p. 8). Uit deze 
argumentatie wordt duidelijk dat de rechter-commissaris in zijn onderzoeksfunctie 
wordt betrokken bij het vooronderzoek. Met zijn rechterlijke onafhankelijIcheid 
als kwaliteitskeurmerk verzamelt hij informatie die in een latere fase als bewijs 
gepresenteerd zal worden. Daarin verricht hij voorwerk voor de zittingsrechter, 
die nu eenmaal zelf ongeschikt is om onder dezelfde garanties een bedreigde getuige 
te horen. 

24 	Kamerstukken II 1991/92, 22 483, nr. 3, p. 13-17. 
25 	Memorie van Antwoord, Kamerstukken 111992/93, 22 483, nr. 6, p. 8-9. 
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In het geval van de bedreigde getuige die anoniem gehoord wordt door een rechter 
in het vooronderzoek, zou ook het gerechtelijk vooronderzoek het beste kader zijn, 
omdat daarin de verdachte als procespartij erkend wordt, zo onderstreepte de 
regering in de Memorie van Antwoord nog eens. Deze redenering is opmerkelijk, 
omdat de aard van het opsporingsmiddel anonieme getuige nu juist betekent, dat 
de verdachte in zijn rol als procespartij beperkt wordt. Daarom is ook de 
toetsingsfunctie van de rechter-commissaris van belang. Er is een inbreuk op de 
processuele rechten van de verdediging aanstaande als een getuige anoniem gehoord 
wordt. Om compensatie te bieden voor de beperlcing van het ondervragingsrecht 
wordt een procedure gevolgd, waarin de beperking zo gering mogelijk is en door 
een rechter wordt afgewogen tegen andere belangen, zoals die van de getuige en 
van het onderzoek. 

Bij de uitoefening van beide functies staat de rechter-commissaris hier in 
relatie tot de zittingsrechter, maar dan wel gebonden aan de uitoefening van den 
speciale taak: het boron van de anonieme getuige. Wij zien in deze gevallen een 
nieuwe variant van de gerechtelijke vooronderzoeken met een speciaal doe!. Naast 
de hiervoor genoemde gevallen waarin het accent lag op de toetsing hebben we 
hier to maken met een gerechtelijk vooronderzoek, waarin een stukje' onderzoek 
wordt verricht, vooruitlopend op de zitting. Daarbij past het dat de leiding van 
het totale onderzoek bij de officier van justitie blijft en niet naar de rechter-
commissaris overgaat, wat oorspronkelijk het geval was als or een gerechtelijk 
vooronderzoek werd geopend. De rechter-commissaris moet voor den aspect van 
de zaak opdraven, verricht oneerbiedig gezegd zijn kunstje en mag weer van het 
toneel verdwijnen. 

Dat bij de anonieme c.q. bedreigde getuigen een rechter moest worden 
ingeschakeld, willen wij hier overigens niet bestrijden. Het zou alleen anders 
onderbouwd moeten worden, namelijk vanuit de eisen van eon fair hearing. Het 
onderzoek ter terechtzitting is rechterlijk onderzoek in optima forma. Om zaken 
die daar eigenlijk thuis boron, maar om de een of andere reden van de zitting 
geweerd (moeten) worden, toch met dezelfde waarborgen te omkleden, moot in 
elk geval voor een personage gekozen worden met dezelfde plaats in het stelsel. 
Dan is de officier van justitie ongeschikt on komt men bij de rechter-commissaris 
uit. Door het te houden bij het gerechtelijk vooronderzoek wordt weliswaar het 
creeren van een systematisch novum voorkomen, maar het gerechtelijk vooronder-
zoek schuift in het systeem weer iets verder van zijn oorspronkelijke bedoeling 
vandaan, beide functies daarin meeslepend. 

508 



Bijzonder deel 	De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek 

2.2.2.6 Tussentijds resultaat 

Aan het slot van deze paragraaf vatten we nog even kort samen wat tot nu toe de 
uitkomst is. De hier besproken veranderingen in het wetboek hebben de ontwikke-
ling bevorderd dat de rechter-commissaris in veel gevallen slechts wordt 
ingeschakeld met een beperkte doelstelling. Voor een aantal gevallen kan dat 
worden verklaard door het accent op de toetsing van inbreuken op grondrechten. 
Bij de getuigenbescherming blijkt echter dat ook de onderzoeksfunctie niet 
onverenigbaar is met een gerechtelijk vooronderzoek met een beperkte doelstelling. 
In al deze gevallen blijft het zwaartepunt van het onderzoek bij de officier van 
justitie als leider van de opsporing liggen, onder wiens supervisie het onderzoek 
gewoon kan worden voortgezet. Bij deze doel-gerechtelijke vooronderzoeken 
passen inhoud en vorm echter allang niet meer bij elkaar, waardoor systematische 
hobbels en bobbels onvermijdelijk zijn. 

2.2.3 	Naast het oude gerechtelijk vooronderzoek geplaatst 

Voor de ontwilckeling in de wetgeving zijn eveneens van belang die gevallen waarin 
de wetgever het gerechtelijk vooronderzoek-kader laat liggen voor de inpassing 
van de rechterlijke betrokkenheid. Ten eerste kan dan de vraag gesteld worden 
of in die gevallen andere functies van de rechterlijke inzet beoogd worden. Ten 
tweede ligt de veronderstelling dan voor de hand, dat het oorspronkelijke 
eenvoudige systeem is doorbroken. In deze paragraaf gaan we in op twee 
wetgevingsinitiatieven die op zichzelf geen onderlinge samenhang vertoonden: 
het voorstel inzake de richtmicrofoons, dat het Staatsblad niet haalde, en de 
ontnemingswetgeving. We beginnen met de ontwerpregeling voor het gebruik 
van richtmicrofoons. 

2.2.3.1 De richtmicrofoons 

Het voorstel voor de wettelijke regeling van het gebruik van richtmicrofoons om 
gesprekken af te luisteren is in 1997 ingevoegd in het wetgevingsproces voor de 
bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daaraan voorafgaand was een afzonderlijk 
voorstel, ingediend in 1993, al tot de Eerste Kamer gekomen. Dat ontwerp bevatte 
een regeling voor de opsporing zonder concrete verdenking, waarmee de regering 
zijn vingers dus uitstrekte naar het wespennest van de voorfase. Hoe in dat kader 
de afwegingen en keuzes zijn gemaakt voor de betrokkenheid van de rechter is 
voor de stand van de rechtsontwikkeling van groot belang. Het heat bij de 
opstelling van de regeling voor de bijzondere opsporingsbevoegdheden grote 
invloed gehad. 
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In het onderhavige voorstel kreeg de rechter-commissaris de bevoegdheid te bevelen 
dat bepaalde gespreklcen werden afgeluisterd. Deze bevoegdheid kon voor en na 
het ontstaan van een concrete verdenking worden gebruikt. Gelet op de ingrijpend-
heid van de bevoegdheid was een rechterlijke betrokkenheid noodzakelijk, net 
als bij de telefoontap,' maar dan zonder dat er een gerechtelijk vooronderzoek 
hoeft te worden geopend. Bij gebreke van een specifieke toelichting op deze keuze 
was onduidelijk wat nu de bedoeling was. De rechter-commissaris kon op vordering 
van de officier van justitie de bedoelde bevelen geven naar aanleiding van zijn 
eigen afweging van de inbreuk op de privacy tegenover het belang van opsporing 
of aanhouding van een verdachte. Daarmee werd zwaar geleund op een rechter 
die van het onderzoek op de hoogte was en de afweging ook daadwerkelijk kon 
maken, met inachtneming van de schendingen van de persoonlijke levensfeer die 
al waren gepasseerd. Hoe deze rechter in die positie moest komen werd niet 
geregeld, maar kennelijk ging men er vanuit, dat de officier van justitie zijn 
v ordering van voldoende feitelijke ondersteuning zou voorzien en de rechter-
commissaris meer zou worden dan een stempelmachine.' 

Gedurende de kamerbehandeling veranderde het voorstel nogal van gedaante 
en kwamen systematisch belangrijke vragen aan de orde. Er werd bijvoorbeeld 
gedebatteerd over de verdeling van bevoegdheden tussen officier van justitie en 
rechter-commissaris bij de verlenging en beeindiging van het bevel. Weliswaar 
ligt het initiatief daartoe bij de officier van justitie, maar een bevoegdheid 
ambtshalve kan niet worden uitgesloten, aldus de minister: `De rechter-commissaris 
is immers verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevel tot afluisteren'. Voor 
de tussentijdse beeindiging zijnbeiden verantwoordelijk.' Hieruit valt af te leiden, 
dat het bevel zeker geen zuiver machtigingskarakter heeft. Van de rechter-
commissaris wordt kennelijk meer verwacht dan afstandelijke afweging van de 
rechten van burgers tegenover het opsporingsbelang. Hij zal in de loop van de 
toegestane afluisterperiode de vinger aan de pols moeten houden (wat bij een 
zuivere machtiging niet hoeft) en is zelfs bevoegd zijn eigen afweging te maken 

26 	Voor de waarborgen had de regering zich georienteerd op de regeling van de telefoontap 

zoals die luidde in het inmiddels aanhangige voorstel tot herziening van het gvo, waarin de 

tap uit het gvo gehaald werd; zie Kamerstukken 11 1992/93, 23 047, nr..3, p. 4. 

27 Memorie van Antwoord, Kamerstukken 11 1992/93, 23 047, nr. 6, p. 7: voor de rechter-
commissaris zal dan (bij gebruik in de voorfase; schr.) op grand van gegevens uit de 

politieregisters, de criminele inlichtingendiensten of misdaadanalyse aannemelijk gemaakt 

moeten warden, dat het gaat am personen, die binnen de georganiseerde criminaliteit betrokken 

zijn bij misdrijven die een emstige inbreuk maken op de rechtsorde. Vgl het commentaar 

van G.Y.M. Corstens, 'Vroegsporing', in D&D 1995, p. 3. Vragen hierover leefden oak bij 

de Eerste Kamer; Kamerstukken 1 1993/94, 23 047, nr. 375, p. 3. E.F.G.M. Gelderman, 

Wroegsporing onder controle van de CRC', in: Trema 1995, P.  220-226, zag wel mogelijkhe-

den voor de coordinerende rechter-commissaris. 

28 	Kamerstukken II 1992/93, 23 047, nr. 6, p. 19. 
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over de verlenging van het afluisteren. De vraag is dan waarom deze mim bevoegde 
rechter niet in het gerechtelijk vooronderzoek werd ingekaderd. 

Het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in het op dat moment 
betrekkelijk nieuwe wetgevingsbeleid. Men streefde ernaar om voor de specifieke 
opsporingshandelingen in verschillende onderzoeksfasen een uniforme regeling 
te treffen, inclusief eventueel rechterlijk toezicht. Bij de beschrijving van de 
gevallen waarin de rechter-commissaris tot handelen bevoegd was, bleek dan dat 
naast de reguliere verdenking ook de voorfase in de regeling betrokken was. Deze 
twee omstandigheden konden niet met elkaar verenigd worden in het gerechtelijk 
vooronderzoek, omdat dat alleen maar beschikbaar is als er een concrete verdenking 
als feitelijke grondslag kan worden geformuleerd. Dat is in de voorfase niet het 
geval. Ook de interne openbaarheid in het gerechtelijk vooronderzoek was 
onverenigbaar met de veelal heimelijke opsporing in de voorfase. De rechter-
commissaris kreeg dus een nieuwe functie: het betrokken zijn bij een specifiek 
aspect van het onderzoek, soms in een zeer vroege en geheime fase, omdat er een 
ingrijpend middel wordt gehanteerd. Hij verkrijgt niet de leiding over het 
onderzoek, maar er wordt wel van hem verwacht dat hij voldoende inzicht heeft 
om werkelijk en voortdurend te toetsen op rechtmatigheid en onderzoeksbelang. 

Op de valreep van de Tweede-Kamerbehandeling werd de regeling procedureel 
aangepast.' De bevoegdheden van de rechter-commissaris voor voortzetting en 
beeindiging van het afluisteren werden gebreideld en het accent kwam terug bij 
de officier van justitie. Deze afwijking van de originele opzet" werkte wel 
verduidelijkend voor de structuur en de systematische pijn werd aanzienlijk 
verzacht. De rechter-commissaris werd meer toezichthouder bij speciale inbreuken 
op de persoonlijke levenssfeer, waarmee de regeling zich in de richting van de 
machtigingsfunctie bewoog. De meer omvattende, in het gangbare systeern moeilijk 
inpasbare rol van de rechter verdween naar de achtergrond. 

2.2.3.2 De ontnemingswetgeving 

De wijzigingen in het wetboek, die erop gericht waren de ontneming van 
wederrechtelijk verkregen voordeel te versoepelen, hebben de positie van de rechter 
in het vooronderzoek beinvloed, ook al was dat niet uitdrukkelijk de bedoeling.' 
De verhouding tussen rechter-commissaris en officier van justitie in het nieuwe 
strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo) is systematisch gezien nieuw. Voor het 

29 	Derde Nota van Wijziging, Kamerstukken 111993/94, 23 047, nr. 13. 
30 	Aldus de minister, Kamerstukken II 1993/94, 23 047, nr. 12, p. 7. 
31 	De minister meende enerzijds dat deze wijziging kon passeren zonder de systematiek al te 

zeer te veranderen, anderzijds zag hij geen bezwaar vooruit te lopen op een ontwikkeling 
die er toch aanlcwam als gevolg van het gvo-rapport van de commissie-Moons; Kamerstukken 
II 1990/91, 21 504, nr. 5, p. 29. 
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instellen van een sfo behoeft de officier van justitie de machtiging van de rechter-
commissaris. Anders dan in het gerechtelijk vooronderzoek gaat de leiding echter 
niet op de rechter-commissaris over. Deze toetst alleen de toelaatbaarheid van het 
onderzoek, met de daar bijbehorende bevoegdheden, uitmondend in een beslissing 
de gevorderde machtiging wel of niet te verlenen. De officier van justitie is met 
die machtiging vervolgens vrij om naar believen het onderzoek uit te voeren en 
te beeindigen. De rechter-commissaris hoeft niet op de hoogte te komen van de 
resultaten, laat staan in te stemmen met het verloop van het onderzoek. 

Met deze passieve rol van de rechter-commissaris is moeilijk te verenigen 
dat hij zichzelf zou activeren met gebruikmaking van de in art. 1266, lid 3, Sv 
genoemde mogelijlcheid, waar staat: 'Am de RC komen tijdens het sfo dezelfde 
bevoegdheden toe als tij dens het gerechtelijk vooronderzoek, met dien verstande 
dat ....' en dan volgt de opheffing van een aantal vormvoorschriften. Als men art. 
1266, lid 2, Sv hierbij betrekt, dan blijkt het niet om zelfactivering te gaan. Dat 
artikellid bepaalt dat de officier van justitie, telkens als hij dat in het belang van 
het sfo nodig oordeelt, kan vorderen dat de rechter-commissaris een van zijn 
bevoegdheden uit het gerechtelijk vooronderzoek gebruikt. Het lijkt de bedoeling 
te zijn dat de rechter-commissaris met zijn mime bevoegdheden uit het gerechtelijk 
vooronderzoek wordt losgeweekt en ten dienste van de officier van justitie komt 
in het ontnemingsonderzoek. Domineert de officier van justitie hier over de rechter-
commissaris, zo zou men kunnen vragen? Weliswaar heeft de rechter-commissaris 
niet de plicht alle vorderingen van de officier van justitie toe te wijzen, maar hoe 
kan hij tegenspel bieden tegen de functionaris die de leiding van het onderzoek 
heeft behouden en de informatie beheerst op basis waarvan de vordering moet 
worden beoordeeld? De rechter-commissaris kan ex art. 177 Sv wel zelf 
opsporingsambtenaren op pad sturen, maar de grenzen worden hier gevormd door 
het antwoord op de vraag wat nodig is om de vordering te kunnen beoordelen. n  
In deze systematiek is de rechter-commissaris dus erg afhankelijk van de officier 
van justitie. 

De vraag naar de dominantie werd door de Hoge Raad beantwoord in een 
arrest uit 1996. In casu was de vraag of de rechter-commissaris bij een samenloop 
van sfo en gerechtelijk vooronderzoek aangewezen was op het initiatief van de 
officier van justitie (art. 103 Sv) of dat hij uit eigen beweging zijn bevoegdheid 
uit het gerechtelijk vooronderzoek mocht aanwenden (art. 104 Sv). De observatie 
van de Hoge Raad om de suprematie van het sfo in dit geval af te wijzen is een 
treffende verwijzing naar het oude systeem: 

32 	Het sfo kan hier niet bedoeld zijn met de passage 'het be1ang van het onderzoek' in art. 177 
Sv, want daarover heeft de rechter-commissaris de leiding niet. Evenmin kan het gvo bedoeld 
zijn, want dat is er niet. 

33 	HR 19 november 1996, NJ 1997, 386. 

512 



Bijzonder deel 	De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek 

`Gelet op de plaatsing van die bepaling (art. 103 Sv; schr.), immers voorafgaand 
aan art. 104 Sv, en op de volgens het systeem van het Wetboek van Strafvordering 
tussen rechter-commissaris en officier van justitie bestaande verhouding (curs. 
van ons; schr.), moet worden aangenomen dat de rechter-commissaris daarnaast 
de bevoegdheid toekomt zelfstandig beslag te leggen op de in art. 94a, eerste en 
tweede lid, Sv aangeduide gronden, nu voorts niet blijkt dat de wetgever in dit 
opzicht aan het optreden van de rechter-commissaris beperkingen heeft willen 
stellen.' 

De hoofdlijn in het wetboek moet dus behouden blijven.' De regeling van de sfo-
bevoegdheden heeft de relatie tussen de rechter-commissaris en de officier van 
justitie niet zodanig beinvloed, dat de eerste een loopjongen van de laatste is 
geworden. Hij blijft een onafhankelijke instantie waaraan toestemming gevraagd 
moet worden, ook al is het toetsingskader beperkt en moet een vordering van de 
officier van justitie worden afgewacht.' 

Kortom, in de regeling van het sfo heeft de wetgever de toetsingsfunctie van 
de rechter in het vooronderzoek verder ontwikkeld. Het gaat bij dit type 
onderzoeken weliswaar om een van het opsporingsonderzoek gescheiden traject, 
maar dat neemt niet weg dat de rechtsbeschermende rol van de rechter weer iets 
duidelijker is uitgetekend. Hij moet zich aan een beperkt kader houden en het 
initiatief van de officier van justitie afwachten. Dat laat evenwel zijn onafhankelijke 
positie onverlet. Met zijn bevoegdheden uit anderen hoofde hoeft hij zich niet ten 
dienste van de officier van justitie te stellen. 

2.2.4 	Voorlopig eindpunt 

Als voorlopig eindpunt van de ontwildcelingen kan men de wetten beschouwen, 
waarmee de regeling van het gerechtelijk vooronderzoek en een aantal dwangmid-
delen wordt herzien en waarmee de bijzondere opsporingsbevoegdheden hun intrede 
doen. Voor zover van belang voor ons betoog gebeurt met de invoering van de 
beide wetten in grote lijnen het volgende. De rechter-commissaris wordt buiten 
het gerechtelijk vooronderzoek betrokken bij het vooronderzoek, ingepast in een 
machtigingsprocedure. Gelijktijdig blijft het gerechtelijk vooronderzoek als kader 
voor inschakeling van een rechter gehandhaafd, zij het dat de sluiting procedureel 
wordt gladgestreken. Dat laatste onderwerp blijft hier rusten, op het eerste gaan 
we hier nader in. 

34 	Of de wetgever in het laatste argument correct wordt aangehaald kan met M.J. Borgers worden 
betwijfeld. Zie zijn `De RC als president-plaatsvervanger', in: D&D 1997, p. 250 en p. 253. 

35 	Idem B.F. Keulen, Crimineel vermogen en strafrecht. Een commentaar op de ontnemingswetge- 
ving, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 249-250. 
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Het zou hier te ver voeren om alle dwangmiddelen precies na te gaan waarvoor 
nog wel en waarvoor niet meer rechterlijk toezicht vereist is. De lijn waarlangs 
de beslissingen hierover werden genomen is dat alleen bij zeer ingrijpende 
inbreuken op grondrechten het uitoefenen van de bevoegdheid aan preventief 
rechterlijk toezicht is onderworpen. Al te frequente bemoeienis van een rechter 
zou de primaire verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie voor de 
rechtmatigheid van de opsporing alleen maar ondergraven, terwij1 die nu juist aan 
het slot van de jaren '90 herbevestigd moest worden.' Het accent bij de introductie 
van de nieuwe gevallen en revisie van de oude ligt dus op de toetsingsfunctie van 
de rechter die bij bijzondere vormen van informatiegaring als bewaker van de 
burgerrechten optreedt. Dat is nogal ver verwijderd van de rechter die als 
onafhankelijke autoriteit het best geoutilleerd is om het vooronderzoek te verrichten. 
Het is derhalve allerminst vreemd dat het klassieke gerechtelijk vooronderzoek-
kader overboord gaat voor de toetsingsprocedure, zoals dat het geval is voor 
bijvoorbeeld het aftappen van telecommunicatie, het opnemen van vertrouwelijke 
communicatie met een technisch hulpmiddel, kennisneming van gesloten 
poststukken en de spoeddoorzoeking van woningen zonder toestemming van de 
bewoner en van kantoren van verschoningsgerechtigden. 

Is het dan misschien zo, dat in al die gevallen dat het accent op de toetsings-
functie ligt, een losse procedure is gekozen? Is het gerechtelijk vooronderzoek 
gereserveerd voor de gevallen waarin de onderzoeksfunctie nog aan de rechter 
kan worden toegeschreven, in de klassieke uitgebreide of in de actuele beperkte 
betekenis van het woord? Op deze vraag kan het antwoord niet geheel bevestigend 
zijn. In ieder geval zijn er nog gerechtelijk vooronderzoek-gevallen overgebleven, 
waarin de inzet van de rechter nogal sterk op de toetsing van grondrechtenschending 
steunt, met name bij de betrokkenheid in het DNA-onderzoek." Er is daarnaast 
een aantal gevallen waarin van de rechter-commissaris inderdaad vervulling van 
zijn onderzoeksfunctie wordt verwacht al of niet gelardeerd met een toetsende 
rol. Als voorbeelden noemen we de doorzoeking van een woning tegen de wil 
van de bewoner en van het kantoor van een verschoningsgerechtigde, beide buiten 
het geval van spoed", vervolgens het getuigenverhoor onder ede" en tenslotte 

36 	Zie o.a. Kamerstukken 11 1995/96, 24 072, nr. 26, p. 7. 
37 	Gehandhaafd in het wijzigingsvoorstel Kamerstukken 11 1998/99, 26 271, nr. 1-2. 
38 	Handhaving van het gvo-vereiste werd in de Kamerstukken gemotiveerd met een verwijzing 

naar de toetsingsfunctie, Kamerstukken 1/ 1992/93, 23 251, nr. 3, p. 21-22. Een zuivere 
machtigingsprocedure voldoet hier echter niet, omdat het rechterlijk toezicht heel dynamisch 
gestalte moet krijgen (vgl. de reizende RC-jurisprudentie van HR 8 november 1988, NJ 1989, 
127 en commissie-Moons 1990 a.w., p. 104-105) en eigenlijk alleen uit de verf kan komen 
als de rechter bij de voortgang van de doorzoeking nauw betrokken is. Het behoud van de 
functie van onafhankelijk onderzoeker, die waakt tegen eenzijdige doorzoeking en openstaat 
voor ontlastend materiaal wordt niet afzonderlijk aangevoerd, maar is onmiskenbaar aanwezig. 

39 	Inclusief het verhoor met handicap voor met name de verdediging; art. I 87a Ifni 187d Sy. 
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de opname van anonieme getuigenverklaringen.' En alsof dit alles nog niet 
gecompliceerd genoeg is, treffen we ook buiten het gerechtelijk vooronderzoek 
een geval aan waarin met name het instellen van een onderzoek van de rechter-
commissaris wordt verwacht, de zogenaamde mini-instructie op verzoek van de 
verdachte. 

Bij de mini-instructie op verzoek van de verdachte hebben we te maken met 
een vorm waarin de rechter buiten het gerechtelijk vooronderzoek wordt 
ingeschakeld, maar waarin toch geen machtigingsprocedure wordt gevolgd. 
Kennelijk vond men dit element zo moeilijk inpasbaar, dat voor een sui generis 
kader is gekozen. De onderzoeksfunctie zou uitnodigen tot het gebruiken van het 
gerechtelijk vooronderzoek, maar de daarvoor vereiste feitelijke grondslag, 
geformuleerd door de officier van justitie, ontbreekt. Zou de verdachte of de rechter-
commissaris zelfstandig een grondslag kunnen kiezen voor een gerechtelijk 
vooronderzoek, dan zou dat de rolverdeling in het vooronderzoek te veel verstoren, 
waar immers het primaat bij de officier van justitie ligt. Kortom, een eigensoortige 
vormgeving was in de huidige partiele aanpak van de wetgever de enige 
mogelij kheid. 41  

De stand na 1 februari aanstaande overziende kunnen we concluderen, dat 
het stelsel afscheid heeft genomen van de gedachte dat een rechter-commissaris 
vanuit een ruime taakstelling belast is met het tot klaarheid brengen van de zaak, 
wanneer hij als rechter in het vooronderzoek betrokken wordt. De beperkte 
procedurele inkadering van de machtigingsvarianten en de mini-instructie spreken 
in dit verband duidelijke taal, het behoud van het gerechtelijk vooronderzoek 
natuurlijk minder. De beperkte plaats die het gerechtelijk vooronderzoek in het 
geheel van de strafvorderlijke regeling van het vooronderzoek is gelaten, en 
daartegenover de sterke verankering van het primaat van de officier van justitie 
tonen aan dat weliswaar het gerechtelijk vooronderzoek is gebleven, maar het 
oorspronkelijke wettelijke stelsel niet. Gerechtelijke vooronderzoeken waarin de 
rechter-commissaris daadwerkelijk onderzoek doet, zijn bedoeld als het uitwerken 
van fragmenten van het totale onderzoek en zullen in meerderheid ook zo 
functioneren, ook al verzet de wet zich er naar de letter niet tegen dat een rechter-
commissaris zijn betrokkenheid invult met het actief voeren van het hele 
onderzoek.' Dat toont het ongelulckige van de huidige partiele aanpak aan. De 

40 	Het wetsvoorstel inzake de kroongetuigen, Kamerstukken 111998/99, 26 294, nrs. 1-2, voegt 
hieraan toe het geval van de getuige met wie een afspraak wordt gemaakt over een toezegging 
in ruil voor zijn verklaring. 

41 	Ook de commissie-Moons 1990 a.w., p. 66-70, zag bij uitvoerige beschouwingen over dit 
punt geen andere mogelijkheid. 

42 	De taak van de rechter-comtnissaris wordt niet gezien als het tot klaarheid brengen van de 
zaak, maar het doel van het gvo is 'het verkrijgen van voldoende materiaal om de officier 
van justitie een verantwoorde vervolgingsbeslissing te kunnen laten nemen'; Kamerstukken 

515 



De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek 	Bijzonder deel 

door de wetgever beoogde structuur, inclusief de positionering van de betroklcen 
functionarissen, zal uit balans raken als bijvoorbeeld een rechter-commissaris 
gebruik wil maken van 66n van de bijzondere opsporingsbevoegdheden om de 
feiten, waarop het gerechtelijk vooronderzoek betrelcking heeft, tot op de bodem 
uit te zoeken.' Dan hebben we het nog even niet over het meer triviale gevaar, 
dat daarmee de strategie wordt gedwarsboomd in een langlopend groot onderzoek, 
dat op veel meer feiten en personen gericht is dan 66n enkel gerechtelijk 
vooronderzoek. Kortom, de leidende gedachten zijn verlaten, de vorm is daar 
halfslachtig bij aangepast en past daarom niet meer bij de inhoud. 

2.3 	De functie van de rechter in het vooronderzoek 

Langzamerhand hebben we genoeg materiaal om de balans te kunnen opmaken. 
Laten we de functies van de rechter in het vooronderzoek aan het slot van dit 
hoofdstuk nog even kort nader in ogenschouw nemen om ook de mutaties bloot 
te leggen voor zover die er zijn. Wij zien in de huidige regeling van het vooronder-
zoek nog steeds twee functies voor de rechter. Van hem wordt een onafhankelijk 
feitenonderzoek verwacht, ook al is dat niet meer het tot klaarheid brengen van 
het feit, zoals dat bij de vormgeving van het gerechtelijk vooronderzoek voorop-
stond, maar het bieden van compensatie, waar het (wachten op het) zittingsonder-
zoek ontoereikend zal kunnen zijn. Tevens staat de rechter borg voor een toetsend 
toezicht op al te verstreklcende grondrechtenschendingen, wanneer hij gevraagd 
wordt aan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden zijn zegen te geven. 

Het is niet zozeer het uitgeklede gerechtelijk vooronderzoek als wel het 
aangeklede justitiele vooronderzoek, dat moet worden aangewezen als de definitieve 

11 1999/2000, 26294, nr. 6, p. 22 (nota naar aanleiding van het Verslag Toezeggingen aan 
getuigen in strafzaken). Men moet o.i. hieraan toevoegen: 'voorzover dat materiaal niet tijdens 
de (parallelle) opsporing verkregen wordt'. 

43 	In de parlementaire gedachtewisseling heeft de minister gesteld, dat de rechter-commissaris 
de nieuwe bevoegdheden ook kon gebruiken via art. 177 Sv; Kamerstukken 111997/98, 25 403, 
nr. 7, p. 32. Hij kon ook niet anders, want een ontkenning zou hebben blootgelegd dat de 
inkadering van de bijzondere opsporingsbevoegdheden niet spoort met de bestaande 
grondstructuur van de regeling van het vooronderzoek in het wetboek. Ook zonder dat de 
minister dat toegeeft is dat overigens wel duidelijk. Men moet zich maar eens voorstellen 
dat een rechter-commissaris in een Spend gvo een stelselmatige observatie wenselijk vindt. 
Hoe moet hij dan bevorderen dat de officier van justitie dat bevel aan de politie geeft? Of 
heeft de rechter-commissaris zichrechtstreeks tot de politie te wenden? Len eventueel conflict 
tussen rechter-commissaris en officier van justitie kan men noch met de letter noch met het 
systeem van de wet oplossen. De officier van justitie heeft het primaat, zou men kunnen 
zeggen, dus zijn visie geeft de doorslag. Maar dan is de rechter-commissaris ook in het gvo 
niet meer de leidende autoriteit. Bij deze stand van zaken is de praktijk aangewezen op 
welwillende attitudes over en weer, waarbij de centrale rol van de officier van justitie feitelijk 
wordt gerespecteerd. Dat sluit aan bij de op veel plaatsen gegroeide praktijk, maar Set bij 
het wettelijk stelsel. 
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verplaatsing van de bakens. De rechter-commissaris mag wel alles tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek, maar het is niet meer nodig. Een gerechtelijk 
vooronderzoek waarin het volledige onderzoek wordt uitgevoerd, kan nog wel 
voorkomen, maar het is niet meer het conceptuele kader in de wet. Daarin heeft 
de wetgever getracht weer aansluiting bij de in de praktijk gegroeide verhoudingen 
te lcrij gen door het accent te leggen op het opsporingsonderzoek onder leiding van 
de officier van justitie. De rechter-commissaris verricht echter nog wel een 
onderzoeksfunctie. Hij is daarin echter gemuteerd tot de onafhankelijke onderzoeker 
op die onderdelen van het onderzoek, waarbij om de een of andere reden een rechter 
betrokken moet worden. Dat heeft in het huidige systeem een drieledige 
achtergrond. Op de eerste plaats kan het zijn dat de dwangmiddelen die worden 
aangewend, van dien aard zijn dat een onafhankelijke toetsing van de inbreuk op 
grondrechten gedurende de aanwending van het dwangmiddel vereist is. Men moet 
hierbij met name denken aan doorzoekingen van bepaalde plaatsen. Op de tweede 
plaats kan het zijn dat de onderzoeksmethode zodanige gevolgen kan hebben voor 
de uitoefening van de verdedigingsrechten bij de feitelijke behandeling ter zitting, 
dat omkleding met bijzondere procedurele waarborgen nodig is, waaronder de 
onafhankelijkheid en afstandelijkheid van de uitvoerende autoriteit. Hierbij noemen 
we met name het verhoren van de diverse bijzondere getuigen. Op de derde plaats 
biedt de rechter een openheid naar de andere kant, zodat ontlastende informatie 
kan worden verzameld en vastgelegd, die bewaard moet worden tot het eindonder-
zoek of die tot voortijdige beeindiging van het onderzoek of de vervolging kan 
leiden. Naast de onafhankelijke uitvoering van de onderzoekshandelingen kan 
hier als bijzonderheid het mini-onderzoek op verzoek van de verdachte genoemd 
worden. 

3 	Europese tendensen 

3.1 	Enkele lijnen in recente Straatsburgse rechtspraak 

De inrichting van het strafvorderlijk vooronderzoek rekent het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens in de regel tot het terrein van de nationale autonomie. 
De invulling die aan deze autonomie wordt gegeven, wordt vervolgens wel in 
individuele gevallen genormeerd door de waarborgen van het EVRM. De toepassing 
van nationale regels voor het vooronderzoek moet verenigbaar zijn met de rechten 
en vrijheden van het verdrag. Daarnaast worden bepaalde eisen voor de regeling 
door de rechtspraak geformuleerd. Recentelijk zijn die nog weer door het Hof 
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geaccentueerd in de zaak Amman." Wanneer de wet bevoegdheden geeft aan de 
autoriteiten om een inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer gewaarborgd 
in art. 8, lid 1, EVRM, dan moeten deze regels aan eisen van transparantie en 
rechtszekerheid voldoen. Het Hof spreekt in dat verband veelal over accessable 
and foreseeable'?" Bevoegdheden tot informatievergaring en registratie van 
gegevens, die in het geheim worden uitgeoefend, kunnen moeilijk aan rechtstreekse 
controle door de burger worden onderworpen. Dan is het des te meer noodzakelijk 
dat de regeling de reilcwijdte van de bevoegdheid, de voorwaarden voor uitoefening 
en de manier waarop dat mag gebeuren voldoende precies en duidelijk formuleert. 
Het risico van willekeur bij de autoriteiten is hier immers evident, waartegen een 
goede regeling dan in ieder geval in abstracto tegenwicht kan bieden. 

Aanvullend op de lcwaliteitseisen voor dé regeling kurmen in bepaalde gevallen 
ook inrichtingseisen aan het verdrag worden ontleend, zo blijkt uit de rechtspraak 
van het Hof. Aan twee accenten kan men in het kader van dit deelrapport aandacht 
besteden: de effective remedies en de counterbalancing measures. Op deze beide 
aspecten gaan we hier aan de hand van drie recente uitspraken van het Hof nader 
in. Het gaat bier om uitspraken die op zichzelf beschouwd niet onmiddellijk 
baanbrekend zijn, maar waarin het Hof wel de lijnen in eerdere jurisprudentie 
herhaalt en bevestigt. 

In de zaak Kok tegen Nederland" werd geklaagd over het gebruik van 
anonieme getuigen voor het bewijs. De klager claimde dat de rechten van art. 6, 
lid 1 en 3 sub d, EVRM geschonden waren. Het Europese Hof laat in de toetsing 
een bevestiging zien van de lijn in een aantal arresten, met name tegen Nederland 
gewezen, inzake anonieme getuigen. Die getuigen zijn problematisch in verband 
met het waarborgen van het ondervragingsrecht en de fairness van de procedure 
als geheel. Eerst toetst het Hof of de veroordeling van de klager geheel of in 
beslissende mate berust op de verklaring van de anonymus. Voor de mate waarin 
de verdediging daadwerkelijk gehandicapt was, is het antwoord op deze vraag 
van belang. In concreto komt het Hof tot de conclusie dat de vraag negatief 
beantwoord moet warden. Er was een aanzienlijke hoeveelheid ander bewijs tegen 
de verdachte en dus was de verdediging door het gebruik van de gewraakte 
verklaring veel minder gehandicapt dan wanneer dat overig bewijs er niet of 
nauwelijks zou zijn. Met dit in gedachten onderzoekt het Hof vervolgens of de 
gebruikte procedure voldoende was om de rechten van de verdediging te 
waarborgen. Hierin sluit het Hof uitdrukkelijk aan bij zijn overwegingen in 

44 Amman v Switzerland, EHRM 16 juni 2000. 
45 	Zie A.B. Ilarteveld e.a., Her EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht, 2' dr., Groningen: 

Wolters-Noordhoff 1996, p. 164-172. 
46 	EHRM (1st section) 4 juli 2000, appl.no . 43149/98. 
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Doorson' en Van Mechelen. Art. 6, lid 1 en lid 3 sub d, vereisen dat de handicaps 
voor de verdediging voldoende worden gecompenseerd (counterbalanced) door 
de procedures gevolgd door de justitiele autoriteiten. De conclusie van het Hof 
is dat aan deze eis is voldaan, waarbij naast de zorgvuldige toetsing van de 
betrouwbaarheid van de getuige wordt vastgesteld, dat de procedure voor het 
verhoor van de getuige (onder het regime van art. 226a e.v. Sv) de gang van zaken 
ter zitting dicht naderde, zo dicht als onder de omstandigheden mogelijk was. 
Warmeer dus de garanties geboden in het vooronderzoek een reflectie vertonen 
van de waarborgen in de fase van de berechting, dan legt dat voor de fairness van 
de procedure als geheel belangrijk gewicht in de schaal. 

Ook in de uitspraak in Jasper' herhaalt het EHRM passages uit Van Mechelen. 
Het stelt opnieuw vast dat er belangen kunnen zijn, onder meer ontleend aan het 
verdrag, die een beperking van de vddedigingsrechten kunnen rechtvaardigen. 
Dat moet dan wel strikt noodzakelijk zijn, zo eist het Hof. Het ging in deze zaak 
om een beperking van de interne openbaarheid, doordat de verdediging niet 
onbeperkt toegang had tot alle materiaal dat tegen hem verzameld was. Wanneer 
zoals in casu het materiaal in het geheel niet is onthuld, begint het Hof zelf niet 
aan een toetsing van die beslissing. Het ziet als zijn taak om de procedure 
zorgvuldig te onderzoeken: `... to ensure that, as far as possible, it complied with 
the requirements to provide adversarial proceedings and equality of arms and 
incorporated adequate safeguards to protect the interests of the accused.' In dat 
kader is het een belangrijke waarborg dat de beperkingen onder supervisie stonden 
van de rechter, wiens onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet ter discussie stond 
en die voortdurend het belang van de verdediging in de gaten hield." Het Hof 
onderstreept hier het gewicht dat aan de kwaliteit van de functionaris toekomt 
warmeer over beperking van rechten een beslissing gegeven wordt. 

Het rechterlijk toezicht op de bewijsverzameling, zoals dat voortvloeit uit 
de bevoegdheid om tot bewijsuitsluiting te beslissen, stond in de Engelse zaak 
Kahn centraal.' Het Europese Hof moest onder meer beslissen of de Engelse regel, 
dat een inbreuk op art. 8 EVRM niet automatisch tot bewijsuitsluiting leidt, 
verenigbaar was met art. 6 EVRM. Het Hof overweegt dat art. 6 het recht geeft 
op een fair proces. De bevoegdheid van de Engelse rechter tot bewijsuitsluiting 
is gegeven voor alle gevallen waarin het gebruik van het bewijs in een unfairness 

47 	EHRM 26 maart 1996, NJ 1996, 741. 
48 	EHRM 23 april 1997 NJ 1997, 635. 
49 	Jasper v. United Kingdom, EHRM 16 februari 2000, appl.no . 27052/95, ook besproken in 

• deelrapport 4, Wervolging en rechtsbescherming' (Simmelink & Baaijens-van Geloven). 
50 In 'e en dissenting opinion zetten zes leden van het Hof uiteen, dat zij deze waarborg graag 

aangevuld zagen met een recht van de verdediging om gehoord te worden voorafgaand aan 
de beslissing over de beperkingen. 

51 	Kahn v. United Kingdom EHRM 12 mei 2000, appl.no. 35394/97. 
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zou resulteren (art. 78 PACE; zie verderop par. 4.4). Als dus een schending van 
art. 8 EVRM aan dat criterium voldoet, kan de rechter het bewijs uitsluiten. Zo 
waarborgt het Engelse recht voldoende de faire procedure van art. 6 EVRM. 
Ontoereikend was het Engelse recht daarentegen op het punt van art. 13 EVRM. 
De integratie van klachten over schending van verdragsrechten (i.c. de privacy) 
in de strafprocedure onder het hoofd van de bewijsuitsluiting is op zichzelf 
onvoldoende om aan de maatstaven van een effective remedy te voldoen. De 
strafrechter kan onvoldoende ingaan op de schending zelf en heeft ook geen 
mogelijkheden om passende compensatie toe te kennen. De andere klachtmogelijk-
heden waren onder de maat en dus schendt Engeland het verdrag; of beter gezegd: 
schond, want ituniddels is nieuwe wetgeving ingevoerd, waarover we straks nog 
komen te spreken. Voor nu is in ieder geval van belang dat een toetsing van het 
vooronderzoek door de zittingsrechter kennelijk niet alle klachten absorbeert die 
ter zake van verdragsschendingen veroorzaalct in het vooronderzoek kunnen worden 
opgeworpen. 

3.2 	De rechter van de vrijheden in het Corpus Juris 

In 1995 en 1996 heeft een groep experts uit diverse landen van de Europese Unie 
een studie verricht, waarvan de resultaten bekend geworden zijn onder de naam 
Corpus Juris. Het doel was in een gezamenlijk document de leidende principes 
te beschrijven, die in het Europese territoir aan de orde zijn bij de strafrechtelijke 
bescherming van de financiele belangen van de Unie. Dat resulteerde in 1997 in 
een publicatie van een beschouwing en een aantal als artikelen gepresenteerde 
voorstellen met toelichting, zowel op het terrein van het materiele recht als op het 
terrein van het procesrecht. Dit initiatief lcreeg steun van onder meer het Europese 
Parlement en werd voorwerp van veelvuldig debat, onder meer over het voorstel 
een Europees OM in het leven te roepen. In een vervolgstudie liggen thans 
aanvullingen, amenderingen en nadere uitwerkingen voor." In de aangevulde tekst 
treffen we ook een regeling aan van rechterlijk toezicht in het vooronderzoek, 
waarvan hier een beknopte weergave volgt. 

De rechterlijke functie in het vooronderzoek is in de Corpus Juris uitgewerkt 
onder de naam rechter van de vrijheden'; in de Engelse tekst 'judge of freedoms'. 
Deze rechter komt een centrale rot toe in de fase voorafgaand aan de berechting. 
Niet alleen vervult hij een controlerende rol in het voorbereidend onderzoek, maar 

52 	Appendix III bij M. Delmas-Marty & JAB. Vervaele, The implementation of the Corpus 
Juris in the Member States, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia 2000, eveneens 
beschikbaar op www.law.uu.nl/wiarda/corpus/indexl.htm . Alle artikelverwijzingen in deze 
paragraaf hebben betrekking op de daar gepubliceerde tekst, aangeduid met Corpus Suds 
2000, welke een afwijkende nummering heeft verge1eken met de versie van 1997. 
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ook komt hem een taak toe bij de bewaking van de voortgang en het verlenen van 
rechtsingang in gevallen dat een nationale rechtsingangkamer ontbreekt. Ook voor 
de toepassing van voorarrest is de rechter van de vrijheden de aangewezen figuur. 
Tenslotte controleert de rechter van de vrijheden het afsluiten van een transactie 
tussen OM en verdachte inzake de afkoop van het vervolgingsrecht. We werken 
de diverse punten nader uit. 

In art. 25bis wordt de rechter van de vrijheden belast met de rechterlijke 
controle over de voorbereidende fase (in art. 25, lid 1, gedefinieerd als de fase 
die begint met het onderzoek door het Europese OM en eindigt met de rechtsin-
gang). Deze rechter heeft de bevoegdheid een deskundigenrapport te bevelen en 
is tevens onder bepaalde voorwaarden bevoegd conservatoir beslag te leggen op 
de goederen c.q. middelen waarop de vervolging betrekking heeft. Voor alle vormen 
van inbreuken op grondrechten is de voorafgaande toestemming van deze rechter 
vereist. De toetsing is dan beperkt tot de rechtmatigheid van de voorgenomen 
maatregel, in art. 25bis, lid 2, omschreven als 'legality', 'regularity' en respect 
voor 'the principles of necessity and proportionality'. Bij dringende noodzaak kan 
de toetsing achteraf gevraagd worden, maar dan we! binnen 24 uur, met name 
wanneer bewijs dreigde verloren te gaan, een misdrijf gepleegd zou worden of 
een verdachte zou ontvluchten. 

De voorbereidende fase mag volgens art. 25, lid 2, niet langer dan zes maanden 
duren. Verlenging van deze periode met opnieuw zes maanden is alleen toegelaten 
met toestemming van de rechter van de vrijheden, welke op verzoek van het 
Europese OM wordt verleend na de betrokken partijen te hebben gehoord. Het 
aantal verlengingen is in de regeling niet beperkt. Wel kan de rechter .van de 
vrijheden bij zijn beslissing telkens zelf een kortere termijn van verlenging bepalen, 
daarbij rekening houdend met de activiteiten van het Europese OM tot nu toe en 
het belang van het onderzoek. Op deze manier kan de voortgang bewaakt worden 
en de redelijkheid van het uitstel van de berechting worden afgewogen tegen de 
noodzakelijke inspanningen om de berechting voor te bereiden. 

Wanneer de vertegenwoordiger van het Europese OM oordeelt dat het 
onderzoek voltooid is, neemt hij een beslissing over de vervolging. In het geval 
van vervolging legt hij krachtens de art. 21, lid 3, en 25bis, lid 3, de zaak voor 
aan de rechter van de vrijheden. Deze houdt een hoorzitting waar naast een OM-
vertegenwoordiger de verdachte en zijn raadsman aanwezig zijn. Na afloop daarvan 
beslist de rechter of de zaak naar een vonnisgerecht zal worden doorgezonden 
en zo ja, naar welk gerecht. Hij mag dat alleen doen als hij van oordeel is dat de 
zaak gereed is voor berechting en het aangedragen bewijs voldoende gronden bevat 
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om aan te nemen dat de door het OM aangegeven feiten gepleegd zijn." Vervolgens 
wordt de verdachte door de rechter van de vrijheden gedagvaard om voor het door 
hem geadieerde vormisgerecht te verschijnen (art. 21, lid 3). Deze rechtsingangpro-
cedure geeft de rechter de taak de voorbereidende fase af te sluiten en een prima 
facie beoordeling te geven van de zaak voordat de openbare berechting plaats 
vindt." 

Ter zake van de vrijheidsbeperkende maatregelen tegen de verdachte is de 
rechter van de vrijheden ook de centrale autoriteit. Bij hem kan de vervolgingsin-
stantie terecht voor een Europees arrestatiebevel (art. 25ter). Deze arrestatiebevelen 
hebben in de voorstellen geldigheid voor de hele Europese Unie. Wanneer een 
verdachte op basis hiervan is gearresteerd, kan hij met voorbijgaan van de regels 
voor uitlevering et cetera getransporteerd worden van de ene lidstaat naar de andere, 
waarmee nog maar eens onderstreept wordt dat voor het Corpus Juris het 
grondgebied van de Unie den rechtsruimte vormt (art. 18, lid 1). Ten opzichte van 
een vervolgde persoon, al of niet reeds gearresteerd, kan de rechter van de vrijheden 
vervolgens krachtens art. 25quater dwangmaatregelen uitvaardigen, met name 
vrijheidsbeneming of ander vormen van rechterlijke controle. Het doel hiervan 
mag alleen zijn het voorkomen van vlucht, het beeindigen of voorkomen van het 
plegen van delicten, het bewaren van bewijs of de voorkoming van pressie op 
getuigen. Tot hechtenis mag alleen besloten worden als andere middelen niet zullen 
helpen om deze doelen veilig te stellen. De hechtenis kan niet langer dan maximaal 
negen maanden duren, inclusief een verlenging. 

Het Corpus Juris bevat ook een beknopte regeling voor wat we in Nederland 
de transactie noemen: een overeenkomst tussen het Europese OM en de verdachte 
over aflcoop van het vervolgingsrecht. Voor het aangaan van een transactie bevat 
art. 22, lid 2 sub b, een aantal voorwaarden. Zo is een transactie alleen maar 
toegelaten bij delicten waarbij een bedrag tot 50.000 Euro betrokken is, waarbij 
wapens of vervalsingen geen rol hebben gespeeld en waarbij geen sprake is van 
recidive. Processuele voorwaarden stelt de regeling ook. Zo moet de verdachte 
in alle vrijheid zijn betrokkenheid hebben toegegeven. Daarenboven moet er 
voldoende bewijs zijn om in ieder geval de rechtsingang te rechtvaardigen (zie 
hierboven). De transactie moet openbaar gemaakt worden en een proportionele 
reactie zijn op het vergrijp. Al deze voorwaarden komen samen in de laatste 
voorwaarde voor geldigheid: de toestemming van de rechter van de vrijheden. 
Het is diens taak om aan al deze voorwaarden te toetsen voordat de transactie kan 

53 	'Sufficient evidence giving serious grounds to believe that the accused person has committed 

each of the offences he is alleged to have committed', aldus de Engelse tekst van de 
invoeringsbepaling bij art. 25bis. 

54 	Bij invoering van het Corpus Juris kunnen staten deze rechtsingang ook laten bij hun reeds 

aanwezige kamers van rechtsingang. 
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doorgaan. Het gaat hier dus voornamelijk om een wetmatigheids- en proportionali-
teitstoetsing. Kennelijk gaan de gedachten (nog) niet in de richting van verdere 
rechtmatigheidstoetsing en eveneens niet van toetsing van een eventueel beleid 
op dit punt. Evenmin wordt duidelijk gezegd welk doel wordt gediend met deze 
rechterlijke controle. Het zou een functie kunnen hebben voor de afdwingbaarheid 
van de betaling. Wij menen in elk geval een verbinding te moeten leggen met de 
rechtsingangverlening, omdat deze transactie-mogelijkheid daarop een belangrijke 
uitzondering vormt. Het is dan ook een logische keuze om dezelfde maatstaf voor 
het bewijs te nemen en ook de betrolckenheid van de zelfde functionaris voor te 
schrijven, i.c. de rechter van de vrijheden. Dat levert eenheid van de rechtstoepas-
sing op en een controle op procesontwijkend gedrag in gevallen waarin de weg 
van rechtsingang aangewezen en begaanbaar is. 

Samenvattend komen we tot de conclusie dat in deze voorstellen voor 
toekomstig Europees recht de rechter een centrale rol heeft in de fase voorafgaand 
aan de berechting. Hij oefent toezicht uit op de handelingen van de onderzoeksin-
stanties, met name wanneer grondrechten in het geding zijn, bewaakt de voortgang 
van het onderzoek en fungeert als poortwachter voor de zittingsrechter. Nergens 
is echter een zelfstandige onderzoekstaak voor deze rechter weggelegd. Hoewel 
er wel elementen aanwezig zijn waarmee een rechter van de vrijheden de kwaliteit 
en de effectiviteit van de berechting eigenhandig kan bevorderen (men denke met 
name aan het deskundigenbericht en het conservatoir beslag), ligt het accent toch 
met name op het bieden van waarborgen voor de rechten van individuen als 
tegenhanger van de bemoeienis van de Europese onderzoeks- en vervolgingsfunctio-
narissen met hun persoonlijke leven en zakelijke activiteiten. 

4 	Rechtsvergelijking 

4.1 	Inleiding 

In dit hoofdstuk zal, in tegenstelling tot elders, alleen de externe rechtsvergelijlcing, 
dus de vergelijking met het recht van andere landen aan de orde komen. Over de 
interne rechtsvergelijking kan namelijk erg weinig gemeld worden, wat op een 
of andere manier van belang kan zijn in dit deelrapport." Bij ons onderwerp vallen 
de verschillen tussen de strafvordering enerzijds en de beide andere grote 
procesrechtgebieden anderzijds veel meer op dan de overeenkomsten. Wellicht 
vindt dat verklaring in het feit dat de strafvorderlijke dwangmiddelen hun parallel 

55 	Wij verwijzen hier nog wel naar de rechter die in het burgerlijk proces getuigen hoort, waaraan 
in het eerste interimrapport al door A. den Hartog aandacht is besteed; zie deelrapport 7, 
'De getuige in het strafprocesrecht' (A. den Hartog), p. 312-316. 
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niet kennen in het administratieve en het burgerlijke recht. Betrolckenheid van een 
rechter-commissaris bij de voorbereiding van de behandeling van de zaak is voor 
zover wij weten in die rechtsgebieden onbekend.' 

Op een enkel punt willen we in deze inleiding kort wijzen, voordat we 
overgaan op de beschrijving van enkele buitenlandse stelsels. Niet behorend bij 
ons deelonderzoek maar toch belangrijk genoeg om even te melden, is het gegeven 
dat, voor zover de bewegingsvrijheid van een individu in het administratieve of 
burgerlijke recht kan worden beperlct, dat altijd door een rechterlijke toetsing wordt 
voorafgegaan. We denken dan aan de civielrechtelijke gijzeling en de lijfsdwang 
bij inning van een belastingschuld, welke alleen na een rechterlijke beslissing kan 
worden toegepast (art. 20 Invorderingswet 1990). Preventief rechterlijk toezicht 
op andere beperkingen van grondrechten wordt niet aangetroffen, wel toegang 
tot de rechter achteral De bevoegdheden tot handhaving van hoofdstuk 5 van de 
Awb zijn niet aan rechterlijke toetsing onderworpen, maar dwang kan wel achteraf 
in bezwaar en beroep aan de bestuursrechter worden voorgelegd. Van hetzelfde 
kaliber is de toetsing achteraf van de voorlopige maatregelen uit bijvoorbeeld de 
WED en de WAHV (zie respectievelijk art. 28 WED en art. 33 WAHV). Als laatste 
voorbeeld wijzen we op de repressieve rechterlijke controle van het fiscale beslag. 
De beslagene kan op grond van art. 17 Invorderingswet 1990 verzet aantekenen 
bij de rechter tegen deze ingreep in het kader van de fiscale invordering. 

Bij de exteme rechtsvergelijking besteden we aandacht aan een beperkte 
selectie van stelsels. We hebben gekozen voor Frankrijk en Engeland als twee 
uitersten in het spectrum, met respectievelijk een historisch gefundeerde, sterke 
rol tegenover een vrijwel volledig afwezige rol voor de onderzoeksrechter. Aan 
Duitsland wordt daaraan voorafgaand uitvoerig aandacht besteed, omdat daar medio 
jaren '70 een tussenstelsel is ingevoerd. Als laatste komt het stelsel van het in 1997 
in werking getreden Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen 
en Aruba aan de orde met een regeling die in wezen ook een tussenstelsel oplevert, 
ook al komt het gerechtelijk vooronderzoek daarin wel voor. 

56 	De faillissementsspecialisten kennen de rechter-commissaris we!, maar die heeft een functie 
die nogal verschilt van de door ons ontwikkelde functies van de rechter in het strafvorderlijk 
vooronderzoek. 
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4.2 	Duitsland" 

4.2.1 	Inleiding 

In de Duitse regeling van het vooronderzoek is de Staatsanwaltschaft de centrale 
autoriteit. Zij wordt derhalve aangeduid als 'Herrin' van het vooronderzoek. De 
politie is in het strafrechtelijk onderzoek aan haar bevelen onderworpen en ook 
de eventuele inzet van een rechter mag aan die dominantie geen afbreuk doen." 
Sinds 1975 kent men in Duitsland geen gerechtelijk vooronderzoek meer. De rechter 
is echter bepaald niet uit het strafvorderlijk vooronderzoek verdwenen. Nog steeds 
levert de Ermittlungsrichter een bijdrage door het verrichten van onderzoekshande-
lingen. Bovendien is voor sommige dwangmiddelen een autorisatie van deze 
functionaris vereist. Hij heeft echter geen leidersrol in het onderzoek. Anderzijds 
wordt de Ermittlungsrichter niet door de Staatsanwalt aangestuurd, zoals deze de 
politie wel kan aansturen. De winst van rechterlijke bemoeienis wordt nu juist 
gezien in de betrokkenheid van een autoriteit die buiten deze lijn staat. 

Een vorm van rechterlijke onderzoekshandelingen, die zich niet in de fase 
van het vooronderzoek afspeelt, is de `kommissarische Vernehmung'. Daarmee 
wordt bedoeld de situatie, dat in de fase van de berechting een bepaalde getuige 
niet ter zitting wordt gehoord, maar elders door een enkele rechter. Het proces-
verbaal van dat verhoor geldt dan als bewijsstuk voor de feitelijke behandeling. 
Aangezien in het Duitse recht een zwaar accent ligt op het onmiddellijkheidsbegin-
sel, wordt deze mogelijkheid als een uitzondering beschouwd. De wet somt in § 
223 StP0 een beperkt aantal gevallen op waarin dit toelaatbaar is. Men moet met 
name denken aan langdurige verhindering om ter terechtzitting te verschijnen ten 
gevolge van persoonlijke omstandigheden.' Omdat Den Hartog in het eerste 
interimrapport deze regeling al heeft besproken, gaan we er hier niet verder op 

57 	Naast de aangehaalde werken in de vervolgnoten is gebruik gemaakt van P.J.P. Tak e.a., De 
normering van bijzondere opsporingsmethoden in buitenlandse rechtsstelsels, Den Haag: 
Sdu 1996; P.J.P. Tak & J.A.W. Lensing, Net vooronderzoek rechtsvergelijkend onderzocht, 
Arnhem: Gouda Quint 1990; P.J.P. Tak, 'OM en rechter in het Duitse vooronderzoek' in 
D&D 1992, p. 673-684; H. Bevers & C. Joubert, PoMiele samenwerking in Europa, Arnhem: 
Gouda Quint 1994 en de bijdrage van G. Kruse aan W. Gropp (red.), Besondere Ermittlungs-
mafinahmen zur Bektimpfung der Organisierten Kriminalitat, Feiburg i. Br.: Max Planck 
Institut 1996. Mr. H.G. ICraai komt dank toe voor zijn documentatiewerk voor dit onderdeel. 

58 Zie P. Riess (red.), Lowe/Rosenberg Die StrafprozeJ3ordnung und das Gerichtsverfahrensgesetz 
Grofikommentar, 24. Aufl., Berlin/New York: Walter de Gruyter 1989, aant. 1 bij § 167 StP0; 
Gunter Prechtel, Das Verhaltnis der Staatsanwaltschaft zum Ermittlungsrichter, Munchen: 
VVF 1995, p. 54. 

59 	Th. Kleinknecht/L. Meyer-GoBner, Strafverfahrensrecht, 44. Aufl., Mtinchen: Beck 1999, 
p. 744. 
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in." We vermelden alleen voor alle duidelijlcheid, dat het verhoor niet aan de 
Ermittlungsrichter in die hoedanigheid wordt toevertrouwd, maar aan een lid van 
het vonnisgerecht 

In het nu volgende gedeelte van het rapport zullen we zien welke betrokken-
heid de Ermittlungsrichter in de regeling van het Duitse vooronderzoek is 
toebedeeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag hoe in de verhouding 
tussen Staatsanwalt en Ermittlungsrichter uitwerking is gegeven aan de gedachte 
dat bij de Staatsanwalt het zwaartepunt ligt, terwij1 de Ermittlungsrichter 
daadwerkelijk in zelfstandigheid en onafhankelijIcheid zijn taak heeft te vervullen. 
Vooraf gaan nog enige opmerkingen over de rechterlijke betrokkenheid bij de 
overgang tussen voor- en eindonderzoek in het Zwischenverfahren. 

4.2.2 	Intermezzo: de rechter bij de overgang van vooronderzoek en eindonder- 
zoek 

We zullen ons in de rest van dit hoofdstuk concentreren op de betroklcenheid van 
de Ermittlungsrichter in het vooronderzoek, het Ermittlungsverfahren, maar daarbij 
mag de rechterlijke betroldcenheid bij de overgang tussen voor- en eindonderzoek 
niet onvermeld blijven. Hier wordt met name gedoeld op de rot van de rechter 
bij het Zwischenverfahren. Dit tussenprocesje' vormt in de wettelijke regeling 
een waarborg voor de verdachte om niet ten onrechte in een openbaar strafgeding 
betrolcken te worden en kan zo een correctie opleveren van eventuele fouten of 
eenzijdigheid in het vooronderzoek.' Het biedt de verdediging de mogelijkheid 
zich in de fase voOr de berechting tot een rechter te wenden ten aanzien van 
concrete feiten of bewijsmiddelen. Enkele korte opmerkingen over deze 
rechtsingangvariant volgen bier, voordat we dieper in het vooronderzoek zelf 
duiken." 

Na beeindiging van het vooronderzoek, zo luidt het wettelijk scenario, neemt 
de Staatsanwalt een beslissing over de verdere vervolging. Die neemt de strafbare 
feiten waarvan de bewijsbaarheid in het onderzoek is gebleken, op in een 
Anklageschrift. Dat stuk wordt aan de tot de berechting bevoegde rechter gezonden, 
die ervoor zorgt dat het aan de verdachte wordt uitgereikt. De verdachte wordt 
bij de uitreiking een bepaalde termijn gesteld om bezwaren tegen de beschuldiging 

60 	Zie Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deelrapport 7, 'De getuige 

in the strafproces' (A. den Hartog), Groningen: 1999, p. 323-325. 

61 	Het Zwischenverfahren wordt bij de diverse versnelde afdoeningen overgeslagen; zie A. den 

Hartog & E.F. Stamhuis, Onderhandelen in strafzaken, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 26 . 
Dat neemt niet weg dat het uit de wettelijke vormgeving van een strafzaak tot aan de berechting 

niet weg te denken is. Zie ook Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg, Dagvaarding en 

berechting in aanwezigheid, Amsterdam: Thesis 1998, p. 130-132. 

62 	Zie §§ 199 — 211 &PO; Kleinknecht/Meyer-Ganer a.w., p.693-720. 

526 



Bijzonder deel 	De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek 

of tegen bepaalde bewijsmiddelen aan te voeren. Op de bezwaren van de 
verdediging wordt vervolgens het OM gehoord en daarna valt de beslissing over 
de opening van het eindonderzoek. Als feitelijke basis voor de beslissing fungeren 
de resultaten van het vooronderzoek, zoals die in schriftelijke stukken zijn 
neergelegd. De toets voor de opening van het eindonderzoek is of de verdenking 
in die mate ondersteund wordt door de uitkomst van het vooronderzoek, dat een 
latere veroordeling waarschijnlijk is. Naast de vraag naar de feitelijke onderbouwing 
en de kwalificatie van de beschuldiging zijn daarbij ook de punten inbegrepen, 
die in ons Nederlandse stelsel bij de formele vragen van art. 348 Sv aan de orde 
komen. De rechter is overigens bevoegd om desgewenst nadere onderzoekshande-
lingen te (laten) verrichten voordat hij de beslissing neemt. 

Het Zwischenverfahren wordt afgesloten met een beslissing over de 
voortzetting van de vervolging. Het effect van een afwijzing is vergelijkbaar met 
onze buitenvervolgingstelling (zie art. 255 Sv). Een positief oordeel van de rechter 
leidt tot de formele opening van het eindonderzoek. In de massa van de zaken is 
dit niet meer dan een formaliteit. Grote onderzoeken of ingewikkelde zaken lenen 
zich nog wel voor nadere toetsing.' . 

Het gerecht dat het Zwischenverfahren uitvoert, neemt een tussenpositie in. 
Het biedt enerzijds de verdediging de mogelijkheid om zich tot een rechter te 
wenden en zich (alsnog) over eenzijdigheid of onrechtmatigheid van delen van 
het vooronderzoek te beklagen. In die positie vervult het een toetsende rol ten 
aanzien van het vooronderzoek. Verder vervult de rechter in deze procesfase de 
typische rechtsingangfunctie, waarbij in de antichambre van de openbare 
terechtzitting wordt bepaald (door dezelfde instantie) of een voortzetting van de 
vervolging voldoende door de uitkomsten van het vooronderzoek wordt gerecht-
vaardigd.' Zijn rol is dus in ieder geval ten dele een aanvulling op de rechterlijke 
betrokkenheid in de voorafgaande fase, het Ermittlungsverfahren, waarmee we 
nu verder gaan. 

4.2.3 	Rechterlijk toezicht op dwangmiddelen in verband met het strafrechtelijk 
onderzoek 

Bij een reeks van gevallen waarin de uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden 
een inbreuk op rechten van burgers betekent, heeft de Duitse rechter een 
toezichtstaak. Dit toezicht is op verschillende manieren vormgegeven. De keuze 
voor een bepaalde variant is de uitkomst van een afweging van de aard van het 
grondrecht en de ernst van de inbreuk daarop en de praktische mogelijkheden en 
bezwaren, m.n. het geval van spoedeisendheid. Het stelsel vertoont zo een heel 

63 	H. Dahs, Handbuch des Strafverteidigers, 6. Aufl., KOln: 0. Schmidt 1999, p. 290-291. 
64 	Claus Roxin Strafverfahrensrecht, 23. Aufl., Mtinchen: Beck 1993, p. 280. 
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gevarieerd beeld. Vaak is gekozen voor preventief toezicht. Daarbij voorziet de 
wet in sonunige gevallen in een spoedbevoegdheid van de Staatsanwalt, veelal 
met daarachter nog weer de Hdfsbeamte der Staatsanwaltschaf t.' Soms is dat 
bewust achterwege gelaten. Wanneer de spoedbevoegdheid is gebruikt, koppelt 
de wet dat in diverse gevallen aan een verplichte autorisatie achteraf, bijvoorbeeld 
binnen drie dagen of een week. Dat is echter niet altijd vereist. 

De meeste strikte vorm van rechterlijke bemoeienis met een dwangmiddel 
is het preventief toezicht. Met name in de gevallen waarin de vrijheidsbeneming 
van de verdachte aan de orde is, kan alleen met preventief rechterlijk toezicht het 
dwangmiddel toegepast worden. Dat geldt voor het voorarrest en daarmee 
verbonden beslissingen (§ 114 en § 126 StP0), de voorgeleiding van de verdachte 
voor verhoor (§ 134 StP0) en de psychiatrische observatie (§ 80 StP0). Omdat 
het hier een dwangmiddel in de voorfase betreft, is steeds een vordering daartoe 
van de Staatsanwalt vereist, met uitzondering van de situatie, waarin deze niet 
bereikbaar is en een snelle afgifte van het bevel noodzakelijk is (§ 125 Abs. 1 
StP0). Alleen dan mag de politie zich rechtstreeks tot de Ermittlungsrichter wenden 
met het verzoek ambtshalve het voorarrest te bevelen." Andersoortige voorzienin-
gen voor spoedgevallen ontbreken. 

De volgende trede in de regeling van de dwangmiddelen vonnen die gevallen 
waarin een rechterlijk bevel vooraf vereist is, maar waarin de Staatsanwalt in 
spoedgevallen mag optreden onder de voorwaarde dat deze de rechterlijke 
autorisatie achteraf vraagt. Voor die vonn van repressief toezicht geldt veelal een 
periode van drie dagen, een enkele keer zeven. We moeten hier denken aan de 
dwangmiddelen die een voortdurende inbreuk op een recht van de al of niet 
verdachte burger tot gevolg hebben Voorbeelden zijn: 
- het afluisteren van telecommunicatie (§§ 100a, 1006 StP0); 
- de Rasterfahndung (§§ 98a, 98b StP0); 
- de inbeslagneming van poststukken (§§ 99, 100 StP0); 
- sommige gevallen van inzet van een undercover agent (§ 110b Abs. 2 StP0); 
- de zgn. Netzfahndung (§ 163d StP0); 
- het inzetten van een technisch hulpmiddel bij observatie en direct afluisteren 

(§§ 100c, 100d StP0); 
- conservatoir beslag met het oog op am. onttrekking en voordeelsontneming 

(§§ 111b e.v.). 

In een aantal van deze gevallen is de vervanging van de Staatsanwalt door een 
Hilfsbeamte uitgesloten (de eerste vier genoemde), bij de rest van de gevallen geldt 
dat niet. 

65 	§ 152 GVG; zie Kleinknecht/Meyer-Goaner a. w., p. 1559-1560. 
66 	Kleinknecht/Meyer-Ganer a. w., p. 414, 463. 
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Een variant op het voorgaande vertoont de regeling van de inbeslagneming in §§ 
97, 98 StP0. Ook hier geldt de eis van het rechterlijk bevel, bij spoedeisendheid 
te vervangen door een bevel van de Staatsanwalt of diens Hilfsbeamte. Is zonder 
rechterlijk bevel opgetreden, dan wordt de autorisatie achteraf alleen gevraagd 
wanneer de persoon die door de inbeslagneming getroffen is, bezwaar heeft 
gemaakt. De wet stelt daarmee gelijk de situatie, waarin deze getroffene niet 
aanwezig is geweest bij de inbeslagneming en dus redelijkerwijs geen bezwaar 
heeft kunnen maken. Op grond van Abs. 3 van § 98 StP0 is derhalve vereist dat 
binnen drie dagen bij de rechter melding wordt gemaakt van dit dwangmiddel, 
onder beschikbaarstelling van de in beslag genomen voorwerpen. 

De laatste vorm van rechterlijk toezicht in het vooronderzoek is die waarbij 
een rechterlijk bevel vereist is, maar de gebruilcmaking van de spoechnogelijkheid 
van de Staatsanwalt of de Hilfsbeamte niet naderhand aan de Ermittlungsrichter 
wordt voorgelegd. Het gaat dan met name om gevallen waarin de rechtsschending 
een gebeuren van het moment zelf is. Rechterlijke controle achteraf kan dan weinig 
herstellen. Voor het verdere verloop van de strafzaak kan het bewijs, dat uit het 
dwangmiddel is voortgekomen, wel van grote betekenis zijn. Dat kan dan ook wel 
door een rechter getoetst worden, maar daartoe is de zittingsrechter geroepen (of 
eventueel de rechter in het Zwischenverfahren). We moeten hierbij denken aan 
het onderzoek van het lichaam van verdachte en onverdachte personen, inclusief 
het nemen van een bloedmonster (§§ 81a, 81c StP0), de doorzoeking van plaatsen 
(§§ 102-105 StP0), het uitvoeren van controles met behulp van 'roadblocks' (§ 
111 StP0) en de exhumatie gevolgd door obductie (§ 87 Abs. 4 StP0). 

Zo te zien lijkt deze lange lijst van gevallen waarin de rechter een bevelsbe-
voegdheid heeft voor de toepassing van dwangmiddelen tot de conclusie te moeten 
voeren, dat de rechter richtingbepalend kan opereren in het vooronderzoek. Toch 
is dat niet zijn rol. De bevelsbevoegdheid wil namelijk geenszins zeggen, dat de 
Staatsanwalt, die om het bevel vraagt, aan de rechter ondergeschikt is. De rechter 
verleent niet meer dan een machtiging voor de gevraagde bevoegdheid, ook al 
doet het woord `Anordnung' anders vermoeden. Het bevel geeft aan de betrolcken 
autoriteit de bevoegdheid om het dwangmiddel toe te passen en betekent voor de 
burger, dat hij dat moet accepteren. 'Eine Bindungswirkung in dem Sinne, daB 
die Ermittlungsbehorden verpflichtet waren, die Anordnung auch zu volstrecken, 
besteht im Ermittlungsverfahren nach einhelliger Meinung jedoch nicht' •67 

Dit roept de vraag op naar de inhoud van de toetsing door de rechter. Als 
hij met mag bepalen wellc dwangmiddel op welk moment geeigend is en bovendien 
niet kan bewerkstelligen dat zijn beslissingen worden uitgevoerd, hoe vervult hij 

67 	Prechtel a. w., p. 66; zie ook Kleinknecht/Meyer-GoBner a.w., p. 347. Zie het deelrapport 
inzake het voorarrest voor de vraag in hoeverre dat ook opgaat voor de vrijheidsbenemende 
dwangmiddelen. 
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dan nog wel een werkelijke waarborgfunctie? Zoals in het begin al gezegd, wordt 
de winst van de rechterlijke toetsing gezocht in de rechtmatigheidscontrole door 
een functionaris die buiten de bevels- en sturingslijnen in het vooronderzoek staat. 
Die preventieve of repressieve rechtmatigheidscontrole speelt een belangrijke rol 
voor de grondwettigheid van de inbreuken die in het kader van het strafvorderlijk 
vooronderzoek op de burgerrechten worden gemaakt. Het `richterliches Gewalt' 
waarborgt dat een ongebonden beoordeling van de ingrijpende dwangmiddelen 
waar nodig de onderzoeksautoriteiten corrigeert." 

In de toetsingscriteria is de beperktheid van de rechterlijke betrokkenheid 
bij het vooronderzoek weerspiegeld. Zij hebben alleen betreklcing op de rechtmatig-
heid van het dwangmiddel. De rechter toetst allereerst aan de wettelijke voorwaar-
den. Diverse dwangmiddelen kennen een zgn. Straftatenkatalog', een lijst 
vergelijkbaar met het Nederlandse art. 67, lid 1 sub c, Sv." Alleen in het geval 
van een van de genoemde delicten mag het dwangmiddel aangewend worden. 
Verder eist de wet in de regel een gewone verdenkingsgraad , af en toe een hogere, 
de dringender Verdacht', met name bij voorarrest." 

Naast de wettelfike voorwaarden zijn vooral de beginselen van subsidiariteit 
en proportionaliteit voor de rechterlijke toetsing van belang. Soms zijn deze 
beginselen al via de wettelijke voorwaarden aan de orde, zoals in het geval dat 
de wet een bepaalde doelgeschilctheid vereist. Het dwangmiddel moet bijvoorbeeld 
dienstig zijn aan de opheldering van de feiten" of tot het vinden van de verblijf-
plaats c.q. de arrestatie van de verdachte leiden." Tevens stelt de wet op diverse 
plaatsen at de eis dat bij het achterwege blijven van het middel het onderzoek 
minder succesvol of aanzienlijk verzwaard zal worden." Maar ook als deze 
specifieke verwijzingen (zouden) ontbreken is de toets aan deze beginselen aan 
de Ermittlungsrichter opgedragen." 

Deze criteria nopen de rechter tot een afweging van middel en doel. Op grond 
daarvan zou gesteld kunnen worden, dat de Ermittlungsrichter zo toch op de stoel 
van de Staatsanwalt gaat zitten. Is dat geen bedreiging voor de competentieverdeling 
in het vooronderzoek? Hoe kan de rechter de toetsing aan deze beginselen uitvoeren 
zonder te beoordelen of het gebruik van het dwangmiddel op dit moment wel in 
het belang van het onderzoek is? Dat laatste komt de rechter niet toe, aangezien 
voor de onderzoekstactische kant alleen de Staatsanwalt verantwoordelijk is. In 

68 	Zie 	Tak (red.), Heimelijke opsporing in de Europese Unie, Antwerpen — Groningen: 
Intersentia 2000, p. 130. 

69 	Zie bijv. § 100a Abs. 1 StP0. 
70 	Zie over de verdenkingsgraden Rosin a.w., p. 265. 
71 	Bijv. §§ 81a, 100a en 163d SIP°. 
72 	Bijv. §§ 100a, 103 en 163d SIP°. 
73 	Bijv. §§ 98a, 100a, 100c en 110b StP0. 
74 	Prechtel a. w., p. 282. 
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de Duitse literatuur is wel geworsteld met dit probleem. In de benadering van 
Prechtel kan de rechter deze twee desiderata aan elkaar verbinden door uit te gaan 
van een negatieve toetsing. Alleen wanneer de disproportionaliteit van het 
dwangmiddel op het moment van toetsing blijkt, zal de rechter zijn toestemming 
weigeren. In andere gevallen wijst hij bij vervulling van de wettelijke eisen het 
gebruik van het dwangmiddel toe. Zo treedt hij niet in de tactische doelmatigheids-
vraag of dit middel op dit moment wel het beste is. De bier geformuleerde 
beginselen worden zo vooral begrepen als `ObermaBverboe. Overigens, een 
vergaande inbreuk op de discretie van de Staatsanwalt vormt deze beoordeling 
niet, aangezien deze zelf toch al in gebondenheid aan de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit zijn taak moet uitoefenen.' 

Wil de rechterlijke toetsing kunnen beantwoorden aan deze hoge verwachting-
en, dan is in de eerste plaats vereist dat de rechter niet functioneel gecommitteerd 
is aan de uitkomst van het onderzoek. Voorzover de Ermittlungsrichter al onder-
zoekshandelingen verricht kan hij dus in ieder geval geen leidersrol vervullen of 
verantwoordelijkheid dragen voor de doelmatigheid van de uitkomst. Op dit aspect 
gaan we straks nader in. Een tweede voorwaarde voor adequate toetsing is, dat 
de rechter over voldoende feitelijke informatie beschikt om te kunnen toetsen. 
Juist in de situatie waarin de Ermittlungsrichter geen eigen overzicht meer heeft 
over de loop van het onderzoek, is dat een apart punt van aandacht. 

Slechts in een enkel geval heeft de wet aan de toetsende rechter de bevoegd-
heid gegeven onderzoek te laten uitvoeren met het oog op de nadere toetsing van 
het dwangmiddel. We doelen bier met name op § 117 Abs. 3 StP0, dat in de 
literatuur beperkt gelezen wordt. Alleen wanneer de rechter verwacht, dat de 
uitkomst van toekomstig onderzoek zijn oordeel over het voorarrest zal veranderen, 
mag hij tot onderzoekshandelingen opdracht geven. Hij mag dat niet gebruiken 
orn al bij zijn eerste beslissing de feiten op te helderen. Evenmin komt aan de 
rechter in het kader van de toetsing van andere dwangmiddelen een onderzoeksbe-
voegdheid toe. Hij moet zich richten op de feiten zoals die door de Staatsanwalt 
zijn gepresenteerd.' Als hij die feiten onvoldoende acht om zijn toetsing te kunnen 
uitvoeren, kan hij formeel niet anders dan het gebruik van het dwangmiddel 
weigeren. Tot de overlegging van aanvullend feitenmateriaal kan de rechter de 
Staatsanwalt niet dwingen. De dreiging van een afwijzende beslissing kan evenwel 
voldoende zijn om meer feiten uit het onderzoek op tafel te krijgen. Laat de 
noodzaak tot spoed dat in een bepaald geval niet toe, dan zijn veelal de spoedbe-
voegdheden van de Staatsanwalt beschikbaar om de druk van de ketel te halen. 

75 	Prechtel a.w., p. 297-302. 
76 	Kleinknecht/Meyer-GoBner a.w., p. 430. Prechtel a.w., p. 303, wijst er bovendien op, dat 

nergens aan de Ermittlungsrichter een algemene ophelderingsplicht is opgelegd, wat in § 
160 Abs. 1 StP0 wel voor de Staatsanwaltschaft is gebeurd. 
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Het `Gefahr im Verzug' kan dan zo begrepen worden, dat de verlening van een 
rechterlijke machtiging, inclusief een deugdelijke toetsing, te veel tijd zou gaan 
kosten. Voor zover aanwezig moeten dan de spoedbevoegdheden maar gebruikt 
worden." 

4.2.4 	Onderzoekshandelingen door de rechter: § 162 StP0 

De hervorming van het Duitse strafprocesrecht in 1975 beoogde (onder meet) de 
rechter in het vooronderzoek een taak te geven die bij zijn rechterlijke hoedanigheid 
past. De onderzoeksactiviteiten zijn tot een minimum beperkt en de rechterlijke 
betrokkenheid is hoofdzakelijk controlerend van aard. Toch is het verrichten van 
een onderzoekshandeling door de Ermittlungsrichter niet uitgesloten. In § 162 
StP0 wordt de Staatsanwalt de mogelijkheid gegeven bij de Ermittlungsrichter 
een voordracht te doen voor het uitvoeren van een onderzoekshandeling, wanneer 
hij dat wenselijk acht. De rechter, zo zegt Absatz 3, toetst of de beoogde handeling 
in de omstandigheden van het concrete geval wettelijk toelaatbaar is. Achtereenvol-
gens komen hier aan de orde de onderzoekshandelingen die aan de rechter gevraagd 
kunnen worden, de aanleiding voor het gebruik van dit artikel zoals in de literatuur 
vermeld, de toetsing door de rechter van de toelaatbaarheid en de speelruimte voor 
de rechter bij de uitvoering van de onderzoekshandeling. 

In beginsel komen alle onderzoekshandelingen in aanmerking, die de wet 
in verband met de opheldering van strafzaken mogelijk maakt." Daar zijn ook 
dwangmiddelen bij inbegrepen. Het is niet vereist dat het gaat om handelingen 
waartoe sowieso al rechterlijke toestemming vereist is. Ook onderzoekshandelingen 
die de Staatsanwalt zonder meer mag verrichten, kunnen aan de rechter gevraagd 
worden. Tot het opnemen van verklaringen onder ede is de Staatsanwalt niet 
bevoegd. Het is dan ook met name daarvoor dat de inschakeling van de rechter 
een verruiming van de mogelijkheden betekent. Het zelfde geldt voor bepaalde 
schriftelijke bekentenissen. Beide vormen van verhoor resulteren in schriftelijk 
bewijs, dat als uitzondering op het onmiddellijlcheidsbeginsel ter zitting voorgelezen 
kan worden." 

Er kunnen verschillende redenen aanwezig zijn om van § 162 StP0 gebruik 
te maken. Het conserveren van bepaalde verldaringen met het oog op gebruik door 
de zittingsrechter, zojuist genoemd, kan nodig zijn bijvoorbeeld omdat te 

77 	Zie Prechtel a.w., p. 305, die van mening is, dat de Ermittlungsrichter de opsporingsautoriteiten 
op deze weg mag attenderen. 

78 	Kleinknecht/Meyer-Gol3ner a.w., p. 632 
79 	§ 251 StP0. Voor gebruik van schriftelijke verklaringen ten overstaan van de politie of de 

Staatsanwalt is toestemming van de procespartijen vereist. Zie ook Eerste interimrapport 
onderzoeksproject Strafvordering 2001, deelrapport 7, 'De getuige in het strafproces' (A. 
den Hartog), p. 323 
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verwachten valt dat de getuige later niet meer beschikbaar zal zijn." Tevens kan 
de gedachte meespelen dat onder het verband van de eed de betrokkene eerder 
de waarheid zal spreken dan wanneer hij `vrijblijvend' door de politie of de 
Staatsanwalt gehoord wordt. Dit betreft allemaal gevallen waarin van de extra 
mogelijlcheden van de rechter gebruik gemaakt wordt.' Het bevorderen van een 
rechterlijke verrichting in het geval dat de Staatsanwalt even goed zelfkan optreden, 
kan voortkomen uit psychologische overwegingen. Een bevel tot uitlevering van 
schriftelijke stukken aan een bank bijvoorbeeld, of een verzoek om inlichtingen 
aan een bepaalde ambtelijke instelling lcrijgt meer autoriteit als het van de rechter 
afkomstig is. 82  Wellicht zal een verdachte, die tot nu toe geen verklaring heeft 
willen afleggen, ten overstaan van een rechter daartoe wel bereid zijn." Tenslotte 
wordt wel gebruik gemaakt van de Ermittlungsrichter om de belasting van het 
onderzoek enigszins te spreiden en bepaalde verhoren ten laste te laten komen 
van het gerecht. Prechtel heeft met name bezwaar tegen de derde reden. Overbelas-
ting mag geen reden vormen om de bijzondere weg van § 162 StP0 te bewandelen. 
Hij vindt sowieso dat in de praktijk de Ermittlungsrichter te gemakkelijk wordt 
ingeschakeld. Niet alleen ziet hij hierin een bedreiging voor de taakverdeling tussen 
de autoriteiten in het vooronderzoek, waarbij de rechter eigenlijk alleen een 
judiciele functie zou moeten behouden. Tevens draagt deze praktijk bij .aan een 
accentverschuiving van het eindonderzoek, waar de `echte' waarheidsvinding 
geconcentreerd moet blijven, naar het vooronderzoek, dat dit alleen maar zou 
moeten voorbereiden. Het uitzonderingskarakter van onderzoek door de 
Ermittlungsrichter moet gerespecteerd blijven, om welke reden hij bepleit dat de 
voordracht van de Staatsanwalt steeds de bijzondere redenen opgeeft waarom een 
handeling door de rechter zou moeten worden verricht en niet door een andere 
bevoegde functionaris. Dat zou de rechter in staat stellen te waken voor de 
bijzonderheid van zijn functie in het vooronderzoek." Elders in de literatuur wordt 
bestreden dat de rechter op dit punt enige ruimte zou hebben om een voordracht 
af te wijzen. Men spreekt van een `uniiberpriifbare Entscheidungsprerogative' van 
de Staatsanwalt." 

80 	We moeten hier denken aan de gevallen van ernstige ziekte of langdurige afwezigheid van 
de getuige. Voor getuigenbescherming en andere gevallen waarin de getuige voor de zitting 
niet beschikbaar zal zijn, is deze regeling niet bedoeld. De zittingsrechter moet de getuige 
immers toch zelf nog weer horen, aldus ook Prechtel, a. w., p. 253-255. 

81 	Kleinknecht/Meyer-GoBner, a. w., p. 621, 632; Prechtel a.w., p. 244-248. 
82 	Kleinknecht/Meyer-GoBner, a. w., p. 632. De deelname van een rechter aan een gewone sectie 

heeft een functie als het om bijzondere, publicitair gevoelige zaken gaat, aldus 
Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., p. 281. 

83 	Kleinknecht/Meyer-GoBner, a. w., p. 634. Zie ook Riess, a. w., aant. 7 bij § 162 StP0. 
84 	Prechtel, a. w., p. 239v. 
85 	Zie Prechtel, a.w., p. 230; Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., p..634-635. 
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Wat er ook zij van een beoordeling van de bijzondere redenen die tot de voordracht 
voor de rechter hebben geleid, de rechterlijke toetsing heeft geen betrekking op 
de opportuniteit van de onderzoekshandeling zelf. Op grond van Absatz 3 van 
§ 162 StP0 is de rechter geroepen de rechtmatigheid (` gesetzlich zugelassen') 
van de onderzoekshandeling te toetsen en niet de doelmatigheid. Allereerst wordt 
daarbij gelet op de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van de bijzondere 
bevoegdheid alsmede de relatieve competentie van de geadieerde rechter. Daarbij 
kan hoogstens nog de handeling worden geweigerd bij evidente schendingen van 
de proportionaliteit, maar een verder treden in de afweging van het beoogde 
resultaat dan wat de wet zelf noemt, zou de grenzen van de rechterlijk competentie 
te buiten gaan. Het is omstreden of de rechter ook achter de concrete onderzoeks-
handeling mag kijken of er wel vervolgingsrecht bestaat." Net als in het algemeen 
is ook hier het devies dat de leidende positie van de Staatsanwaltschaft niet mag 
worden ondergraven en de rechter zich binnen de grenzen van zijn specifieke taak - 
dus terughoudend - moet opstellen. 

Het zal na het voorgaande voor velen geen .  verrassing meer zijn dat de 
Ermittlungsrichter niet buiten de grenzen van de Antrag van de Staatsanwalt mag 
treden. Wat hem niet gevraagd is, mag hij niet doen. Dat heeft zowel betrelcking 
op de aard van de verrichting als op de feiten die opgehelderd moeten worden. 
Het standpunt van de Staatsanwalt geeft de doorslag." Bij verandering van de 
omstandigheden mag de rechter wet voortgaan binnen de grenzen van wat 
vermoedelijk de bedoeling van de Staatsanwalt is. Eveneens is het acceptabel dat 
de rechter bij een verandering van de status van de verhoorde persoon (een getuige 
wordt verdachte of andersom) dienovereenkomstig handelt." De rechter kan echter 
nooit een vervolging instellen of beeindigen en evenmin een drastische draai aan 
het onderzoek geven. 

Gelet op de hier beschreven hoofdlijn zijn enkele bepalingen op zijn minst 
opmerkelijk, zo niet uitzonderlijk. Ten eerste lijkt § 163 StP0 een inbreuk te 
vormen op de dominantie van de Staatsanwaltschaft, doordat Absatz 2 de politie 
rechtstreeks toegang tot de rechter geeft. Dit sluit aan bij het geval dat de 
Ermittlungsrichter als Notstaatsanwalt op eigen initiatief onderzoek verricht (§ 
165 StP0). Tenslotte kan de Ermittlungsrichter ex § 166 StP0 op verzoek van 
de verdachte actief worden. In de volgende paragraaf gaan we nog kort op deze 
bepalingen in. 

86 	Prechtel, a.w., p. 226; Kleinknecht/Meyer-Goliner a.w., P.  634. 

87 	Prechtel a.w., p.275; Riess, a.w., aant. 32 op § 162 WO. 

88 	Prechtel a.w., p.267. 
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4.2.5 	Atypische gevallen 

In § 163 StP0 geeft de Duitse wetgever aan de politie de algemene opdracht 
strafbare feiten te onderzoeken en zonder uitstel datgene te verhinderen wat de 
opheldering kan belemmeren. Het tweede onderdeel van deze bepaling bevestigt 
de sturende rol van de Staatsanwaltschaft. Alle resultaten van het politieonderzoek 
dienen onverwijld naar de Staatsanwalt gezonden te worden. Deze is immers 
verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens het strafrechtelijk onderzoek (zie 
§ 160 StP0) en bezit de specifieke taak en expertise om te bepalen wat met het 
oog op de berechting nader onderzocht moet worden. De laatste zin van Absatz 
2 bepaalt vervolgens, dat in spoedeisende gevallen de politie rechtstreeks de 
Ermittlungsrichter kan adieren, wanneer rechterlijke onderzoekshandelingen 
noodzakelijk zijn. Hiervan mag alleen gebruik gemaakt worden als de Staatsanwalt 
niet snel genoeg bereikbaar is, aldus § 165 StP0. De politie heeft hier niet de 
hoedanigheid van Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Het voorleggen van de zaak 
aan de rechter geldt dan ook niet als een Antrag in de zin van § 162 StP0, maar 
slechts als een min of meer informele aansporing aan de Ermittlungsrichter om 
in zijn kwaliteit van Notstaatsanwalt actief te worden", waarop we nu ingaan. 

Wanneer `Gefahr im Verzug' een snel optreden noodzakelijk maakt, kan de 
Ermittlungsrichter zelf initiatiefnemen en dus buiten de Staatsanwalt om betroldcen 
raken bij het vooronderzoek. Dat geldt evenwel pas nadat vastgesteld is dat de 
Staatsanwalt niet bereikbaar is. Met de huidige communicatiemiddelen zal zich 
deze situatie niet al te snel voordoen, maar wanneer dat toch het geval is, kan de 
rechter datgene doen wat hij noodzakelijk oordeelt zonder op een voordracht te 
hoeven wachten. De onderzoekshandelingen die hierop verricht worden, hebben 
verder de zelfde status als wanneer de rechter via de normale procedure actief zou 
zijn geworden. Het verschil is alleen, dat de bevoegdheid van de rechter een 
voorlopig karakter heeft en eindigt wanneer de Staatsanwalt de zaak weer kan 
overnemen. Deze wordt daartoe dan ook door de wet verplicht in § 167 StP0. Het 
gebruik van deze noodmaatregel kan zich voordoen in het geval dat in de vorige 
alinea is genoemd: de politie verzoekt om een snel optreden. Verder kan men 
denken aan de situatie dat de rechter op een voordracht ex § 162 StP0 reeds in 
de zaak betrokken is en tijdens de uitvoering van een onderzoekshandeling op 
onvoorziene feiten stuit, die tot onverwijld ingrijpen nopen. Als dat buiten het 
kader van de voordracht valt (ander strafbaar feit of andere onderzoekshandeling) 
maakt de rechter van § 165 StP0 gebruik en wordt belangrijk bewijs toch veilig 
gesteld. Aangezien de rechter hier datgene doet wat tot de taak van de Staatsanwalt 

89 	Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., p. 640. De zelfde figuur zien we in § 125 Abs 1 StP0, waar 
de rechter bij onbereikbaarheid van de Staatsanwalt ambtshalve het aanhoudingsbevel mag 
geven. 
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gerekend wordt, alleen gelegitimeerd door de urgentie van het moment, is de 
aanduiding Notstaatsanwalt hiervoor gangbaar." 

Als laatste noemen we bier de mogelijkheid dat de rechter op verzoek van 
de verdachte onderzoekshandelingen verricht en dus zonder voorafgaande 
voordracht daartoe van de Staatsanwalt. De wet treft in § 166 StP0 een regeling 
voor de situatie waarin de verdachte bij een verhoor door de rechter een concreet 
verzoek doet om onderzoek naar ontlastend materiaal. Niet elke verdachte wordt 
in het vooronderzoek door een rechter verhoord. In beginsel kan worden volstaan 
met een verhoor door de politie of de Staatsanwalt (§ 163a StP0). Maar 
bijvoorbeeld de voorgeleiding in verband met een beslissing over het voorarrest 
biedt de verdachte de gelegenheid zijn punten naar voren te brengen. Hetzelfde 
geldt wanneer de rechter de verdachte verhoort op de voet van de § 162 en 165 
StP0. Deze mogelijlcheid moeten we bezien in verbinding met § 163a Abs. 2 StP0. 
Daar wordt de verhorende ambtenaar, politiefunctionaris of Staatsanwalt 
opgedragen de ontlastende feiten van enig belang te onderzoeken, waarvan de 
verdachte bij zijn verhoor melding maakt. Wanneer de verdachte pas bij de rechter 
zijn verzoek naar voren brengt, kan de rechter doen wat de andere functionarissen 
nog niet hebben kunnen doen. Vandaar dat wel van Notbeweisaufnahme gesproken 
wordt. De verdere voortzetting van het aldus aangevangen onderzoek berust ook 
weer bij de Staatsanwalt ex § 167 StP0. 

Of deze mogelijlcheid ook gebruikt mag worden wanneer de verdachte wel 
eerder om onderzoek heeft verzocht, maar tevergeefs, bepaalt de wet niet. Gelet 
op het karakter van de bevoegdheid lijkt dat niet het geval te zijn. Wanneer door 
of namens de Staatsanwalt negatief is beslist heeft de Ennittlungsrechter geen 
competentie om dat te corrigeren. Hij is geen gesuperponeerde instantie voor de 
onderzoeksleiding, maar een plaatsvervanger.' 

4.2.6 	Synopsis: In der Beschrnnkung zeigt sich der Richter 

Hoe in het Duitse stelsel de positie van de rechter in het vooronderzoek is geregeld, 
vatten we tenslotte samen door nog een op een rij te zetten wat de betrokkenheid 
van de rechter betekent voor de leiding van dat onderzoek. Aan de hand daarvan 
trachten we duidelijk te maken dat de rechterlijke rol van toezichthouder en 
onderzoeker zodanig is uitgewerkt, dat voorkomen wordt dat de rechter enerzijds 
de leiding overneemt en anderzijds ondergeschikt gemaakt wordt en zijn 
onafhankelijkheid verliest. 

90 	Roxin, a.w., p. 62-63; Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., p. 664: de politie mag de rechter 
als Notstaatsanwalt niet gebruiken om een onwillige Staatsanwalt te omzeilen. De rechter 
is niet bevoegd de leider van het onderzoek te corrigeren. 

91 	Kleinknecht/Meyer-GoBner, a.w., p. 646, 665; Riess, a.w., aunt. 10 bij § 165 StP0. 
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Ten eerste betekent de goedkeuring van de rechter voor de Staatsanwalt de 
legitimatie vooraf of achteraf voor beperkingen op grondrechten. Vanwege de 
grondwettelijke bescherming zouden bepaalde dwangmiddelen zonder een concrete 
rechterlijke toetsing niet beschikbaar zijn voor het strafrechtelijk onderzoek. Als 
de rechter na afweging van alle belangen zijn zegen geeft, kunnen belangrijke 
ingrijpende middelen voor het onderzoek van de feiten worden ingezet. Aangezien 
de toetsende rechter geen verdere betrokkenheid heeft bij de uitkomst van het 
onderzoek is hij op het succes daarvan niet aanspreekbaar en wegen doelmatigheids-
argumenten (voor of tegen) bij hem geen rol. Hij staat functioneel buiten het 
onderzoek en dient zich daar ook buiten te houden. Alleen aan de deugdelijke 
onafhankelijke afweging van de rechtmatigheid is de rechter gecommitteerd. 

Ten tweede kan de Staatsanwalt door inschakeling van een rechter enkele 
vormen van geconserveerd en dus later bniikbaar bewijs verwerven. Met name 
het verkrijgen van beedigde verklaringen, die ter terechtzitting kunnen worden 
gepresenteerd, behoeft de medewerking van een rechter. Tot het verhoren van 
getuigen en deskundigen is ook de Staatsanwalt we! bevoegd. Alleen de rechter 
beschikt over de mogelijkheid om personen onder ede te stellen. Terzake waarvan 
personen zullen worden gehoord en welke personen, dat wordt echter door de 
Staatsanwalt bepaald 

Het derde punt, met het voorafgaande vergelijkbaar, is de toename van gezag 
die de participatie van de rechter oplevert bij onderzoekshandelingen die op zichzelf 
ook zonder rechterlijke betrokkenheid uitgevoerd kunnen worden. Weliswaar kan 
de rechter hier in beginsel alleen op `Antrag' actief worden en moet hij zich ook 
binnen dat kader bewegen, maar als hij de beslissing heeft overgenomen of bij 
de uitvoering betroldcen is geweest, voegt dat toe aan de autoriteit en wellicht zelfs 
aan het rechtsgehalte van de bevindingen." 

We zien hier dus twee functionarissen die organisatorisch op elkaar zijn 
aangewezen. Ze hebben echter verschillende verantwoordelijkheden en staan ten 
opzichte van elkaar op geen enkel moment in een hierarchische verhouding. De 
rechter kan door de Staatsanwalt Met gestuurd worden, maar wordt wel ingekaderd. 
Zijn taken vervult hij in onafhankelijkheid ten opzichte van de Staatsanwalt, maar 
alleen voorzover die hem worden voorgelegd en zonder beleidsmatige betrokken-
heid bij de loop of de uitkomst van het vooronderzoek. In die gevallen waarin de 
reciter ambtshalve een beslissing neemt of een handeling verricht, is hij 
systematisch aangehaakt bij de Staatsanwalt. Hij treedt op als diens voorlopige 
plaatsvervanger, louter gelegitimeerd door de spoedeisendheid in het concrete geval. 
Deze systematische karakterisering wordt ook wel voor de betroldcenheid van de 

92 	Niet alleen vanwege de grotere onbevangenheid van de betrokken functionaris, maar ook 
vanwege (het recht op) aanwezigheid van de verdediging; zie bijv. §168c en 168d StP0; 
Dahs, a. w., p. 171, 200. 
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rechter in zijn totaliteit gebruikt. Hij verleent slecht 'Rechtshilfe' of ook we! 
'Amtshilfe' aan de justitiele autoriteiten.' Deze kenschets is echter niet onomstre-
den en kennelijk omgeven met allerlei juridische connotaties.' Om die reden laten 
we die discussie verder voor wat zij is. Voor ons doel spreken de feiten, zoals 
hierboven beschreven, duidelijke taal. 

4.3 	Frankrijk 

De Juge d'Instruction, in Franicrijk belast met het gerechtelijk vooronderzoek, is 
een figuur die kan bogen op een imposante historie, die rechtstreeks teruggaat naar 
de Code d'Instruction Criminelle van 1808, een ook in Nederland niet onbekend 
wetboek met een - in ieder geval wat het vooronderzoek betreft - sterk inquisitoire 
inslag. Die positionering is in de Code de Procedure Penal (CPP) van 1959 
nauwelijks gewijzigd." De almachtige positie van de onderzoeksrechter is de laatste 
decennia echter niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Jude tachtiger jaren 
is zelfs voorgesteld, door de commissie-Delmas-Marty, om de Juge d'Instruction 
maar helemaal af te schaffen en het vooronderzoek accusatoir in te richten. Voor 
de wetgever was dat echter een brug te ver. Wel zijn in 1992 enkele wetswijziging-
en gevolgd om de rol van de verdediging in het vooronderzoek te versterken en 
de dominerende positie van de Juge d'Instruction te beteugelen, maar een aantal 
van die voorzieningen is kort nadien weer afgeschaft. Maar, op 1 januari 2001 
treedt toch weer een nieuwe wet" in werking die, ingegeven door voortdurende 
kritiek op de inrichting van het vooronderzoek, de positie van de verdediging 
verstevigt en het toezicht door een hogere rechterlijke instantie (de nieuwe Chambre 
d'Instruction) verscherpt. Een ingrijpende wijziging in de nieuwe wet is het 
overhevelen van de van oudsher bestaande bevoegdheid van de Juge d'Instruction 
om over de voorlopige hechtenis te beschikken naar een nieuwe rechter, de Juge 
des Libertes et de la Detention. De beslissingen van de Juge d'Instruction over 
de voorlopige hechtenis zouden wel eens te veel beinvloed kunnen warden door 
de belangrijke rol die hij op het punt van het vooronderzoek speelt. 

93 	Zie de samenvatting bij Precinct, au',, p. 192. 
94 	De term kornt voor in de Duitse Grondwet en heeft daar een specifieke betekenis. Zie Prechtel, 

a.w., p. 193-196. Deze auteur verkiest de kwalificatie 'Beiordnung'. Kleinknecht/Meyer-
Conner, a.w., p.632, en Roxin a.w., p.61, lijken de term 'Amtshilfe' te reservcren voor de 
toepassing van §162 St130. Zie ook Riess, a.w., aant. 2 bij §I62 StP0 en P.J.P. Tak, 'OM 
en rechter in het Duitse vooronderzoek', D&D 1992, p. 680. 

95 	Zie P.J.P. Tak, Het vooranderzoek rechtsvergelijkend onderzacht, Arnhem: Gouda Quint, 
1990, p. 111 e.v., B. de Smet, De hervorming van het strafrechtelijk vooronderzoek in Belgie 
(diss. Antwerpen), 1996, p. 140 e.v. 

96 	Loi no 2000-516 du 15 juin renforcant la protection de la presomption d'innocence et les 
droits des victimes. 
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Die rol in het vooronderzoek is inderdaad belangrijk. Zodia de Juge d'Instruction 
wordt ingeschakeld, verschuift het accent in het onderzoek geheel naar hem en 
kan hij vervolgens alle bevoegdheden uitoefenen die hij nodig oordeelt om de 
waarheid aan de dag te brengen. De vertegenwoordiger van het OM, de Procureur 
de la Republique, heeft op dat moment geen bevoegdheden meer. Parallelle 
opsporing is in dit stelsel niet denkbaar. Zodra de Juge d'Instruction de zaak 
voldoende onderzocht acht, verwijst hij de verciachte naar de bevoegde zittingsrech-
ter. Daarnaast is hij dus - tot 1 januari 2001 - bevoegd om al dan niet de voorlopige 
hechtenis te bevelen of te verlengen. Een bevel tot voorlopige hechtenis is niet 
mogelijk zonder dat tegelijkertijd de instructie wordt gevorderd. Ook andere 
dwangmiddelen, zoals de telefoontap, de inbeslagneming en de huiszoeking zijn 
gekoppeld aan de instructie. 

Toch verdient dit beeld van de almachtige rechter in het vooronderzoek enige 
nuancering, zoals De Smet terecht aanvoert. Allereerst is een voorafgaande 
rechterlijke instructie alleen verplicht bij een vervolging wegens een crime, dat 
is een delict uit de zwaarste categorie, dat berecht moet worden door het Cour 
d'Assises. Bij andere delicten, die een overtreding of een wanbedrijf opleveren, 
bestaat die verplichting niet. Dan kan de politie zelfstandig, onder toezicht van 
het OM opereren. Dit aspect is niet zonder gewicht, aangezien in Frankrijk een 
opvallende tendens bestaat tot het contraventionaliseren' van misdaden. Feiten 
die als crime vervolgd zouden kunnen worden, kunnen ook als contravention 
worden berecht. Daarbij vervalt dan de anders bestaande plicht een instructie te 
vorderen. Wel is het uiteraard zo, dat als de procureur de la republique de 
voorlopige hechtenis van de verdachte nodig oordeelt, dit toch weer een rechterlijke 
instructie nodig maakt. 

Overigens heeft de politic bij ontdeldcing op heterdaad ruimere bevoegdheden, 
zodat de zaak in die gevallen al redelijk `panklaar' aan de Juge d'Instruction kan 
worden aangeboden. Tot slot ontbreekt het de Juge d'Instruction aan tijd om zelf 
het onderzoek te voeren, zodat veel wordt overgelaten aan de politic, vaak met 
zeer ruim geformuleerde mandaten. 

De positie van de Juge d'Instruction is de laatste tijd niet onomstreden. Zoals 
De Smet heeft onderzocht, komt er veel kritiek vanuit twee verschillende 
invalshoeken.' Zo is er een stroming die betoogt dat de positie van de Juge 
d'Instruction veel te sterk is. Hij beschikt over dermate ruim omsehreven 
bevoegdheden, die hij op eigen initiatief kan uitoefenen, dat gehoopte rechtsbe-
scherming niet wordt geleverd. De onderzoeksrechter kan, zo vinden sommigen, 
onvoldoende afstand nemen van het dossier bij het nemen van zijn beslissingen. 
Ook zou zijn optreden kunnen leiden tot machtsmisbruik en willekeur. Vooral 

97 	A.w., p. 146 e.v. 
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inzake de voorlopige hechtenis wordt de positie van de Juge d'Instruction geregeld 
in twijfel getrolcken. Zijn onderzoekende rol verdraagt zich slecht met de eis dat 
een onafhankelijke en onpartijdige rechter over de voorlopige hechtenis moet 
oordelen. In dit verband werd in 1985 door de wet een speciaal rechterlijk college 
in het leven geroepen, de Chambre d'examen des mises en detention, maar dit 
rechterlijk college heeft, door organisatorische problemen bij de gerechten, nooit 
gefunctioneerd, waarop de oorspronkelijke wetswijziging later mar weer is 
opgeheven. 

Een andere invalshoek van de kritiek op de Juge d'Instruction is dat hij zijn - 
door de wetgever gedachte - centrale rol in het vooronderzoek niet meer kan 
waarmaken. In het huidige tijdsgewricht is hij niet in staat om effectief leiding 
te geven aan het onderzoek. Daarbij speelt ook een rol dat hij vaak mime 
onderzoeksopdrachten aan de politie formuleert, waama van een daadwerkelijke 
controle op de uitvoering van het onderzoek geen sprake meer is. In het verlengde 
van deze Icritiek past ook de opmerking, dat de inschakeling van de onderzoelcsrech-
ter vaak alleen maar plaatsvindt om een of ander dwangmiddel toe te kunnen 
passen. Dat leidt tot een zekere formalisering van de instructie. 

De geuite bezwaren tegen de rol van de onderzoeksrechter leidde, als gezegd, 
in 1985 tot de oprichting van de commissie-Delmas-Marty, die uiteindelijk tot 
de conclusie kwam dat de wettelijke regeling van het vooronderzoek te weinig 
garanties bood voor een objectieve en eerlijke waarheidsvinding. De Juge 
d'Instruction zou dan ook moeten worden afgeschaft en het onderzoek zou aan 
de partijen in het strafproces moeten worden overgelaten. Rechterlijke beslissingen 
zouden in het vooronderzoek door een nieuw type rechter worden gegeven, die 
in de voorstellen kortweg `judge' werd genoemd. Deze voorstellen zijn door de 
wetgever niet overgenomen, waarbij wellicht ook een rol speelde dat de commissie 
opteerde voor een accusatoire inrichting van ook het eindonderzoek, waarbij op 
de terechtzitting alle bewijs mondeling zou moeten worden geproduceerd. 

Uiteindelijk heeft de wetgever zich dus in 2000 de kritiek op de Juge 
d'Instruction wel weer aangetrokken, waarbij de beslissingen over de voorlopige 
hechtenis zijn overgebracht naar de nieuwe Juge des Libertes et de la Detention, 
die de rang van (vice)-president van het gerecht moet hebben. Een andere nieuwe 
rechterlijke instantie is de Chambre d'Instruction, die de oude Chambre 
d'AccuSation opvolgt. Bij dit college kan, in meer gevallen dan thans het geval 
is, door de verdachte een oordeel worden ingeroepen over de beslissingen van 
de Juge d'Instruction. 

De hervormingen in de nieuwe wet brengen mee, aldus de Minister in zijn 
Exposé des motifs, dat de Franse wetgeving thans in volledige overeenstemming 
is gebracht met de verplichtingen die de mensenrechtenverdragen aan Franlcrijk 
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opleggen. De verwachting is echter gerechtvaardigd, dat alle lcritiek op de rol van 
de Juge d'Instruction na de nieuwe wet nog niet verstomd zal zijn. 

4.4 	De betrokkenheid van de Engelse rechter in het vooronderzoek 

Een instructierechter, zoals die op het Europese vasteland wijdverbreid voorkomt, 
kent men in Engeland en Wales niet. Ook in het recente verleden van het daar 
geldende stelsel zal men een rechterlijke functionaris met die hoedanigheid 
tevergeefs zoeken. Niettemin 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 echter bepaald geen monopoliepositie, zoals 
we straks zullen zien. Als toezichthoudende functionaris wordt de rechter, veelal 
een lid van het Magistrates' Court of het Crown Court, af en toe ingeschakeld 
vanwege zijn onalhankelijkheid en afstandelijkheid ten opzichte van het onderzoek, 
maar er zijn in het Engelse recht diverse andere functionarissen waarvan in elk 
geval die afstandelijkheid ook verwacht wordt. In dat opzicht weerspiegelt het 
Engelse recht de zelfde gedachte als in ons land gangbaar is, namelijk dat voor 
een opklimmende graad van toezicht de waarborg gezocht wordt in een toenemende 
afstand ten opzichte van de primair uitvoerende personen. Veel minder dan in het 
Nederlandse recht fungeert de gewone rechter als top in de opklimmende hierarchic 
van supervisie over het handelen in het vooronderzoek. Wat hierbij echter niet 
uit het oog verloren mag worden is het feit dat het Engelse.vooronderzoek in 
beginsel geen bewijs oplevert voor de berechting. Het is vormgegeven vanuit de 
gedachte dat het vooronderzoek de bewijslevering op de zitting moet voorbereiden. 
Met het principe van 'best evidence' is het immers moeilijk verenigbaar, dat de 
resultaten van het vooronderzoek rechtstreeks van waarde zijn voor de waarheids-
vinding. Als bewijsmiddelen ter zitting kunnen bepaalde producten van het 
vooronderzoek overigens wel gebruikt worden, zoals inbeslaggenomen voorwerpen 
en in beperkte mate schriftelijke stuklcen, maar veelal is er dan een verbinding 
met een getuige of deskundige die er in zijn verklaring naar verwijst. Voor de 
gemiddelde strafzaak is met name de verklaring van de politiefunctionaris over 
zijn waarnemingen tijdens het verrichten van het vooronderzoek het sleutelbewijs. 

Het doorzoeken van plaatsen" is een dwangmiddel dat onderworpen is aan 
rechterlijk toezicht, doordat een voorafgaande 'warrant' van een rechter vereist 
is. Een min of meer algemene regeling daarvan geeft de Police and Criminal 
Evidence Act 1984 (PACE), maar doorzoekingsbevoegdheden van oudere datum 
zijn niet alle ingetrokken bij de invoering van deze wet. Zo bestaat er bij 
vermogensdelicten een zoekbevoegdheid voorplaatsten waar gestolen voorwerpen 

98 	Het woord 'premises' is in de PACE ruim gedefinieerd. Blijkens s. 23 PACE worden naast 
gebouwen bijvoorbeeld ook voertuigen, vaar- en vliegtuigen er onder begrepen. 

541 



De rechterlijIte bemoeienis met het strafrorderlificvooronderzoek 	Bijzonder deel 

aanwezig zouden kunnen zijn, op grond van de Thefts Act 1968. Andere 
voorbeelden zijn te vinden in de wettelijke regeling inzake vervalsing, vuurwapens, 
drugs en pomografie." Hoewel er dus wel overlap is met andere regelingen, 
volstaan we hier met een indicatie van de PACE-regeling als voorbeeld van de 
Engelse aanpak. 

Een belangrijke uitzondering op het rechterlijk toezicht volgt al uit de PACE 
zelf. Het doorzoeken van plaatsen toebehorend aan voor bepaalde delicten 
gearresteerde verdachten, teneinde bewijs te verlcrijgen terzake van dat delict of 
daarmee verbonden delicten, is lcrachtens s. 18 PACE slechts onderworpen aan 
toezicht door een hogere politiefunctionaris. Deze uitzondering valt goed te plaatsen 
wanneer we letten op de spoedeisendheid van dit type doorzoeking. Wanneer 
iemand is aangehouden zou het met name in gevallen van heterdaad buitengewoon 
omslachtig zijn om eerst nog een machtiging van een rechter te moeten vragen 
voordat de plaatsen kunnen worden doorzocht waar bewijs te vinden is. Uitstel 
van dat onderzoek zou het wegmaken van bewijs door andere personen, 
gealarmeerd door de arrestatie, wel erg gemakkelijk maken. Dit verklaart echter 
de afwijkende regeling in de PACE onvoldoende. Daarvoor moet primair verwezen 
worden naar het feit dat voor de invoering van de PACE de politie deze bevoegd-
heid al had. Dat heeft de PACE slechts willen codificeren.'" Hoe dit ook zij, 
opmerkelijk is dus dat doorzoekingen in het Engelse recht niet zo zwaar worden 
gewogen, dat elke vorm ervan aan rechterlijk toezicht vooraf onderworpen is. 

Voor doorzoeking en inbeslagneming anders dan ex s. 18 PACE heeft de 
politie dus een machtiging nodig van de rechter. In de reguliere gevallen is dat 
een lid van het Magistrates' Court. Voor gevallen waarin het in beslag te nemen 
materiaal nadere wettelijke bescherming geniet, waarbij met name te denken is 
aan zakelijke documenten met een bepaalde vertrouwelijkheid, is een machtiging 
van een hogere rechter vereist, een lid van het Crown Court.' De procedure 
verschilt echter niet op hoofdpunten. Elke politiefunctionaris kan een verzoek om 
een machtiging bij de rechter indienen. Er zijn voor een geldig verzoek geen 
bepaalde rangeisen gesteld en al evenmin bevat de PACE de eis, dat de vervolgings-
instantie (veelal de CPS) bij de aanvraag betrokken wordt. Wel wordt in de Code 
of Practice B bij de PACE voorgeschreven dat de politiefunctionaris vooraf 
toestemming vraagt van een meerdere, in beginsel van de rang of inspector of 
hoger. In het verzoek aan de rechter moet genoegzaam duidelijk gemaakt worden, 
dat alle wettelijke condities voor de uitoefening van het dwangmiddel zijn vervuld. 

99 	Zie J. Sprack, Emmins on Criminal Procedure, 8th ed. London: Blackstone, 2000, p. 42. 
100 M. Zander, The Police & Criminal Evidence Act 1984, 3rd. ed. London: Sweet & Maxwell 

1995, p. 51. • 
101 S. 9(1) en Schedule 1 PACE: de machtiging wordt dan in beginsel pas gegeven nadat aan 

een bevel tot uitlevering (oak af te geven door een rechter) geen gehoor is gegeven binnen 
de daarvoor gestelde periode. 
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Onder meer moet een uiteenzetting van de feiten de beslissende rechter op de 
hoogte brengen van het belang dat ,de in beslag te nemen voorwerpen in het 
onderzoek hebben, en hem ervan overtuigen, dat de gronden voor doorzoeking 
aanwezig zijn en dat minder verstrekkende maatregelen (bijvoorbeeld een 
doorzoeking met toestemming van de rechthebbende) niet open staan of het 
onderzoeksbelang te zeer benadelen. Ook een stuk waarin de beschuldiging is 
omschreven, moet worden overgelegd; anders kan de rechter niet eens beoordelen 
of er wel een geval voor doorzoeking aanwezig is Ca serious arrestable offence', 
aldus s. 8(1)(a) PACE). 

Voor de behandeling van het verzoek kan de rechter een hoorzitting houden, 
op welke de verzoeker verplicht is alle vragen onder ede te beantwoorden. De 
rechthebbende van de plaats die zal worden doorzocht, wordt niet gehoord. Op 
deze regel vormen de gevallen van doorzoeking en inbeslagneming van bepaalde 
schriftelijke stukken na een eerder bevel tot uitlevering overigens weer een 
uitzondering. Daar wordt de houder van het beschermde materiaal al gehoord op 
het verzoek om een bevel tot uitlevering. De niet gehoorde persoon die bezwaren 
tegen een reeds verleende machtiging wil aanvoeren, kan niet alsnog naar de 
betrokken rechter stappen om een verzoek tot intrekking te doen. Hij moet het 
hogerop zoeken bij de rechter die over de appellen tegen beslissingen van de 
Magistrates' Court oordeelt in de vorm van 'judicial review'. 102 Op basis van de 
stukken en van hetgeen tijdens de hoorzitting wordt verklaard, moet de rechter 
de overtuiging vormen dat een doorzoeking toelaatbaar is. Qua toetsing mag de 
rechter niet al te terughoudend optreden. Bijvoorbeeld is het onvoldoende als hij 
de vermoedens van de politie op redelijkheid toetst. Hij moet zelf die vermoedens 
ook hebben voordat een verzoek mag worden toegewezen, dit teneinde te 
voorkomen dat rechters als stempelautomaten de toepassing van deze vergaande 
bevoegdheid te gemakkelijk sanctioneren.' 

Wanneer het verzoek wordt toegewezen, moet volgens de wet de beslissing 
de naam van de aanvrager, de datum van afgifte en de wettelijke grondslag bevatten. 
Verder moet de plaats die mag worden doorzocht, worden omschreven en de 
goederen waarnaar gezocht gaat worden, dat laatste zo gedetailleerd als mogelijk 
is. De machtiging heeft een geldigheidsduur van een kalendermaand. Daaruit valt 
af te leiden, dat het tijdsaspect geen verplicht onderdeel is van de afweging. De 
beslissing heeft de strekking dat voor enig moment in de komende periode de 
doorzoeking wordt toegestaan. Ook de persoon die de doorzoeking zal uitvoeren, 
wordt niet door de rechterlijke machtiging aangeduid. De machtiging is met beperkt 
tot degene die het verzoek heeft ingediend, maar kan door elke politiefunctionaris 
worden gebruikt, aldus s. 16(1) PACE. De politie is eveneens vrij andere personen 

102 Sprack, a.w., p. 44. 
103 Zander, a.w., p. 28. 

543 



De rechterlilke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek 	Bijzonder deel 

mee te nemenbij de doorzoeking. Bij de betreding van de plaats moet de machtiging 
aan de rechthebbende getoond worden en hem een kopie van het stuk worden 
overhandigd, dat wit zeggen wanneer de omstandigheden en het onderzoeksbelang 
dat toelaten.' Een weigering van het verzoek heeft tot gevolg dat het dwangmiddel 
niet mag worden toegepast. Een nieuw verzoek moet altijd steunen op nieuwe 
feiten, aldus par. 2.8 van Code of Practice B. 

In deze korte samenvatting van de procedure die op doorzoeking van 
toepassing is, komt het machtigingskaralcter van de beslissing duidelijknaar voren. 
Verder blijkt dat in de attitude ten opzichte van de toetsing de waarborg moet 
uitkomen, waarvoor het rechterlijk toezicht is bedoeld: het bieden van extra 
bescherming tegen 'a draconian power'." Deze attitude zal van invloed zijn op 
de mate waarin de politie openheid van zaken geeft over het onderzoek. Een rechter 
die overeenkomstig de bedoeling zich actief opstelt, zal genoeg informatie moeten 
krij gen om de rechtmatigheid en de noodzaak van het dwangmiddel te kunnen 
afwegen. Nergens wordt echter verplicht dat de strategische keuze voor het 
dwangmiddel op een bepaald moment aan de rechter wordt uitgelegd. Bij zijn 
toetsing gaat de rechter dus niet volledig in de schoenen van de politie staan. 
Hoewel het in de door ons bestudeerde literatuur niet als zodanig gesteld wordt, 
zou men kurmen zeggen dat de controle geconcentreerd is op de rechtmatigheid 
van het dwangmiddel.' Door de mime formulering van de wettelijke condities 
zijn zeker ook doelmatigheidsaspecten in de toetsing betrokIcen. Die hebben echter 
geen betrekking op het beleid in een concreet onderzoek, waarvan de rechter 
immers .niets weet, maar op de doelmatigheid en subsidiariteit van de doorzoeking 
met machtiging om in de gegeven omstandigheden de gezochte voorwerpen in 
handen te krijgen. 

Andere dwangmiddelen waarvoor een rechterlijke machtiging vereist is, zijn 
dun gezaaid. Het geval van voorarrest noemen we voor de volledigheid, maar blijft 
gelet op de behandeling van dat onderwerp in een ander deelrapport hier verder 
onbesproken." Er is een redelijke hoeveelheid toezicht op overige dwangmiddelen 
en bevoegdheden door interne politiefunctionarissen, waarbij de rang oploopt 
naarmate de bevoegdheid ingrijpender of verstrekkender is. We verwijzen voor 
een actueel overzicht naar het opstel van Tak.' Ter aanvulling daarop moet echter 

104 Zander, a.w., p.44. 
105 Citaat uit de rechtspraak bij Zander, a.w., p. 28. 
106 Vgl. P. Murphy (ed.), Blackstone 's Criminal Practice, 9th ed., London: Blackstone Press 

1999 (verder aangehaald als Blackstone), p.959: de rechter mag niet meer weigeren, wanneer 
hij eenmaal heeft vastgesteld, dat de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, inclusief de feitelijke 
vemmedens. Voor een beleidstoets is kennelijk geen ruimte. 

107 Zie s. 43 PACE. De regeling van voorarrest laat eveneens de ibevoegdhedenpiramide' mooi 
zien; Zander, a.w., p.96-!03. 

108 P.J.P. Tak (red.), Heimelijke opsporing in de Europese Unie, Antwerpen-Groningen: Intersentia 
2000, p. 207 e.v. 
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melding gemaakt worden van de Regulation of Investigatory Powers Act 2000 
c. 23 (afgekort als RIPA), die in oktober 2000 in werking is getreden. Daarin wordt 
onder meer de regeling inzake de telecomtap en het onderscheppen van poststukken 
opnieuw vastgesteld.' Verder bevat deze wet een regeling van enkele bijzondere 
bevoegdheden, zoals de observatie (tot in de woning), het werken met informanten 
en de bevelen tot het beschikbaarstellen van telecomgegevens met bijbehorende 
decoderingen en decrytiesleutels. Opvallend is dat deze bevoegdheden weliswaar 
gebruikt mogen worden in het kader van de voorkoming of opsporing van ernstige 
strafbare feiten, maar dat ten opzichte van de berechting van het aldus opgespoorde 
feit in een aantal gevallen een strikte scheiding wordt volgehouden. Ten opzichte 
van de strafrechter geldt in beginsel een ondoordringbare muur, waar informatie 
trit het onderschepte verkeer, telecommunicatie en post niet doorheen mag komen; 
s.17 RIPA. 11°  Daarnaast wordt het rechterlijk toezicht, voorzover het al mondjes-
maat in deze wet wordt geregeld, slechts in een enkel geval aan de leden van de 
reguliere gerechten opgedragen't terwijl en voor een preventieve toetsing en voor 
de controle achteraf in hoofdzaak wordt gekozen voor aparte functionele instanties. 
De zaak wordt in een aantal gevallen wel voorgelegd aan functionarissen met een 
mm of meer magistratelijke status, maar hun functie is niet ingebed in de reguliere 
rechterlijke macht en met name is er geen band met het uiteindelijke vormisgerecht. 
We geven hiervan twee voorbeelden. De supervisie over beslissingen tot observatie 
wordt toevertrouwd aan de 'Surveillance Commissioner', met de mogelijkheid 
van beroep op de 'Chief Surveillance Commissioner', beide onafhankelijke 
toezichthouders." 2  Voor de toetsing ex post geldt dat burgers die menen in hun 
rechten te zijn getroffen door een van de handelingen uit de RIPA, zich moeten 
wenden tot een speciaal 'Tribunal', dat over het overheidsoptreden een oordeel 
kan vellen; s. 65 en volgende RIPA. Bij de beslissingen op een klacht kan het 
'Tribunal' vernietiging van gegevens gelasten en verder elke vorm van compensatie 

109 De Interception of Communications Act 1985, door Tak nog wel besproken, wordt ingetrokken. 
110 Voor ons relevant zijn twee uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht, respectievelijk 

genoemd in s. 15(4)(d) en s. 18(7) RIPA. Daar wordt het doorgeven van informatie aan een 
vervolgingsinstantie toegestaan, wanneer deze de informatie nodig zal hebben voor het 
waarborgen van een faire vervolging, waarmee vermoedelijk bedoeld wordt wanneer er feiten 
boven tafel komen, waaruit blijkt dat een lopende vervolging onhoudbaar is. Verder wordt 
het mogelijk gemaakt de informatie aan een rechter in een lopend proces bekend te maken, 
waarmee deze via een paar tussenstappen de zaak kan beeindigen. Dat laatste wordt 
uitdrukkelijk alleen voor zeer uitzonderlijke gevallen gereserveerd, waarin de belangen van 
een goede rechtsbedeling daartoe dwingen. 

111 We noemen hier de rechterlijke toestemming die vereist is voor het bevel tot het verschaffen 
van decryptiesleutels en decoderingen. Deze ligt in het verlengde van het rechterlijk toezicht 
op de bevelen tot uitlevering van schriftelijk materiaal, vereist krachtens s. 9(1) PACE. 

112 Deze figuur was al bij de Police Act 1997 ingesteld en wordt bij de RIPA opnieuw met toezicht 
belast. 
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toekennen die het passend ache 13  Machtigingen tot het onderscheppen van 
communicatie worden verleend door de minister van het Home Office, die ze in 
beginsel persoonlijk moet accorderen. Hier wordt dus weliswaar (evenals onder 
de oude wet) gekozen voor supervisie van buiten de politie-organisatie, maar niet 
voor een functioneel onafhankelijke figuur. 

De in onze ogen beperkte integratie tussen vooronderzoek en eindonderzoek 
is ook waarneembaar in het Engelse recht inzake bewijsuitsluiting. In Engeland 
is bewijsuitsluiting net zo min als bij ons een automatisme, wanneer in de opsporing 
regels zijn geschonden. De op grond van s. 78 PACE ontwikkelde discretionaire 
bevoegdheid biedt volop ruimte om onrechtmatig verkregen bewijs toch mee te 
laten wegen voor de schuldvraag, zelfs wanneer de verdachte wet rechtstreeks 
door de normschending in zijn rechten is getroffen.' Een onrechtmatige 
huiszoeking bij de verdachte leidt dus zeker niet meteen tot bewijsuitsluiting. Voor 
de politie geldt dan wel de verplichting om de onrechtmatig in beslag genomen 
voorwerpen te retoumeren. 115  Aan de rechter kunnen dus wet verzoeken tot 
bewijsuitsluiting worden voorgelegd, maar deze worden getoetst aan de betrouw-
baarheid en relevantie van het bewijsmiddel en de fairheid van de berechting. De 
uitkomst daarvan resulteert niet in een heel strenge rechtspraak op dit punt.' 

Tenslotte nog een korte opmerking over de procesmomenten waarop de rechter 
tot een toetsing van handelingen in het vooronderzoek kan komen. Uit het 
bovenstaande blijkt het bescheiden aantal momenten waarop dat tijdens het 
vooronderzoek kan gebeuren. Bij de procedure voor het verlenen van rechtsingang 
en de bepaling van het vonnisgerecht, de 'committal proceedings', is vervolgens 
uitgesloten, dat een beroep wordt gedaan op onrechtmatig verkregen bewij 
Voorafgaand aan de feitelijke behandeling kan wel gebruik gemaakt worden van 
de vomprocedure uit s. 39 en 40 Criminal Procedure and Investigations Act 1996. 1 ' s  
Die is er juist voor bedoeld om onder meer deze kwesties te beslissen zonder dat 
een reeds ingezworen jury daarop moet wachten. Deze rechter heeft formeel reeds 
de positie van zittingsvoorzitter, op grond waarvan we de conclusie kunnen trekken, 
dat de berechting reeds begonnen is voordat in verband met de vervolging van 

113 Zie s.67(7) RIPA. 
114 Over de gebrekkigheid van s. 78 PACE als 'effective remedy' voor schendingen van art. 

8 EVRM heeft het EHR.M zich uitgelaten in Kahn v. United Kingdom, 12 mei 2000. Daarin 
voorzien de aparte procedures, die hiervoor werden genoemd. 

115 Blackstone 1999, p. 961. 
116 Sprack, a.w., p. 47; A. Ashworth, The Criminal Process. An evaluative study, Oxford: 

Clarendon Press 1994, p. 109. J.A. Andrews & M. Hint, Andrews & Hirst on Criminal 

Evidence, 3rd ed., London: Sweet & Maxwell 1997, p. 43-46 . 
117 Andrews & Hirst, a.w., p.47. 
118 Besproken in het Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, deelrapport 

3, 'Wng in de bezetting tijdens de berechting' (E.F. Stamhuis) p. 136-137. 
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het feit aan de rechter om een oordeel over de onderzoekshandelingen gevraagd 
kan worden. 

4.5 	Nederlandse Antillen en Aruba 

4.5.1 	Inleiding 

Op 1 oktober 1997 is het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse 
Antillen en Aruba ingevoerd (Sv NA/A). Met name op het punt van de inrichting 
van het vooronderzoek bracht dat voor de betrokken landen een radicale 
vernieuwing met zich mee. Voordien moest men zich nog behelpen met het stelsel 
dat uit het Nederlandse wetboek van 1838 stamde, dus met voorlopige informatien, 
rechtsingang, instructie en verwijzing naar de terechtzitting. Deze, voornamelijk 
`papieren wereld' 119 , is door het nieuwe wetboek drastisch opgeruimd. Bij het 
ontwerpen van een meer moderne regeling heeft men niet simpelweg het toen 
bestaande Nederlandse stelsel van het gerechtelijk vooronderzoek overgenomen, 
maar zijn (deels) nog verdergaande vernieuwingen meegenomen.'" 

De in Nederland in de wetenschappelijke discussies destijds al bepleite 
loskoppeling van dwangmiddelen uit het gerechtelijk vooronderzoek is in het 
nieuwe Wetboek consequent overgenomen. Om de dominantie van de officier van 
justitie in het vooronderzoek te onderstrepen, is bij deze dwangmiddelen steeds 
bepaald dat de rechter-commissaris slechts na een vordering van de officier van 
justitie (of, in een enkel geval, op verzoek van de verdachte) tot uitoefening van 
zijn bevoegdheden mag overgaan; de ambtshalve toepassing door de rechter-
commissaris is derhalve uitgesloten. 

Een van de meest spectaculaire noviteiten in het ORO is echter niet 
opgenomen in de definitieve versie van het Wetboek: dat is de zogenaamde mini-
instructie. Gekozen is voor het handhaven van een onderzoekskader, te weten het 
gerechtelijk vooronderzoek, zij het in danig uitgeklede vorm. De bier aangestipte 
punten zullen hieronder enigszins verder worden uitgewerkt. 

4.5.2 	Loskoppeling van dwangmiddelen 

In het nieuwe Sv NA/A is de uitoefening van alle dwangmiddelen - de onderzoeks- 
bevoegdheden die ook tegen de wil van de betrokkene kunnen worden uitgeoefend - 
mogelijk zonder dat een gerechtelijk vooronderzoek gaande is dan we! achteraf 

119 Zie voor de indrukwekkende hoeveelheid formulieren die dat stelsel meebracht A.E. Harteveld 
& D.G. Kock, Een eenvoudige Arubaanse strafzaak, Oranjestad 1994. 

120 Een goed overzicht bieden D.V.A. Brouwer, G.A.E. Thode & D.H. de Jong in: Capita 
Antilliaans en Arubaans procesrecht, Arnhem: Gouda Quint/SSR 1998, m.n. hoofdstuk 5. 
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geopend moet warden. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door 
dwangmiddelen die in wezen accessoir zijn aan de onderzoekshandelingen die 
nog wel in het gerechtelijk vooronderzoek zijn lachtergebleven'. Dat zijn 
bepalingen betreffende het getuigenverhoor, waardoor medebrenging van de getuige 
en eventueel gijzeling van de weigerachtige getuige kan worden bevolen. 

Bij alle overige dwangmiddelen waarbij rechterlijke tussenkomst wordt vereist 
- telefoontap, huiszoeking, onderzoek van post ed. - geldt dat zij buiten het 
gerechtelijk vooronderzoek worden uitgeoefend. Voor de uitoefening van deze 
dwangmiddelen is in de regel een voorafgaande vordering van de officier van 
justitie vereist. Hieruit blijkt dat men afstand heeft genomen van de (in Nederland 
ook reeds Lang achterhaalde) opvatting dat het de rechter-commissaris is die de 
leiding heeft over het voorbereidend onderzoek. Dat uitgangspunt is expliciet 
verwoord in art. 183, tweede lid Sy NA/A: (de °Meier van justitie) `heeft de leiding 
van het gehele voorbereidende onderzoek, onverminderd het in dit wetboek 
bepaalde omtrent de tussenkomst van de rechter-commissaris.' 

In een enkel geval is de uitoefening van een bevoegdheid door de rechter-
commissaris ook mogelijk na een verzoek daartoe van de verdachte. Dat is het 
geven van een opdracht aan een deskundige om een vergelijkend onderzoek aan 
celmateriaal te doen (DNA-onderzoek). In wezen betreft dit een variant van het 
meer algemene deskundigenonderzoek dat in het luitgeklede' gerechtelijk 
vooronderzoek is gehandhaafd en dat - uiteraard - ook op verzoek van de verdachte 
kan worden opgedragen. 

Een systematisch vreemde eend in de bijt lijkt art. 130 Sy NA/Ate zijn. Daarin 
wordt de rechter-commissaris een (algemene) inbeslagnemingsbevoegdheid 
gegeven. In het ORO was de uitoefening van die bevoegdheid ook afhankelijk 
van een voorafgaande vordering van de officier van justitie, maar in de laatste 
Nota van Wijziging is die voorwaarde geschrapt.' Maar, blijkens de Nota van 
Toelichting wordt met name gedacht aan de mogelijkheid van inbeslagneming 
tijdens een huiszoekingi n  Dat wordt systematisch niet bezwaarlijk geacht omdat 
hij de inbeslagneming dan doet in het kader van een bevoegdheid die hij toch al 
heeft.' Deze verzoenende opmerkingen nemen echter niet weg dat de bepaling 
heel algemeen is geformuleerd. De verruimde werking van het schrappen van de 

121 Men raadplege voor een handzaam overzicht van de wetsgeschiedenis T.M. Schalken en S.W. 

Mul (red.), Het nieuwe Wetboek van strafvordering van de Nederlandse Ant/lien en Aruba, 
Arnhem: Gouda Quint 1999. 

122 Op grand van art. 138 is de R-C, op vordering van de officier van justitie, bevoegd tot het 

doen van huiszoeking. Blijkens art. 138 geschiedt de huiszoeking door of onder leiding van 
de R-C, zoveel mOgelijk in aanwezigheid van de officier van justitie. 

123 De Dodder bepleit dan ook een restrictieve uitleg van art. 130 SvNA/A, zie zijn bijdrage 
aan E. Duijneveld en M. Hardoar (red.), Net nieuwe wetboek van strafvordering van de 
Nederlandse Ant/lien en Aruba. Commentaar en beschouwingen, 's Gravenhage: Sdu 1997, 
p. 30. 

548 



Bijzonder deel 	De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek 

vordering van de officier van justitie heeft ook consequenties voor het bevel tot 
uitlevering door de rechter-commissaris (art. 131 e.v.). Dat kan nu ook ambtshalve 
door de rechter-commissaris worden gegeven, aangezien hij ook los van een 
vordering van het OM bevoegd is tot inbeslagneming. 

In het algemeen kan worden gezegd dat uit het Sv NA/A blijkt van een, op 
een enkele uitzondering na, heldere systematische keuze, waarbij de officier van 
justitie de leiding heeft over het vooronderzoek waarbij rechterlijke betroklcenheid 
uiteraard niet kan worden gemist. Deze betrokkenheid, ter waarborging van 
fundamentele rechten van verdachten en derden, is echter buiten het gerechtelijk 
vooronderzoek vormgegeven. 

4.5.3 	Toetsingskader voor de rechter-commissaris 

Uit het in Sv NA/A opgezette nieuwe stelsel voor rechterlijke betrokkenheid kan 
wellicht een wat meer algemeen kader voor de toetsende rol van de rechter-
commissaris in zijn nieuwe gedaante worden afgeleid. Daaraan is wel behoefte, 
aangezien het oude gerechtelijk vooronderzoek met zijn duidelijke koppeling aan 
de beslissing omtrent al dan niet verdere vervolging niet meer als referentiepunt 
kan dienen. Een eerste duidelijk ijkpunt is het gegeven dat uitoefening c.q. 
machtiging tot toepassing van een dwangmiddel geschiedt op vordering van de 
officier van justitie. Een wellicht moeizaam te verdedigen uitzondering daarop 
zagen we ten aanzien van de inbeslagneming in de vorige paragraaf. Verder is 
het Wetboek niet geheel consequent waar het gaat om de inhoud van de vordering. 
In de meeste gevallen dient die vordering 'met redenen omkleed' te zijn. Dat geeft 
enige aanwijzing, zij het dat de mogelijke inhoud van de redengeving in het 
ongewisse wordt gelaten. Men zal wel gedacht hebben aan de plicht voor de officier 
van justitie om de belangrijkste gegevens waaruit de feitelijke en juridische 
grondslag voor uitoefening van de bevoegdheid blijkt aan de rechter-commissaris 
te verschaffen. 

In een aantal gevallen is een dergelijke eis echter niet expliciet gesteld. Zo 
ontbreekt een nadere aanduiding van de inhoud van de vordering bij de bewaring 
die door de rechter-commissaris kan worden bevolen. Dat gebrek kan wellicht - 
net als ten onzent het geval is - worden `rechtgebreid' door de eis dat in het bevel 
van de rechter-commissaris het strafbare feit - het geval van voorlopige hechtenis - 
en de gronden daarvoor moeten worden vermeld (art. 110 Sv NA/A). Het ligt in 
de rede te verwachten dat de grondslag en nadere redengeving voor de bewaring 
door de officier van justitie in zijn vordering worden aangeleverd. 

Een ander geval waarin de wet geen eisen stelt aan de vordering is art. 136, 
het, buiten huiszoeking, doen van onderzoek op elke plaats. Hier zou men kunnen 
denken dat de relatief lichte aard van het dwangmiddel een uitzondering zou 
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toelaten. Maar een dergelijke uitzondering is moeilijker te verdedigen bij het 
onderzoek naar celmateriaal (art. 79). Ook daar worden geen eisen gesteld aan 
de vordering. Het lijkt eerder aannemelijk dat de wetgever in de genoemde gevallen 
per abuis heeft verzuimd de elders gestelde eisen aan de vordering van de officier 
van justitie te vermelden. 

In de toetsing van de rechter-commissaris worden, en dat is de kern van de 
zaak, per dwangmiddel de eventuele gevallen waarin en de gronden voor toepassing 
betroklcen. Dat levert `harde' ijkpunten op. Voor elk dwangmiddel worden wettelijk 
vastgelegde eisen aangegeven ten aanzien van de ernst van het strafbare feit en 
de relatie tussen het dwangmiddel en het belang van het onderzoek. Hier komen 
wij bekende varianten tegen, zoals de koppeling aan gevallen van voorlopige 
hechtenis of de eis dat de uitoefening strikt noodzakelijk dient te zijn voor het 
onderzoek. 

Een aanvulling bij het toetsingskader biedt art. 71 Sv NA/A. Daarin worden 
enkele belangrijke beginselen die bij toepassing van elk dwangmiddel gelden 
aangegeven. Het gaat hierbij om codificatie van voorheen ongeschreven recht, 
zodat van een echte aanvulling van het recht niet gesproken kan worden. Wel levert 
deze codificatie een heldere explicitering op. Genoemd worden in art. 71 kortweg 
de eis van proportionaliteits- en subsidiariteit en het verbod op willekeur en 
detoumement de pouvoir.' m  Dat hiermee niet een uitputtende lijst van beginselen 
wordt aangegeven, blijkt al uit het gegeven dat in het ORO ook het nemo debet 
bis vexari-beginsel werd gecodificeerd. Bij Nota van Wijziging is dit onderdeel 
geschrapt, aangezien dit beginsel zich niet goed zou lenen voor onverkorte 
wettelijke vastlegging. De status van beginsel werd aan het nemo debet his vexari 
hiermee uiteraard niet ontzegd. 

Al met al kunnen in Sv NA/A drie ijkpunten voor de rechter-commissaris 
in zijn toetsende rol worden herkend: de begrenzing door de vordering van de 
officier van justitie, de per dwangmiddel wettelijk gestelde eisen op het punt van 
gevallen en gronden, en de toetsing aan (grotendeels wettelijk geformuleerde) 
algemene beginselen. Deze ijkpunten' zijn behoudens ten aanzien van de 
beginselen niet algemeen geformuleerd. Dat levert enige systematische onduidelijk-
heden op. Dat bleek bij de inbeslagneming door de rechter-commissaris en evenzeer 
bij het ontbreken van eenvormige eisen ten aanzien van de vordering van de officier 
van justitie. Een algemene uitwerking naar vorm en inhoud van het door de rechter-
commissaris te geven bevel c.q. de te verlenen machtiging ontbreekt ook. Naar 
Nederlands voorbeeld zijn uitsluitend aan de bevelen met betrelcking tot voorlopige 
hechtenis nadere eisen gesteld (art. 110 Sy NA/A e.v.). 

124 Zie hierover nader G.J.M. Corstens, 'Het nieuwe Wetboek van Strafvordering en het 
ongeschreven recht', in de in de vorige noot genoemde bundel, p. 11 e.v. 
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4.5.4 	Ilandhaving' van het gerechtelijk vooronderzoek 

In het nieuwe SvNA/A is het gerechtelijk vooronderzoek uiteindelijk gehandhaafd. 
De in het ORO voorgesteld mini-instructie is bij Nota van Wijziging geschrapt. 
Art. 218 luidde: 
`Wanneer de zaak niet ingewikkeld is of de omvang van het door de rechter-
commissaris te verrichten onderzoek beperkt zal blijven, kan hij de hem bij het 
gerechtelijk vooronderzoek toegekende bevoegdheden uitoefenen zonder dat een 
gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld. De officier van justitie kan in dat geval 
volstaan met een belcnopte omschrijving van het feit. (...)' 

Er bestond te veel systematische onduidelijkheid over de verhouding van dit 
verkorte onderzoekskader tot enerzijds het gewone gerechtelijk vooronderzoek 
en anderzijds de inkadering van de rechterlijke betroldcenheid bij dwangmiddelen. 
Dat zou veel gecompliceerde vragen kunnen oproepen. En volgens de Nota van 
Toelichting was de processuele meerwaarde van de mini-instnictie ten opzichte 
van het inmiddels sterk vereenvoudigde gerechtelijk vooronderzoek niet goed aan 
te geven. Daarom werd gekozen voor handhaving van slechts een onderzoeksvari-
ant, te weten het (vereenvoudigde) gerechtelijk vooronderzoek. 

Dit nieuwe gerechtelijk vooronderzoek biedt slechts plaats aan een beperkt 
aantal bevoegdheden van de rechter-commissaris. Het biedt plaats aan de 
mogelijkheid getuigen te horen (waarbij een aparte regeling is getroffen voor 
`bedreigde getuigen% het opdragen van deskundigenonderzoek en het verhoor van 
de verdachte. Bij de bepalingen omtrent het getuigenverhoor zijn hulpbevoegdheden 
gegeven ten aanzien van medebrenging en gijzeling van getuigen. Het verhoor 
van de verdachte is niet geheel vrijblijvend van aard; een bevel tot medebrenging 
is mogelijk, mits dat in verband met het onderzoek naar de persoon van de 
verdachte strikt noodzakelijk is. Daarnaast heeft de rechter-commissaris de 
mogelijkheid elke plaats behalve een woning te schouwen. Deze bevoegdheid zal, 
zo denken wij, als min of meer accessoir aan de bepalingen omtrent het verhoor 
van de getuige en de verdachte moeten worden gezien. Voor het verkrijgen van 
voldoende inzicht in een bepaalde situatie zal soms een uitstapje nodig zijn. Voor 
verdergaand onderzoek kan de bepaling niet bedoeld zijn, nu daarvoor buiten het 
gerechtelijk vooronderzoek om de mogelijkheden zijn geschapen. 

Een echte vreemde eend in de bijt is de in het gerechtelijk vooronderzoek 
gehandhaafde bepaling (art. 235) omtrent onderzoek aan (en in) het lichaam en 
de kleding van de verdachte en mogelijke derden. Daarvoor is een voorafgaande 
vordering van de officier van justitie vereist. De meerwaarde ligt hierbij in de 
mogelijkheid derden aan een onderzoek te onderwerpen, aangezien ten aanzien 
van de verdachte buiten het gerechtelijk vooronderzoek reeds voorzieningen zijn 

551 



De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek 	Bijzonder deel 

getroffen (art. 78). Waarom de algemene lijn om dwangmiddelen los te koppelen 
van het gerechtelijk vooronderzoek bier niet is gevolgd is een raadsel. Een zelfde 
raadsel bestond in het ORO ten aanzien van het door de rechter-commissaris te 
geven bevel tot opneming van de verdachte ter observatie, in verband met een 
onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. Die bevoegdheid is echter bij de laatste 
Nota van Wijziging alsnog van het gerechtelijk vooronderzoek losgeweekt (thans: 
art. 175). Art. 235 is daardoor als laatste 'corpus alienum' in het gerechtelijk 
vooronderzoek achtergebleven. 

Voor het overige lijkt het gerechtelijk vooronderzoek op het eerste gezicht 
sterk op het Nederlandse voorbeeld. Aan het instellen ervan dient een vordering 
van de officier van justitie vooraf te gaan, waarin het feit wordt omschreven en 
de verdachte wordt aangewezen. Een ambtshalve gerechtelijk vooronderzoek is 
mogelijk indien de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt en is dan beperkt 
tot het feit waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen. 

Binnen dit bekende algemene kader zijn echter opvallende beperkingen gesteld 
aan de positie van de rechter-commissaris. Aan de uitoefening van de `Icembe-
voegdheden' in het nieuwe gerechtelijk vooronderzoek - het verhoor van de 
verdachte, getuigen en deskundigen - dient namelijk een vordering van de officier 
van justitie dan wel (ten aanzien van de twee laatstgenoemde bevoegdheden) een 
verzoek van de verdachte vooraf te gaan. Dat betekent dat de rechter-commissaris 
niet meer ambtshalve die bevoegdheden kan uitoefenen, die hij in het belang van 
het onderzoek noodzakelijk zou oordelen. Het oordeel over hetgeen in het belang 
van het onderzoek van de rechter-commissaris wordt verlangd, is dus voorbehouden 
aan de officier van justitie. Voor het verhoor van de verdachte die zich in voorlopige 
hechtenis bevindt, is een iets minder vergaande variant ontwikkeld. In art. 236 
staat geformuleerd dat de rechter-commissaris in overleg met de officier van justitie 
de verdachte voor zich kan doen verschijnen. Deze afwijking van het normale 
stramien houdt ongetwijfeld verband met het ambtshalve gerechtelijk vooronder-
zoek, dat ten aanzien van voorlopig gehechten kan worden ingesteld. Het in zo'n 
geval koppelen van het verhoor van de verdachte aan een vordering van de °Meier 
van justitie zou in extreme gevallen de verdedigingspositie van de verdachte kunnen 
ondermijnen. 

In zijn algemeenheid is dus de lijn, die ook al bij de inschakeling van de 
rechter-commissaris bij dwangmiddelen bleek, doorgetroldcen. Het leiderschap' 
van de officier van justitie wordt gedurende het gehele vooronderzoek, inclusief 
het gerechtelijk vooronderzoek bevestigd. Opvallend is daamaast de ruimhartige 
toekenning van verdedigingsmogelijkheden tijdens het gerechtelijk onderzoek. 
Dat betekent tegelijkertijd dat de typisch rechterlijke functie van de rechter-
commissaris, namelijk het als neutrale autoriteit toezien op de realisatie van 
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verdedigingsrechten, goed tot zijn recht komt. Van enige strijd met de versterking 
van de rol van de officier van justitie is daarbij geen sprake. 

Als het onderzoek is voltooid, wordt het door de rechter-commissaris gesloten. 
Daartegen is geen verdere voorziening mogelijk. Na sluiting dient de officier van 
justitie binnen een maand een beslissing omtrent verdere vervolging te betekenen 
aan de verdachte. Het is in de algehele systematiek van het nieuwe vooronderzoek 
eigenlijk niet goed aan te geven waarom juist aan het afronden van het rechterlijk 
onderzoek een strikte termijnstelling moet worden verbonden. Welbeschouwd 
is dit laatste aspect - de termijnregeling na sluiting - het enige wezenlijke 
systematische verschil met de gewraakte mini-instructie. Anders gesteld, zou de 
termijnstelling na beeindiging van het danig uitgeklede gerechtelijk vooronderzoek 
geschrapt zijn, dan was in processuele zin een kader ontstaan dat uiteraard nog 
wel met de naam gerechtelijk vooronderzoek getooid had kunnen zijn, maar 
evengoed mini-instructie genoemd had kunnen worden. 

4.6 	Lessen uit de rechtsvergelijking 

Samenvattend duiden we bier tenslotte kort het gevarieerde beeld aan, dat de 
vergelijking van de verschillende stelsels - cultuurafhankelijk en historisch bepaald 
als ze zijn - heeft opgeleverd. In Engeland staat het onmiddellijkheidsbeginsel 
zo zeer op de voorgrond, dat voor een onderzoekstaak van een rechter in het 
vooronderzoek geen plaats is. Wel is een vrij gecompliceerd stelsel van waarborgen 
tegen grondrechtsinbreuken actief, waarin een rechter via het voorafgaande verzoek 
om een 'warrant' betrokken is. In het kader daarvan heeft hij een actieve 
rechtmatigheidscontrole uit te voeren. Franlcrijk vertoont in haar inquisitoire 
vooronderzoekstraditie meer en meer de neiging om verdedigingsrechten in het 
vooronderzoek een plaats te geven. In het kader daarvan worden pleidooien om 
de toetsingsfunctie los te weken van de onderzoeksrechter meer gehonoreerd dan 
voorheen het geval was. In Duitsland zien we de voltooiing, 25 jaar geleden al, 
van de ontwikkeling van onderzoeksrechter naar rechter in het onderzoek. Deze 
keuze is in de regeling uitgewerkt vanuit de gedachte dat de rechterlijke meerwaarde 
ligt in de onafhankelijkheid waarmee hij zijn verrichtingen doet, een onafhankelijk-
heid die met een of andere leidersrol in het onderzoek niet verenigbaar is. Voor 
de Nederlandse Antillen en Aruba tenslotte geldt, dat daar met het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering de op een na laatste stap reeds gezet is. Alle dwangmiddelen 
zijn uit het gerechtelijk vooronderzoek gehaald en het gerechtelijk vooronderzoek 
zelf is alleen in naam gehandhaafd. Het heeft slechts de beperkte bedoeling om 
een kader te bieden voor specifieke onderzoekshandelingen, zoals het horen van 
getuigen. 
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Met de nodige voorzichtigheid zouden we kunnen stellen, dat ook buiten ons land 
de beweging gaat in die richting dat de onalhankelijkheid, die bij de toetsing van 
grondrechtsinbreuken wordt verwacht, meer moet zijn dan alleen de institutionele 
onafhankelijkheid van een rechter als zodanig. Wanneer de onderzoeksrechter 
een actieve betrokkenheid heeft en houdt bij het uitvoeren van het vooronderzoek, 
dan wordt hij meer en meer ongeschikt geacht om als onafhankelijke toetser 
tegenwicht te bieden tegen de opsporende en vervolgende overheidsinstanties. 
Soms wordt hij dan ontdaan van zijn onderzoekstaak, soms wordt de toetsing niet 
(meer) aan hem toevertrouwd. In het eerste geval schuift zijn positie in het stelsel 
op in de richting van de zittingsrechter, in het tweede in de richting van de 
opsporingsfunctionarissen. 

5 	Uitgangspunten voor een toekomstige regeling 

Si 	Melding 

In het voorafgaande (hoofdstuk 2 van dit deelrapport) hebben we een afkalving 
laten zien van de positie die de rechter in het vooronderzoek heeft. Tegen het 
uitdij en van het politieel onderzoek heeft die positie kennelijk niet als een dam 
gefunctioneerd. Integendeel, de ontwikkeling waarin een steeds deskundiger 
wordende politic een steeds prominentere rot in het vooronderzoek verkreeg, is 
in de wetgeving alleen maar bevestigd. Wel is ten opzichte van de politie de 
leidende positie van de officier van justitie in stand gebleven en recentelijk opnieuw 
geaccentueerd. Wij opteren echter voor het daamaast vasthouden en waar nodig 
herstellen van de rot die de rechter in de het vooronderzoek te vervullen heeft, 
maar dan wel naar modeme maatstaven. Dat daartoe de systematiek ook 
gemodemiseerd moet worden spreekt vanzell Laten we geen nieuwe wijn in oude 
zakken doen. Die zijn voor het opvangen van de te verwachten spanningen 
onvoldoende flexibel. 

Rechterlijke betrokkenheid in welke vorm dan ook zien wij dus als een 
constante factor in de regeling van het strafvorderlijk vooronderzoek, ook voor 
de toekomst.' Momenteel bekleedt de officier van justitie een leidende rol in het 
vooronderzoek, maar dat maalct betrokkenheid van de rechter niet overbodig. Hoe 
meer het OM gecommitteerd is aan het belang van het onderzoek, des te meer zal 
de rechtsbescherming van een onafhankelijke rechter verwacht worden. Wanneer 
de versterking van de rol van de politie in de toekomst nog verder zou doorzetten, 
zou dat een verschuiving veroorzaken in de verhouding tussen het OM en de politie. 

125 Zie veer het verleden Notulen staatscommissie-Ort, twaalfde vergadering 1 december 1910, 
p. 1-2 en 6-8. 
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5.2 	De rechterlijke functies 

De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek 

Ook al zou het OM daarbij meer op afstand komen ten opzichte van de opsporing, 
zou dat de behoefte aan een derde, die staat voor het onafhankelijk waarborgen 
van de rechtsbescherming in het onderzoek, niet wegnemen. Met name wanneer 
een duidelijker profilering van het vervolgingsbelang ten opzichte van het 
politiewerk zichtbaar zou worden, zoals dat in talrijke staten het geval is, en het 
OM vooral gedacht wordt als procespartij op de zitting, blijft er behoefte aan 
neutraliteit. Er blijft voldoende reden om - in welk toekomstperspectief dan ook - 
de rechter terug te halen in het vooronderzoek. Deze principe-uitspraak zullen 
we hierna verder uitwerken door allereerst te beschrijven wat we als de bijzondere 
toegevoegde waarde zien van bemoeienis van de rechter met het vooronderzoek 
en onze gedachten te ontwikkelen over de functies die de rechter in die fase 
uitoefent. Vervolgens concretiseren we dat in een grove schets van de verschillende 
onderdelen van het stelsel, zoals ons dat voor ogen staat. Tenslotte tonen we de 
consequenties voor de relatie van de rechter-commissaris' met de zittingsrechter 
en de officier van justitie. 

Wanneer we willen bepalen wat naar huidige maatstaven de grond kan zijn voor 
inschakeling van de rechter in het vooronderzoek dan zoeken we naar de specifieke 
functie van rechterlijke bemoeienis in de fase van feitelijk onderzoek, dat in 
beginsel een voorlopig karakter heeft. Dat wil zeggen, dat de onderzoekshandeling-
en in deze fase in beginsel nog geen gezaghebbende vaststelling van de materiele 
waarheid opleveren. Daartoe dient immers in het systeem de beraadslaging en 
beslissing door de zittingsrechter. In de berechtingsfase worden de definitieve 
oordelen geveld, om welke reden daar ook het optimum aan waarborgen gezocht 
moet worden. Een van die garanties is de rechterlijke hoedanigheid van de 
beslissende functionaris(sen), wat een onpartijdig en onbevangen onderzoek en 
waardering van de resultaten van het vooronderzoek garandeert, alsmede een 
neutraal toezicht op de naleving van de rechten van de verdediging. We moeten 
de hoofdlijnen voor het vooronderzoek dus trekken vanuit deze typering, die al 
eerder ontwilckeld is (zie voor het eerste interimrapport het algemeen deel'). Dat 
betekent in ieder geval een bepaalde beperking van de ruimte voor rechterlijk 
onderzoek in de voorfase. Die ruimte mag niet zo groot worden dat het zittingson-
derzoek de facto van zijn betekenis beroofd wordt. In beginsel vindt rechterlijk 
onderzoek voor de berechting alleen plaats, wanneer daar zwaarwegende redenen 
voor zijn. Voor een instructierechter als zelfstandig onderzoeker zien wij dus geen 

126 Wij blijven vooralsnog de rechter in het vooronderzoek aanduiden als rechter-commissaris. 
Het is een kwestie van verdere uitwerking in hoeverre de contouren van het huidige rechter-
commissariaat behouden kunnen blijven. 
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ruimte meet De rechtsontwildceling van de afgelopen decennia waarderend, gaan 
we ervan uit dat ook de wetgever de combinatie van de zelfstandig onderzoeker 
met de andere functies die de rechter-commissaris moest uitoefenen, meer en meer 
naar de achtergrond heeft laten verdwijnen. Daarbij is bezegeld dat de rechter niet 
gedquipeerd is om in het onderzoek het voortouw te nemen, maar ook dat hem 
dat naar huidige maatstaven strijd oplevert met zijn andere taken, met name het 
onafhankelijk controleren van de dwangmiddelentoepassing.' Bovendien vormt 
een gerechtelijk onderzoek allang geen essentieel onderdeel meer van de 
vervolging. Ons huidige stelsel was wel vanuit deze gedachte opgezet. Daarom 
moeten we voor het bepalen van de grondtrekken van de toekomstige inzet van 
de rechter in het voorbereidend onderzoek afstand nemen van het huidige 
gerechtelijk vooronderzoek, waarin een rechterlijk functionaris voorzien van de 
meest omvattende ambtshalve bevoegdheden op pad gestuurd werd om de zaak 
op te helderen. 

Wanneer onderzoeksonderdelen al in het vooronderzoek min of meer definitief 
voltooid worden in die zin dat een voile evaluatie en verificatie van het bewijs 
ter zitting onmogelijk of zeer moeilijk zal zijn, vormt dat een aanslag op het 
hierboven vermelde optimum. Als minimum geldt dan, dat de waarborgen zo veel 
mogelijk gelijk zijn aan die van de zitting. Dat levert - evenals thans - Oen van 
de zwaarwegende redenen op om een rechter daadwerkelijk bij het onderzoek te 
betrekken, teneinde op dat moment de benodigde onbevangenheid ten opzichte 
van de feiten en de naleving van de verdedigingsrechten te garanderen. Concreter 
uitgedrukt zien we dat de rechtswaarborgen, die onder art. 6 EVRM voor de 
berechting gelden, bun schaduwen dan reeds vooruitwerpen. De aard van de 
rechtelijke betrokkenheid die hieruit voortvloeit, zou men als een afspiegeling 
kunnen zien van die bij de berechting: neutraal onderzoekend, waar nodig 
tegenwicht biedend tegen de inbreng van politic en justitie en met respect voor 
ieders rechten de feiten vaststellend die relevant zijn voor de berechting. De rechter 
in het vooronderzoek vormt zo een voorpost van de strafvorderlijke berechting. 

127 Aan het slot van het vorige hoofdstuk stelden wij reeds, zij het met de nodige voorzichtigheid, 
dat de ruimte voor de instructierechter als tussenfiguur in den brede geleidelijk aan is of wordt 
verkleind. Deze evolueert of tot een super-rechercheur aan de zijde van de onderzoekers 
of tot een vroege substituut-zittingsrechter, die 'alvast' de rechtmatigheid van de bewijsverza-
meling controleert, welke laatste rol verzelfstandigd wordt, aangezien de toetsing niet alleen 
voor de te berechten persoon maar voor elke drager van een grondrecht bescherming heeft 
te bieden. Len rechter die geknipt is om beide te doen, zien we in diverse Europese stelsels 
in varierende snelheden terugtreden. Len van de oorzaken van dit veranderende beeld vormt 
de toegenomen aandacht voor de grondrechtenbescherming, maar zeker ook de eerder 
genoemde uitbreiding van de rol van de politic (zie par. 2.3) heeft hiertoe bijgedragen. 
Overigens, reeds bij de staatscommissie-Ort wordt de vereniging van instrueren en beslissen 
als problematisch voor de rechterlijke neutraliteit geafficheerd; zie Notulen staatscommissie-
Ort, twaalfde vergadering van 1 december 1910, p. 10; resulterend in een `amphibisch' 
karakter; achttiende vergadering van 2 februari 1911, p. 15. 
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De eerste reden leidt dus tot de mogelijkheid van rechterlijke onderzoekshandeling-
en die vrij dicht tegen het onderzoek ter terechtzitting aan gesitueerd zijn. Bij de 
opsomming van gevallen waarvoor deze weg opengesteld wordt, dient dan ook 
steeds de afweging te zijn of ten opzichte van de betrokkenheid van de zittingsrech-
ter een rechter-commissaris werkelijk de betere oplossing biedt. Dat kan zich 
voordoen, wanneer de situatie ter zitting zich verzet tegen het verrichten van de 
handeling aldaar (bescherming van getuigen), maar ook gevallen waarin het tijdstip 
of de locatie van de zitting het probleem vormen, komen hiervoor in aanmerking 
(verhoor onder ede van buitenlandse getuige of van een getuige die later niet meer 
beschikbaar zal zijn; schouw van bepaalde grote voorwerpen of van plaatselijke 
situaties; het laten verrichten van deskundigenonderzoek). Naast de abstracte 
afweging van gevallen en voorwaarden door de wetgever dient de rechter, warmer 
om zijn betrokkenheid gevraagd wordt, ook in concreto af te wegen of zijn rol 
als voorpost inderdaad noodzakelijk is en alleen door het nastreven van rechtens 
respectabele belangen is ingegeven. 

Het is echter niet alleen met het oog op een min of meer nabije berechting 
dat het verrichten van een onderzoekshandeling door een rechter ten opzichte van 
het onderzoek door de politie een bepaalde meerwaarde oplevert. In het bijzonder 
wanneer er nog helemaal geen vervolgingsbeslissing gevallen is, kan er moeilijk 
vanuit een aanstaand zittingsonderzoek beredeneerd worden dat de onderzoekende 
functionaris in bepaalde gevallen de kwaliteiten en de aanpak van een rechter moet 
vertonen. Het vooronderzoek is niettemin even cniciaal voor het nemen van 
beslissingen over de verdere gang van zaken als voor het verzamelen van bewijs 
ter zake van een te berechten strafbaar feit. Een bepaald tegenwicht in de vorm 
van een persoon in een onafhankelijke positie met een onbevangen kijk op de feiten 
kan er ook hier voor zorgen, dat het onderzoek kwalitatief goed, dat wil zeggen 
met voldoende garanties omgeven is, inclusief het waken voor de rechten van de 
verdediging bij de uitvoering van de onderzoekshandeling. Dit resulteert in de 
volgende zwaarwegende reden om rechterlijke onderzoekshandelingen mogelijk 
te maken. Ook voordat de vervolgingsbeslissing genomen wordt, dient het 
vooronderzoek evenwichtig te zijn. Ter waarborging daarvan is de inzet van een 
rechter bij een onderzoekshandeling een belangrijke aanwinst. Op het bereiken 
van die meerwaarde moet het optreden van een rechter-commissaris dan ook gericht 
zijn, wanneer hij in deze fase geadieerd wordt. Wanneer hij daaraan (nog) niets 
kan bijdragen, dient hij dan ook (vooralsnog) af te zien van het verrichten van 
onderzoekshandelingen. Degene die de inzet van de rechter vraagt zal daarop zijn 
argumentatie moeten richten. Het is overigens niet een hoofddoel, maar wel mooi 
meegenomen, dat de rechterlijke verrichtingen kunnen resulteren in processueel 
goed houdbaar materiaal. Mocht het wel tot een berechting komen, dan kan het 
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rechterlijk proces-verbaal bij de beraadslaging en beslissing betrokken worden. 
Dat voorkomt dubbel werk. 

Tot nu toe is beschreven hoe wij de hindering zien voor het verrichten van 
onderzoekshandelingen door de rechter tijdens het vooronderzoek. Dat resulteerde 
in twee aan elkaar verwante vormen van inzet van de rechter: de rechter die feiten 
verifieert en vastlegt als voorpost voor de zittingsrechter en de rechter die voor 
evenwicht zorgt in de aanloop naar de beslissing over de richting van het verdere 
onderzoek of over de vervolging. Naast deze tweeledige onderzoeksfunctie hoort 
nog een andere hoofdlijn te worden getrokken. Het strafvorderlijk vooronderzoek 
is namelijk ondenkbaar zonder inbreuken op grondrechten. Inbreuken op 
grondrechten vergen een rechterlijke toetsing vooraf zo stelde de commissie-
Van Traa het kortweg vast.' In de grondrechtenparagraaf van onze Grondwet 
en in verdragstelcsten is voor deze stelling geen ondersteuning te vinden. Slechts 
bij het geval van vrijheidsbeneming (art. 15 GW, art. 5 EVRM, art. 9 IVBP) en 
inbreuken op het briefgeheim (art. 13 OW) wordt rechterlijk toezicht als minimum 
geformuleerd. Toch is het uitgangspunt in confesso, dat ook bepaalde andere 
vormen van schending van een grondrecht in het kader van de strafvorderlijk 
informatiegaring aan rechterlijk toezicht onderworpen zijn. De aard van de 
bemoeienis van de rechter in dit verband zouden we meer administratiefrechtelijk 
willen noemen, nu het er om gaat het overheidsoptreden in een concreet geval te 
toetsen aan het recht. Het doel is natuurlijk de betrokken drager van het geschonden 
recht - de verdachte of een ander - extra rechtsbeschenning te bieden tegen een 
al te voortvarende overheid en de overheidsfunctionarissen de rechtmatigheidseisen 
voor hun handelen in te prenten. Toetsing door de rechter is dan het optimum van 
een stelsel van toenemende afstandelijkheid in het toezicht op het concrete 
handelen, in welk stelsel de toetsing door anderen voorafgaat. Daartoe figureren 
naast de rechter een hogere functionaris binnen de zelfde overheidsinstantie of 
een functionaris zonder rechterlijke hoedanigheid buiten die organisatie, die ook 
functioneel bij het vooronderzoek betrokken is: de officier van justitie. Al deze 
vormen van toezicht hebben in de regeling van het strafvorderlijk overheidsoptreden 
een plaats en zullen die ook in de toekomst moeten behouden. Weliswaar verschilt 
de toetsing niet ffindamenteel van andere vormen van rechterlijk toezicht, maar 
toch rekenen we de regeling hiervan wel tot de strafvordering. Het gaat immers 
om de legitimiteit van het onderzoek, dat op het voorbereiden van strafvorderlijke 
beslissingen gericht is. Ten opzichte van algemeen publielcrechtelijke beginselen 
levert dit wat ons bereft ook geen waterscheiding op, gelet op de elders geschetste 
overlapping van strafrecht en administratief recht (zie deelrapport 1, `De verhouding 
van het strafrecht tot het bestuursrecht' (G. ICnigge)). Per geval toetst de rechter 

128 Inzake opsporing, Den Haag: Sdu 1996, p. 458. 
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aan de wettelijke voorwaarden (gevallen en gronden). Samen met de sterke 
aanvullende rol van de beginselen van behoorlijk overheidsoptreden levert dat 
een autonoom toetsingskader op. Daarbij kan het gaan om toetsing vooraf of 
achteraf, terwijl ook nog gevarieerd kan worden met toetsing van rechtswege en 
toetsing op verzoek van de (potentieel) getroffene. 

Kortom: rechterlijke bemoeienis met het vooronderzoek kan een beperkte 
onderzoeksfunctie hebben en een algemeen publiekrechtelijk gefundeerde 
toetsingsfunctie. Nu gaat het hier om het beredeneren van min of meer theoretische 
accenten, die niet bedoeld zijn om in de procedurele vormgeving strikt gescheiden 
te blijven. Het kan heel goed zo uitkomen, dat de rechter-commissaris in een 
concreet geval beide functies tegelijk vertoont. Wanneer bijvoorbeeld het OM 
vraagt een getuige onder dwang te horen, dan zal de rechter-commissaris zeker 
ook het verzoek toetsen aan de wettelijke voorwaarden en beginselen van 
behoorlijkheid, voordat hij tot dat verhoor overgaat. 

Wij goon dus niet mee met degenen die de toetsing van het overheidshandelen 
verder van het strafvorderlijke kader willen loskoppelen. We noemen hier de ideeen 
van Boek, verwoord in een bijdrage in Delikt en Delinkwent van juni 1997, en 
van Buruma, zoals naar voren gebracht op het Tweede Congres Strafvordering 
2001 (Tilburg 23 november 2000). Boek' 29  bepleit een organisatorische scheiding 
tussen de bestuursrechtelijke toetsing van het onderzoek en de beoordeling van 
de strafzaak. Buruma zou graag zien dat de rechter-commissaris als een verzelfstan-
digde controleur van elk vooronderzoek geactiveerd kan worden. Wanneer deze 
onregelmatigheden aantreft, brengt hij daarover rapport uit aan de zittingsrechter 
(en zodoende aan de procespartijen) en wanneer alles in orde bevonden wordt, 
is daarmee de controle van het onderzoek in de zittingsfase vrijwel geheel overbodig 
gemaakt. Hoewel onze voorstellen niet bij voorbaat onverenigbaar zijn met een 
verdere versterking van wat wij de audit-functie zouden willen noemen, zien we 
toch enige gewichtige bezwaren tegen de geschetste alternatieven. Op de eerste 
plaats doen ze afbreuk aan de positie van de zittingsrechter, die een geintegreerde 
beoordeling van de strafzaak geeft. In hun respectievelijke bijdragen gaven beiden 
dat ook toe en verzekerden zij dat een volledige loskoppeling ten opzichte van 
het zittingsonderzoek onmogelijk is. Voor ons geldt niet alleen de praktische 
onmogelijkheid. Wij trekken bovendien de lijn door van de principiele positionering 
van de zittingsrechter in ons eerste interimrapport, tengevolge waarvan de 
zittingsrechter tot taak heeft in zijn eindoordeel alle consequenties van de strafzaak 
voor de verdachte te verwerken. Elementen in het stelsel, die beogen hem daarin 
te beperken, zullen interne spanning veroorzaken. 

129 J.L.M. Bock, `Bijzondere onderzoeksmethoden na Van Traa', in D&D 1997, p. 522-544, 
m.n. p. 538 e.v. 
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Als een tweede bezwaar zouden we willen wijzen op de onhelderheid in het 
beraadslagings- en beslissingssysteem, die het gevolg zal zijn van de voorgestelde 
aanpak. We kunnen dat het duidelijkst illustreren door het geval te noemen, waarin 
de controlerende rechter-commissaris wel serieuze onrechtmatigheden uit het 
politie-onderzoek rapporteert, maar geen inbreuken op de rechten van de verdachte 
kan constaterdn of de verbinding met het ten laste gelegde feit niet kan maken. 
Een onderzoek heeft immers vaak een ruimer bereik dan de uiteindelijke berechting. 
Wat moet de zittingsrechter met deze vaststelling doen? Noch in de klassieke 
benadering, weerspiegeld in de vragen van art. 348 en 350 Sv, noch in de actuele 
ontwilckelingen onder de vlag van art. 359a Sv is dit aspect goed in te bouwen. 
De kennisgeving aan het Openbaar Ministerie kan nog wel leiden tot consequenties 
in de sfeer van interne disciplinering of verandering van opsporingsmethode of 
-beleid. Dat brengt ons op een derde bezwaar. 

Wij achten het een ongelulckige positionering van organen in de strafrechtsple-
ging, wanneer los van de strafzaak een rechter-commissaris nog eens gaat 
controleren wat in eerdere stadia al aan diverse controlemechanismen onderworpen 
geweest is. Juist waar problemen te verwachten zijn - toepassing van ingrijpende 
dwangmiddelen of bijzondere bevoegdheden - is at in allerlei vormen van 
preventieve toetsing voorzien, respectievelijk door de officier van justitie, het 
College van Procureurs-generaal (met CTC-toetsing) en de rechter die in bepaalde 
gevallen een machtiging heeft verleend. Wanneer een audit-functionaris werkelijk 
iets wit kunnen toevoegen, dan zou men niet zozeer moeten denken aan een niet-
aanstuurbare onafhankelijke rechter-commissaris, maar eerder aan een ten opzichte 
van het OM en de politie onafhankelijke, maar bijvoorbeeld aan de minister van 
fustitie rapporterende inspectie. Dan is meteen helder dat deze controle los staat 
van de individuele strafzaak en een plaats heeft in het aansturen van en het afleggen 
van verantwoording voor het justitiebeleid in de opsporing. 

5.3 	Het stelsel voor de toetsing van dwangmiddelen 

5.3.1 	Inleiding 

Voor de vonngeying van de betroklcenheid van de rechter-commissaris bij de 
toepassing van dwangmiddelen dient een aantal punten te worden bezien. Allereerst 
dringt zich de vraag op in welke gevallen die betrokkenheid wordt gedist. 
Vervolgens speelt de vraag naar de invulling van die betrokkenheid: machtiging 
voor- of achteraf, of eventueel zelf doen' door de rechter-commissaris? Daarbij 
komt ook de vraag naar de intensiteit van toetsing door de rechter-commissaris 
aan de orde. Tenslotte moeten nadere processuele voorwaarden worden geformu-
leerd, die wellicht in een algemeen deel dat betreldcing heeft op de toepassing van 
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dwangmiddelen kunnen worden neergelegd. Hieronder komen de genoemde punten 
aan de orde. 

Het zal de lezer opvallen dat de hier geschetste rol van de rechter-commissaris 
slechts enige hoofdlijnen bevat. Maar, waar het perspectief eenmaal is gegeven, 
vallen de hoofdlijnen eenvoudig door te treldcen. Die verdere uitwerlcing valt buiten 
de omvang van dit deelrapport. Een heldere keuze voor de positie van de rechter-
commissaris wekt echter de (ons inziens gerechtvaardigde) verwachting dat de 
inspanning die met die uitwerking gepaard gaat beperkt kan blijven. 

5.3.2 	Gevallen 

Het bepalen van de gevallen waarin betrokkenheid van een rechter wordt verlangd 
bij de toepassing van dwangmiddelen vergt vooral rechtspolitieke keuzes. Die 
keuzes zijn niet onathankelijk van de tijdgeest. Zij hangen samen met de waardering 
van bepaalde rechten waarop inbreuk wordt gemaakt. Die waardering is tijd- en 
cultuurafhankelijk. Wel valt een aantal inbreuken op de rechten van burgers te 
identificeren waarin die betrokkenheid naar huidige maatstaven niet kan worden 
gemist. Allereerst uiteraard op grond van art. 15 GW en art. 5 EVRM bij de 
vrijheidsbenemende dwangmiddelen. Voor dat onderdeel wordt verwezen naar 
het op het voorarrest betrekking hebbende deelrapport. Vervolgens eist art. 13 
GW een last van de rechter voor het maken van een inbreuk op het briefgeheim. 
Inbreuken op het telefoon- en telegraafgeheim dienen op een wettelijke grondslag 
te berusten, waarbij aangegeven moet worden wie een machtiging tot die inbreuk 
mag geven. 

Voor de overige dwangmiddelen is een expliciete grondrechtelijke basis voor 
het vereiste van rechterlijke betroklcenheid niet zo eenvoudig te vinden. Wel kan 
uit de rechtspraak van het EHRM over met name art. 8 EVRM jets worden afgeleid. 
Naarmate de inbreuk op het 'private life' van de burger groter is, worden sterkere 
processuele waarborgen verlangd. Bij de waardering van die waarborgen lijkt de 
betrokkenheid van een onafhankelijk rechter in de ogen van het Europese Hof 
te behoren tot het optimum dat geboden kan worden. 

Dat !evert een catalogus op van inbreuken waarbij een rechterlijke tussenkomst 
niet goed kan worden gemist. Te noemen vallen: het onderzoek in woningen, 
waaronder het afluisteren van gesprekken in woningen, het onderscheppen van 
gegevensverkeer en de inzage in poststuldcen. Daarbij moet meteen worden 
aangetekend dat het 'private life' van een burger zich kan uitstrekken tot een jets 
ruimer gebied dan uit ons nationale woningbegrip voortvloeit. 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 genot van het eigendomsrecht. Een 
vereiste voor voorafgaande rechterlijke tussenkomst is daaruit niet zonder meer 
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af te leiden. Wel zou, naarmate de inbreuk op het eigendomsrecht groter wordt, 
een dergelijke eis `veiligheidshalve' gesteld kunnen worden. Uiteraard zal in ieder 
geval een 'effective remedy', in de vorm van een beklagmogelijkheid bij de rechter 
aanwezig moeten zijn. 

Dwangmiddelen waarbij een inbreuk op de lichamelijke integriteit wordt 
gemaakt zullen op grond van art. 11 GW wettelijk genormeerd dienen te zijn. Art. 
3 EVRM, het folteringverbod, vervult in deze ook een rol.'" Met name bij 
gedwongen ingrepen in het menselijk lichaam zullen sterkere processuele eisen 
hebben te gelden, wellicht uitmondend in de eis van rechterlijke toetsing vooraf. 
Gedwongen bloedafname lijkt het niet 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 rechter al dan niet wordt ingezet wat vrijer van aard. Wel 
kan gewezen worden op de technische ontwikkelingen, met name op het gebied 
van de telecommunicatie en de informatietechnologie. Die maken het mogelijk 
om op een veel snellere en meer efficiente wijze de rechterlijke betrolckenheid 
te realiseren dan bij de inwerkingtreding van het bestaande Wetboek het geval 
was. In dit verband kan het befaamde `beginsel' dat in 1926 werd gehanteerd bij 
de nonnering van dwangmiddelen in herinnering worden geroepen: aan toepassing 
van dwangmiddelen dienen zoveel mogelijk waarborgen te worden verbonden 
als maar enigszins met het doel van die bevoegdheden bestaanbaar is. Dat leidde 
in dat wetboek tot een aantal bevoegdheden die het op grond van spoedeisende 
belangen zonder rechterlijke tussenkomst moesten doen, zoals de spoedhuiszoelcing 
van het oude art. 97 Sv. De genoemde ontwikkelingen in de telecommunicatie 
hebben het mogelijk gemaakt ook in dergelijke gevallen een voorafgaande 
rechterlijke machtiging als eis te stellen. Die lijn doortrekkend, kan wellicht in 
meer gevallen dan in het huidige recht de waarborg van een voorafgaande 
rechterlijke toetsing worden geboden. 

5.3.3 	Vormgeving van de rechterlijke toetsing 

De toetsing door de rechter-commissaris zal doorgaans de vorm van een 
voorafgaande machtiging kunnen aannemen. Machtiging achteraf heeft hooguit 
toegevoegde waarde als het gaat om een voortdurende inbreuk. Bovendien maken 
de technische en organisatorische ontwiklcelingen een machtiging vooraf zonder 

130 Niet het in art. 6 EVRM besloten liggende nemo tenetur-beginsel, zie het Saunders-arrest, 
waarin werd uitgemaakt dat juist het afnemen van bleed, urine e.d. geen inbreuk oplevert 
op dat beginsel (EHRM 20 oktober 1997, NJ 1998, 785). 
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meer mogelijk. Bij voortdurende bevoegdheden (bijv. de telefoontap) zal een 
periodieke toetsing moeten plaatsvinden. 

Het principiele voordeel van de machtigingsvorm is dat de suggestie vermeden 
wordt, dat de rechter-commissaris de opportuniteit van de toepassing van het 
dwangmiddel zou bepalen. 

Overwogen is nog of de voorafgaande beslissing van de rechter-commissaris 
niet de vorm van een bevel zou moeten krijgen. In de voorstellen omtrent de 
voorlopige hechtenis is immers voor die vorm gekozen. De reden voor die keuze 
in het stelsel van de voorlopige hechtenis is echter niet in dezelfde mate van 
toepassing bij de overige dwangmiddelen. Bij de voorlopige hechtenis moet 
volstrekt duidelijk worden gemaakt dat de officier van justitie geen beleidsvrijheid 
toekomt bij de vraag of hij een beslissing tot vrijheidsbeneming ten uitvoer zal 
leggen. Het gevaar voor misbruik zou bij het overlaten van een dergelijke 
beleidsruimte op de loer liggen. Door te kiezen voor een bevelsbevoegdheid voor 
de rechter is bij de voorlopige hechtenis een maximale waarborg tegen dergelijk 
misbruik geschapen. Dat ligt, gelet op de buitengewoon ingrijpende aard van dat 
dwangmiddel voor de hand. De inbreuken op rechten van de verdachte en mogelijke 
derden zijn bij de hier behandelde dwangmiddelen - in relatie tot de voorlopige 
hechtenis - echter minder ingrijpend. Bovendien is het goed voorstelbaar dat in 
de hectiek van het opsporingsonderzoek, waarin die overige dwangmiddelen soms 
toegepast moeten worden, zich een plotselinge wijziging van omstandigheden 
voordoet, nadat de rechter-commissaris zijn fiat tot toepassing van een dwangmiddel 
heeft gegeven. Als dan toch in alle gevallen tot uitvoering van een bevel van de 
rechter-commissaris zou moeten worden overgegaan, zou dat tot onwenselijke 
uitkomsten kunnen leiden. Enige speelruimte kan dus aan de officier van justitie 
worden geboden. 

Dat leidt er echter bepaald met toe dat de officier van justitie een discretionaire 
beslissingsruimte wordt geboden om na verkregen machtiging het dwangmiddel 
al dan niet toe te passen. De vordering die gericht wordt aan de rechter-commissaris 
om een machtiging te verlenen voor toepassing van enig dwangmiddel brengt mee 
dat de officier van justitie van oordeel is dat op dat moment de toepassing van 
een dwangmiddel in het belang van het onderzoek geboden is. Aan die noodzake-
lijkheidseis zal de rechter-commissaris, in het kader van afwegingen van 
proportionaliteit en subsidiariteit ook de vordering toetsen. Mocht later blijken 
dat de officier van justitie geen toepassing heeft gegeven aan de machtiging, dan 
wel daarmee heeft getalmd, zal de vraag rijzen of geen misbruik van procesrecht 
is gemaakt. De officier van justitie zal met andere woorden een deugdelijke 
verklaring voor zijn handelwijze dienen te verschaffen, bij • gebreke waarvan 
processuele sancties in beeld komen: Zo bezien gaat het dus om een gradueel 
verschil tussen bevel en machtiging. Dat leidt er toe dat in de eindafweging gezegd 
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kan worden dat bij de niet-vrijheidsbenemende dwangtniddelen waarbij de rechter 
betroldcen is met een machtigingsstelsel kan worden volstaan. 

De keuze voor een machtigingsstelsel brengt tevens mee dat de rechter-
commissaris bij de daadwerkelijke uitoefening van de bevoegdheid niet aanwezig 
zal zijn. Doorgaans is dat niet bezwaarlijk, mits de wijze van uitvoering voldoende 
is gereglementeerd. Bij bloedafname of afname van ander lichaamsmateriaal dient 
bijvoorbeeld een aanwij zing aanwezig te zijn van degene die bevoegd is die 
handeling te verrichten, vgl. het aanhangige wetsvoorstel 26 271 met betrekking 
tot het DNA-onderzoek. 

Bij een dwangmiddel zal wellicht een uitzondering hebben te gelden: de 
doorzoeking in een woning of daarmee gelijk te stellen plaatsen. Die kan, 
afhankelijk van de uitvoering, zeer vergaande inbreuken op de privacy meebrengen. 
Dat maakt daadwerkelijke controle op de uitvoering noodzakelijk. Dat hoeft, zoals 
thans in de wet al is vastgelegd, niet per se de lijfelijke aanwezigheid van de 
rechter-commissaris mee te brengen, maar de mogelijkheid om een beslissing van 
die rechter te kunnen inroepen dient te bestaan. Daarvoor kan een jets andere 
formulering worden gevonden dan thans het geval is. De bepaling dat de 
doorzoeking geschiedt onder leiding van de rechter-commissaris suggereert dat 
hij verantwoordelijk is voor de wijze van uitvoering. Beter kan worden aangeknoopt 
aan de rol van de rechter-commissaris die is gericht op het bieden van rechtsbe-
scherming. Sterk verweven met de uitvoering van de doorzoelcing ligt de mogelijke 
inbeslagneming tijdens de doorzoeking. Een aanvullende rechtsbescherming door 
de rechter-commissaris Ifild op dat punt ook aanbevolen. Daarvoor hoeft niet ineens 
de sprong gemaalct te worden naar het scheppen van een inbeslagnemingsbevoegd-
heid voor de rechter-commissaris. Volstaan kan worden met een bepaling die de 
inbeslagrieming afhankelijk maakt van een voorafgaande machtiging van de rechter-
commissaris. Intussen kunnen dan maatregelen worden genomen om de zoelcinalcing 
of vemietiging van het in beslag te nemen voorwerp te voorkomen. 

Wat de omvang van de toetsing door de rechter-commissaris betreft wordt - 
uiteraard - gekozen voor een rechtmatigheidstoetsing. Dat betekent een toetsing 
aan de wettelijk geformuleerde gevallen en gronden voor uitoefening van de 
bevoegdheid en aan algemene beginselen. Daarbij zou het wenselijk zijn om de 
belangrijkste van die beginselen te codificeren, zoals in het bestuursrecht reeds 
tang is geschied. Het Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen 
en Aruba vormt in dit opzicht een aantrekkelijk voorbeeld. 

Een van de meest problematische aspecten van de toetsing door de rechter-
commissaris is de toetsing aan de vrij algemene eis dat het dwangmiddel 
noodzakelijk is in het belang van het onderzoek. Allereerst moet duidelijk zijn 
dat de rechter-commissaris op dat punt geen zelfstandige beoordelingsruimte heeft. 
De keuze voor de opportuniteit van het aanwenden van de bevoegdheid ligt bij 
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de officier van justitie. Wel zal de rechter-commissaris, met name aan de hand 
van de eerder genoemde beginselen, een marginale toetsing van het dwangmiddel 
aan dit belang moeten verrichten. Daarbij speelt de defmitie van 'het onderzoek' 
ook een rot. Dat zal het opsporingsonderzoek zijn hetgeen meebrengt dat dit 
onderzoek gericht is op het nemen van strafvorderlijke beslissingen. Daaraan zal 
het dwangmiddel dus dienstig dienen te zijn. Op dit punt zal dus informatie dienen 
te worden verschaft door de officier van justitie, wit de rechter-commissaris tot 
een verantwoorde toetsing kunnen komen. 

We tekenen hierbij aan dat deze invalshoek in de praktijk spoort met wat 
thans gangbaar is. Ten opzichte van die praktijk beogen we niet een uitkleding, 
maar veeleer een voortzetting van wat in het kader van een gerechtelijk vooronder-
zoek tot ontwildceling is gekomen, dan wel in het kader van de toetsing van een 
daaruit losgemaakt dwangmiddel. De opstelling van de rechter-commissaris zal 
dezelfde kunnen zijn: wat ons betreft actief toetsend op de rechtmatigheid van 
het voorgenomen handelen. In die toetsing neemt de proportionaliteit en de 
subsidiariteit een prominente plaats in, maar dus niet de opsporingstactische kant 
van de zaak. 

Hierbij beseffen wij terdege dat vooralsnog slechts een zeer globate richtlijn 
geboden wordt, waarmee talloze op te werpen casuIstische kwesties niet in een 
klap opgelost kunnen worden. Van belang lijkt ons echter vooral te zijn dat het 
doel van het aanwenden van de bevoegdheid door de officier van justitie wordt 
geexpliciteerd en ook wordt vastgelegd, zodat in een later stadium gecontroleerd 
kan worden of de rechter-commissaris niet moedwillig op het verkeerde been is 
gezet. 

5.3.4 	Een algemeen processueel kader 

Het moet mogelijk worden geacht om een algemeen kader te scheppen voor de 
wijze waarop de rechterlijke betroldcenheid in het vooronderzoek wordt geactiveerd 
en gerealiseerd. Daarbij gaat het ten eerste om enkele institutionele bepalingen, 
waarbij details omtrent instelling en naamgeving van de rechter in het vooronder-
zoek dienen te worden geregeld. Vooralsnog kan de ingeburgerde term rechter-
commissaris uiteraard gehandhaafd blijven. Vervolgens moet worden vastgelegd 
dat de onderzoeksrechter uitsluitend op een daartoe streldcende vordering van de 
officier van justitie kan worden geactiveerd. In een enkel geval kan de hulpofficier 
van justitie worden tussen geschoven. Deze vordering is schriftelijk, of bij 
dringende noodzakelijkheid mondeling. In dat laatste geval wordt zij later op schrift 
gesteld. In de vordering wordt omschreven welk dwangmiddel wordt verlangd 
en wat de feitelijke en juridische grondslag daarvoor is. Daarbij zal aangelcnoopt 
moeten worden bij de wettelijk te formuleren voorwaarden voor toepassing ervan. 
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Indien verenigbaar met het doel van het onderzoek worden de verdachte en zijn 
raadsman gehoord. 

De beschiklcing van de rechter-commissaris is schriftelijk, doch kan bij 
dringende noodzakelijkheid mondeling worden gegeven. In dat geval wordt de 
beschildcing later op schrift gesteld. Zij is met redenen oinkleed, in die zin dat wordt 
vermeld welke officier van justitie de toepassing heeft gevorderd en waarom, en 
welke opvatting de rechter-commissaris omtrent deze redengeving koestert met 
daaraan gekoppeld de beslissing van de rechter-commissaris (het dictum). 

Tenslotte zullen regels omtrent het voegen van de genoemde bescheiden bij 
de processtuklcen worden gegeven (zie hierover deelrapport 4, Wervolging en 
rechtsbescherming' (Simmelink & Baaijens-van Geloven), par. 4). Of enig 
rechtsmiddel wordt opengesteld, valt in het derde onderzoeksjaar te bezien. 

5.4 	De reader als onderzoeker 

5.4.1 	Het stelsel voor onderzoekshandelingen 

Bij het schetsen van het stelsel voor de onderzoekshandelingen beginnen we met 
de rechter die voor de zittingsrechter een verwijzingsopdracht uitvoert. Dat lijkt 
onlogisch, aangezien dan niet meer van het vooronderzoek gesproken kan worden. 
In onze redenering is dit echter wel een eerste grondvorm voor de rechterlijke 
onderzoekshandeling van waaruit de gevallen die in de chronologie vooraf gaan, 
verder kunnen worden ontworpen. Dat geldt in het bijzonder voor de zogenaamde 
voorpostfunctie die de rechter vervult wanneer hij namens zijn collegae als 
onafhankelijk onderzoeker optreedt. Op deze plaats in het betoog is het overigens 
niet nodig een wezenlijk verschil te maken in de rechter die de opdracht uitvoert. 
Of dat nu een van de zittingsrechters is, zoals Den Hartog voor het getuigenverhoor 
voorsteltw, of een aparte rechter-commissaris, qua vormgeving van de onderzoelcs-
handeling is dat om het even. 

Het model dat ons voor deze onderzoekshandelingen voor ogen staat, wijkt 
niet veel af van dat van art. 316 Sv, met dien verstande dater gem' parallel met 
het gerechtelijk vooronderzoek meer kan bestaan. Allereerst is het zo, dat over 
de opportuniteit van het nader onderzoek de zittingsrechter oordeelt. Deze bepaalt 
welke onderzoekshandeling met het oog op zijn taak noodzakelijk is en omschrijft 
dat dan ook in de verwijzing naar de rechter-cornmissaris. Specifieke opsporingsbe-
langen worden wel in de overweging betrokken, omdat op de zitting de officier 
wordt gehoord voordat verwezen wordt, maar de rechter beslist. Dat vomit in casu 
geen bedreiging van de regisseurspositie van het OM, aangezien de regie is 

131 Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, deelrapport 7, be getuige 
in het strafprocesrecht' (A. den Hartog), p. 325-326. 
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overgegaan op de zittingsrechter bij het aanhangig maken van de zaak. Dat is 
natuurlijk alleen gebeurd voor zover het gaat om het onderzoek naar het ten laste 
gelegde feit. Dat vormt de begrenzing voor de zittingsrechter en derhalve kan de 
verwijzing ook niet over die grenzen heen gaan. Dit voorkomt dat de rechter-
commissaris gaat rondneuzen in hoeken van een nog doorlopend onderzoek, waar 
zijn bemoeienis ongewenst is. Hoe ruim de onderzoeksopdracht ook wordt gesteld, 
de band met de tenlastelegging kan niet worden verbroken. 

Waaraan in beginsel ook niet getornd kan worden is het niveau van 
waarborgen. Warmeer in het stadium van de zitting een bepaalde 'equality of arms' 
geldt, dan blijft dat gelden voor het onderzoek na verwijzing. Dat betekent een 
volledige openheid van zaken en tevens een gelijke garantie van het ondervragings-
recht en andere verdedigingsrechten. Min of meer vanzelfsprekend is dat het 
systeem voor de waarborging van de onbevangenheid ook in werking blijft. Dat 
lijkt met de huidige praktijk voor ogen een groot praktisch probleem op te leveren, 
omdat dan de gewone rechter-commissaris al gauw gediskwalificeerd zou zijn. 
In ons nieuwe stelsel is dat echter een minder prominent probleem, omdat een 
personele unie tussen rechter die onderzoekshandelingen verricht en rechter die 
belast is met de toetsing van dwangmiddelen, daarin niet besloten ligt. In de 
bestaande opzet was dat wel een van de vooronderstellingen (zie bijvoorbeeld § 
2.2.2.5 van dit deelrapport). In onze opzet is dat geen kenmerk meer en zijn er 
wel redenen aan te voeren om het tegenovergestelde na te streven. Dat accentueert 
immers de afstand ten opzichte van het onderzoek, die wenselijk is om de toetsing 
te kunnen uitvoeren. 

De volgende mogelijkheid betreft de rechter die voor de afsluiting van het 
vooronderzoek wordt ingeschakeld in de gevallen dat tegen het uitvoeren van de 
onderzoekshandeling op de zitting van tevoren al bezwaren bestaan. Dan gaat het 
om het vastleggen van een verklaring van een persoon die op de zitting niet zal 
kunnen verschijnen, zoals de bedreigde getuige, een zieke getuige etc. Ook het 
verkrijgen van een deskundigenrapport waarvoor het onderzoek geen uitstel kan 
velen, valt hier onder. 132  In de gekozen systematiek moet het OM een onderzoeks-
handeling uitlolcken. Als feitelijke grondslag daarvoor dient een verdenking van 
een bepaald strafbaar feit. Het gegeven dat het OM rechterlijke vastlegging en 
dus conservering van bepaald bewijs noodzakelijk acht, drukt doorgaans uit dat 
ter zake van dat feit het voornemen bestaat de berechting te laten plaatsvinden. 

132 In lijn met het standpunt van Kwakman in het Eerste interimrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001, deelrapport 8, 'De deskundige in het strafproces' (N.J.M. Kwakman), 
p. 387-388, kan de contradictoriteit bij deskundigenrapportage worden gezocht in het door 
een onderzoeksrechter laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek. Deze garandeert de 
onafhankelijkheid van de deskundige, ondervangt daarmee het verwijt van partijdigheid van 
de zijde van de verdediging en kan suggesties van die kant voor de inrichting van het 
onderzoek meenemen. 
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Aileen dan heeft het immers zin om bewijs te laten conserveren. Echter, warmeer 
het uitgangspunt zou zijn dat deze mogelijkheid alleen gebruikt kan worden als 
ook inderdaad het doel is de berechting voor te bereiden, zou dat te beperkt zijn. 
Aangezien de rechterlijke bemoeienis ook ontlastende feiten kan opleveren, is 
een fomiele binding aan de berechting nog Met aan de orde. Dat geldt te meer, 
omdat deze mogelfilcheid ook in een vroeg stadium beschikbaar is, wanneer nog 
over de voortgang van de zaak beslist moet worden. Een voorbeeld is het geval 
dat het OM bereid is mee te werken aan het verhoor van een getuige a decharge, 
die door de verdachte tijdens zijn eerste verhoor als alibi genoemd is. Ook kan 
twijfel rijzen omtrent de betrouwbaarheid van een getuigenverklaring ten overstaan 
van de politic. Rechterlijk verhoor kan in zulke gevallen om allerlei redenen de 
beste aanpak zijn. Men kan de getuige onder ede horen, eventueel onder dwang 
laten verschijnen; tijdens het verhoor waarborgt de rechter het ondervragingsrecht 
en toont een open instelling voor ontlastende feiten; het proces-verbaal kan 
uiteraard, mocht het tot een vervolging komen, meegenomen worden bij de 
beoordeling. Maar van een of andere definitieve verbinding met de berechting 
kan dan echter nog niet gesproken worden. Veeleer staan dergelijke onderzoekshan-
delingen ten dienste aan het door het OM nemen van de uiteindelijke vervolgingsbe-
slissing. 

De zaak bevindt zich in deze gevallen nog in de fase die onder regie van de 
officier van justitie staat. Dat betekent dat diens oordeel over opportuniteit van 
de handeling doorslaggevend is. Of de gevraagde actie werkelijk noodzakelijk 
is voor het onderzoek kan en mag de rechter-commissaris niet beoordelen. Hij 
toetst slechts de rechtmatigheid van de gevraagde handeling, waarbij onder de 
vlag van proportionaliteit en subsidiariteit wel enige doelmatigheidsafweging zal 
plaatsvinden. Onderdeel van de toetsing is [evens dat van het rechterlijk onderzoek 
geen misbruik mag worden gemaakt. Het rechterlijk verhoor van getuigen mag 
niet uitgroeien tot een soort tussenfase tussen het vooronderzoek en de zitting en 
zo een aanslag vormen op de positie van de rechter in het eindonderzoek. Het horen 
van een getuige, wiens verklaring nog niet is opgenomen met inachtneming van 
het ondervragingsrecht van de verdediging, zien wij niet als oneigenlijk gebruik, 
wanneer min of meer vast staat dat deze getuige op de zitting niet gehoord zal 
kunnen worden, terwift de inhoud van de verklaring wel wordt betwist. Alle 
getuigen standaard voor de rechter-commissaris laten verschijnen, zodra hun 
verklaring betwist wordt, zouden we wel als in strijd met de ratio willen 
bestempelen. Dat zou bovendien erg ondoelmatig kunnen uitpalcken, wanneer de 
zittingsrechter zelf, al of niet op aandringen van de verdediging, de getuige wil 
zien verklaren 

In de vordering formuleert de officier van justitie een concrete verdenking. 
Deze vormt het uitgangspunt voor de rechterlijke onderzoekshandeling. De rechter- 
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commissaris is niet bevoegd om die verdenking aan te vullen. Eveneens ligt het 
buiten zijn competentie om ambtshalve andere onderzoekshandelingen te 
ondernemen. Al te formalistisch zouden we de band met de feitelijke grondslag 
echter niet willen benaderen. Het gebrek aan flexibiliteit, dat het gevolg lijkt te 
zijn van de rechtspraak van de HR over de feitelijke grondslag van het gerechtelijk 
vooronderzoek w, is ongewenst en ook niet nodig. De rechter-commissaris is 
immers op andere wijze al beperkt in zijn taak (in tegenstelling tot het huidige 
gerechtelijk vooronderzoek geen ambtshalve bevoegdheden) en dus kan hij enige 
ruimte krijgen om ook feitelijke informatie vast te leggen, die wel relevant is voor 
het feit, maar niet direct tot het bewijs (of de rechtstreekse ontkrachting) daarvan 
kan dienen. Nadere criteria daarvoor zijn in het algemeen moeilijk te geven. 

Op de vordering wordt de verdachte gehoord, tenzij het belang van het 
onderzoek zich daartegen verzet. Dat horen dient diverse doelen. Op de eerste 
plaats brengt het de verdachte op de hoogte van de vordering en stelt hem in staat 
eventuele bezwaren naar voren te brengen. Verder zal hij in de meeste gevallen 
in staat gesteld moeten worden om bij het uitvoeren van de handeling zijn rechten 
uit te oefenen, met name het recht van kruisverhoor bij getuigen. Daartoe moet 
hij wel op de hoogte zijn en zich kunnen voorbereiden. Tenslotte is het horen op 
deze vordering een goede gelegenheid om eigen verzoeken tot het verrichten van 
onderzoek naar voren te brengen. Over deze mogelijkheid komen we verderop 
apart nog te spreken, maar voorlopig kan al gezegd worden, dat de verdediging 
in ons stelsel een beperkte toegang tot de rechter in de voorfase heeft. Een van 
de gevallen is een verzoek bij gelegenheid van een onderzoek op verzoek van de 
officier van justitie. De toetsingscriteria zijn van overeenkomstige toepassing en 
een verdenking ter zake waarvan de berechting te verwachten is, is in de vordering 
van de officier van justitie te vinden. Die vormt ook het uitgangspunt voor het 
onderzoek op verzoek van de verdediging. 

Het resultaat van de rechterlijke verrichtingen is een proces-verbaal, dat aan 
de officier van justitie en de verdachte ter beschildcing gesteld wordt. Via de officier 
van justitie belandt dat bij de processtukken, wanneer het tot een berechting komt. 
In elk geval kan in onze opzet niet meer de zinsnede toegevoegd worden, dat de 
rechter-commissaris het proces-verbaal bij de stukken voegt. Hem komt immers 
geen taak meer toe bij de samenstelling van het procesdossier en hij kan al helemaal 
geen proces-verbaal bij de stukken voegen als er nog geen vervolging is. Wat hij 
moet doen is het OM de beschilcking geven over het materiaal. Bij de stuldcen voor 
de berechting voegt deze immers het belastende en ook het ontlastende materiaal, 
zo luidt de instructie. Doordat de verdediging ook de beschikking krijgt over het 
proces-verbaal kan het OM op dit punt worden gecontroleerd. 

133 Zie § 2.2.2.2 van dit deelrapport. 
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De vraag is nog open of er een gesloten opsomming van handelingen moet komen 
die aan de rechter gevraagd kunnen worden. Het alternatief is dat het OM naar 
believen de rechter kan inzetten voor alle soorten handelingen. Dat laatste is met 
name kwestieus wanneer de rechter geen bijzondere bevoegdheden heeft vergeleken 
met de officier van justitie. Kan het OM van de rechter vorderen dat deze de 
uitvoering van een handeling waarvoor de machtiging wordt gevraagd zelf uitvoert? 
Kan de officier uitlokken - een nog sterker geval - dat de rechter een bevoegdheid 
ter hand neemt, die de officier van justitie ook zelf kan uitoefenen zonder enige 
bemoeienis van de rechter? Onze voorkeur gaat niet uit naar een gesloten 
opsomming, alleen al vanwege het gebrek aan flexibiliteit. Aan de andere kant 
mag de regeling wel enige beperkingen op dit vlak opwerpen. Ons uitgangspunt 
in dezen is dat de rechter alleen ingeschakeld wordt, wanneer dat een processuele 
meerwaarde binnen het stelsel betekent, zoals een betere waarborg van onbevangen-
heid, betere garantie van uitoefening van het ondervragingsrecht etc., of wanneer 
de rechter ruimere mogelijkheden heeft dan een officier van justitie, zoals het 
getuigenverhoor onder dwang. Aan zoiets ongrijpbaar als het grotere gezag van 
de rechter zouden wij geen concrete overgang van bevoegdheden willen koppe-
len", ook al speelt dit aspect op de achtergrond, bij de hierarchie van toetsingsfunc-
tionarissen wel een rol. Ook de uitbesteding van een deel van het onderzoek uit 
budgettaire overwegingen valt bij ons af. 

Een andere kwestie is de aanwending van een ander middel dan in de 
vordering is genoemd. Stel, tijdens het verhoor of de schouw door de rechter komt 
de noodzaak op om min of meer onverwijld te handelen en de officier van justitie 
is niet beschikbaar om dit aanvullend te vorderen (hij heeft afgezien van zijn recht 
bij de onderzoekshandeling tegenwoordig te zijn). Vanuit de verhouding die wij 
willen zien tussen rechter-commissaris en officier van justitie achten we een 
combinatie van instrumenten in beginsel alleen gelegitimeerd door een (ruim 
gestelde) vordering van het OM.' Het zou echter onzes inziens absurd zijn om 
een absoluut verbod te formuleren. In het hoge uitzonderingsgeval dat ook mobiel 
bellen et cetera niets uithaalt, mag de rechter op eigen initiatief optreden indien 
hij ervan overtuigd is, dat de officier van justitie dat ook gewenst zou hebben. 

134 Len bevel tot uitlevering van schriftelijke stukken wordt in Duitsland om deze reden weleens 
van een rechter gevraagd; zie § 4.2.4 van dit deelrapport. Na de inwerkingtreding van de 
Wet Herziening gerechtelijk vooronderzoek is een concursus van deze bevoegdheid ook in 
ons Wetboek aanwezig. Daarvoor bestond die al met de bijzondere wetten. 

135 Wanneer dat uit de vordering voortvloeit, kan de onderzoeksrechter ook een bevelsbevoegd-
heid over de politic uitoefenen. 

136 Hoe dit theoretisch in te passen is, laten wij bier in het midden. Men kan dit zien als het ruim 
interpreteren van de originele vordering, maar ook denken aan het vervullen van de rot van 
nood-officier van justitie zoals in Duitsland. (zie § 4.2.5). Het eerste zou wellicht de voorkeur 
verdienen, omdat dat het minst gewrongen is voor de rechterlijke taak, maar onze argumentatie 
komt vooral voort uit de praktische behoefte aan souplesse en het vermijden van formalisme. 
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Zodra de tijdsdruk weer wegvalt, moet de zaak teruggegeven worden aan de 
regisseur. Die bekijkt wat hij met het verzamelde materiaal doet volgens het 
hiervoor aangegeven stramien. Duidelijk moet zijn dat het OM het laatste woord 
heeft. Wanneer deze heeft aangegeven de actie niet nodig te vinden of er zich zelfs 
tegen heeft verklaard, mag de rechter zijn wil niet doorzetten. Wel kan een verzoek 
van de verdediging dat aan de vereisten voldoet, hem alsnog voldoende basis bieden 
voor een beslissing jets te doen, waartegen het OM zich verzet. 

Aan het slot van deze sub-paragraaf komen we terug op het recht van de 
verdachte om onderzoekshandelingen aan de rechter te vragen. Dat recht is al 
vanouds erkend voor de terechtzitting, hetgeen gelet op ons uitgangspunt al reden 
is om daaraan ook bij de rechter in zijn onderzoeksfunctie te denken. Van recenter 
datum is de mini-instructie op verzoek van de verdachte, art. 36a e.v. Sv, die pas 
sinds 1 februari 2000 in werking is. Wij zien genoeg reden om de mogelijkheid 
te handhaven, dat ook verzoeken van de verdediging de rechter in het vooronder-
zoek kunnen activeren. De noodzaak om een tegenwicht in te bouwen is de laatste 
jaren niet verminderd.' De toegenomen mogelijkheden voor de politie zijn in 
de wet erkend en de ontwikkelingen geven nog steeds onvoldoende voeding voor 
de veronderstelling dat het zoeken en vastleggen van ontlastende feiten geheel 
aan de officier van justitie kan worden overgelaten. Bovendien, wanneer aan de 
officier van justitie de mogelijkheid geboden wordt om fataal uitstel te ondervangen 
met behulp van de rechter-commissaris, dan moet voor een gelijke bevoegdheid 
bij de verdachte ook ruimte gezocht worden. Vervolgens wordt aan de verdachte 
deze mogelijlcheid alleen geboden, wanneer zijn belangen voldoende zwaar wegen 
om het op dat moment te doen. Dat is voor.de  officier van justitie immers ook het 
principe. Wij achten dat bijvoorbeeld aanwezig als de verdachte in kennis wordt 
gesteld van het aanhangig maken van de zaak ter berechting (de dagvaarding wordt 
uitgebracht) of wanneer het voornemen daartoe in min of meer geformaliseerde 
vorm de verdachte bekend wordt. Dat laatste is het geval wanneer de officier van 
justitie de rechter om een onderzoekshandeling heeft gevraagd die gericht is op 
bewijsconservering. Ook wanneer de systematische koppeling met een berechting 
nog niet aanwezig is, moet voor een verzoek van de verdachte om rechterlijk 
onderzoek een opening gemaakt worden. Het horen op een vordering van de officier 
van justitie tot het verrichten van onderzoek in het pre-vervolgingsstadium achten 
wij daarom eveneens een goed moment voor de verdachte om zijn wensen op dat 
punt kenbaar te maken. Als eerste aangrijpingspunt voor het uitoefenen van dit 

137 Vgl. reeds de interventie van Simons, Notulen staatscommissie-Ort, negende vergadering 
op 27 oktober 1910, p 6, een vooronderzoek in handen van het 0.M. nog eenzijdiger 
dan ons geldende vooronderzoek met den rechter-commissaris, tenzij men de beklaagde de 
bevoegdheid zou willen geven om van zijn kant een tegenonderzoek in te stellen en daarvoor 
zelfs over de staatskas te beschikken.' 
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recht zien wij het moment dat de betrokkene als verdachte wordt verhoord, dit 
in lijn met de voorstellen elders. In veel gevallen is dat het eerste moment waarop 
de verdachte kertnis krijgt van de concrete verdenking en geconfronteerd wordt 
met het reeds tegen hem verzamelde bewijs. Niet zelden zal dat ook het laatste 
moment zijn waarop hij jets hoort voordat de dagvaarding wordt uitgebracht. 
Zoekend naar een manier om niet een grote groep van verdachten uit te sluiten 
van deze toegang tot de rechter, terwift toch een formeel moment nodig is, waaruit 
bliftct dat en ter zake van wellc feit er een strafvorderlijk belang kan zijn, komen 
we bij dit verhoor uit. Wel zou vooral voor dit laatste geval een nadere beperking 
in de wet vastgelegd moeten worden met als doel dat de toegang tot de rechter 
alleen bestaat wanneer er werkelijk belangen van enig gewicht voor de verdachte 
spelen. Een kort verhoor op straat naar aanleiding van een bagatel-delict zou deze 
yergaande consequenties dus niet moeten hebben. Als bezwaar tegen het verhoor 
als aangrijpingspunt kan worden aangevoerd dat de politie zo in een concreet geval 
kan bepalen vanaf wanneer de verdachte zijnerzijds mag proberen met behulp van 
de rechter het evenwicht in het onderzoek te verbeteren. Hiertegen zouden we 
willen aanvoeren dat het verhoor op dit punt niet yerschilt van elk ander moment 
waarop de verdachte in kennis gesteld wordt van een verdenking. Bovendien is 
de timing van de politie of de officier van justitie niet volstrekt ongenormeerd. 
Wat ons betreft staat vast dat het uitstel van het verhoor van de verdachte, enkel 
om hem in zijn rechten te frustreren, misbruik van procesrecht kan opleveren op 
dezelfde wijze als dat bijvoorbeeld bij het getuigenverhoor in de parallelle 
opsporing het geval kon zijn (zie verder deelrapport 4, `Vervolging en rechtsbe-
scherming'). 

In een aantal van deze gevallen waarin de verdachte de rechter zou kunnen 
adieren, yalt met enige zekerheid te stellen dat er sprake is van een 'criminal charge' 
in de zin van art. 6, lid 1, EVRM. Hoewel het huidige art. 36a, lid 1, Sy op de leest 
van dit begrip geschoeid is, wijzen wij de daar gebruikte redactie toch van de hand. 
De omschrijving in dat artikellid komt uit de rechtspraak inzake undue delay en 
is dus ontwildceld om tot een goed ex post perspectief te komen. Vanaf welk tijdstip 
kan er redelijkerwijs een vreesaanjagende gedachte bij de betrokkene zijn gaan 
leven, waarvan we de belasting nu, achteraf, onredelijk lang vinden duren, zo luidt 
dan de kernvraag. Voor de bepaling van het moment dat de verdachte het recht 
op onafhankelijk onderzoek heeft, is echter een ex ante perspectief beter. Dan is 
de centrale vraag: op welk tijdstip is het redelijk om de verdachte, vooruitkijkend 
naar zijn strafvorderlijke toekomst, een bepaald recht toe te kennen? Dat valt niet 
categorisch samen met het ontstaan van een redelijke vrees voor strafvervolging 
bij de verdachte. Bij gebreke van een andere algemene gevalsomschrijving kiezen 
wij dus voor een opsomming van concrete momenten. 
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Onze beperking tot bepaalde hoofdmomenten in het vooronderzoek heeft tevens 
het voordeel, dat de rechter steeds een bepaald houvast gegeven kan worden in 
de vorm van een door het OM geconcretiseerde verdenking. Zodoende wordt de 
positie van het OM in de voorfase gerespecteerd en wordt voorkomen dat de rechter 
aan de 'fishing expeditions' van de verdachte geen weerstand kan bieden. Van 
alle gevallen is immers het kenmerk dat er een feitelijke grondslag als richtsnoer 
beschikbaar is, die van het OM of van het opsporend apparaat aflcomstig is en dus 
enige voorspellende waarde heeft voor een mogelijke berechting of ten minste 
de richting van het onderzoek. Bij de uitgebrachte dagvaarding is dat duidelijk: 
de tenlastelegging. In een vordering tot het ven -ichten van een onderzoekshandeling 
of voor de toepassing van voorarrest wordt een concrete verdenking geformuleerd. 
Ook bij het verhoor als verdachte wordt aan deze meegedeeld waarvoor hij wordt 
verhoord. Zonder al te veel moeite valt daaruit een verdenking ter zake van een 
concreet strafbaar feit af te leiden. 

Onze aanpak is ten opzichte van de huidige regeling van de mini-instructie 
op verzoek van de verdachte een verbetering, omdat de aanvang van de bevoegd-
heid helder is, de positie van OM duidelijker is (die moest nu vooral met de 
toelichting ingekleurd worden) en de koppeling met een concreet belang is gemaakt. 
Aansluiting bij de huidige redactie stuit bovendien nog op de volgende bezwaren. 
De vervolging (art. 36a, lid 2, Sv) als fase is niet meer duidelijk, omdat met de 
inschakeling van de rechter in de vroege opsporing het klassiek vervolgingsbegrip 
verdwenen is. De feitelijke grondslag moest de verdachte zelf aangegeven, terwijl 
in ons voorstel een geformuleerde verdenking voorhanden is. Voor 'fishing 
expeditions' is onze oplossing minder gevoelig dan het huidige art. 36a Sv. 

Alleen al uit het oogpunt van equality of arms lijkt ons een limitering van 
de handelingen die de verdachte aan de rechter kan vragen, in zijn algemeenheid 
onjuist. Ook voor het OM geldt immers geen beperking in die vonn. De beperking 
zal echter bij de verzoeken van de verdediging komen van de toetsing van het 
verzoek. Het is zeker niet de bedoeling dat elk verzoek voldoende is om de rechter-
commissaris te lanceren. Net  als het OM zal de verdediging moeten aantonen dat 
de inzet van de rechter-commissaris werkelijk een meerwaarde vertegenwoordigt. 
Het moet gaan om onderzoekshandelingen die de verdachte niet zelf kan (laten) 
verrichten, maar waarvoor de betrokkenheid van de rechter-commissaris vereist 
is. Gevallen waarin van de verdachte in alle redelijkheid kan worden verwacht 
dat hij eerst het verloop van het politie-onderzoek aanziet, zijn niet voor toewij zing 
vatbaar. Daaraan kunnen we denken wanneer de officier van justitie, die op het 
verzoek wordt gehoord, te kennen geeft dat de door de verdachte gevraagde 
handeling zeker nog in het verschiet ligt. Wanneer de officier aangeeft dat er geen 
vervolgingsvoornemen bestaat zal een verzoek eveneens wegens gebrek aan belang 
moeten worden afgewezen. 
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5.4.2 	Het rechterlijk onderzoek in gevoelige zaken 

De media-belangstelling voor de strafrechtspleging is enorm. De aandacht die aan 
gepleegde misdrijven wordt geschonken, is gekoppeld aan een grote joumalistieke 
belangstelling voor het ambtelijk apparaat dat met de opsporing en vervolging 
is belast. Achter elke strafzaak van enige omvang kan een IRT-affaire schuil gaan, 
zo lijkt het. Is het bij deze stand van zaken niet onverstandig om de onderzoeker 
met het beste imago, de rechter, naar de zijlijn te manoeuvreren, zo kan men vragen. 
Aan de situaties waarin de behoefte aan onafhankelijkheid het meest pregnant kan 
zijn, besteden we hier enige aandacht, mede omdat die in de aanloop naar het 
recente behoud van het gerechtelijk vooronderzoek een bescheiden gewicht in 
de schaal hebben gelegd.'" We doelen dan op de gevoelige zaken, dat wil zeggen 
zaken waarbij de integriteit van de opsporing aan de orde is, waarbij functionarissen 
van het justitie- of politieapparaat potentiele verdachten zijn of waarbij ander 
hoogwaardigheidsbekleders in het onderzoek betrokken zijn. De behoefte aan 
functionele onafhankelijkheid van de onderzoeksleider in dit soort zaken spreekt 
van zelf. Zij is een van de waarborgen tegen beinvloeding van het onderzoek ten 
voordele van de betrokken personen. Evenzeer is het een extra waarborg tegen 
een at te voortvarende aanpak vanuit de rotteappelbenadering, waardoor een 
vermeende dader al te snel opgeofferd zou kunnen warden om de integriteit van 
het overheidsbestuur te onderstrepen. Benadeling van de waarheidsvinding is in 
beide gevallen het onwenselijke gevolg. 

Men zou ervoor kunnen kiezen om een afwijking van het gekozen stelsel 
te accepteren. Dan wordt een soort gerechtelijk vooronderzoek-regeling gehand-
haafd, die alleen voor de bier beschreven gevallen van stal gehaald wordt. Hoewel 
het niet eenvoudig zal zijn om tot een sluitende redactie te komen, achten wij een 
beschrijving van het geval' in casu we! mogelijk. Dit zou in een apart titeltje over 
de integriteitsonderzoeken of iets dergelijks kurmen worden opgenomen en een 
zelfde type bijzonderheid vertonen als nu bijvoorbeeld de strafvorderlijke 
bepalingen voorjeugdige verdachten. De rechter-commissaris lcrijgt in deze regeling 
de bevoegdheden die nodig zijn om een onderzoek uit te voeren. Deze kunnen 
dan ambtshalve worden uitgeoefend. Wanneer de rechter van mening is dat het 
onderzoek is voltooid of verdere voortzetting geen redelijk doel meer kan dienen, 
worden de bevindingen gerapporteerd. Een bezwaar tegen deze optie is, dat dan 
wordt ingevoerd c.q. gehandhaafd wat eigenlijk allang verdwenen is. Een volledig 
zelfstandig opererende rechter-commissaris kennen we immers amper meer. Verder 
zou deze optie betekenen dat voor eon geval een systematisch afwijkend kader 

138 Vgl. commissie-Moons (1990), p. 32; Kamerstukken II 1992/93, 23 251, nr. 3, p. 5. 
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wordt gehanteerd, wat tot onhelderheid van de regeling en het ontstaan van 
competentieconflicten zal bijdragen. 

Een andere voorziening zou in dit geval kunnen zijn, dat er geen apart kader 
gecreeerd wordt voor deze gevallen, maar dat wel de benoeming/aanwijzing van 
een rechter-commissaris wordt geregeld. Deze functionaris treedt dan in de plaats 
van de officier van justitie, de leider in de reguliere onderzoeken, en lcrijgt daardoor 
de bevoegdheden die in de wet aan de officier van justitie zijn toebedeeld. Er wordt 
voor deze onderzoeken dan geen apart kader geschapen. Dat de rechter op deze 
manier over alle bevoegdheden beschikken kan die het wetboek bevat, maakt hem 
prima geoutilleerd om het onderzoek uit te voeren. 

Beide varianten zijn echter niet denkbaar zonder de betrokkenheid van het 
OM. Tijdens de uitvoering van het onderzoek kan de rechter wel onttrokken zijn 
aan de invloed van een officier van justitie, maar bij de aanvang en het slot komt 
het OM toch weer in beeld. Ten eerste is er de vraag hoe men zonder het OM een 
dergelijk onderzoek kan initieren. De verdenking zal toch eerst ontstaan bij het 
OM of de onder haar ressorterende opsporingsdiensten. Aan de poort staat dus 
in elk geval een functionaris van het OM, die de voorzet geeft waarop de rechter 
actief wordt. Om de invloed van het OM te beperken zal de rechter zich ten opzichte 
van een eventuele feitelijke grondslag losjes moeten opstellen en alles moeten 
kunnen onderzoeken wat hem gelet op de feitelijke aanleiding nodig lijkt voor 
de waarheidsvinding.'" Ook aan het einde van het onderzoek komt het OM weer 
in beeld. Aan wie kan de rechter anders rapporteren dan aan het OM? Alleen een 
doorbreking van het vervolgingsmonopolie zou het hier mogelijk maken zonder 
het OM de zaak voort te zetten. Men zou kunnen denken aan rapportage aan een 
soort kamer van inbeschuldigingstelling die tot het uitbrengen van een dagvaarding 
kan beslissen, maar vooralsnog gaat ons dit te ver. Het probleem waarvoor we 
hier een oplossing zoeken, is niet zo groot dat een drastische herschikking van 
de organen in de strafvordering nodig is. 

Kortom, bij de uitvoering van een rechterlijk onderzoek in `gevoelige zaken 
zal het OM altijd betrokken zijn. Dat maakt naast een waarborg voor de onafhank-
elijlcheid van de onderzoeker een voorziening binnen het OM noodzakelijk om 
te waken tegen onjuiste beInvloeding door betrokken functionarissen. Nu heeft 
bijvoorbeeld de P-G bij de HR een rol in bepaalde zaken, terwijl ook de (ressorts) 
P-G een functie vervult in de onderzoeken waarbij het politieoptreden zelf object 

139 Dit aspect is niet geheel zonder spanning. Men denke maar aan de politieke schandaal-
onderzoeken door instructierechters in Frankrijk, die zelf initiatief kunnen nemen. Wel iswaar 
zijn belangrijke ontdekkingen gedaan, maar de bewaring van de eenheid binnen de overheid 
is wel een apart punt van zorg. De verschillende overheidsorganen rollen vechtend over straat, 
hetgeen paradoxaal genoeg (het beeld van) de integriteit niet bepaald bevordert. Zie P.A.M. 
Verrest, De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek 
in strafzaken, 's Gravenhage: WODC 2000, p. 28-29. 
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is, zoals na een dodelijk schietincident of bij vermoedens van corruptie (art. 43, 
lid 1, Politiewet). Dat brengt ons op de variant die onze eerste voorkeur heeft. Wij 
bepleiten dat voor het onderzoek in gevoelige zalcen geen afwijkend strafvorderlijk 
kader wordt geschapen, maar dat allereerst in een oplossing binnen het OM wordt 
voorzien die de waarheidsvinding voldoende garandeert. Men kan denken aan 
het voorschrijven van een apart besluitvormingstraject.' Ook kan, vergelijkbaar 
met de huidige situatie, voorgeschreven worden dat een bepaalde instantie, 
bijvoorbeeld het College van Procureurs-generaal, de leiding over het onderzoek 
heeft. Deze onderzoeksleiding komen dan alle bevoegdheden toe, die in het wetboek 
aan de officier van justitie zijn gegeven. Eel) van de mogelijkheden is - net als 
in het normale stramien - de betroldcenheid van de rechter-commissaris uit te loldcen 
om bijvoorbeeld bepaalde getuigen te horen of andere handelingen te verrichten 
of te laten verrichten. Wanneer overwegingen van rechtspolitieke aard een (imago 
van) grotere onafhankelfikheid in concerto wenselijk maken, kan aan de rechter-
commissaris meer ruimte gelaten worden. Dit zal dan kunnen functioneren zoals 
thans het verloop is van een gerechtelijk vooronderzoek in gevoelige zaken. Op 
basis van een door het OM aangegeven feitelijke grondslag verricht de onafhanicelij-
ke rechter die onderzoekshandelingen die hij voor de waarheidsvinding noodzake-
lijk oordeelt. Alleen treedt hij niet buiten het kader dat hem is gegeven en dat door 
het OM op elk geval speciaal kan worden toegesneden. 

Aanvullend op alle varianten kan ook de organisatorische scheiding binnen 
de politie worden benut, de rijksrecherche. Dat biedt aanvullende garanties voor 
een afstandelijke uitvoering van het onderzoek.' Dat staat voor de discussie echter 
los van de vraag wie deze onderzoekers gaat aansturen. 

Het eerste voordeel van onze oplossing voor dit bijzondere geval is, dat de 
verdeling tussen OM en rechter consequent gehandhaafd kan blijven. Voor alle 
onderzoeken geldt dezelfde hegemonie van het OM, alleen wordt die niet voor 
alle onderzoeken door de eerstelijnsofficier van justitie uitgeoefend. Een tweede 
hiervan afgeleid voordeel is dat de verbinding tussen verdenking, onderzoek en 
vervolgingsbeslissing in stand blijft. Dat bevordert de doelmatigheid van de 
verschillende fasen. Als derde voordeel zien wij dat bier de lijn naar de politiek 
verantwoordelijke gezagsdrager, in gevoelige zaken nog actueler dan bij gewone 
onderzoeken, recht en kort is. Het is voor de minister van Justitie veel moeilijker 
rekenschap te geven van onderzoeken waarin de onafhankelfike rechter-commissaris 

140 Vergelijk de toetsing van de beslissing tot het inzetten van bepaalde opsporingsbevoegdheden 
door de Collegevergadering met behulp van de CTC. Strafvorderlijk blijft het een beslissing 
van de officier van justitie. 

141 Zie Taakbeschikking bijzondere ambtenaren van politic 25 maart 1994 Stcrt. 1994, 64; DJ. 
Elzinga e.a., Het Nederlands politiereeht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 52-54; 
C.J.C.F. Fijnaut e.a. (red.), Politic. Studies over haar werking en organisaiie, Alphen aid 
Rijn: Tjeenk Willink 1999, p. 462-464 . 
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de dominante figuur is, dan waarin het OM de leiding heeft. Voor het optreden 
van het OM en de structurering van het onderzoek kan de minister van Justitie 
de politieke verantwoordelijkheid dragen. Voor het geval deze zich daadwerkelijk 
wil mengen in de wijze waarop het onderzoek moet worden uitgevoerd, kan hij 
van de aanwijzingsbevoegdheid ex art. 127 en 128 RO gebruik maken. Art. 128 
RO voorziet ook in openheid, wanneer College en minister het oneens zijn. Tevens 
moeten ministeriele interventies om de zaak te beeindigen altijd aan het parlement 
gemeld worden; art. 128 lid 6 RO." 

Tenslotte doen we een enkele suggestie voor de uitwerking van de gedachte 
om via het College van Procureurs-generaal een waarborg in te bouwen voor de 
kwaliteit van de onderzoeksleiding in gevoelige zaken. Onze gedachte is dat de 
officier van justitie gevoelige zaken zal voorleggen aan het College, dat dan 
vervolgens de concrete sturing van het onderzoek ter hand neemt. Dat kan in de 
vorm van aanwijzingen aan de officier van justitie gegoten worden, die dan verder 
met de concrete leiding belast is of met een ruime vordering een rechter in het 
onderzoek betrekt. Ook is het wel denkbaar dat het College aan een lid van het 
ressortspakket zijn bevoegdheid mandateert, al zal dat wel tot een wat omslachtige 
besluitvormingslijn kunnen Wij wijzen nog op de mogelijkheid om te 
differentieren. De bijzondere regeling kan categorieen gevallen aanwijzen, die 
standaard door het College worden beslist en andere waarin het College na een 
melding de zaak naar zich toe kan halen. Men kan zou bij verdenking van 
misdrijven van landelijke gezagsdragers, rechters en leden van het OM aan een 
verplichte betrokkenheid van het College kunnen denken. Voor andere situaties 
zou een discretionaire bevoegdheid toepasselijk kunnen zijn. 

5.5 	De verhouding tot de zittingsrechter 

5.5.1 	De zittingsrechter oordeelt finaal 

De rechterlijke betroldcenheid in het vooronderzoek, zoals we die hiervoor hebben 
uitgewerkt, resulteert in een bepaalde verhouding tussen de rechter-commissaris 
en de zittingsrechter. In deze paragraaf zal een en ander nader belicht worden. 
Vanuit het vorige onderzoeksjaar is de gedachte meegenomen, dat het eindonder- 

142 Of dit voldoende zal zijn om de bijzondere regeling voor de berechting van ministeriele 
ambtsmisdrijven etc. (zie art. 483 e.v. Sv) overbodig te maken moet worden afgewacht. Zie 
hierover J.L.W. Broeksteeg, E. Siklcema & H.G. Warmelink, `Strafrechtelijke aansprakelijIcheid 
van ministers: ruime verantwoordelijkheid, beperkte vervolgbaarheid', in NJB 2000 nr. 19, 
p. 965-971. 

143 Bijvoorbeeld: de ressorts A-G acht een bepaalde handeling door de onderzoeksrechter 
wenselijk en bevordert dat het College de officier van justitie een aanwijzing geeft om bij 
de rechter deze verrichting te vorderen. 
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zoek het optimum is. Deze aarmame heeft met name intern juridisch-systematische 
gelding. Op het punt van het achterhalen van de feiten is die hoedanigheid natuurlijk 
voor discussie vatbaar. Bijvoorbeeld, hoe meer tijd verstreken is sinds het delict, 
hoe minder de lcwaliteit van de feitelijke vaststellingen. Een uitgangspunt als het 
onze is derhalve slechts houdbaar als het de mogelijkheid open houdt om in een 
zo vroeg mogelijk stadium de feiten vast te leggen. Aan de waarborgen die voor 
het eindonderzoek zo belangrijk zijn, moet in die gevallen aandacht gegeven 
worden. Bij dit alles blij ft overeind dat het eindonderzoek de finale van het systeem 
is. Welke consequenties dat heeft voor de oordelen en handelingen van de rechter-
commissaris bespreken we hier in het algemeen. Aan het vraagstuk van de 
geheimhouding, waarbij de onderhavige verhouding met name aan de orde is, 
besteden we daama afzonderlijk aandacht. 

In de uitoefening van de toetsingsfunctie is het optreden van de rechter-
commissaris betrekkelijk geIsoleerd van de zittingsrechter. Niet alleen is de 
feitelijke context van de beslissing nog niet verbonden met een tenlastelegging, 
ook de aard van de toetsingsfunctie brengt dit met zich mee. Er is geen stelselmatige 
band met de rechter in het eindonderzoek, noch wat de taak betreft (geen 
'determination of a criminal charge') noch wat de bevoegdheid betreft (niet gericht 
op waarheidsvinding). De rechter komt in deze functie juist geen zelfstandige 
onderzoekstaak toe en dus ook geen daarbij passende competentie. De autoriteit 
uit het vooronderzoek (OM of politie) legt hem de feiten voor en vraagt of in deze 
omstandigheden een bepaald dwangmiddel mag worden aangewend. Op basis van 
de feiten in de stand van het onderzoek op dat moment wordt vervolgens een 
rechtmatigheidsoordeel gegeven. De verdediging blijft in staat om, wanneer het 
resultaat van het gevraagde dwangmiddel ter zitting aan de orde is, de rechtmatig-
heid te betwisten. De zegen van de machtigingsrechter heeft dus niet de onaantast-
baarheid van de handeling tot gevolg. De rechter ter zitting kan altfid alsnog de 
aanwending van een dwangmiddel veroordelen. Hierbij speelt nog een bijrol, dat 
de positieve beslissing over de toepassing van een dwangmiddel in de regel de 
kwaliteit van machtiging heeft. De officier van justitie kan in bijzondere 
omstandigheden het gebruik van de machtiging achterwege laten. In de uiteindelijke 
toetsing van het onderzoek komt ook de vraag naar voren of de officier in 
redelijlcheid in de gegeven omstandigheden de machtiging wel had mogen benutten. 
Alle aspecten samen vormen het object van beoordeling ter terechtzitting. 

Voor de rechter-commissaris in zijn beperkte onderzoeksfunctie, die alleen 
op initiatief van partijen een onderzoekshandeling verricht, lijkt ons de zaak 
gecompliceerder te zijn. Deze rechter loopt in ieder geval niet vooruit op de 
bewijsoordelen van de zittingsrechter inzake de betrouwbaarheid, relevantie en 
toereikendheid. Met name wanneer de uiteindelijke tenlastelegging de rechter-
commissaris niet bekend is, kan hij dergelijke afwegingen niet maken. De 
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zittingsrechter staat hierin volkomen vrij. Het is tevens de vraag of de rechter-
commissaris in deze gevallen een oordeel over het onderzoeksbelang kan worden 
toegedicht. Dan heeft het ook geen zin dat de zittingsrechter hem daarin zou moeten 
kunnen con-igeren. De wens van de verzoekende partij, getoetst aan de wettelijke 
voorwaarden, proportionaliteit en subsidiariteit en aan redelijkheidsnormen inzake 
concreetheid en uitvoerbaarheid, is op zichzelf van voldoende gewicht om de 
handeling te rechtvaardigen. Een procedurele beoordeling van de beslissing om 
tot onderzoek over te gaan, kan niet veel meer zijn clan een marginale toets. Kon 
de rechter-commissaris in redelijkheid tot zijn beslissing komen? De selectie van 
wat wel of niet in het belang van het (eind)onderzoek is, is in de zittingsfase gericht 
op de resultaten van het vooronderzoek, waaronder eventuele rechterlijke 
onderzoekshandelingen. Het criterium voor die selectie is de relevantie voor de 
beantwoording van de formele en materiele vragen. 

Wanneer een handeling door de rechter-commissaris is geweigerd, kan die 
aan de zittingsrechter opnieuw gevraagd worden. De beslissing daarover bestaat 
niet in het ex tunc toetsen van de eerdere afwijzing, maar in een beoordeling ex 
nunc of gelet op de maatstaven van een behoorlijke feitelijke behandeling op de 
terechtzitting de onderzoekshandeling moet worden verricht. Aangezien de feiten 
en omstandigheden heel anders kunnen liggen dan ze aan de rechter-commissaris 
waren voorgelegd, is er in het algemeen geen binding aan te nemen met het eerdere 
oordeel van de rechter-commissaris. 

De uitkomst is dus dat de handelingen en beslissingen van de iechter-
commissaris als geIsoleerd object van toetsing moeilijk inpasbaar zijn. Voortschrij-
dend inzicht kan de zittingsrechter prima tot uitdruldcing brengen doordat onderdeel 
van zijn eigen beoordelings- en beslissingskader vormt de bruikbaarheid, 
rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de resultaten van het vooronderzoek en/of 
de eventuele aanvullingen die daarop nog nodig zijn. 

5.5.2 	Inbreuken op de interne openbaarheid onder rechterlijk toezicht 

Aan het probleem van de beperking van de informatieverschaffing aan de 
verdediging is in het kader van de BOB-wetgeving nogal wat aandacht besteed. 
Aangezien hier de verhouding tussen de rechter in het vooronderzoek en de 
zittingsrechter op bijzondere wijze aan de orde is, besteden we een aparte paragraaf 
aan dit aspect. Ons voorstel moet echter wel bezien worden in verhouding met 
hetgeen elders, in deelrapport 4, Wervolging en rechtsbescherming' (Simmelink 
& Baaijens-van Geloven) is geschreven over de processtukken. 

Vanuit beide functies, de toetsings- en de voorpostfunctie, zien wij een rol 
voor de rechter-commissaris weggelegd bij de beslissing over geheimhouding van 
onderdelen/aspecten van het vooronderzoek. Het verbergen van de identiteit van 
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een getuige, van bepaalde onderdelen van zijn verklaring of van bepaalde delen 
van het onderzoek door de politie, al deze punten vragen om een aparte voorziening. 
Stelselmatig liggen deze gevallen op een lijn, al varieert de mate van ingrijpendheid. 
Alle betekenen zij een verkorting van de verdedigingsrechten, doordat de 
verdediging informatie wordt onthouden, die van belang kan zijn voor de 
(voorbereiding van de) berechtingsfase of doordat het ondervragingsrecht niet 
onbelemmerd kan warden uitgeoefend. Tevens vormen deze gevallen een 
complicatie voor de positie van de zittingsrechter als optimum voor de waarheids-
vinding. Ook voor het gerecht blijven immers deze aspecten in principe verborgen. 

Het strafvorderlijk dilemma in dit soort gevallen is bekend. Aan de ene kant 
valt het moeilijk te verdedigen om hier geheel en al op de officier van justitie af 
te gaan, die in zijn huidige positie te sterk verbonden is met de belangen van het 
onderzoek. Daarom kan niet met het oordeel van deze functionaris over beperking 
van de verdedigingsrechten worden volstaan. Aan de andere kant is een beoordeling 
door de zittingsrechter ook geen oplossing. Wil deze beoordeling niet schadelijk 
zijn voor de belangen die nu juist nagestreefd worden met de geheimhouding, dan 
zou de rechter van feiten kennis nemen, die niet automatisch meegedeeld worden 
aan de partijen, in het bijzonder de verdediging. Daarmee ontstaat druk op het 
niveau van de interne openbaarheid en 'equality of arms' in de fase van de 
berechting. Wanneer dat niveau niet zorgvuldig bewaalct wordt, zijn er controverses 
te verwachten over de positie van de zittingsrechter. De optimale rechtskwaliteit 
van zijn feitelijke vaststellingen komt dan in het gedrang. 

Hoe problematisch de inpassing van deze gevallen ook moge zijn, we kunnen 
een regeling daarvan toch niet achterwege laten. In de modeme strafrechtspleging 
kan men de ogen niet sluiten voor de belangen die gediend kunnen zijn bij het 
verbergen van bepaalde feitelijke informatie, belangen die ook rechtens relevant 
zijn, zoals de bescherming van rechten van getuigen, de mogelijkheden voor het 
opsporen en bestrijden van zware en/of georganiseerde criminaliteit en de efficiente 
inzet van de in beginsel schaarse middelen. Het zittingsonderzoek is bovendien 
systematisch geconstrueerd rondom de beoordeling van de tenlastelegging van 
een of meer feiten waarvoor een of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen) 
terechtstaan. Het feitelijk materiaal moet daartoe dienen en mag daartoe beperkt 
worden. De relevantie voor de beantwoording van de formele en materiele vragen 
(art. 348 en 350 Sv) ter zake van die tenlastelegging geeft de doorslag voor de 
vraag wat uit het vooronderzoek aan de betroklcenen moet worden bekend 
gemaakt.'" In het onderzoek van de politic (of een bijzondere opsporingsdienst) 
geldt dit selectieve karakter (nog) niet. Een onderzoek kan een veel ruimer bereik 

144 Zodanig opgevat, dat waarheidsvinding en controle van het onderzoek beide daarin begrepen 
zijn; zie P. Mevis in C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (red.) T&C Sv, Deventer: Kluwer 1999, 
aant. I bij art. 126aa Sv. 

580 



Bijzonder deel 	De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek 

hebben. Wat in het onderzoek relevant is, valt niet sowieso onder datgene wat voor 
de berechting relevant is. Op deze wijze biedt het systeem van de regeling ruimte 
om bepaalde aspecten of onderdelen van dat ruimere onderzoek weg te houden 
van de berechting. Het getrapte criterium, waaraan in dit soort situaties moet worden 
getoetst, vloeit hieruit voort. De verdediging moet in kennis gesteld worden van 
alle feitelijk materiaal, dat relevant is voor het rechterlijk eindoordeel over de 
formele en materiele vragen en waarvan na afweging van alle belangen de 
geheimhouding niet geboden is. 

De procedurele vormgeving van een en ander binnen het door ons voorgestelde 
systeem bouwt voort op de rechtspraktijk ter zake van de verbaliseringsplicht uit 
de jaren negentig.' Op grond van art. 152 Sv wordt van alles wat ter opsporing 
is verricht proces-verbaal opgemaakt, dat wordt ingezonden ter beoordeling door 
de officier van justitie. Dat mag slechts achterwege blijven als de officier van 
justitie van oordeel is dat de relevantie ontbreelct. Verder kan de officier van justitie 
ter zake van bepaalde opspoiingsmethoden of middelen bepalen, dat bijzondere 
belangen zich verzetten tegen gedetailleerde weergave van de wijze van 
informatieverzameling: Vervolgens neemt de officier van justitie de verantwoorde-
lijkheid voor de beslissing welk materiaal aan de rechter wordt voorgelegd. In 
beginsel omvat dat al het materiaal dat als bewijs van de tenlastelegging kan dienen. 
Verder moet het materiaal de rechter van het eindonderzoek in staat stellen de 
rechtmatigheid te beoordelen van alle opsporingsmethoden en middelen, waarbij 
enige inbreuk heeft plaatsgevonden op rechtens beschermde belangen van de 
verdachte of een ander.' Tot zover is er nog niets nieuws. Wanneer zich een 
situatie voordoet dat feitelijke informatie wel relevant wordt geoordeeld, maar 
zwaarwegende belangen zich verzetten tegen het prijsgeven aan de processuele 
openbaarheid, dan biedt het huidige recht diverse mogelijkheden, die in het reeds 
genoemde deelrapport zijn beschreven. 

In ons systeem zal de rechter-commissaris betroklcen moeten worden bij de 
situatie dat de officier van justitie tijdens het vooronderzoek of bij de voorbereiding 
van het eindonderzoek de interne openbaarheid graag beperkt ziet. Aan de 
zittingsrechter komt het vervolgens toe om het achterwege laten van een proces-
verbaal en het weghouden van informatie uit stukken, met goedkeuring van de 
rechter-commissaris, finaal te beoordelen. In beginsel is er geen ruimte voor 
ingrijpen als de R-C zijn zegen heeft gegeven, alleen als gelet op nieuwe 

145 Zie onder meer HR 19 december 1995, NJ 1996, 249 (Zwolsman), nader uitgewerkt in de 
Instructie schrifteljike verantwoording ten behoeve van de strafzaak (art. 152-153 Sv) d.d. 
28 januari 1997. Deze richtlijn is vervangen door de Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden, 
Stcrt. 4 februari 2000, nr. 25. 

146 Art. 126aa, lid 4, Sv vereist ook melding van het gebruik van bijzondere bevoegdheden, 
wanneer die niet een inbreuk op rechten hebben gemaakt. 
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omstandigheden het handhaven van het oordeel van de R-C in strijd met beginselen 
zou zijn." 7  

Deze keuze wijkt in essentie niet zo veel af van de optelsom van geheimhou-
dingsmogelijkheden in het huidige recht. Bij afschaffing van het gerechtelijk 
vooronderzoek dient er echter wet een nieuw kader te worden aangereikt om in 
de gevallen te voorzien, die nu nog via het gerechtelijk vooronderzoek lopen. In 
het huidige stelsel wordt daarvoor een rechterlijk oordeel als voorwaarde gesteld, 
in ons voorstel eveneens. In het huidige recht lijkt de zittingsrechter wat meer het 
zwaartepunt te zijn, maar die kan via de weg van de verwijzing ex art. 316 Sv de 
precaire gevallen door een R-C laten onderzoeken en beoordelen, waardoor de 
inhoud van de achtergehouden informatie niet ter kennis komt van de zittingsrechter 
en ook geheim blij ft voor de verdediging.'" Voor het eindonderzoek wordt dan 
voorkomen dat de rechter meer weet dan beide partijen. 

Weliswaar verschilt in ons systeem de verhouding tussen rechter-corrunissaris 
en zittingsrechter een nuance van de huidige benadering, maar dat ligt niet aan 
een andere visie op de taak van de zittingsrechter, maar op die van de rechter in 
het vooronderzoek. Wij zien de rechter-commissaris wat opschuiven in de richting 
van zijn collegae op de zitting, doordat hij een neutrale positie heeft ten opzichte 
van het vooronderzoek. Dat maakt het gemalckelijker deze functionaris beslissingen 
te laten nemen, die - behoudens uitzonderingen - bindend zijn voor het vervolg. 
Dat is ook de reden waarom het nu wel zo geregeld zou moeten worden en na het 
Van Traa-rapport nog niet. De regering kon toen het voorstel van dezelfde 
strekkine niet ovememen, omdat op dat moment de rot van de rechter-
commissaris in de wettelijke regeling niet fundamenteel gewijzigd werd, maar 
werd vastgehouden aan de keuzes in het wetsvoorstel tot herziening van het 
gerechtelijk vooronderzoek. 

Problematisch is echter dat het in beginsel sterk verwante niveau van 
waarborgen hier niet zo eenvoudig inpasbaar is. Dat is ook als bezwaar aangevoerd 
tegen de huidige regeling. De primaire orientatie op de zittingsrechter roept thans 
vragen op over de waarborgen rondom de toetsing die een R-C na verwijzing moet 
uitvoeren. Hoewel de zaak at in de berechtingsfase is en de R-C namens de 
zittingsrechter optreedt, kan toch niet worden uitgesloten dat hij in zijn afweging 

147 Vgl. de toetsing van afspraken met getuigen onder goedkeuring van de rechter-commissaris, 
zoals uitgetekend in de Nola naar aanleiding van het Verslag bij de kroongetuigenregeling; 
Kamerstukken II 1999/2000, 26 294, nr. 6, p. 3: 'Weliswaar blijft de zittingsrechter eveneens 
bevoegd de totstandgekomen afspraak alsnog af te keuren, maar een dergelijke situatie zal 
zich redelijkenvijs pas voordoen indien Cr nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen die de 
gemaakte afspraak in het fundament aantasten en die de rechter-commissaris ten tijde van 
zijn toetsing niet bekend waren'. Bij de getuigenbescherming ligt dat weer anders, maar daar 
is dan ook een goede reden voor. 

148 Zie Kamerstukken 11 1997/98, 25 403, nr. 7, p. 34. 
149 Inzake opsporing, a.w., p. 459. 
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informatie betrekt, die de verdediging niet bekend 	Daarom lijkt het ons beter 
om de toetsing naar voren te halen in de chronologie van het stelsel, juist omdat 
de hier vermelde bezwaren als zwaarwegende redenen gelden tegen volledige 
afhandeling van de kwestie op de zitting, waartoe per saldo de huidige regeling 
ook niet altijd leidt. 

Bepaalde waarborgen voor de verdediging zijn wel mogelijk. Het horen van 
de verdediging om deze in staat te stellen zich te uiten over de gang van zaken 
en bezwaren in de (nadere) afweging te betrekken, ligt ook bij andere inbreuken 
op grondrechten in de lijn. Als voorbeeld kan gewezen worden op de ontwerp-
regeling voor de toezegging getuigen in strafzaken. Daarbij neemt de rechter-
commissaris ook zonder de verdediging te horen een beslissing die achteraf, voor 
sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek, aan de verdediging bekend gemaakt 
wordt. ' 51  

Aansluitend aan het stelsel voor andere inbreuken op grondrechten lijkt het 
raadzaam dat de wetgever ook hier de belangenafweging op bepaalde punten al 
vooraf fixeert. Bijvoorbeeld lijkt de geheimhouding alleen goed verdedigbaar in 
gevallen van de meer ernstige delicten. Verder kan in de redactie van de diverse 
bepalingen nog opgenomen worden welke belangen in de afweging mogen worden 
betrokken; zie art. 187d Sv. Tevens kan in de wet nog een signaal worden 
afgegeven door te spreken van strikte noodzaak (art. 187d) of woorden van gelijke 
strekking. 

5.6 	De verhouding tussen de rechter-commissaris en de officier van just itie 

De positie van de rechter-commissaris, zoals we die hiervoor hebben uitgewerkt, 
brengt ook een bepaalde inkleuring van de verhouding met de officier van justitie 
met zich mee. In het bestaande stelsel is het theoretische vertrekpunt dat bij een 
gerechtelijk vooronderzoek de rechter-commissaris een leidersrol vervult, waarbij 
de officier van justitie zich moet aansluiten. Toch kunnen we niet zeggen dat de 
rechter-commissaris de officier van justitie in het kader van het onderzoek bevelen 
kan geven, kan aansturen om het in eigentijdse terminologie uit te drukken. Wel 
moet bij een conflict van opvattingen naar huidig recht de mening van de rechter-
commissaris de doorslag geven, hetgeen ook geldt voor de aansturing van de 
opsporingsambtenaren door de rechter-commissaris ex art. 177 Sv. Dat is echter 
de verhouding voor het bestaande gerechtelijk vooronderzoek. Bij het strafrechtelijk 
financieel onderzoek bijvoorbeeld ligt dat al anders en dienen zich vragen aan, 
die met het huidige stelsel Met op te lossen zijn (zie par. 2.2.3.2 van dit deelrapport). 

150 Mevis, a.w., aant. 5 bij art. 187d Sv. 
151 Handelingen II, 1999/2000, 26 294, nr. 6, p. 30. 
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Grofweg zou gesteld kunnen worden dat we in onze voorstellen de verhouding 
omdraaien. Voor het gehele vooronderzoek geldt dat de officier van justitie de 
leidersfunctie heeft, in welk kader hij alle daarbij betrokken functionarissen kan 
aansturen. Dat geldt echter niet voor de rechter-commissaris; deze neemt ten 
opzichte van de officier van justitie nu juist een onafhankelijke positie in. Hij kan 
immers alleen in die hoedanigheid de meerwaarde in zijn rol goed vertolken. De 
uitkomst is echter genuanceerder dan een omdraaiing van de oude toestand, met 
name wanneer we lcijken naar de vraag wiens opvatting de doorslag geeft als er 
verschil van mening is. In onze optiek is de inschakeling van de rechter zo 
gevarieerd, dat een algemene lijn niet te geven is. Maar ons uitgangspunt is dat 
in het ste Ise] van 'checks and balances' de toedeling van taken aan de rechter 
tegenwicht biedt tegen de dominantie van de met de opsporing belaste autoriteiten. 
We zullen dat trachten te verhelderen aan de hand van een paar situaties. 

In het toezicht op de uitoefening van bepaalde dwangmiddelen willen we 
de rechter-commissaris belasten met een rechtmatigheidstoetsing. Dan spreekt 
het vanzelf dat wanneer de officier van justitie op grond van de wettelijke regeling 
een geval aan de rechter-commissaris voorlegt, voor de rechtmatigheid de mening 
van de rechter de doorslag geeft. Wanneer de rechter een eigen standpunt inneemt 
over de beleidsmatige keuze voor aanwending van het concrete dwangmiddel, 
dan gaat hij over de schreef en mag de officier zijn eigen opvatting laten prevaleren. 
Zodra bij de wettelijke voorwaarden echter toetsingspunten worden opgenomen 
die verwijzen naar een doelmatigheidsafweging, zoals de dringende noodzaak om 
het dwangmiddel aan te wenden, dan Icffigt dit beleidsaspect krachtens de wet een 
plaats in het beslissende oordeel van de rechter. Daarbij willen we benadrukken 
dat in die gevallen de rechter vol moet toetsen en niet kan volstaan met het oordeel 
dat de officier in redelijkheid heeft kunnen komen tot het standpunt dat de 
dringende noodzaak aanwezig is. Bij volle toetsing behoort een verdergaande 
openheid van zaken dan bij een marginale toetsing. In het laatste geval is onthulling 
van de funderende argumenten voldoende, in het eerste zullen de feiten en 
omstandigheden moeten worden aangedragen, die de rechter tot de overtuiging 
kunnen brengen dat aanwending van het dwangmiddel inderdaad dringend 
noodzakelijk is. 

Aangezien de rechter geen bevelen geeft tot aanwending van het dwangmiddel 
(met uitzondering van de voorlopige hechtenis) is het met de aard van zijn 
beslissing niet verenigbaar als hij zich gaat bemoeien met de concrete uitvoering 
ervan.'" Bij de onderzoekshandelingen die van de rechter worden gevraagd, ligt 

152 Afhankelijk van de nadere wettelijke regeling van concrete dwangmiddelen kan het domein 
van de uitvoering wel varieren. Ms de wet vereist dat in de machtiging een periode wordt 
bepaald, bijvoorbeeld bij het afluisteren van vertrouwelijke communicatie, is dat uitvooingsas-
pect in het rechterlijk oordeel betrokken. Het aantal personen en de technische specificaties 
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het accent anders. Daar is het weliswaar zo dat de verzoeker de grenzen aangeeft 
door te omschrijven ter zake waarvan de onderzoekshandeling wordt gevraagd, 
maar de uitvoering ervan ligt bij de rechter. Laten we het voorbeeld in herinnering 
roepen dat de officier van justitie een getuige onder dwang wil laten horen. Dan 
zal de rechter in het kader van de vraag of hij daartoe moet overgaan een 
rechtmatigheidstoetsing uitvoeren, waarin de toetsing aan de beginselen van 
redelijke belangenafweging, propdrtionaliteit en subsidiariteit betrokken is. De 
feitelijke grondslag voor het handelen van de rechter ligt vast. De officier van 
justitie geeft immers beslissend aan ter zake van welk feit het verhoor moet 
plaatsvinden, zijnde de verdenking die centraal staat in het onderzoek of de reeds 
aangevangen vervolging. Het komt de rechter-commissaris in beginsel niet toe 
om de getuige over andere feiten te ondervragen en evenmin om andere handelingen 
ter opheldering van de opgegeven verdenking te verrichten. Dat laat de mogelijk-
heid onverlet, dat de officier van justitie een ruim geformuleerde voordracht doet, 
die de rechter ruimte geeft om naar believen met de hem wettelijk beschikbare 
middelen een bepaalde verdenking op te helderen. We kunnen ons voorstellen 
dat in een onderzoek met een delicaat karakter deze keuze wordt gemaakt. Hiervoor 
gaven we reeds aan dat onzes inziens dit. stelsel in bepaalde dringende gevallen 
een uitzondering wel verdraagt, maar dat de ruimte voor de rechter-commissaris 
beperkt is (zie par. 5.4.1). De officier van justitie zou echter zijn boekje te buiten 
gaan als hij aan de rechter-commissaris zou voorschrijven welke vragen er gesteld 
moeten worden. De rechter moet zelf bepalen hoe hij de waarheidsvinding het 
beste kan dienen, waarbij betrokkenen wel het recht hebben zelf vragen te stellen 
respectievelijk op te geven. Die bijdragen van de partijen vormen evenwel geenszins 
de grens voor de onderzoekende rechter.'" 

Ook voor de onderzoekshandeling op verzoek van de verdachte blijft deze 
gedachtegang overeind. Tegen de huidige regeling valt in te brengen, dat in de 
wisselwerking tussen de verdachte en de rechter-commissaris een feitelijke 
grondslag wordt bepaald, die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met de verdenlcing 
die centraal staat in het politieonderzoek. Bij die stand van zaken bestaat het risico 
dat de rechter-commissaris ten opzichte van het onderzoek ongericht bezig is. 
Bovendien is onvoldoende gewaarborgd dat het optreden van de rechter-
commissaris effectief bijdraagt aan de te nemen beslissingen ter zake van de 
concrete verdenkingen. Dit storend element in de verhouding tussen rechter-
commissaris en officier van justitie wordt in onze voorstellen voorkomen, doordat 
de verdachte met onbeperkt, maar slechts vanaf bepaalde momenten het recht heeft 
een onderzoelcshandeling te verzoeken. De momenten zijn zo gekozen dat de rechter 

van de apparatuur zullen daarentegen buiten het blikveld van de toetsende rechter blijven. 
153 Een ander voorbeeld: partijen kunnen de rechter wel verzoeken een deskundigenonderzoek 

te laten uitvoeren, maar niet de keuze van de deskundige bindend voorschrijven. 
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niet zelf het feitelijk kader gaat bepalen, maar zich steeds orienteert op het formele 
kader dat van de zijde van (of onder de verantwoordelijkheid van) het OM 
aangegeven was. Het risico is niettemin aanwezig, dat een onderzoekshandeling 
wordt verricht, die de onderzoekende functionarissen slecht uitkomt. Dat ligt nu 
eenmaal in de aard van het middel besloten. Wat de wijze van uitvoering betreft 
geldt overigens hetzelfde regime als in de vorige alinea aangeduid. 

Alles overziende wordt de verhouding tussen de twee grootheden in het 
vooronderzoek niet gecompliceerder dan hij at was.' De rechter-commissaris 
treedt voor het verrichten van onderzoek niet buiten de kaders die de officier van 
justitie aangeeft, maar kan daarbinnen niet aangestuurd worden. De officier van 
justitie onderwerpt zijn handelen in een aantal gevallen aan de toetsing van de 
rechter-commissaris, maar loopt daarbij niet het risico dat zijn be leid doorlcruist 
wordt door een ontketende onderzoeksrechter. Wanneer de verdediging de rechter 
heeft geactiveerd, blijft deze binnen de kaders waarvoor de officier van justitie 
verantwoordelijk is, ook al kan zijn optreden als verstoring van het onderzoek 
ervaren worden. Voor zover redelijk probeert de rechter-commissaris dat te 
voorkomen, maar de afweging van alle belangen kan anders uitvallen. Als dat niet 
zou mogen, zou deze bevoegdheid voor de verdediging welhaast tandeloos worden. 

5. 7 	Het verband met de algemene uitgangspunten 

In onze voorstellen voor de positie die de rechter in het vooronderzoek zou moeten 
krijgen, is getracht de functies van de rechter in die procesfase te herwaarderen. 
De uitkomsten daarvan zijn: het bieden van rechtsbescherming aan individuen 
tegen inbreuken op grondrechten en het waarborgen van een evenwichtige feitelijke 
basis (zo waarheidsgetrouw als maar mogelijk is) voor cruciale beslissingen in 
de strafzaak (zoals de vervolgingsbeslissing of het oordeel van de zittingsrechter). 
Het sluit aan bij het streven om de waarborgen voor de burger onder het 
strafprocesrecht te optimaliseren, ook in het vooronderzoek, om de rechterlijke 
toetsing van dwangmiddelen te versterken daar waar die door de ontwilckelingen 
verzwakt was. Een uniform en doorzichtig stelsel voor de verlening van 
machtigingen aan de opsporingsambtenaren op verzoek van het OM ican de posities 
alleen maar verhelderen en daamtee de waarborg verbeteren. Wanneer bovendien 
de rechter-commissaris systematisch wordt ontdaan van zijn leidersrol in het 
gerechtelijk vooronderzoek versterkt dat zijn onafhankelijkheid en daarmee het 
toezicht op deze ingrijpende vormen van overheidshandelen. Het behoud en in 
bepaalde opzichten de verbetering van de mogelfilcheid dat de rechter-commissaris 

154 Deze karakterisering blijft overeind ook als de rot van de rechter-commissaris bij de 
voortgangscontrole in de beschouwing wordt betrokken (zie deelrapport 4, 'Vervolging en 
rechtsbescherming'). 
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op verzoek van de verdachte onderzoek verricht, is ook een element waarmee de 
optimalisering van de rechtsbescherming beoogd is. 

De offiCier van justitie kan de rechter-commissaris vragen bepaalde 
onderzoekshandelingen te verrichten die tot bewijs voor de fase van de berechting 
kunnen leiden. Hetzelfde geldt voor de verdediging. In beide gevallen is de 
vormgeving erop gericht de waarborgen zo veel mogelijk vast te pinnen op het 
niveau dat ook voor de terechtzitting geldt. Daarmee wordt uitvoering gegeven 
aan de gedachte dat het vooronderzoek houdbaar materiaal moet aanleveren voor 
de berechting, hetgeen impliceert dat 'fairness' en 'equality of arms' de leidende 
principes zijn. De verdediging moet een deugdelijke gelegenheid hebben gehad 
het ondervragingsrecht uit te oefenen ten aanzien van getuigen die niet op de 
terechtzitting zullen kunnen verschijnen. Tevens moeten de mogelijkheden voor 
het aandragen van ontlastende feiten en omstandigheden optimaal zijn, hetgeen 
met de ruimte voor initiatief van de kant van de verdediging wordt nagestreefd. 
Ook de gedachte van contradictoriteit klinkt daarin door. 

Gelet op het uitgangspunt dat in het strafproces werkelijk schuldigen gestraft 
moeten worden en de onschuldigen vrijuit dienen te gaan, is de rechter gecommit-
teerd aan de materiele waarheid. In dat opzicht dient hij zich ook actief op te stellen. 
Dat is ook weerspiegeld in de ruimte die de rechter-commissaris bij het verrichten 
van onderzoekshandelingen is toegemeten, zij het dat bier een verbinding gemaakt 
moest worden met de specifieke positie van de partijen, in het bijzonder het OM. 
De rechter-commissaris kan weliswaar zichzelf niet activeren, maar eenmaal in 
actie heeft hij de taak om in het gegeven kader de handeling(en) zo uit te voeren 
als hemzelf dienstig aan de waarheidsvinding voorkomt. Hij is daarbij zeker niet 
een werktuig waarmee enkel een rechterlijk grootzegel gehecht wordt aan het door 
een der partijen verzamelde materiaal. 

Op een aspect van de 'fairness' willen wij tenslotte nog de aandacht vestigen: 
de interne openbaarheid. Met name in de opsporing van bepaalde zware vormen 
van criminaliteit kan de afweging van alle belangen er in resulteren, dat niet alle 
informatie over het vooronderzoek beschikbaar gesteld wordt aan de verdediging. 
Met name rechten van anderen, zoals bedreigde burgers en politiemensen, kunnen 
hiertoe nopen, maar ook het belang van de overheid bij het achterhouden van 
informatie over specifieke methoden van onderzoek kan zwaar wegen. In die 
gevallen dat inderdaad de interne openbaarheid wordt beperkt, moet optimale 
compensatie geboden worden aan de verdachte. Deze compensatie wordt onder 
meer gezocht door in dit deelrapport rechterlijk toezicht op het achterhouden van 
informatie voor te stellen. De parallel met het horen van anonieme bedreigde 
getuigen is manifest. Met de finale toetsing van deze inbreuk op de minimum-
waarborgen wordt de onafhankelijke rechter ingeschakeld, opdat de belangen 
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evenwichtig afgewogen worden en het handelen aan een onpartijdige rechtmatig-
heidscontrole onderworpen is. 
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6 Voorarrest 

mr. J. uit Beijerse en mr. J.B.H.M. Simmelink 

1 	Aanduiding onderwerp 

Algemeen is men het erover eens dat het voorarrest dilemma's creeert in verband 
met het bestaan van de onschuldpresumptie. Het voorarrest staat in menig opzicht 
op een lijn met de zwaarste strafrechtelijke sanctie, de vrijheidsstraf, en is in 
sommige opzichten zelfs nog ingrijpender dan die straf. loch wordt het voorarrest 
algemeen als noodzakelijk beschouwd en juist vanwege die spanning met de 
onschuldpresumptie wel als een `noodzakelijk kwaad' aangeduid. In dit verband 
wordt ook wel gewezen op het beginsel van de minimale toepassing, waarin een 
parallel kan worden getrokken met het u/timum remedium-karakter van het 
strafrecht.' Volgens dit uitgangspunt dient het voorarrest alleen in gevallen van 
uiterste noodzakelijkheid te worden toegepast en te worden beeindigd zodra dat 
mogelijk is en waar mogelijk ook door alternatieven te worden vervangen. 

Dit uitgangspunt, dat aan de wettelijke regeling van het voorarrest ten 
grondslag ligt, is daar niet direct in te herkennen. De regeling is in de loop der 
jaren onder invloed van maatschappelijke en strafrechtspolitieke invloeden steeds 
opnieuw aangevuld en die wijzigingen hebben het zicht op de systematische 
grondslag daarvan vertroebeld. 2 Maar niet alleen maatschappelijke en strafrechtspo-
litieke invloeden, ook praktische en organisatorische problemen hebben daarin 
een belangrijke rol gespeeld. Zij hebben ervoor gezorgd dat de wet in de loop der 
tijd is aangepast, maar ook dat deze soms anders wordt toegepast dan de wetgever 
zich had voorgesteld. Bij het voorstellen van wijzigingen is het dan ook van groot 
belang de praktische en organisatorische context daarbij te betrekken en de 
toepassing in de praktijk zo te organiseren dat de uitgangspunten ook in de praktijk 
vorm kunnen krijgen. De praktijkervaringen kunnen echter ook op een andere 
manier worden gebruikt, namelijk als indicatie dat er een ander inzicht is gegroeid. 
Dit kan aanleiding geven om de leest waarop de wettelijke regeling wordt 
geschoeid, bij te stellen. 

1 	M.S. Groenhuijsen, 'De nabije toekomst van de voorlopige hechtenis, in het bijzonder in 
het licht van de onschuldpraesumptie', in: J. de Hullu & W.E.C.A. Valkenburg (red.), Door 
Straatsburg gelnspireerde grondnormen voor het Nederlandse strafProces, Deventer: W.E.J. 
Tjeenk Willink 2000, p. 90. 

2 	Vgl. `Algemeen deel', in: Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001,   
p. 13. 
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Bij de totstancllcoming van het wetboek is in de memorie van toelichting aangegeven 
dat de regeling van de voorlopige hechtenis verband houdt met de regeling van 
de vrijheidsbeneming ter handhaving van de openbare orde. Hoewel de onderzoeks-
groep deze visie deelt, blijft de vrijheidsbeneming ter handhaving van de openbare 
orde in dit deelrapport buiten beschouwine Deze materie zal in het derde 
onderzoeksjaar voorwerp van onderzoek zijn. 

2 	Het geldende recht 

2.1 	Schets van de wettelijke regeling: kenmerkende voorzieningen 

De huidige wettelijke regeling van het voorarrest is direct terug te voeren tot het 
eerste Wetboek van Strafvordering van 1838 dat de Franse Code d'Instruction 
Criminelle verving. De wetgever noemde het voorarrest een `noodzakelijk kwaad'. 
Hij typeerde het als een `kwaad' omdat de verdachte daarmee materieel gezien 
in de positie van de zwaarst gestrafte komt te verkeren, nog voordat zijn schuld 
vaststaat. De voorlopige hechtenis staat derhalve op gespannen voet staat met het 
treasumptio innocentiae' -beginsel of de onschuldpresumptie. Dat kwaad kon 
volgens de wetgever alleen worden gerechtvaardigd door haar noodzakelijkheid', 
teneinde in sommige gevallen het gevaar af te kunnen wenden dat de doorgang 
van het strafproces door de verdachte wordt tegengewerkt. Het belangrijkste doel 
van de wettelijke regeling was dan ook om dit uitgangspunt vorm te geven en om 
te waarborgen dat daatook in de praktijk naar zou worden gehandeld. In deze zin 
was het beginsel dat een ieder voor onschuldig moet worden gehouden totdat zijn 
schuld in rechte is vastgesteld, hoewel het door de vele wijzigingen die in de loop 
der jaren in de wettelijke regeling zijn aangebracht niet altijd meer duidelijk 
herkenbaar is, een belangrijk funderend principe van de wettelijke regeling, dat 
zijn invloed heeft gehad op alle onderdelen. 

Bij de hercodificaties van het strafprocesrecht in 1886 en 1926, en de op 1 
januari 1974 in werking getreden wetswijziging was het voorarrest steeds een van 
de belangrijkste onderwerpen van herziening. Elk van the integrale herzieningen 
was ingegeven door hetzelfde doel, namelijk de wens om de toepassing van het 
voorarrest in de praktijk nog verder aan banden te leggen. Er werden steeds meer 
en nieuwe waarborgen gecreeerd om de beslissende instanties zodanig te sturen 
dat zij het voorarrest minder vaak zouden toepassen en vaker naar altematieven 
voor de toepassing zouden zoeken. Ondanks dat ontstonden er na een herziening 

3 	De in het tweede onderzoeksjaar aanwezige onderzoelcscapaciteit vormt daarvoor de 
verklaring. 
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al gauw weer klachten dat het voorarrest te vaak en voor te lange duur werd 
toegepast. 

In de jaren '90 werden er enkele deelherzieningen doorgevoerd waarbij het, 
anders dan bij de voorgaande herzieningen, niet zozeer ging om het creeren van 
nieuwe waarborgen ter beperking van de toepassing. Deze veranderingen hadden 
elk een eigen achtergrond en werden ingegeven door zeer uiteenlopende 
argumenten, zoals de wens tot vereenvoudiging en stroomlijning van de procedure 
en een besparing van de rechterlijke werklast (wijziging van de bewaring), de wens 
tot aanpassing van de regeling aan de rechtspraak van het EHRM (wijziging van 
de inverzekeringstelling) en de wens tot heroverweging van het anticiperende 
karakter met het oog op het doel van een betere beveiliging van de samenleving 
(wijziging gronden). 

De huidige regeling is opgenomen in titel IV van Boek I van het Wetboek 
van Strafvordering over Tenige bijzondere dwangmiddelen'. Achtereenvolgens 
is daar geregeld bij verdenking van welke strafbare feiten, op welke gronden, met 
inachtneming van welke procedurele waarborgen, door wie en voor welke termijn 
kan worden overgegaan tot ophouden voor verhoor (art. 60), ophouden ter 
identificatie (art. 61b), inverzekeringstelling (art. 57-59, 62) en voorlopige hechtenis 
(art. 60, 63-93). In titel VI van Boek I, de betekenistitel, wordt de term `voorlopige 
hechtenis' nader toegelicht als de vrijheidsbeneming ingevolge een bevel van 
bewaring, gevangenhouding of gevangenneming (art.133). Veel onderdelen van 
deze regeling en de daarachter liggende beginselen kunnen alleen goed worden 
begrepen in het licht van de eerste wettelijke regeling van 1838 en de ontwikkeling-
en sindsdien. De regeling zal hierna dan ook in het licht van deze historische 
achtergrond worden verklaard. Daarbij wordt de regeling in drie belangrijke 
onderdelen onderscheiden: de materiele grondslag voor toepassing (par. 2.2), de 
bevoegdheidstoedeling (par. 2.3) en de procedurele waarborgen (par. 2.4). 

2.2 	De wettelijke regeling van de materiele grondslag 

De materiele grondslag voor toepassing bestaat uit drie onderdelen, te weten een 
zekere ernst van het feit, een zekere mate van verdenking van dat feit en een 
bijzondere grond. Elk van deze onderdelen zal hieronder aan de orde komen, 
evenals het vierde onderdeel van de artikelen 67 en 67a Sv, het anticipatiegebod. 

2.2.1 	Een zekere ernst van het feit 

In artikel 67 is aangegeven bij welke strafbare feiten de voorlopige hechtenis mag 
worden toegepast. De bedoeling van deze bepaling is om daarmee te waarborgen 
dat dit ingrijpende dwangmiddel alleen wordt toegepast bij verdenking van de 

591 



Voorarrest 	 Bijzonder deel 

ernstigste strafbare feiten. Het algemene in lid la opgenomen criterium `een misdrijf 
waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer 
is gesteld' is in 1926 in de wet opgenomen. Het criterium vindt zijn oorsprong 
in het wetboek van 1838. Voorarrest was alleen mogelijk indien tegen het misdrijf 
lijf- of onteerende straf is bedreigd' ofwel criminele feiten', de zwaarste categorie 
strafbare feiten in de Franse Code Penal. Toen de categorie criminele feiten' in 
1886 samen met de categorie correctionele feiten' werd samengebracht onder 
de nieuwe categorie `misdrijven', werd het huidige criterium gekozen. Men had 
uitgezocht dat op de oude categorie `criminele feiten' in het nieuwe wetboek over 
het algemeen maximaal vier jaar of meer gevangenisstraf was gesteld. 

Het is ook al vanaf 1838 dat er enkele lichtere feiten zijn opgesomd waarvoor 
voorlopige hechtenis mogelijk wordt gemaakt. In 1838 waren dat zes correctionele 
feiten, waarvan alleen de misdrijven `verduistering' (art. 321 Sr) en oplichting' 
(art. 326 Sr) zijn overgebleven. Sinds 1886 zijn er om de meest uiteenlopende 
redenen delicten toegevoegd, waarvan een deel ook weer is verdwenen. Lid 1, 
onder b, c en d, van artikel 67 Sv telt op dit moment tien misdrijven en een 
overtreding uit het Wetboek van Strafrecht en negen delicten uit bijzondere wetten 
op grond waarvan voorlopige hechtenis kan worden toegepast. Omdat artikel 67 
Sv inmiddels ook een voorwaarde is voor de toepassing van andere dwangmiddelen, 
zoals inverzekeringstelling, het ophouden ter identificatie en de aanhouding buiten 
heterdaad, zijn veel van die delicten niet zozeer opgenomen met het oog op de 
toepassing van de voorlopige hechtenis, maar meer met het oog op de toepassing 
van die andere dwangmiddelen. 

De in lid 2 van artikel 67 Sv opgenomen algemene uitzondering voor de 
verdachten waarvan geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden 
vastgesteld, is in 1926 in de wet opgenomen. De achtergrond hiervan werd gevormd 
door klachten over door buitenlanders gepleegde delicten, die zich gemakkelijk 
aan de berechting zouden onttrekken. Deze uitzondering werd dus eigenlijk 
opgenomen met het oog op een grond, de vrees voor ontvluchting, die de wetgever 
bij deze groep veronderstelde aanwezig te zijn. 

2.2.2 	Een zekere mate van verdenlcing 

Een tweede voorwaarde voor de toepassing van voorarrest is een zekere mate van 
verdenlcing. Voor ophouden voor verhoor, ophouden ter identificatie en inverzeke-
ringstelling is dat het `redelijk vermoeden van schuld' ex artikel 27 Sv, voor het 
bevel tot voorlopige hechtenis zijn dat de emstige bezwaren' ex artikel 67 lid 
3 Sv Beide werden in 1926 nieuw in de wet opgenomen. Voor die tijd, onder de 
werking van het wetboek van 1838, was de verdenkingseis op een andere manier 
vormgegeven. Voor het bevel tot gevangenneming of gevangenhouding was toen 
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namelijk een bevel tot rechtsingang nodig, waarin de rechtbank oordeelde of er 
voldoende bewijs was voor de vervolging. Dit werd beschouwd als een belangrijke 
waarborg tegen een willekeurige vervolging. Voorafgaand was het wel mogelijk 
dat de rechter-commissaris een bevel tot voorlopige aanhouding gaf, maar dat kon 
volgens de grondwet van 1815 alleen in het geval van betrapping op heterdaad, 
waarmee er ook een redelijke mate van zekerheid bestond dat de aangehoudene 
de schuldige was. In het wetboek van 1838 was dit geformuleerd als het ruimere 
ontdekking op heterdaad. Omdat dit begrip ook het criterium was voor de toepassing 
van diverse andere strafvorderlijke bevoegdheden werd het, om de praktijk tegemoet 
te komen, in de jurisprudentie echter steeds ruimer uitgelegd tot het uiteindelijke 
criterium `redelijk vermoeden van schuld', dat in 1926 het nieuwe criterium werd. 4  

Over het vereiste van `ernstige bezwaren' merkte de wetgever niet meer op 
dan dat die eis vergelijkbaar was met het eerder in de wet opgenomen vereiste 
van `rneer gewigtige bezwaren'. Bij de herziening van 1974 werd hieraan 
toegevoegd dat het enkele bestaan van een verdenking niet voldoende was, maar 
de schuld van de verdachte 'prima facie aannemelijk moet zijn'. 5 Daarmee is echter 
niet de vraag beantwoord hoe de rechter zich dat oordeel moet vormen. Onzes 
inziens dient de rechter zijn oordeel daarbij niet alleen te baseren op de totale 
hoeveelheid belastende informatie die is verzameld, maar dient hij dat materiaal 
ook af te wegen tegen een eventuele ontkenning van de verdachte, mede in verband 
met de beschikbaarheid van overige ontlastende onderzoeksresultaten. Het is dus 
een bijzondere vorm van selecteren en waarderen van de bewijsmiddelen en kan 
in die zin dicht tegen het uiteindelijke bewijsoordeel aanliggen. Dit is van belang 
voor de beoordeling van de rechterlijke onpartijdigheid. 6  

2.2.3 	Een bijzondere grond 

Het derde onderdeel van de materiele grondslag is de aanwezigheid van een 
bijzondere grond. De gronden voor voorlopige hechtenis zijn omschreven in artikel 
67a. Daarin staat in het eerste lid dat het bevel alleen kan worden gegeven indien 
uit bepaalde gedragingen van de verdachte of bepaalde, hem persoonlijke 
betreffende omstandigheden, blijkt van een `ernstig gevaar voor vlucht' of indien 
uit bepaalde omstandigheden blijkt van een `gewichtige reden van maatschappelijke 
veiligheid, welke de onverwijlde vrijheidsbeneming vordert'. Deze omschrijving 
werd voor het eerst opgenomen bij de herziening van het wetboek in 1886. In het 

4 	J. uit Beijerse, Op verdenking gevangengezet. Het voorarrest tussen beginselen en praktische 
behoefien, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998, P.  111-114, 121-123. 

5 	Bij 1. Hand. 111913/14, 286,3, p. 70; Kamerstukken 111968/69, 9994, nr.7, p. 4, Kamerstukken 
II 1972/73, 9994, nr. 8, p. 10. 

6 	M.S. Groenhuijsen, a.w. (2000), p. 99-100. 
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wetboek van 1838 was ervoor gekozen de gronden niet nader te omschrijven. De 
wetgever vertrouwde erop dat de rechter zou oordelen op basis van ongeschreven 
beginselen, waaronder de onschuldpresumptie, en het voorarrest dus alleen in 
gevallen van uiterste noodzakelijkheid zou toepassen! 

Ter toelichting op de in 1886 opgenomen omschrijving stelde minister 
Modderman dat vluchtgevaar de enige echte grond was, maar dat buiten dat geval 
de maatschappelijke veiligheid soms dringend zou kunnen eisen dat iemand in 
voorarrest werd genomen. Omdat deze gevallen onmogelijk te omschrijven waren, 
was het algemene beginsel opgenomen dat voorlopige hechtenis ook kon worden 
toegepast bij het bestaan van een gewichtige reden van maatschappelijke 
veiligheid' 

Het tweede lid van artikel 67a stamt uit 1974, toen men de gewichtige redenen 
van maatschappelijke veiligheid limitatief in de wet wenste vast te leggen. Die 
redenen werden gevonden in het belang van het onderzoek, het gevaar voor nieuwe 
misdrijven en de emstig geschokte rechtsorde. De in lid 2 sub 3 opgenomen 
uitbreiding van het gevaar voor nieuwe misdrijven betreffende recidivisten van 
vermogensdelicten, is in 1995 toegevoegd. Dit gebeurde met het oog op het 
probleem van recidiverende drugsverslaafden, die via de schorsing van de 
voorlopige hechtenis onder bijzondere voorwaarden in een afkicklcliniek of in een 
SOV-inrichting zouden kunnen worden opgenomen. 9  

2.2.4 	Het anticipatiegebod 

In 1974 werd in artikel 67a, lid 3, het zogenaamde anticipatiegebod' opgenomen. 
Hoewel dit voorschrift in artikel 67a is geplaatst, heeft het echter een geheel ander 
karakter dan de andere in artikel 67 en 67a voorkomende voorschriften, die samen 
de materiole grondslag vonnen. Het is een procedurele waarborg ter beperking 
van de duur van het voorarrest, dat echter in dit artikel is geplaatst omdat het een 
voorwaarde voor toepassing is. Die voorwaarde is dat het bevel tot voorlopige 
hechtenis achterwege dient te worden gelaten als emstig rekening moet worden 
gehouden met de mogelijkheid dat de verdachte in geval van veroordeling geen 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming streklcende maatregel 
zal worden opgelegd dan wel dat hij bij de tenuitvoerlegging van het bevel langere 
tijd van zijn vrijheid beroofd zou blijven dan de duur van de straf of maatregel. 

7 	J. de Bosch Kemper, Weiboek van Strafvordering, deel 11, p. 42, 45-46. 
8 	Bijl. Hand. 11 1883/84, 114,3, p. 23, 27. 
9 	Kamerstukken 11 1992/93,23 178, nr. 3, p. 2. 
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2.3 	De wettelijke regeling van de bevoegdheidstoedeling 

In de huidige wettelijke regeling van het voorarrest wordt een opeenvolgende reeks 
van bevoegdheden behandeld, zoals die tot ophouden voor verhoor, ophouden 
ter identificatie, inverzekeringstelling, bewaring, gevangenhouding en gevangenne-
ming. Voor elk van die bevoegdheden gelden eigen termijnen die varieren van 
zes uren tot dertig dagen. Over de toepassing van de verschillende bevoegdheden 
wordt door diverse personen beslist, uiteenlopend van de hulpofficier van justitie 
tot de meervoudige raadkamer. De achtergrond van deze bevoegdheden en de 
onderlinge verhouding daartussen is alleen goed te begrijpen tegen de historische 
achtergrond van de wettelijke regeling, die zijn oorsprong vindt in het wetboek 
van 1838. 

Het wetboek van 1838 bevatte diverse waarborgen voor de persoonlijke 
vrijheid. Deze zijn te vergelijken met de huidige in het EVRM neergelegde 
waarborgen. Zo kwam daarin het in artikel 5, lid 4, EVRM vormgegeven 'habeas 
corpus'-beginsel voor in de oorspronkelijke uit het Angelsaksische recht afkomstige 
betekenis, bestaande uit een verplicht te volgen procedure voor ieder die kennis 
droeg van een onrechtmatige arrestatie of detentie. Ook het in artikel 5, lid 3, 
EVRM opgenomen recht om direct na arrestatie voor een rechter te worden geleid, 
was een waarborg die door de wetgever van 1838 reeds werd erkend. De leden 
1 en 2 van het huidige artikel 77 waren reeds in dat wetboek opgenomen en daarin 
werd bepaald dat iemand die voorlopig is gehecht zonder dat hem ter gelegenheid 
van zijn verhoor mondeling is medegedeeld dat tegen hem een bevel tot voorlopige 
hechtenis wordt uitgevaardigd, binnen 24 uur na opname in de plaats waar de 
voorlopige hechtenis wordt ondergaan, wordt gehoord door de rechter-commissaris 
of, als het onderzoek ter terechtzitting al was aangevangen, door een lid van de 
rechtbank. De oorspronkelijke bedoeling van deze bepaling was om te waarborgen 
dat iedere arrestant onmiddellijk voor een rechter werd geleid, om die rechter in 
staat te stellen de rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming te beoordelen. Met 
het verhoor werd destijds ook uitsluitend gedoeld op een verhoor door de rechter. 

Het wetboek van 1838 kende zelfs verderstrelckende waarborgen dan het 
EVRM. Er was namelijk niet alleen het recht op een spoedige voorgeleiding voor 
een rechter, de beslissing tot vrijheidsberoving was ingevolge de grondwet van 
1815 ook uitsluitend aan de rechtbank opgedragen. Daarop werd alleen in het geval 
van heterdaad een uitzondering gemaakt.' In dat laatste geval kon er een bevel 
tot voorlopige aanhouding worden uitgevaardigd door de rechter-commissaris. 
Alleen in het bijzondere geval dat de rechter-commissaris in het geval van een 

10 	In artikel 168 van de Grondwet van 1815 werd bepaald: `Behalve het geval, dat iemand op 
heeter daad wordt betrapt, mag niemand in hechtenis worden genomen, dan op bevel van 
den regter 
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descente', bij ontdekking op heterdaad van een crimineel feit', werci vervangen 
door de officier van justitie of in zijn plaats de hulpofficier, konden dezen ook 
een bevel tot voorlopige aanhouding uitvaardigen. In de reguliere gevallen, waarin 
de officier van justitie een aangehoudene kreeg voorgeleid, kon hij dat echter niet 
en moest hij daartoe een vordering doen bij de rechter-commissaris. Dit bevel tot 
voorlopige aanhouding werd als een voorlopig en niet als een zelfstandig bevel 
beschouwd, dat ten spoedigste en uiterlijk binnen zes dagen moest worden 
vervangen door een bevel van de rechtbank tot rechtsingang met gevangenhouding. 
De rechtbank werd dus gezien als de beslissende instantie. 

In de loop van de 19e eeuw begonnen de politieorganisatie en het opsporings-
onderzoek zich te ontwiklcelen en in de praktijk kwam het steeds vaker voor dat 
de politie, onder leiding van de hulpofficier, de aangehoudene enige dagen in 
bewaring hield alvorens hem aan de rechter-commissaris over te dragen. Zo kon 
men het eerste opsporingsonderzoek verrichten en de beslissing van de rechter-
commissaris voorbereiden. Deze politiebewaring kende voor- en tegenstanders 
en ook de rechters gingen er verschillend mee om. 

De wetgever maakte in 1926 een einde aan deze discussie door de politiebewa-
ring in de wet te regelen onder de naam inverzekeringstelling'. Zo werd enige 
ruimte gecreeerd voor het opsporingsonderzoek, waarmee ook de beslissing over 
de voorlopige hechtenis beter kon worden voorbereid. Deze fase viel onder 
verantwoordelijkheid van de officier van justitie en zijn hulpofficieren. Urn ook 
de verdachten van feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis mogelijk was te 
kunnen verhoren, werd in de wet de periode van ophouden voor verhoor 
opgenomen, die naast de inverzekeringstelling kon worden toegepast voor een 
andere groep verdachten. 

Het oorspronkelijke bevel tot voorlopige aanhouding kreeg een andere plaats. 
De wetgever maalcte er een zelfstandige, alleen door de rechter-commissaris uit 
te oefenen bevoegdheid van en gaf het ook een nieuwe naam, 'bewaring'. De 
rechter-commissaris Icreeg ook expliciet de centrale rol van de rechtbank als eerste 
beslissende instantie inzake de voorlopige hechtenis overgedragen." 

2.3.1 	Inverzekeringstelling 

Bij de regeling van de inverzekeringstelling hield de wetgever van 1926 wel vast 
aan het beginsel van een spoedige rechterlijke beslissing door de termijn te beperken 
tot twee dagen, bij uiterste noodzaak met twee dagen te verlengen. Deze termijn 
ging lopen vanaf het moment van aanhouding. De officier van justitie of de 
hulpofficier voor wie de verdachte werd geleid, hadden hiermee de mogelfilcheid 

II 	By!. Hand. 11 1913/14, 286, TM 3, p. 81. 
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om te bevelen dat de verdachte tijdens het onderzoek ter beschilcking van de justitie 
zou blijven. Gezien de hiervoor beschreven achtergrond van deze bevoegdheid, 
was het de wetgever erom te doen ruimte te creeren voor het opsporingsonderzoek, 
een soort overbruggingsfase, waarin de beslissing van de rechter-commissaris kon 
worden voorbereid. Het doel van de maatregel, het `belang van het onderzoek', 
moest dan ook zo ruim worden uitgelegd.' 

De oorspronkelijk door de wetgever bedoelde periode van vier dagen werd 
al direct in 1926 opgerekt door een circulaire die aangaf dat de periode van 
overbrenging naar het politiebureau daarbij kon worden opgeteld. Twee jaar later 
maakte een nieuwe circulaire de periode nog langer doordat daarin werd 
aangegeven dat ook de periode van maximaal 15 uur ophouden van verhoor, 
bedoeld voor de verdachten van feiten waarvoor geen voorlopige hechtenis mogelijk 
was, daaraan vooraf kon gaan.' Op deze wijzen kon het vier dagen, vijftien uur 
en de onbepaalde periode van overbrenging van de plaats van aanhouding naar 
het politiebureau duren voordat de verdachte voor de rechter-commissaris werd 
geleid. Het oorspronkelijke idee van de wetgever van 1926, waarbij de verdachte 
in principe binnen twee dagen en bij uitzondering binnen vier dagen na aanhouding 
voor een rechter werd geleid, werd geheel naar de achtergrond gedrongen. 

De gecumuleerde termijnen waren ook langer dan de vier dagen en zes uur, 
die het Europese Hof in 1988 als onvoldoende 'promptly' beoordeelde in de zin 
van artikel 5, lid 3, EVRM. 14  In plaats van terug te gaan naar de oorspronkelijke 
regeling van maximaal vier dagen vanaf de aanhouding werd de inverzekeringstel-
ling na een lang wetgevingsproces als volgt aan deze Europese rechtspraak 
aangepast. De maximale duur van de inverzekeringstelling werd verlengd in plaats 
van verkort. De termijn werd drie dagen, met drie dagen te verlengen (artikel 58, 
lid 2, Sv). Om aan de eisen van zowel de leden 3 en 4 (het recht om bij het gerecht 
een voorziening te vragen inzake de rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming) 
van artikel 5 EVRM tegemoet te komen, werd een nieuw artikel 59a opgenomen, 
waarin werd geregeld dat de verdachte uiterlijk binnen drie dagen en vijftien uur 
vanaf de aanhouding voor de rechter-commissaris dient te worden geleid, teneinde 
te worden gehoord. De verdachte kan bij die gelegenheid de invrijheidstelling 
verzoeken en de rechter-commissaris dient de rechtmatigheid van de detentie te 
beoordelen. 

12 	Zo ook: G.J.M. Corstens, Net Nederlands strafprocesrecht, 3e dr., Deventer: Gouda Quint 
1999, p. 363-364. 

13 	Circulaire `Termijn van inverzekeringstelling ingevolge art. 58 Wetboek van Strafvordering' 
d.d. 26 maart 1926, NJB 1926, p. 281-282, Circulaire Vasthouden verdachten voor verhoor' 
d.d. 29 december 1928, NJB 1929, p. 28-29, Circulaire Vasthouden verdachten voor verhoor' 
d.d. 30 december 1929, NJB 1930, p. 24. 

14 	EHRM 29 november 1988, Case of Brogan and others, m.nt. van F.H. Koster, Advocatenblad 
1989, p. 83-85; NJ 1989, 815, m.nt. EAA. 
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2.3.2 	Bewaring 

In 1926 verving het bevel tot bewaring de oude `voorlopige aanhouding'. Waar 
het voorheen een soort voorlopige voorziening was, vooruitlopend op het bevel 
van de rechtbank, werd het nu een zelfstandig bevel in handen van de rechter-
commissaris. De termijn van de voorlopige aanhouding van zes dagen en de 
mogelijkheid tot verlenging daarvan met zes dagen werden echter niet aangepast 
aan de nieuwe situatie, maar simpelweg overgenomen uit het wetboek van 1886. 

Die eerste termijn van zes dagen had in het oude wetboek echter een geheel 
andere achtergrond die te maken had met de oorspronkelijke functie. De termijn 
was afgestemd op de tijd die nodig was om direct na de aanhouding een bevel tot 
rechtsingang te vragen bij de rechtbank. Ook de verlenging had in het oude wetboek 
een geheel andere functie. Deze was in handen gelegd van de rechtbank en dus 
niet van de rechter-commissaris en was in 1886 ingevoerd omdat het de officier 
van justitie vaak niet lukte om binnen zes dagen een bevel tot rechtsingang te 
vorderen. Zo was het wel de rechtbank die een oordeel gaf, maar kon de beslissing 
over het bevel tot rechtsingang met gevangenneming worden uitgesteld. 15  De 
termijn van zes dagen en de verlengingsmogelijkheid waren dus in het geheel niet 
afgestemd op de nieuwe functie van de bewaring. 

De onduidelijkheid over deze termijnen wreelcte zich in de praktijk, waar 
de rechter-commissaris er in sommige arrondissementen toe overging om het bevel 
tot bewaring en het bevel tot verlenging daarvan tegelijkertijd te bevelen. 16  Van 
Veen en Balkema stelden naar aanleiding van deze praktijk dat een eenmalige 
bewaringstermijn van tien of twaalf dagen beter bij de bedoeling van de wetgever 
zou passen. In het in 1986 ingediende wetsvoorstel ter vereenvoudiging en 
stroomlijning van de procedure werd in navolging van dit voorstel een eenmalige 
bewaringstennnn van tien dagen voorgesteld, welk voorstel in 1992 wet is 
geworden." Volgens de huidige regeling kan het bevel tot bewaring dan ook 
worden verleend voor een termijn van maximaal tien dagen (artikel 64, lid 1, Sy). 

2.3.3 	Gevangenhouding/-neming 

De bevelen tot gevangenhouding en gevangenneming door de meervoudige kamer 
van de rechtbank waren tot 1926 het eerste zelfstandige bevel tot voorlopige 
hechtenis. Het bevel tot gevangenneming was regel en een bevel tot gevangenhou- 

15 	J. uit Beijerse, a.w. (1998), p. 109-110. 
16 	Th.W. van Veen, 'Verlenging van de bewaring', D&D 1975, p. 261-264, C. van der Werff, 

Verlenging van de bewaring (art. 64 Sv), WODC, 's Gravenhage, 1978. 
17 	Th.W. van Veen & J.P. Balkema, m.m.v. F.M. Noordam, Voorarrest. Strafprocessuele en 

sociaalrechtelijke aspecten, Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink 1982, p. 53-54, 
Kamerstukken 11 1986/87, 19774, nr. 3, p. 2, Wet van 16 april 1992, Stb. 1992, 214. 
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ding werd alleen uitgevaardigd in het uitzonderlijke geval dat er door de rechter-
commissaris een bevel tot voorlopige aanhouding was uitgevaardigd. 

Toen in 1926 de bewaring die functie kreeg en het eerste zelfstandige 
rechterlijke bevel werd, werd gevangenhouding regel en werd de gevangenneming 
gereserveerd voor de uitzonderlijke gevallen dat er geen bewaring had plaatsgehad. 
Tevens verviel het voorheen bestaande duidelijke onderscheid tussen de bewaring 
en de gevangenhouding. De wetgever merkte daar echter niet meer over op dan 
dat de beslissing over de gevangenhouding voortaan door enig onderzoek van de 
rechter-commissaris zou zijn voorbereid.' 

Hoewel ook de bevelen tot gevangenhouding en gevangenneming een geheel 
andere plaats en fiinctie kregen, werd hier evenmin jets veranderd aan de bestaande 
termijnen. Net  als in het wetboek van 1886 werd bepaald dat deze bevelen 
hoogstens dertig dagen geldig zijn (artikel 66, lid 1, Sv). De termijn van dertig 
dagen was in 1886, in navolging van de Belgische wet van 1874, in de wet 
opgenomen. De regering koos deze termijn omdat ze verwachtte dat de meeste 
onderzoeken wel binnen een maand konden zijn afgerond. In geval het langer zou 
duren, achtte ze het heilzaam om de rechter toezicht te laten houden op de langere 
duur van het voorarrest. Zo kon de rechtbank het bevel op vordering van de officier 
van justitie steeds met dertig dagen verlengen.' 

Omdat de verlenging, bedoeld als een uitzondering, in de praktijk regel werd 
en mensen zeer lang in voorarrest zaten, werd het aantal verlengingen bij de 
herziening van 1974 beperkt tot twee. De regering stelde ditmaal uitdruklcelijk 
dat de meeste zaken binnen drie maanden konden zijn afgedaan. Voor de 
uitzonderingsgevallen waarin dat niet zou lulcken, kon de rechtbank gebruik maken 
van de bevoegdheid tot schorsing van het onderzoek op de terechtzitting.' Wanneer 
de verdachte zich dan in voorlopige hechtenis beyond, mocht de rechtbank de 
termijn van schorsing in de regel op niet meer dan een maand stellen. Om 
klemmende redenen zou zij echter een langere termijn kunnen stellen, doch in 
geen geval langer dan drie maanden (artikel 282 Sv). 

Het bevel tot verlenging kan sinds 1993 worden gegeven door de enkelvoudige 
raadkamer van de rechtbank als de zaak van eenvoudige aard is (artikel 21, lid 
5, Sv). 21  

18 	Bijl. Hand. // 1913/14, 286, nr. 3, p. 81. 
19 	Bijl. Hand. 11 1883/84, 114, nr. 3, p. 30. 
20 	Kamerstukken 111972/73, 9994, nr. 8, p. 4. 
21 	Wet van 8 november 1993, Sib. 1993, 591, J. uit Beijerse, a.w. (1998), p. 186-187. 
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2.3.4 	Flexibiliteit in de toepassing 

De maximumtermijnen die aan de verschillende bevoegdheden zijn gesteld en 
de beperking aan het aantal verlengingen zijn belangrijke waarborgen om het 
voorarrest zo kort mogelijk te laten duren. Eveneens met het oog op een beperking 
van de duur van het voorarrest werd er gepleit voor een grotere flexibiliteit in de 
toepassing. Het feit dat de verdachte niet in elke stand van het geding in hechtenis 
en in vrijheid kon worden gesteld, werd bij de herziening van 1886 als een van 
de belangrijkste oorzaken voor de Lange duur van het voorarrest aangemerkt. Niet 
alleen invrijheidstelling, maar ook inhechtenisstelling moest op elk moment lcunnen 
geschieden. In het laatste geval behoefde de rechtbanIc die twijfelde, namelijk niet 
tot inhechtenisstelling over te gaan omdat dat in een later stadium niet meer 
mogelijk zou zijn. In 1886 kreeg de rechtbank in raadkamer dan ook de algemene 
bevoegdheid om de verdachte in elke stand van het geding in vrijheid of in 
hechtenis te stellen, zowel ambtshalve als op vordering van de officier van justitie. 
De invrijheidstelling kon echter ook geschieden op voordracht van de rechter-
commissaris of op verzoek van de verdachte.' 

In 1926 werd deze bepaling vervangen door een algemene bevoegdheid van 
de rechtbank tot het opheffen - en dus niet langer het verlenen - van de bevelen 
van voorlopige hechtenis, ambtshalve of op verzoek van de verdachte. De verdachte 
die de eerste keer om opheffing verzocht, moest worden gehoord of daartoe worden 
opgeroepen. Met betrekking tot de bevelen tot gevangenneming of gevangenhou-
ding kon de opheffing ook geschieden op vordering van de officier van justitie 
of op voordracht van de rechter-commissaris (art. 69, leden 1 en 2, Sv). De officier 
van justitie kon in afwachting van de beslissing van de rechtbank op een verzoek, 
voordracht of vordering tot opheffing, de invrijheidstelling gelasten (art. 69, lid 
3, Sy). Met betreklcing tot de bewaring werd bepaald dat de officier van justitie 
en de rechter-commissaris de invrijheidstelling moesten gelasten, zodra de gronden 
waren vervallen waarop deze was verleend (art. 64, lid 2, Sv). Ook met betrelcking 
tot de inverzekeringstelling zijn dergelijke bepalingen opgenomen. De officier 
van justitie en de hulpofficier moesten de invrijheidstelling gelasten zodra het 
belang van het onderzoek dit toeliet (art. 57, lid 5 en 58, lid 3). De rechter-
commissaris moest de onmiddellijke invrijheidstelling bevelen als hij de 
inverzekeringstelling onrechtmatig oordeelde (art. 59a, lid 5, Sv). 

Deze bevoegdheden van de officier van justitie om de verdachte voorlopig 
in vrijheid te stellen, hebben als enig doel om de verdachte niet langer dan 
noodzakelijk in voorarrest te laten zitten. Het betekent niet dat de °Meier van 
justitie in het algemeen gerechtigd is om niet tot de tenuitvoerlegging van een bevel 

22 	Bijl. Hand. 11 1883/84, 114, nr. 3, p. 29. 
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tot voorlopige hechtenis over te gam.' Het uitvaardigen van een bevel tot 
voorlopige hechtenis wordt van oudsher tot de bevoegdheid van de rechter 
gerekend, terwijl het openbaar ministerie de taak heeft die bevelen te vorderen. 
Net  past in de geest van de wettelijke regeling en de daaraan ten grondslag liggende 
beginselen dat het openbaar ministerie na vordering ook verplicht is de door de 
rechter gegeven bevelen tot voorlopige hechtenis ten uitvoer te leggen.' 

2.4 	De wettelijke regeling van de procedurele waarborgen 

De toepassing van het voorarrest is in de loop der tijd met diverse procedurele 
waarborgen omgeven, die ervoor moeten zorgen dat de wet ook in de praktijk met 
het oog op de daaraan ten grondslag liggende beginselen wordt toegepast. Behalve 
de hiervoor behandelde procedurele waarborgen ter beperking van de duur van 
het voorarrest, zijn er procedurele waarborgen die moeten bevorderen dat de 
beslissing zorgvuldig wordt genomen. Hierbij moet worden gedacht aan de plicht 
voor de rechter om de beslissing te motiveren, de verplichting om de verdachte 
voorafgaande aan de beslissing te horen en de bevoegdheid voor de verdachte om 
zich bij dit verhoor door een raadsman te doen bijstaan. Verder is er nog een 
belangrijke waarborg opgenomen waarmee de rechter waar mogelijk alternatieven 
kan toepassen, namelijk de schorsing van de voorlopige hechtenis onder de 
bereidverIclaring of de zekerheidstelling tot de naleving van bepaalde voorwaarden. 

2.4.1 	Motivering van het bevel 

De motivering van het bevel tot voorlopige hechtenis werd reeds als waarborg 
erkend in de Grondwet van 1815. Daarin stond dat het bevel van de rechter aan 
de verdachte moest worden betekend en de redenen moest inhouden van de gedane 
aanhouding. Dat was toen vooral bedoeld als recht van de verdachte om te worden 
geInformeerd over de beschuldiging. Het duurde echter tot 1886 voordat het als 
een algemene procedurele waarborg in de wet werd opgenomen. Net  belang werd 
toen gevonden in het feit dat het een middel tot zelfcontrole voor de rechter was, 
waarmee kon worden voorkomen dat deze beslissingen tot een routine zouden 

23 	Zie bijv. Ch.J. Enschede, 'De grenzen van de functie van de strafrechter', RM Themis 1974, 
p. 624-625; J.M. SjOcrona, 'De rechter-commissaris en het beleid', D&D 1983, p. 107-120; 
S. Stolwijk, Voorarrest. Kanttekeningen by lien jaar toepassing van voorlopige hechtenis, 
Arnhem: Gouda Quint 1985, p. 17-19. 

24 	Vgl. J. de Bosch Kemper, a.w., dl. 1, p. 37; A. de Pinto, Handleiding tot de wet op de 
regterlijke organisatie en het beleid der justitie, dl. II, p.48; G. Kok & W. Wedzinga, `Enkele 
kanttekeningen bij het wegzendbeleid inzake voorlopige hechtenis', NJB 1986, p. 401-404; 
A. Machielse, `Executie: plicht of bevoegdheid?', in: G.J.M. Corstens e.a. (red.), Straffen 
in gerechtigheid, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 155-167; J.M. Reijntjes, in: Melai, Wetboek 
van Strafvordering, art. 63-88, aant. 5. 
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verworden. De bevelen tot gevangenhouding en gevangenneming moesten nu op 
straffe van nietigheid de grond vermelden waarop ze berustten. Ondanks de 
protesten van invloedrijke rechtsgeleerden als G.A. van Hamel en A.A. de Pinto, 
die een verdergaande motiveringseis wensten, kon hierbij echter worden volstaan 
met het noemen van de grond.” 

In 1926 werd het motiveringsvereiste aangescherpt met de eis van een zo 
nauwkeurig mogelijke omschrijving van het strafbare feit en de vermelding van 
de grond en de omstandigheden die tot het aannemen van die grond hebben geleid.' 
Dit vereiste gold niet alleen voor de bevelen tot voorlopige hechtenis, maar ook 
voor de nieuw geregelde bevelen tot inverzekeringstelling en tot verlenging. Voor 
die bevelen is dit vereiste nog steeds neergelegd in artikel 59, lid 2, Sv. 

Omdat deze bepaling het gebruik van standaardformulieren niet bleek te 
kunnen tegengaan, werd de eis voor de bevelen tot voorlopige hechtenis in 1974 
nog verder aangescherpt. Dit gebeurde door tevens een motivering van de emstige 
bezwaren te eisen en door het aanwijzen van gedragingen, feiten en omstandighe-
den'. 27  De bevelen tot voorlopige hechtenis en die tot verlenging daarvan dienen 
volgens de huidige regeling zo nauwkeurig mogelijk het strafbare feit ten aanzien 
waarvan de verdenking is gerezen, de feiten of omstandigheden waarop de emstige 
bezwaren zijn gegrond en de gedragingen, feiten en omstandigheden waaruit blijkt 
dat de in artikel 67a gestelde voorwaarden zijn vervuld, te omschrijven (artikel 
78, lid 2). 

2.4.2 	Hoorrecht 

Naast de motivering is een tweede belangrijke procedurele waarborg voor een 
zorgvuldige beslissing het hoorrecht. Dit recht werd voor het eerst opgenomen 
in het wetboek van 1926. Voor die tijd was er sprake van een volledig `papieren 
onderzoek', waarin werd blindgevaren op de onpartijdige en onafhankelijke rechter-
commissaris. In eerste instantie werd het hoorrecht bepleit omdat er zonder navraag 
bij de verdachte gemakkelijk fouten zouden kunnen worden gemaakt. In een latere 
fase wees men ook op het beginsel van boor en wederhoor, dat moest warden 
ingevoerd vanwege de ingrijpendheid van de beslissing.' 

25 	A.A. de Pinto, Het herziene wetboek van strafvordering, dl. I, p. 379, G.A. van Hamel, 
'Wijzigingen in het wetboek van strafvordering', Rechtsgeleerd Magazijn 1884, p. 495-496, 
J. uit Beijerse, a.w. (1998), p. 139; 147-148. 

26 	Bijl. Hand. 111913/14, 286, nr. 3, p. 58,79 en 84; J. uit Beijerse, a.w. (1998), p. 161; 168-170. 
27 	Kamerstukken II 1972/73, 9994, nr. 8, p. 15. 
28 	Len belangrijke pleitbezorger van het hoorrecht was D. Simons, o.a. tijdens de vergadering 

van de Nederlandse Juristen-Vereniging in 1897 over de vraag 'Voldoet de tegenwoordige 
regeling omtrent preventieve hechtenis; zo neen, in hoever behoeft zij wijziging, aanvulling 
of verduidelijking?', Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 1897,11, p. 164-165. 
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De inverzekeringstelling kan alleen worden bevolen nadat de verdachte is verhoord 
(art. 57, lid 1, Sv). Bij de verlenging van de inverzekeringstelling kan de officier 
bevelen dat de verdachte ten einde te worden gehoord, voor hem wordt geleid (art. 
58, lid 3). Hij is daar dus niet toe verplicht. Over de vordering tot bewaring moet 
de rechter-commissaris de verdachte horen, tenzij het voorafgaand verhoor niet 
kan worden afgewacht (art. 63, lid 3). Dit voorbehoud wordt door de wetgever 
niet toegelicht. Het bevel tot gevangenhouding kan alleen worden bevolen nadat 
de verdachte is gehoord (art. 65, lid 1). Bij de gevangermeming wordt de verdachte 
'clesgeraden' vooraf gehoord (art. 65, lid 2). De wetgever heeft dit voorbehoud 
gemaakt voor het geval dat de verdachte nog op vrije voeten was. Om de kans 
op horen te vergroten, was daarbij wel de bevoegdheid tot het uitvaardigen van 
een bevel tot medebrenging opgenomen. Bij de verlenging van de bevelen tot 
gevangenneming en gevangenhouding wordt de verdachte 'in de gelegenheid 
gesteld' om te worden gehoord, zodat het dus aan de verdachte wordt overgelaten 
of hij gebruik wil maken van dit recht (art. 66, lid 3). Ook bij de gevangenneming 
die tijdens de terechtzitting wordt bevolen, als herstelmogelijkheid na het verstrijken 
van de geldigheidsduur van het bevel tot gevangenneming of gevangenhouding, 
wordt de op de terechtzitting aanwezige verdachte 'in de gelegenheid gesteld' om 
te worden gehoord. Wanneer de verdachte niet aanwezig is, kan echter niet worden 
beslist zonder dat de verdachte is gehoord of daartoe behoorlijk is opgeroepen 
(art. 66a, leden 2 en 3). 

2.4.3 	Rechtsbijstand 

Net als het hoorrecht is het recht op rechtsbijstand een waarborg die pas in 1926 
in het wetboek werd neergelegd. De wetgever van 1838 vertrouwde volledig op 
de onafhankelijkheid van de rechter en vond rechtsbijstand tijdens de instructie 
niet nodig. Dit betekende dat de verdachte gedurende de periode dat hij in 
voorarrest zat, niet van rechtsbijstand was voorzien en ook verder volledig van 
de buitenwereld was afgesloten. De argumenten om hier verandering in te brengen 
waren, dat een dergelijke achterstelling van de voorlopig gehechte verdachte, 
vergeleken met een op vrije voeten zijnde verdachte, in strijd is met de onschuldpre-
sumptie, aangezien het voorarrest niet is bedoeld om de verdachte in zijn 
verdediging te belemmeren. Men stelde dat daar waar de Staat iemand de 
mogelijlcheid ontneemt om voor zichzelf te zorgen, deze die zorg op zich moet 
nemen. Andere argumenten waren dat rechtsbijstand belangrijk was om de rechter-
commissaris er steeds aan te herinneren dat hij een onpartijdige rechter is en geen 
rechercheur. Later in de discussie, toen inmiddels ook het hoorrecht werd bepleit 
en men het strafproces zodanig wilde veranderen dat de verdachte een eigen 
procespositie kreeg, werd rechtsbijstand bepleit als noodzakelijke aanvulling op 

603 



Voorarrest 	 Bijzonder deel 

die nieuwe verdedigingsrechten, omdat die in de praktijk anders zonder betekenis 
zouden 

In 1926 lcreeg de verdachte recht op vrij verkeer met de raadsman, niet alleen 
tijdens de voorlopige hechtenis, maar uitdrukkelijk ook tijdens de inverzekeringstel-
ling, omdat de verdachte volgens de regering juist dan de meeste behoefte zou 
hebben aan steun, leiding en rechtskundige voorlichting." Dit recht op vrij verkeer, 
dat in de huidige regeling is neergelegd in artikel 50, moet echter wet onder het 
vereiste toezicht geschieden, met inachtneming van de huishoudelijke reglementen 
en zonder dat het onderzoek daardoor werd opgehouden. Het kan onder bepaalde 
omstandigheden ook worden beperkt, tijdens het gerechtelijk vooronderzoek door 
een bevel van de rechter-commissaris en overigens tijdens het voorbereidende 
onderzoek door een bevel van de officier van justitie. 

Naast dit recht op vrij verkeer met de raadsman is in de verschillende 
bepalingen over het hoorrecht geregeld dat de verdachte zich bij dat verhoor door 
een raadsman kan doen bijstaan. Dit is in het algemeen geregeld bij de behandeling 
in de raadkamer, wanneer daar wordt geoordeeld over een vordering tot het verlenen 
van een bevel gevangenhouding, gevangenneming of verlenging daarvan (art. 23, 
lid 3). Specifiek is hierin voorzien ten aanzien van het verhoor voorafgaande aan 
de inverzekeringstelling (art. 57, lid 3), het verhoor door de rechter-commissaris 
met betrekking tot de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling (art. 59a, lid 
3) en het verhoor door de rechter-commissaris over de vordering tot bewaring (art. 
63, lid 4). Ten aanzien van de verhoren door de rechter-commissaris is ook expliciet 
bepaald dat de raadsman bij dat verhoor in de gelegenheid wordt gesteld de nodige 
opmerkingen te maken. Of dat recht om zich door een raadsman te laten bijstaan 
ook bestaat voor de aan de inverzekeringstelling voorafgaande politieverhoren, 
is nog een punt van discussie.' Dit onderwerp wordt elders in dit onderzoeksrapport 
in een apart deetrapport behandeld." 

Bijna belangrijker dan het recht op rechtsbijstand zelf is de wijze waarop 
dit recht in de praktijk kan worden gerealiseerd. De meeste verdachten beschilcken 
immers niet over. de financien om een raadsman te kunnen bekostigen en weten 
ook niet wellce wegen ze moeten bewandelen om een raadsman toegevoegd te 
Icrijgen. Volgens het wetboek van 1926 werd de verdachte na de inbewaringstelling 

29 	Ook hier was D. Simons een van de belangrijkste pleitbezorgers, o.a. in zijn in Utrecht 
gehouden inaugurele rede, Be verdediging in het strafproces, Haarlem: 1897, p. 15-29. Zie 
voor een overzicht van de vanaf 1838 over dit onderwerp gevoerde discussies: J. uit Beijerse, 
a.w. (1998), p. 140-141; 146-14; 153-154. 

30 	Bijl. Hand. II 1913/14, 286, nr. 3, p. 75-76. 
31 	C.J.C.F. Fijnaut, Be toetating van raadslieden tot het politiele verdachtenverhoor, 

Antwerpen/Arnhem: Kluwer 1987. 
32 	Zie deelrapport 7, 'De toelating van de raadsman tot het politiele verdachtenverhoor' (C.J.C.F. 

Fijnaut). 
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door de rechter-commissaris geinformeerd over het recht om een verzoek tot 
toevoeging te doen. Dan was er echter al enige tijd verstreken, was het bevel tot 
bewaring al verleend en zou het waarschijnlijk nog enige tijd duren voordat het 
verzoek was ingewilligd en een advocaat was ingeschakeld. In 1974 is in dit 
systeem een belangrijke verandering aangebracht door de organisatie van de 
piketdienst van advocaten die beurtelings rechtsbijstand verlenen, zodat de 
verdachte daar niet eerst zelf een verzoek toe hoeft te doen. Bovendien werd het 
optreden van deze advocaten verschoven naar de fase van de inverzekeringstelling, 
zodat zij de verdachten kunnen bijstaan bij het verhoor over de bewaring (art. 40 
Sv). 

2.4.4 	De schorsing onder voorwaarden en reclasseringsinterventie 

Reeds sinds 1838 werd er gedebatteerd over mogelijkheden om het voorarrest door 
minder ingrijpende alternatieven te vervangen. In de 19e eeuw was deze discussie 
vooral gericht op de ook in de Code d'Instruction Criminelle voorkomende en 
in de loop van die eeuw in andere Europese landen geregelde mogelijkheid tot 
invrijheidstelling onder betaling van een borgsom." In 1886 werd er een regeling 
voorgesteld die veel verder ging dan de borgtocht, namelijk huisarrest in de fase 
van de voorlopige aanhouding en een voorwaardelijk bevel in de fase van de 
voorlopige hechtenis. De regering stelde dat het voorarrest vaak niet zou zijn 
bevolen als de rechter de zekerheid had gehad dat de beklaagde zijn huis of zijn 
woon- of verblijfplaats niet zou verlaten, bepaalde dingen niet zou doen, bepaalde 
mensen niet zou spreken. Daarom moest niet reeds direct een keuze worden gedist 
tussen volkomen vrijheid en onmiddellijke inhechtenisneming, maar kon een 
voorwaardelijk bevel worden verleend.' De opvolger van minister Modderman, 
die een groot voorstander was van deze bepalingen, schrapte ze echter weer, tot 
grote spijt van A.A. de Pinto, die meende dat Modderman elk van de tegengeworpen 
bezwaren afdoende had weerlegd." 

In het wetboek van 1926 werd eveneens gekozen voor een ruimere regeling 
dan alleen de borgtocht en kon de voorlopige hechtenis ook onder de enkele 
bereidverklaring tot nakoming van algemene of bijzondere voorwaarden, zonder 
betaling van een borgsom, worden geschorst (art. 80 Sv). Om tegemoet te komen 

33 	Vooral A.E.J. Modderman was een groot pleitbezorger, o.a. tijdens de vergadering van de 
Nederlandse Juristen-Vereniging van 1871 over de vraag 'Of en in hoeverre, door wijziging 
van de Nederlandsche wetsbepalingen omtrent het voorloopig onderzoek in strafzaken, de 
toepassing der preventieve hechtenis kan worden beperkt, zonder dat het doel van het 
gerechtelijk onderzoek worde in de waagschaal gesteld?', Handelingen Nederlandse Juristen-
Vereeniging 1871, II, p. 203-205. 

34 	Bijl. Hand. 11 1883/84, 114, nr. 3, P.23  en 27. 
35 	A.A. de Pinto, a. w. (1886), p. 359-360. 
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aan het bezwaar dat de vermogende verdachte in het voordeel was boven de 
onvermogende, kon de borgsom bovendien op elk bedrag worden gesteld en kon 
ook een derde borg staan. Om het bezwaar van de aanzuigende werking te 
ondervangen, kon de beslissing over de schorsing pas worden genomen nadat het 
bevel tot voorlopige hechtenis was gegeven en aan alle voorwaarden daartoe was 
voldaan. Er zijn twee standaardvoorwaarden, namelijk dat de verdachte zich na 
opheffing van de schorsing niet aan de tenuitvoerlegging van de voorlopige 
hechtenis zal onttreklcen en dat de verdachte zich na veroordeling tot een andere 
dan vervangende vrijheidsstraf niet aan de tenuitvoerlegging van de straf zal 
onttreklcen. Verder is de rechter geheel vrij in het bepalen van de voorwaarden, 
gericht op het meer bijzondere doel van de voorlopige hechtenis in het gegeven 
geval. 

De schorsing was tussen 1926 en 1974 nauwelijks toegepast. Om de toepassing 
daarvan te bevorderen, werd in 1974 geregeld dat de schorsing niet alleen op 
verzoek van de verdachte, maar ook ambtshalve en op vordering van de officier 
van justitie kon worden toegepast. Een belangrijker impuls voor de toepassing 
was waarschijnlijk dat er bij die herziening ook werd voorzien in een piketregeling, 
want zonder rechtsbijstand waren de meeste verdachten waarschijnlijk in het geheel 
niet op de hoogte van de mogelijkheid om een verzoek tot schorsing te doen. 

Een andere belangrijke impuls voor de toepassing van altematieven is de 
reclasseringsinterventie die in 1974 in de wet werd geregeld. Zo is geregeld dat 
de directeur van de stichting reclassering onverwijld van elk bevel tot inverzeke-
ringstelling in kennis wordt gesteld (art. 59, lid 5) en dat de officier van justitie 
verplicht is om, wanneer er naar aanleiding van die kennisgeving een rapport is 
opgesteld, van dat rapport kennis te nemen alvorens een vordering tot bewaring 
te doen (art. 62, lid 4). Op deze wijze kreeg de reclassering een plaats in de voorfase 
van het strafproces en kon deze een daadwerkelijke bijdrage gaan leveren aan het 
terugdringen van de toepassing van het voorarrest. De reclassering kon in de eerste 
plants informatie verschaffen over de persoonlijke omstandigheden, waarmee beter 
kon worden beoordeeld of een bevel tot bewaring daadwerkelijk noodzakelijk was. 
De reclassering kon in de tweede plaats altematieven voorstellen, die als bijzondere 
voorwaarden bij schorsing van de voorlopige hechtenis konden worden opgelegd.' 

36 	Zie hierover: J. uit Beijerse, hoofdstuk 78 'Reclassering', par. 78.4 en 78.5, in: G.J.M. 
Corstens, DR. Doorenbos, N. Keijzer & E. Ph. R. Sutorius (red.) Vademecum Strafzaken, 
Deventer: Gouda Quint. 
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3 	De context van de wettelijke regeling 

3.1 	De maatschappelijke en strafrechtspolitieke context van de materiele 
grondslag 

De materiele grondslag, zoals die is neergelegd in de artikelen 67 en 67a, is sterk 
gevormd onder invloed van de in verschillende tijden heersende maatschappelijke 
en strafrechtspolitieke denkbeelden. De sporen van de verschillende denkbeelden 
zijn het duidelijkst zichtbaar in de regeling van de gronden, maar ook in de feiten 
die in de loop der jaren aan artikel 67 zijn toegevoegd en daaruit zijn geschrapt. 
Hieronder zullen de sporen van die in verschillende periodes heersende denkbeelden 
worden getraceerd." 

3.1.1 	1870: ter verzekering van de straf 

Het voorarrest, dat door liberale klassieke rechtsgeleerden als A. de Pinto en A.E.J. 
Modderman vanwege de onschuldpresumptie als een noodzakelijk kwaad werd 
beschouwd, kon in die opvatting alleen worden gerechtvaardigd vanwege het 
algemene belang dat de schuldige zijn straf krijgt en het strafproces doorgang kan 
vinden. Dit belang sloot aan bij de klassieke visie op de strafdoelen, waarin de 
zekerheid van de straf belangrijker werd gevonden dan de strengheid van de straf. 
Die zekerheid van de straf werd in gevaar gebracht als de schuldige zich door vlucht 
aan de vervolging en berechting zou onttrekken. De enige grond die algemeen 
werd erkend, was het vluchtgevaar. De aanwezigheid van dit gevaar moest volgens 
de klassieke rechtsgeleerden overigens niet al te snel worden aangenomen. Er 
moesten concrete aanwijzingen zijn die vlucht waarschijnlijk maakten en daarbij 
moest de rechter ook rekening houden met de persoonlijke omstandigheden, het 
feit dat sommigen vanwege geldgebrek de mogelijkheid niet hadden om te vluchten 
en anderen juist weer niet zou gauw zouden vluchten vanwege een hun hoge 
maatschappelijke positie. 

Een andere grond die wel erkend werd vanwege het belang van de zekerheid 
van de straf, was de toepassing vanwege het gevaar dat de verdachte het onderzoek 
zou tegenwerken door het wegmaken van sporen van het misdrijf of door samen 
te spannen met getuigen of medeplichtigen. Bij deze grond waren echter veel meer 
twijfels vanwege de angst dat het voorarrest dan als een zedelijke pijnbank zou 
kunnen worden gebruikt en daarmee de nog niet lang daarvoor afgeschafte 
stoffelijke pijnbank zou vervangen. Verder meende men dat het doel ook vaak 

37 	De volgende § 3.1.1 tot en met 3.1.5 zijn een samenvatting van de analyse in de hoofdstukken 
2, 3 en 6 van: J. uit Beijerse, a. w. (1998). 
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met andere middelen kon worden bereikt en dat als het voorarrest al op deze grond 
zou worden toegepast, dit maar voor een zeer korte duur te rechtvaardigen was. 

Andere gronden zoals gevaar voor herhaling of de ernstig geschokte rechtsorde 
werden wel besproken, maar in strijd bevonden met de onschuldpresumptie. Men 
achtte die toepassing alleen mogelijk als een soort politiemaatregel, als dit nodig 
was om een onmiddellijk gevaar voor verstoring van de openbare orde afte wenden. 
Zo dacht men aan de aanhouding ter bescherming van de verdachte tegen een 
woedende volksmenigte en aan de aanhouding van landlopers, waarvan het 
vaststond dat ze na vrijlating door zouden gaan met het verstoren van de openbare 
orde. Men meende echter wel algemeen dat een dergelijke aanhoudingsbevoegdheid 
eigenlijk beter zou thuishoren in een politiewet. Bij gebreke daaraan was landloperij 
echter strafbaar gesteld en behoorde dit correctionele feit tot de uitgezonderde 
feiten waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk was. 

3.1.2 	1900: aanpak van recidivisten 

De opkomst van de Modeme Richting vanaf de jaren '80 van de negentiende eeuw 
en de daarmee gepaard gaande nieuwe ideeen over de straf, beinvloedden de 
opvattingen over het voorarrest. Door de industriele revolutie en de daarmee 
gepaard gaande trek van de landarbeiders naar de steden, waarvoor niet genoeg 
werk was, kwam de tweedeling tussen arm en rijk daar zeer duidelijk aan de 
oppervlakte. Dat had ook zijn weerslag op het strafrecht, waarin men steeds meer 
te maken lcreeg met een grote groep mensen die diefstallen en inbraken pleegden 
om daarmee in een inkomen te voorzien en dus keer op keer gearresteerd werd. 
Er werd een onderscheid gemaakt tussen `gelegenheids 1 - en gewoontemisdadigers' 
en voor die laatste groep kwam het strafdoel van de speciale preventie steeds meet 
voorop te staan. Het werd nodig geacht om een meer sociaal beleid te voeren en 
in de straf onder bijzondere voorwaarden vond men een middel om via de 
reclassering invloed uit te oefenen. 

In het verlengde van dit beleid werd het ook nodig geacht om deze verdachten 
in voorarrest te houden. Het gevaar voor vlucht speelde bij deze groep echter geen 
enkele rol omdat men geen geld had om te vluchten. Ook van tegenwerking van 
het onderzoek was vaak geen sprake. Hoewel de toepassing van het voorarrest 
ter voorkoming van herhaling eerder nog als strij dig met de onschuldpresumptie 
van de hand was gewezen of was bestempeld als een politiemaatregel, werd die 
toepassing nu wet verdedigd ten aanzien van de groep gewoontemisdadigers'. 
Er hoefden zelfs geen concrete aanwijzingen te zijn voor het plegen van nieuwe 
misdrijven, want alleen de bestempeling van een verdachte als gewoontemisdadi-
ger' werd al voldoende geacht om dat aan te nemen. Ook voor het aannemen van 
vluchtgevaar achtte men het niet langer nodig dat er concrete aanwijzingen voor 
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vlucht waren. Het feit dat iemand vreemdeling of zwerver was, maar ook het feit 
dat het om een zwaar feit ging, was al voldoende voor het aannemen van deze 
grond. 

Ondanks deze opvattingen werden die gronden niet in het wetboek van 1926 
verankerd. De wetgever hield vast aan het in 1886 in de wet naast vluchtgevaar 
neergelegde criterium van 'een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid' 
en koos ervoor om de rechter meer aan banden te leggen en hem te dwingen die 
redenen scherper te motiveren. Hij werd gedwongen de `bepaalde omstandigheden', 
de in elk concreet geval bijzondere, in de beschikking duidelijk aan te geven, feiten 
of verhoudingen aan te wijzen waaruit het bestaan van een grond ten aanzien van 
een bepaalde verdachte kon worden afgeleid. Daarbij was voorgeschreven dat de 
gewichtige reden de vrijheidsbeneming onverwijld' moest vorderen', waarmee 
nog eens werd benadnikt dat de toepassing tot het volstrekt noodzakelijke moest 
worden beperkt. 

De wettelijke regeling van de feiten werd wel veel duidelijker door de moderne 
opvattingen beInvloed. Na invoering van de nieuwe zedelijkheidswetgeving van 
1911 waren reeds enkele van de daarin opgenomen delicten, zoals pornografie 
en bordeelhouderij, aan de feiten toegevoegd met als argument dat deze feiten 
vaak door vreemdelingen zouden worden gepleegd. Ook de opname van het nu 
nog opgenomen delict uit de Wet op de Kansspelen, toen hazardspel genoemd, 
werd toen ingevoerd met het argument dat de mogelijkheid van aanhouding op 
heterdaad de opsporing en de bewijslevering zou vergemaldcelijken. In het wetboek 
van 1926 werden nog drie feiten toegevoegd, namelijk opruiing (art. 132 Sr), 
bedreiging met openlijk geweld in vereniging (art. 285, lid 1, Sr) en afdreiging 
(art. 318 Sr), waarvan het laatste feit ook was bepleit met het oog op gewoonte-
misdadigers 
Speciaal met het oog op de vreemdelingen werden de feiten waarvoor voorlopige 
hechtenis mogelijk is, voor deze groep verdachten zonder vaste woon- of 
verblijfplaats in Nederland uitgebreid naar alle misdrijven, een uitbreiding die 
nog immer te vinden is in artikel 67, lid 2, Sv. 

3.1.3 	1930: indmk op het publiek 

In het verlengde van de Moderne Richting ontwilckelden zich in de jaren '20 en 
'30 van de twintigste eeuw opvattingen die als autoritair te bestempelen zijn. Deze 
opvattingen hielden verband met de onzekere politieke situatie waarin een steeds 
algemenere roep om een sterk staatsgezag klonk. De aandacht voor het onderscheid 
tussen `gelegenheids'- en `gewoonte'-misdadigers werd nu geheel verschoven 
naar de laatste groep, waar een nieuw onderscheid werd gemaakt tussen 
`verbeterlijke' en `onverbeterlijke' gewoontemisdadigers. Dit leidde tot een 
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herwaardering van strafdoelen als generale preventie en vergelding, en de 
ontwiklceling van de voor specifieke groepen in het leven geroepen maatregelen 
waarmee de band tussen schuld en straf langzamerhand werd losgelaten. 

Onder invloed van deze opvattingen werd ook aan het voorarrest een nieuwe 
functie toegedicht. De door klassieke rechtsgeleerden als strijdig met de 
onschuldpresumptie afgewezen en alleen als politiemaatregel toegelaten toepassing 
met het oog op het geschokte rechtsgevoel, werd nu als het belangrijkste doel naar 
voren geschoven. Men zag het als een voordeel dat de staat door middel van het 
voorarrest direct een reactie kon geven op het strafbare feit en zo zijn gezag kon 
tonen. Zo kon het voorarrest voorlopig de strafdoelen van generale preventie en 
vergelding dienen, omdat potentiele daders hierdoor zouden worden afgeschrikt 
en het yolk gerustgesteld. Het voorarrest werd zo gebruikt als een voorlopige straf 
die volgens de voorstanders van een dergelijk gebruik veel meer effect zou sorteren 
dan de straf.  zelf. Of een dergelijk gebruik wel strookt met de onschuldpresumptie, 
was daarbij geen onderwerp van discussie. 

De ontwiklceling die was ingezet onder invloed van de modeme opvattingen, 
waarbij de gronden op basis van algemene omstandigheden, de persoon betreffende, 
werden aangenomen, zonder een nadere concretisering van de in een bepaald geval 
bestaande omstandigheden die het gevaar voor vlucht of voor herhaling waarschijn-
lijk maakten, zette zich door en ging nog verder. Het vluchtgevaar werd nu niet 
langer opgevat als een gevaar, maar als het belang van de zekerstelling van 
berechting en bestraffing, dat volgens sommigen al aanwezig werd geacht wegens 
de slappe grensbewalcing. Ook het onderzoeksgevaar werd in plaats van een gevaar 
als een belang opgevat, namelijk het belang van het onderzoek. Met het oog op 
dat belang kon het voorarrest ook worden toegepast als de verdachte ontkende 
of als er een voorlichtingsrapport van hem moest worden opgemaakt. Het werd 
ook reeds aangenomen bij bepaalde feiten als souteneurschap en heling, omdat 
het algemeen bekend zou zijn dat de verdachten van deze feiten vaak zouden 
ontkennen en bun slachtoffers zouden bewerken. Deze ontwildceling is opvallend, 
omdat het sinds 1926 juist een wettelijk vereiste was om de gronden nader te 
concretiseren. Kenmerkend voor deze periode was echter ook dat mensen uit de 
praktijk, zoals rechters, er openlijk voor uitkwamen dat ze de wet anders toepasten. 

Ook de feiten waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, werden onder 
invloed van deze opvattingen nog verder uitgebreid en ditmaal niet vanwege de 
ernst van het feit of met het oog op gewoontemisdadigers, maar direct met het 
oog op de gronden die bij deze feiten van toepassing zouden zijn. Feiten die daar 
nu nog van over zijn, zijn artikel 326a (flessentrekkerij) en het veroorzaken van 
een verkeersongeval door een onder invloed verkerende bestuurder (art. 175 WVW 
1994). Voor het eerstgenoemde delict werd voorlopige hechtenis mogelijk gemaakt, 
omdat flessentrekkers zich gemakkelijk aan politie en justitie zouden kunnen 
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onttrekken. De vermoede veroorzaker van het verkeersongeval kon voorlopig 
worden gehecht om hem te beletten verder aan het verkeer deel te nemen; volgens 
anderen zou de reden hiervoor ook moeten worden gezocht in het gegeven dat 
het publiek het niet zou kunnen verdragen als de automobilist in dit geval op vrije 
voeten zou blijven. 

3.1.4 	1970: middel tot decriminalisering 

De democratiseringsgolf die Nederland in de jaren '60 en '70 van de 20e eeuw 
overspoelde, zette het strafrecht opnieuw onder druk.' Anders dan veertig jaar 
daarvoor, waren de veranderingen met gericht op een uitbreiding van de toepassing, 
maar een beperlcing daarvan. Er werd scherpe lcritiek geuit op de straffen, met name 
de gevangenisstraf, op het materiele strafrecht, met name de zedelijkheidswetge-
ving, en op het strafprocesrecht, dat te weinig ruimte zou bieden voor de 
rechtsbeschermende kant." In het vervolg daarop werd in 1971 de adviescommissie 
Zedelijkheidswetgeving ingesteld, in 1972 de Commissie Vermogensstraffen en 
kwam er een beklagrecht voor gedetineerden.' De Commissie Partiele Herziening 
Strafvordering was echter al eerder - in 1964 - ingesteld en nog vrij autoritair van 
karakter. Toen deze commissie vijfjaar later haar ontwerp indiende, waarin onder 
andere werd voorgesteld om 'de door een ernstig misdrijf gevorderde toepassing 
in het belang van de rechtsorde' als grond op te nemen, werd daar dan ook felle 
kritiek op geuit.' De Jonge Balie organiseerde een congres over het ontwerp, op 
basis van een preadvies van L.H.C. Hulsman, onder voorzitterschap van Van Agt, 
toen nog hoogleraar. 42  Dit preadvies en de tijdens dit congres gevoerde discussie 
speelden een belangrijke rol in de wijzigingen die Van Agt enkele jaren later als 
minister in het ontwerp aanbracht en in de amendementen die werden ingediend 
tijdens het in juni 1973 in de Tweede Kamer gevoerde mondelinge debat daarover. 

Deze in 1974 doorgevoerde herziening wordt tegenwoordig vaak bestempeld 
als een vergaande hervorming, waardoor de toepassing van de voorlopige hechtenis 
zeer werd beperkt. Bij een nadere bestudering van die wijzigingen blijkt echter 
dat de hervormers op sommige punten niet echt loskwamen van de op dat moment 

38 	Zie hierover: A.C. 't Hart, Openbaar ministerie en rechtshandhaving. Een verkenning, Arnhem: 
Gouda Quint 1994, hoofdstuk 1. 

39 	Grote invloed had de Utrechtse oratie van A.A.G. Peters, Net rechtskarakter van her strafrecht, 
Deventer: Kluwer 1972. 

40 	Zie: C. Kelk, Recht voor gedetineerden. Een onderzoek naar de beginselen van her 
detentierecht, Alphen aan den Rijn: Samsom 1978. 

41 	0.a. P.J. Baauw, `Kanttekeningen bij het wetsontwerp preventieve hechtenis', NJB 1973, 
p. 365-376. 

42 	L.H.C. Hulsman, `Kanttekeningen bij het instituut van de voorlopige hechtenis en altematieven 
voor het wetsontwerp 9994', in: Jonge Balie (red.), Voorlopige hechtenis, Deventer: Kluwer 
1970, P.  7-37. 
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bestaande opvattingen, die zich vanaf de jaren '30 hadden gevormd. De hervor-
mingen bestonden vooral uit het creeren van nieuwe procedurele waarborgen zoals 
de invoering van rechtsbijstand en vroeghulp na de inverzekeringstelling en in 
het limitatief neerleggen van de gronden in de wet. Daarmee werden er echter 
gronden in de wet gecodificeerd die bij de klassieke rechtsgeleerden vanwege de 
spanning met de onschuldpresumptie zeer omstreden waren en zich onder invloed 
van de modeme en autoritaire opvattingen hadden ontwikkeld, zoals het gevaar 
voor nieuwe misdrijven en de emstig geschokte rechtsorde. Ook de onderzoeks-
grond werd heel ruim geformuleerd, namelijk als het 'belang van het onderzoek' 
in plaats van het gevaar voor tegenwerking van het onderzoek. Ook bier was er 
weliswaar weer een beperking aangebracht, maar ook dit nam niet weg dat daarmee 
het principe van de noodzalcelijkheid, van toepassing vanwege een uit de verdachte 
komend gevaar, werd aangetast. 

Deze wetswijzigingen kunnen grotendeels worden verklaard door de twee 
parallel lopende hervormingstendenzen. De ene was die tot terugdringing van het 
straffen en het strafrecht, het reductionisme. Deze wilde door beperking van de 
toepassing van het voorarrest de toepassing van de gevangenisstraf terugdringen. 
Door de gevangenisstraf en het voorarrest aan elkaar te koppelen werd echter 
impliciet geaccepteerd dat het voorarrest op de gevangenisstraf anticipeerde. De 
tweede hervormingtendens was die tot rechtsbescherming, waarbij het EVRM 
en het Angelsaksische accusatoire stelsel als voorbeeld dienden. Deze legde voor 
wat betreft de hervorming van het voorarrest de nadruk op het verbeteren van de 
rechtsbijstand. De grond van de ernstig geschokte rechtsorde werd vanuit deze 
hoek vooral bekritiseerd vanwege de legaliteitseis, omdat niet voldoende duidelijk 
was wat daaronder verstaan were, maar niet vanwege de spanning met de 
onschuldpresumptie. 

In 1974 werden er wel enkele van de leiten waarvoor voorlopige hechtenis 
mogelijk is', geschrapt. Omdat men in de beperking van deze feiten in de praktijk 
veel effect verwachtte ter beperking van de toepassing, werd er zelfs een 
amendement voorgesteld om de grens op te trekken naar misdrijven waarop een 
gevangenisstraf van minimaal zes jaar was gesteld. Dit werd echter weer 
ingetrokken. Als bezwaar tegen dit voorstel werd door de minister aangevoerd 
dat daarmee voor veel delicten ook aanhouding buiten heterdaad, ophouden voor 
verhoor, inverzekeringstelling en spoedhuiszoeking ter inbeslagneming onmogelijk 
werden. Een tweede amendement waarmee in ieder geval eenvoudige diefstal zou 
worden uitgezonderd, werd ook verworpen. Uiteindelijk werden alleen bedelarij, 
landloperij en pomografie geschrapt, maar dat had niet zozeer met een inperking 

43 	0.a. P.J. Baauw, Voorwaarden vdOr voorarrest', NJB 1973, p. 271-273. 
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van het voorarrest te maken, maar met het feit dat men deze delicten ook uit het 
wetboek van strafrecht wilde halen. 

3.1.5 	1990: middel tot overlastbestrijding 

De omslag in het denken, die halverwege de jaren '80 inzette, vormde in vele 
opzichten een tegenreactie op de voorafgaande periode. De tendensen tot 
rechtsbescherming en reductionisme maakten plaats voor tendensen tot beperking 
van de rechtswaarborgen en uitbreiding van het strafrecht. In het verlengde van 
de commercialisering van de samenleving, gaat het in het strafrecht ook steeds 
meer om de verkoopbaarheid van dit `produkt' wat gebeurt door een grote nadruk 
op criminaliteitsbestrijding en de publieke geloofwaardigheid van het strafrecht. 

Hoezeer het hier gaat om een tegenreactie op de voorgaande periode, blijkt 
ook daaruit dat waar in de voorgaande periode verwoede pogingen werden gedaan 
om het voorarrest uit te sluiten voor kleine vermogensdelinquenten, de toepassing 
nu juist wordt uitgebreid met het oog op deze groep. Dat gebeurde in 1995 door 
de toevoeging van de grond waarmee de toepassing op verslaafde recidiverende 
vermogensdelinquenten mogelijk werd gemaakt. Het argument daarvoor was dat 
het zowel voor de opsporingsambtenaren als voor slachtoffers onbevredigend was 
en onrust in de samenleving veroorzaakte als terzake van vermogensdelicten 
voortdurend recidiverende verdachten na het opmaken van een proces-verbaal 
weer de straat op moeten worden gestuurd, terwijl deze wellicht dezelfde dag 
opnieuw dergelijke feiten zullen begaan. De minister achtte het gerechtvaardigd 
de toepassing voor specifieke groepen te verruimen omdat die ook onder de 
bestaande regeling reeds veelvuldig een vrijheidsbenemende straf opgelegd krijgen. 
Bij dezelfde wetswijziging werd ook de toepassing vanwege de ernstig geschokte 
rechtsorde uitgebreid. Werd deze grond in 1974 nog beperkt tot die feiten waarvoor 
twaalfjaar gevangenisstraf `kan worden opgelegd', nu werd het uitgebreid tot feiten 
waarop twaalf jaar gevangenisstraf 'is gesteld', waardoor strafverhogende en 
strafverlagende omstandigheden niet meer van toepassing zijn. 

Ook de feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, werden uitgebreid. 
Ten aanzien van de verdachten zonder vaste woon- of verblijfplaats, waarbij 
voorlopige hechtenis kon worden toegepast bij alle misdrijven, was het voortaan 
voldoende dat er geen vaste woon- of verblijfplaats 'km worden vastgesteld', zodat 
de politie ten aanzien daarvan alleen nog maar een inspanningsverplichting heeft. 
Sinds 1974 waren verder alweer diverse feiten toegevoegd, zoals de artikelen 326c 
en 417bis Sr, 11, lid 2 Opiumwet, 46 Wet toezicht effectenverkeer 1995 en 31, 
leden 1 en 2 Wet wapens en munitie. En inmiddels zijn er alweer nieuwe feiten 
toegevoegd, zoals het nieuwe strafbare feit `belaging'. 
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3.2 	De praktische en organisatorische context van de bevoegdheidstoedeling 

De bevoegdheidstoedeling, zoals de wetgever die voor zich zag, wordt in hoge 
mate beInvloed door de praktische en organisatorische context waarbinnen die 
vonn moet krijgen. Binnen het onderzoeksproject Strafvordering 2001 was er helaas 
geen ruimte om die praktische en organisatorische context aan een empirisch 
onderzoek te onderwerpen. Toch leveren eigen waamemingen in de praktijk van 
de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, de advocatuur en de 
reclassering, en gesprekken met diverse in de praktijk werlczame mensen wel enkele 
opvallende gegevens over die praktijk op, die we hieronder in grote lijnen zullen 
schetsen. 

3.2.1 	De werkelijke termijn van inverzekeringstelling 

Hiervoor (zie § 2.3.1) zagen we dat de termijn van inverzekeringstelling in verband 
met artikel 5, lid 3, EVRM zo kort mogelijk is gehouden, maar ook weer lang 
genoeg om een zorgvuldige beslissing omtrent de verdere vrijheidsbeneming 
mogelijk te maken. In de praktijk is een termijn van drie dagen en vijftien uur echter 
niet altijd drie dagen en vijftien uur en dat heeft te maken met de weekends. Omdat 
de rechtbank in het weekend gesloten is, moeten arrestanten die op woensdag 
worden aangehouden, al op vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. 
Dit is na twee dagen, zodat er een dag minder tijd is om de zaak voor te bereiden. 
Voor arrestanten die op donderdag (voor 18.00 uur) worden aangehouden, geldt 
dat zelfs in nog hogere mate. Die arrestanten moeten namelijk ook op vrijdag, de 
volgende dag al, worden voorgeleid omdat op maandag de termijn reeds verstreken 
is. Er is dan soms niet eens een hele dag om de zaak voor te bereiden. Dat betekent 
dat er soms onvoldoende materiaal is om een verantwoorde beslissing over de 
bewaring te nemen, wat er dan vaak toe zal leiden dat de inverzekeringstelling 
in die gevallen verlengd wordt. 

Een ander gevolg is dater op vrijdag drie keer zoveel arrestanten als nonnaal 
worden voorgeleid, waardoor het op die dagen soms hectisch druk kan zijn in het 
kabinet van de rechter-commissaris. In schema gebracht ziet het er als volgt uit: 
aanhouding: 	 voorgeleiding rechter-commissaris: 

maandag 	 donderdag 
dinsdag 	 vrij dag 
woensdag 	 vrij dag 
donderdag (tot 18 uur) 	vrijdag 
donderdag (na 18 uur) 	maandag 
vrijdag 	 maandag 
zaterdag 	 dinsdag 
zondag 	 woensdag 
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3.2.2 	De werkelijke termijn van bewaring 

Ook de termijn van de bewaring werkt in de praktijk geheel anders uit. De bewaring 
wordt volgens de wet voor ten hoogste tien dagen verleend door de rechter-
commissaris. Vlak voor afloop van die termijn kan de officier van justitie een bevel 
tot gevangenhouding vorderen bij de raadkamer. Deze oordeelt dan over een periode 
van maximaal dertig dagen vrijheidsbeneming. 

Zoals het weekend een rol speelt bij de daadwerkelijke termijn van 
voorgeleiding voor de rechter-commissaris, speelt de organisatie van de raadkamer 
een rol in de periode die verstrijkt tussen de beslissing tot bewaring door de rechter-
commissaris en de voorgeleiding in de raadkamer. In vrijwel alle rechtbanken wordt 
deze raadkamer gevangenhouding namelijk op een vaste dag in de week 
georganiseerd, meestal dinsdag, en alleen in enkele grote rechtbanken op twee 
vaste dagen, dinsdag en donderdag. In de rechtbanken waarin de raadkamer alleen 
op dinsdag wordt georganiseerd, wisselt de periode tussen de beslissing van de 
rechter-commissaris en de voorgeleiding in de raadkamer, afhankelijk van de dag 
van voorgeleiding voor de rechter-commissaris. Voor de rechtbanken die de 
raadkamer op dinsdag organiseren, leidt dit namelijk tot het volgende schema: 
bevel bewaring: 	 voorgeleiding in raadkamer op dinsdag na: 
maandag 	 acht dagen 
dinsdag 	 zeven dagen 
woensdag 	 zes dagen 
donderdag 	 vijf dagen 
vrijdag 	 vier dagen 

Juist voor de arrestanten die op vrijdag voor de rechter-commissaris zijn voorgeleid 
en in bewaring zijn gesteld, en dat is een relatief groot deel van de arrestanten, 
zijn er dan maar vier dagen beschikbaar om de raadkamer gevangenhouding voor 
te bereiden, terwijl er voor de arrestanten die op maandag in bewaring zijn gesteld, 
acht dagen beschikbaar zijn. Zo kan het gebeuren dat een arrestant die op donderdag 
voor 18 uur is aangehouden, reeds na een dag, op vrijdag, is voorgeleid voor de 
rechter-commissaris, en dan alweer vier dagen later, op dinsdag, wordt voorgeleid 
voor de raadkamer gevangenhouding. Mocht het dan gaan om een zaak waarin 
een schorsing onder bijzondere voorwaarden mogelijk zou zijn, dan is er nauwelijks 
een mogelijkheid voor advocatuur en reclassering om een goed onderbouwd 
schorsingsverzoek op te stellen, zeker omdat er in die periode van vier dagen ook 
nog een weekend valt. 
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3.2.3 	De organisatie van de raadkamer gevangenhouding 

Hoewel de beslissing door de raadkamer gevangenhouding vanwege de meervoudi-
ge samenstelling de verdachte jets verdergaande waarborgen zou moeten bieden 
dan de beslissing over de bewaring door een enkelvoudige rechter over een kortere 
periode, werkt dit in de pralctijk anders uit. Terwij1 de rechter-commissaris dagelijks 
met deze materie bezig is, zit de raadlcamer in een steeds wisselende samenstelling. 
Daarbij is er veel minder tijd ingepland voor de behandeling van deze zaken dan 
bij de rechter-commissaris." Er staan in de grotere rechtbanken soms wel zestig 
zaken op de rol, die in een paar uur tijd warden afgehandeld.' Zo is het in de 
rechtbank Rotterdam bijvoorbeeld zo georganiseerd dat er negen zaken per uur 
worden behandeld, waarmee er dus zeseneenhalve minuut per zaak beschikbaar 
is. Als je dan meerekent dat in die zeseneenhalve minuut ook de verdachte moet 
worden binnengeleid, zijn raadsman moet worden binnengeroepen en de personalia 
moeten worden vastgesteld, blijven er niet meer dan enkele minuten over om de 
vordering te bespreken en de verdachte daarover te horen. Deze beslissingen, zeker 
die tot verlenging, blijken in de praktijk dan ook vaak als een hamerstuk te worden 
afgedaan." 

3.2.4 	Doorkruisende bevoegdheden 

In de praktijk doen zich echter geregeld situaties voor waarin de bevoegdheden 
van de rechter worden doorkruist door de officier van justitie. Zo kan het gebeuren 
dat de rechter-commissaris na bestudering van het dossier, de verdachte en zijn 
raadsman gehoord, de vordering tot bewaring afwijst, maar de verdachte in 
hechtenis blij ft omdat de officier van justitie de termijn van inverzekeringstelling 
laat doorlopen of de inverzekeringstelling zelfs verlengt. Dergelijke situaties zijn 
het gevolg van een arrest uit 1991, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de bewaring 
aanvangt op het tijdstip waarop de inverzekeringstelling eindigt." Overigens blijkt 
in de praktijk dat de rechtbanken daar verschillend mee omgaan. In sommige 
rechtbanken is er een stilzwijgende afspraak dat de officier van justitie het oordeel 
van de rechter-commissaris niet doorkruist, tenzij de rechter-commissaris zelf 
uitdrukkelijk bepaalt dat de inverzekeringstelling wel mag doorlopen om het 
opsporingsonderzoek af te ronden; in andere arrondissementen is zo'n afspraak 
niet gemaakt. 

44 	J. uit Beijerse, a.w. (1998), p. 208-209. 
45 	Zie oak.: M.S. Groenhuijsen, a.w. (2000), p. 87-88. 
46 	Dat stelde oak de commissie-Moons in het rapport 'Recht in vorm', in: G.J.M. Corstens, 

Rapporten Herijking Strafvordering 1993, Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 58-62. 
47 	HR 22 oktober 1991, NJ 1992, 232. 
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Het kan ook gebeuren dat de rechter-commissaris, de verdachte en zijn raadsman 
gehoord, tot het oordeel komt dat het bevel tot bewaring moet worden toegewezen. 
Stel dat het om een situatie gaat waarin de verdachte graag uit de voorlopige 
hechtenis zou worden geschorst en aanbiedt zich aan bepaalde voorwaarden te 
houden, maar de rechter-commissaris hem daartoe echter geen kans meer heeft 
willen geven en hem ook heeft toegelicht waarom dat niet zo is. In zo'n situatie 
kan het dan echter gebeuren dat de verdachte weer terug naar zijn cel wordt 
gebracht om aldaar van de officier van justitie te horen dat hij wordt heengezonden 
vanwege plaatsgebrek. Een dergelijke beslissing wordt genomen door de 
heenzendofficier op basis van het zogenaamde door het openbaar ministerie zelf 
ontwikkelde 'A-B-C-systeem'. Dit gebeurde vooral halverwege de jaren '90, toen 
het cellentekort het grootst was." Dit moet naar buiten toe een vreemde indruk 
hebben gemaakt, zeker in het gegeven voorbeeld, waar de verdachte bereid was 
de bij de schorsing te stellen voorwaarden na te leven en nu zonder enige 
voorwaarde op vrije voeten werd gesteld. 

Een andere situatie is die waarin de verdachte ten aanzien waarvan de 
bewaring is bevolen door de rechter-commissaris en vervolgens, enkele dagen 
later, de gevangenhouding is bevolen door de raadkamer. Ook ten aanzien van 
het bevel van gevangenhouding wordt op grond van jurisprudentie aangenomen 
dat dit pas begint op het moment dat de termijn van de bewaring is afgelopen." 
In de praktijk kan zich dan de situatie voordoen dat de raadkamer de gevangenhou-
ding beveelt, maar de rechter-commissaris de voorlopige hechtenis enkele dagen 
later, als de bewaringstermijn nog loopt, schorst op basis van een schorsingsver-
zoek. Uit een door ons onder de rechters-commissarissen gehouden onderzoek 
blijkt dat daarmee in de praktijk verschillend wordt omgegaan. Sommige rechters-
commissarissen overleggen dan eerst met de raadkamer, anderen vinden dat niet 
nodig. Bovendien is het de vraag wat er dan geschorst wordt, de bewaring of de 
gevangenhouding. Dit is relevant in verband met een eventuele opheffing van de 
schorsing in een later stadium. 

3.2.5 	De 'pro forma'- zitting 

De absolute beperking van het voorarrest voorafgaande aan de openbare 
terechtzitting maant politie, openbaar ministerie en rechter-commissaris bij de 
uitvoering van het vooronderzoek tot spoed. Daardoor wordt een door art. 5, lid 
3, EVRM geeiste snelle berechting van het feit bevorderd. De mogelijkheid bestaat 

48 	Het aantal heenzendingen groeide van 857 in 1990 naar 5316 in 1994. Vanaf dat jaar nam 
het aantal weer langzaam af tot een cijfer van 400 in 1998, zie: CBS, Feiten in Oilers, figuur 
21. 

49 	HR 10 november 1981, NJ 1982, 45. 
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evenwel dat een zaak op de terechtzitting moet worden aangebracht, terwijI al 
vaststaat dat het niet tot een daadwerkelijke behandeling van het feit op de zitting 
zal kunnen komen. Gedacht kan worden aan het gegeven dat het vooronderzoek 
nog niet is voltooid of het tijdelijk ontbreken van voldoende zittingscapaciteit bij 
de rechtbank. Voor deze gevallen bevat de wet diverse voorzieningen. Naast de 
al genoemde mogelijkheid tot schorsing bestaat er de mogelijkheid van vereenvou-
digde sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek (art. 258, lid 2), de mogelijkheid 
om de zaak aan te brengen door middel van een zogenaamde summiere dagvaarding 
(art. 261, lid 3), gevolgd door een zogenaamde 'pro forma-zitting' waarop wordt 
beslist over de duur van de schorsing van het onderzoek, en de grote ruimte voor 
wijziging van de summiere dagvaarding na hervatting van het onderzoek ter zitting 
(art. 314a). 

In de praktijk doet een 'pro forma-zitting' zijn naam alle eer aan, doordat 
nagenoeg iedere voorbereiding van deze zitting door de deelnemende rechters 
uitblij ft. De aandacht gaat om voor de hand liggende redenen doorgaans uit naar 
de zaken die wel integraal op de zitting zullen worden behandeld. De beslissing 
over de schorsing van het onderzoek en de voortzetting van de voorlopige hechtenis 
zijn dan meestal automatismen. De voortzetting van het voorarrest komt alleen 
dan meer uitgebreid aan de orde, als daarvoor van de kant van de verdediging 
aandacht wordt gevraagd." Bijkomend punt is dat aan de voorzieningen rondom 
de 'pro forma-zitting' enkele bezwaren kleven. Ten eerste wordt de zaak 
aangebracht op basis van een dagvaarding die ongeschikt is voor inhoudelijke 
behandeling op de zitting. In de dagvaarding wordt immers volstaan met de korte 
omschrijving van het feit in (meestal) het bevel tot bewaring.' Die omschrijving 
is opgeste Id in de eerste fase van het onderzoek en is in principe niet doorslagge-
vend voor de aanduiding en omschrijving van de feiten waarvoor de preventief 
gehechte verdachte zich uiteindelijk op de terechtzitting zal hebben te verantwoor-
den. In de loop van het onderzoek kan het zwaartepunt van de verdenking immers 
zijn verschoven naar of uitgebreid met andere strafbare feiten die niet door middel 
van een vordering in de zin van art. 67b Sv in het bevel gevangenhouding hoeven 
te zijn opgenomen. Ten tweede de wat paradoxale situatie dat enerzijds het lopende 
onderzoek tot gevolg heeft dat de zaak nog niet inhoudelijk op de zitting kan 
worden behandeld en anderzijds het uitbrengen van de dagvaarding het juist 

50 	In dit geval bestaat er bij de beoordeling van het betoog van de raadsman door de aan de 
pro forma-zitting deelnemende rechters de bonding - ingegeven door de gedachte om de 
rechters die later volledig over de zaak zullen oordelen niet in hun beoordelingsvrijheid te 
willen beperken - om niet al te snel in te gaan op verzoeken tot beeindiging van de voorlopige 
hechtenis. 

51 	Art. 261, lid 3, Sv verwijst voor de omschrijving van het feit in de summiere dagvaarding 
strikt genomennaar hetbevel tot gevangenneming of gevangenhouding. In de praktijk verwijst 
een dergelijk bevel echter vaak naar het bevel tot bewaring. 
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noodzakelijk maakt om het lopende gerechtelijk vooronderzoek te beeindigen." 
Ten slotte legt een pro forma-zitting beslag op schaarse zittingscapaciteit, terwijl 
het - uit systematisch oogpunt of de uit art. 5 EVRM voortvloeiende eisen - voor 
voortzetting van de voorlopige hechtenis niet strikt noodzakelijk is om daarover 
te laten beslissen door de zittingsrechter. 

3.3 	De werking van verschillende procedurele waarborgen in de praktijk 

De procedurele waarborgen die in de wet zijn neergelegd om de praktijk zodanig 
te sturen dat de voorlopige hechtenis alleen in gevallen van uiterste noodzakelijk-
heid wordt toegepast, hebben in de praktijk maar een gering regulerend vermogen 
gehad. Hoewel er in 1974 een limitatief aantal gronden in de wet werd neergelegd, 
bleken in de praktijk de aard en ernst van het strafbare feit, de verwachting dat 
voor het delict een vrijheidsbenemende straf zal worden opgelegd en een beoogde 
snelle bestraffing (lik op stuk-effect) een vooraanstaande - wellicht zelfs door-
slaggevende - rol te spelen bij de toepassing van de voorlopige hechtenis. Kon 
in de periode rond de herziening van 1974 en in de eerste jaren na de invoering 
daarvan een afname van het aantal preventief gedetineerden worden gesignaleerd, 
na een aantal jaren nam dit aantal - zonder daartoe aanleiding gevende verandering 
in de wettelijke regeling - weer gestaag toe." Die toename nam in de loop van 
de tachtiger jaren zelfs zulke vormen aan dat werd besloten tot een grootschalige 
uitbreiding van de penitentiaire inrichtingen. In Nederland maken de voorlopig 
gehechten inmiddels al 40% van de gedetineerdenpopulatie uit. 54  

Met betreldcing tot de hantering van verschillende procedurele waarborgen 
in de pralctijk, is in het kader van dit onderzoeksrapport een klein onderzoek venicht 
naar het gebruik dat de rechters-commissarissen maken van de schorsing van de 
voorlopige hechtenis onder bijzondere voorwaarden. Van dat onderzoek is eerder 
verslag gedaan in Trema." Naar de overige procedurele waarborgen, zoals de 
motiveringseis, het hoorrecht en de rechtsbijstand is geen specifiek empirisch 
onderzoek gedaan, maar zoals we dat hiervoor hebben gedaan ten aanzien van 
de bevoegdheidstoedeling, zullen we daar op basis van bestaand onderzoek, eigen 

52 	Gelet op de voorstellen in het deelrapport over 'De rechterlijke bemoeienis met het 
strafvorderlijk vooronderzoek' (A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis) om het gerechtelijk 
vooronderzoek als onderzoekskader af te schaffen, geldt dit bezwaar overigens niet meer 
voor de nieuwe beoogde opzet van het vooronderzoek. 

53 	Vgl. A.C. Berghuis & L.C.M. Tigges, Voorlopige hechtenis in 1972 en 1975, Den Haag: 
WODC 1979; A.C. Berghuis, Voorlopige hechtenis: toepassingen, schorsingen en zaken 
met lange duur, Den Haag: WODC 1981. 

54 	Dit is het cijfer op 31 december 1998, zie: CBS, Feiten in cijfers, figuur 18. 
55 	J. uit Beijerse & D.M. Kunst, 'Het huis van bewaring voorbij. De schorsing van de voorlopige 

hechtenis onder bijzondere voorwaarden in de praktijk', Trema 2000, P.  417-422. 
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waameming, gespreldcen met praktijkmensen en bestaande formulieren wel een 
algemeen beeld van trachten te geven. 

3.3.1 	Het gebruik van standaardformuleringen 

Reeds in de negentiende eeuw waren er al sceptici binnen de rechterlijke macht 
die zeiden dat een motiveringseis weinig aan die situatie zou veranderen omdat 
er gebruik zou worden gemaakt van standaardformules. Bij de laatste herziening 
van de motiveringseis in 1974 verzekerde minister Van Agt de kamerleden nog 
dat hij zou voorkomen dat de beslissingen met een sjabloonmotivering zouden 
worden afgedaan door geen formulieren te verstrekken die tot een standaardformu-
lering uitnodigen. Mochten de rechtbanken zelf tot het gebruik van dergelijke 
formulieren overgaan, dan zou het volgens hem op de weg van de appel- en 
cassatierechter liggen om die ontwikkeling tegen te gaan." 

In de praktijk blijkt er echter volop gebruik te worden gemaakt van 
standaardformuleringen van de gedragingen, feiten en omstandigheden waaruit 
de gronden zouden voortvloeien. Zo kunnen in praktijk de volgende standaardoms-
tandigheden worden aangetroffen ter onderbouwing van het gevaar voor nieuwe 
misdrij ven: 
- dit/deze strafbare feit(en) voor de verdachte van (zeer) lucratieve aard was/ 

waren, zodat voortzetting daarvan in de rede ligt; 
- verdachte eerder met politie/justitie in aanraking is geweest terzake van 

vermogensdelicten; 
- verdachte verslaafd is aan harddrugs en zijn/ haar verslaving onderhoudt door 

het plegen van feiten als het/de onderhavige; 
- aannemelijk is dat de verdachte tot het vermoedelijk begane feit is gekomen 

onder invloed van psycho-sociale problemen, waarvoor ook thans nog geen 
oplossing is gevonden; 

- nu de verdachte pas is gestopt met het plegen van strafbare feiten doordat hij/zij 
is aangehouden en de omstandigheden waaronder die feiten zijn gepleegd, niet 
wezenlijk zijn gewijzigd; 

- nu de verdachte eerder en recentelijk is veroordeeld; 
- het betreffende feit het gevolg is van een zo disproportionele reactie op een 

geringe aanleiding, dat voor herhaling moet worden gevreesd. 

56 	Handelingen 11 1972/73, p. 1763 en p. 1805. 
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Ter onderbouwing van het onderzoeksbelang: 
- het onderzoek is nog gaande, getuigen moeten worden gehoord en voorkomen 

moet worden dat de verdachte, op vrije voeten, het onderzoek belemmert en/of 
de waarheidsvinding bemoeilijkt. 

Ter onderbouwing van de ernstige geschoktheid van de rechtsorde: 
- de rechtsorde door de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het/de 

vermoedelijk gepleegde feit(en) is/zijn gepleegd, ernstig is geschokt. 

Het gevaar voor vlucht lijkt in de praktijk nauwelijks als grond te worden gebniikt, 
maar in de formulieren zijn daarvoor de volgende omstandigheden geformuleerd, 
die bijna allemaal betrekking hebben op de situatie dat de verdachte geen vaste 
woon- of verblijfplaats in Nederland heeft: 
- dat de verdachte bij zijn/haar aanhouding op het punt stond naar het buitenland 

te vertreldcen; 
- dat de verdachte vreemdeling(e) is, terwijl niet aannemelijk is dat hij/zij in 

Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft; 
- dat de verdachte in Nederland geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, terwijl 

aarmemelijk is dat hij/zij zich aan zijn/haar berechting duurzaam zal trachten 
te onttrekken; 

- dat de verdachte vreemdeling(e) is, terwijl niet aannemelijk is dat hij/zij voor 
langere tijd in Nederland mag of zal kunnen wonen of verblijven; 

- dat de verdachte slechts sinds kort een woon- of verblijfplaats opgeeft, terwijl 
hij/zij tevoren lange tijd gesignaleerd heeft gestaan ter aanhouding voor het/de 
vermoedelijk begane feit(en) terwijl aannemelijk is, dat hij/zij kon vermoeden 
dat de politie hem/haar daaromtrent wilde horen. 

3.3.2 	Het gebruik van de schorsing door de rechter-commissaris 

Teneinde een goed inzicht te krijgen in de huidige benutting van de schorsingsmo-
gelijkheid zijn interviews gehouden met rechters-commissarissen van de 19 
arrondissementen en in het verlengde daarvan is nog een discussiebijeenkomst 
georganiseerd met een aantal van hen." 

Het aantal bevelen tot voorlopige hechtenis dat per week wordt gevorderd 
loopt sterk uiteen. De rechtbanken met de meeste te verwerken vorderingen zijn 
Amsterdam (120), Rotterdam (75), Den Haag (50) en Den Bosch (40). Vier andere 
rechtbanken (Breda, Haarlem, Maastricht en Utrecht) verwerken gemiddeld 30 
vorderingen per week, zeven rechtbanken (Almelo, Arnhem, Dordrecht, Groningen, 

57 	Dit onderzoek is gepUbliceerd in Trema: J. uit Beijerse & D.M. Kunst, a.w. (2000). De in 
deze paragraaf opgenomen gegevens zijn aan dit artikel ontleend. 
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Middelburg, Roermond en Zutphen) gemiddeld 15 vorderingen en weer vier 
rechtbanken (Assen, Alkmaar, Zwolle, Leeuwarden) minder dan tien vorderingen. 
In de meeste rechtbanken wordt 90 tot 95% van de vorderingen toegewezen, 
waarvan vervolgens gemiddeld 10 tot 15% wordt geschorst. De oplegging van 
bijzondere voorwaarden, waar het hier om gaat, loopt sterk uiteen. Zo schorst de 
rechtbank Den Haag zelden onder bijzondere voorwaarden en doen de rechtbanken 
Rotterdam en Utrecht dat slechts in 20% van de schorsingen. In Rotterdam en 
Utrecht wordt nog wel standaard de voorwaarde toegevoegd dat de verdachte niet 
opnieuw strafbare feiten mag plegen, terwij1 in Utrecht nog twee andere 
standaardvoorwaarden worden opgelegd, namelijk dat justitie op de hoogte dient 
te worden gehouden van adreswijzigingen en dat de verdachte zich beschikbaar 
dient te houden voor politieonderzoek. De genoemde drie voorwaarden worden 
ook in diverse andere kabinetten standaard opgelegd, maar dan worden ze echter 
wel bij vrijwel alle bevelen aangevuld met bijzondere, op de persoon van de 
verdachte toegespitste voorwaarden. Ook in de overige kabinetten worden drielcwart 
tot alle bevelen onder bijzondere voorwaarden geschorst. 

In de praktijk worden er diverse op het voorkomen van herhaling gerichte 
voorwaarden gebruikt. De meest algemeen toegepaste voorwaarden zijn de straat-
en contactverboden die worden gebruikt om verdachten ervan te weerhouden 
opnieuw contact te zoeken met het slachtoffer en de voorwaarde om zich te houden 
aan de aanwijzingen van de reclassering. De opname in een afkickkliniek wordt 
ook veel genoemd als voorwaarde, maar wordt ook vaak pas bij de raadkamer 
gevangenhouding behandeld omdat er voor de eerste voorgeleiding vanwege het 
korte tijdsbestek zelden een intakegesprek kan worden geregeld. Sommige 
kabinetten stellen ook de opname in een psychiatrisch ziekenhuis als voorwaarde. 

Daamaast zijn er ook verschillende praktische maatregelen, die zijn gericht 
op het voorkomen van vlucht of herhaling of op het belang van het onderzoek, 
zoals het inleveren van het paspoort, het zich beschikbaar houden voor politieonder-
zoek, de verplichting ter terechtzitting te verschijnen en de plicht op een vast adres 
te gaan wonen. Ook het meewerken aan een psychiatrisch, psychologisch of 
reclasseringsrapport is een voorwaarde die in verschillende kabinetten wordt 
gebruikt. Verder wordt er nog gebruik gemaakt van diverse soorten verboden, zoals 
een horeca-, uitgaans- of cafeverbod, als de delicten verband houden met 
alcoholgebruik of het uitgaan in specifieke gelegenheden. Bij geweld in de 
voetbalsfeer wordt er ook wel gebruik gemaakt van een stadionverbod of een 
meldingsplicht tijdens een voetbalwedstrijd. Maar daamaast worden er ook nog 
wel andere voorwaarden genoemd, waarbij het opvalt dat sommige rechters-
commissarissen, met name die van de kleinere kabinetten, zeer creatief zijn in het 
bedenken van diverse voorwaarden. 
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De wettelijke mogelijkheid tot zekerheidstelling voor de nakoming van de 
voorwaarden door betaling van een borgsom door de verdachte, is slechts in enkele 
kabinetten een enkele keer gebruikt en dan voor zeer draagkrachtige verdachten, 
zoals verdachten in grote fraude- of drugszaken, niet in Nederland woonachtigen 
die een ernstig misdrijf hadden begaan en in een zaak betreffende een uitleverings-
bewaring. Van de mogelijkheid van de derde als waarborg is nooit gebruik gemaakt. 

3.3.3 	De reclasseringsinterventie in de praktijk 

Het eerdergenoemde onderzoek laat zien dat er in de praktijk verschillen zijn in 
de toepassing van de schorsingsmogelijkheid op zich, maar ook in het gebruik 
dat wordt gemaakt van het opleggen van bijzondere voorwaarden. Die verschillen 
lijken in belangrijke mate samen te hangen met de wijze waarop diverse zaken 
in het kabinet zijn geregeld. In de rechtbanken waar de reclassering geregeld actief 
is en de rechtbank van informatie voorziet, wordt er gemakkelijker een schorsing 
gerealiseerd dan in de rechtbanken waar dit niet het geval is. Een groot deel van 
de rechters-commissarissen zegt behoefte te hebben aan een standaardvroeghulprap-
port met in ieder geval enkele basale gegevens over de persoonlijke omstandighe-
den, dat desnoods ook telefonisch mag worden verstrekt. Warmeer daarmee wordt 
gewacht tot het moment van de raadkamer gevangenhouding, is het voor verdachten 
die een baan hebben, vaak te laat. Er is weliswaar een zeer kort tijdsbestek om 
een dergelijk rapport te maken, maar de Raad voor de Kinderbescherming werkt 
bij jeugdigen met dezelfde korte termijn en daar lukt het wel om standaard een 
kort schriftelijk vroeghulprapport op te stellen en zelfs om persoonlijk bij de 
voorgeleiding aanwezig te zijn. 

In maar liefst dertien kabinetten blijkt de inbreng van de reclassering bij de 
schorsingsverzoeken vrijwel nihil te zijn. Wanneer de rechters-commissarissen 
de arrestanten ernaar vragen, blijken dezen vaak door een medewerker van de 
reclassering te zijn bezocht op het politiebureau. Het feit dat de reclassering in 
de meeste arrondissementen alleen bezoeken aan de politiecellen aflegt, maar zelden 
een vroeghulprapport uitbrengt, heeft te maken heeft met het feit dat de toewijzing 
van gelden aan de reclassering niet geschiedt op basis van de informatieverstrek-
king, maar op basis van de afgelegde bezoeken. Het lijkt dan ook zaak om bier 
snel verandering in aan te brengen. 

Maar ook onder de huidige wijze van fmanciering blijkt het anders te kunnen. 
Een voorbeeld biedt de rechtbank Groningen, waar de reclassering een duidelijke 
positie heeft verworven. De advocaten trachten daar reeds voor het moment van 
voorgeleiding contact te zoeken met de reclassering. Als dat niet is gelukt, draagt 
de rechter-commissaris de raadsman in sommige gevallen expliciet op om het 
schorsingsverzoek samen met de reclassering te concretiseren. De reclassering 
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stelt zich daarbij actief op. Als het niet lukt om een vroeghulprapport te maken, 
dan nemen ze telefonisch contact op met de rechter-commissaris om over de 
schorsingsmogelijkheden te rapporteren. Andere arrondissementen waar de 
reclassering geregeld van zich laat horen, zijn Haarlem, Maastricht, Middelburg 
en Alkmaar. In Rotterdam functioneert er sinds kort een Servicepunt Reclassering 
op de rechtbank, waardoor de lijnen korter zijn geworden en er sneller kan worden 
gewerlct. 

3.4 	De verhouding tot andere regelingen 

3.4.1 	Het criterium feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is' 

Het criterium 'feu waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is', dat, zoals hiervoor 
bleek, zijn oorsprong vindt in de eerste wettelijke regeling van 1838 en waarmee 
werd gewaarborgd dat voorarrest alleen bij de emstigste feiten wordt toegepast, 
werd overgenomen voor diverse andere dwangmiddelen. Dit werlcte zelfs andersom. 
Juist omdat het criterium ook voor andere dwangmiddelen gold, werden er aan 
de in artikel 67 opgenomen delicten diverse delicten toegevoegd om die 
dwangmiddelen mogelijk te maken. Zo zijn de bevoegdheid tot inbeslagneming 
(art. 96), tot het doorzoeken van plaatsen (art. 96c) of het onderzoek van 
telecommunicatie (art. 126m) beperlct tot de strafbare feiten waarvoor overeenkom-
stig art. 67, eerste lid Sv voorlopige hechtenis kan worden toegepast (zie bijv. de 
omschrijving `misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat ...' in art. 126m 
Sv of `eenig strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten' in art. 54 
Sv). Met een dergelijke koppeling wordt beoogd de toepassing van ook andere 
dan de vrijheidsbenemende dwangmiddelen te reserveren voor de meer emstige 
strafbare feiten." 

De wettelijke regeling heeft andersom ook consequenties gehad voor de op 
sommige delicten gestelde strafmaat. Zo werd juist om voorarrest of andere 
dwangrniddelen mogelijk te maken, op bepaalde delicten een strafmaat van vier 
jaar gevangenisstraf gezet. Aangezien de toepassing op grond van vrees voor 
nieuwe misdrijven door de wetgever is beperkt tot feiten waarop zes jaar 
gevangenisstraf is gesteld, is de strafmaat voor sommige feiten, zoals recent artikel 
140 Sr, zelfs verhoogd naar zes jaar." 

58 	Zie de NWT bij het huidige wetback, Bijl. Hand. 11 1913/14, 286, nr. 3, p. 56. 
59 	Zie de wet van 4 februari 1999, Stb. 1999, 80. 
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3.4.2. 	Vrijheidsbeneming ter ordehandhaving 

De regeling van de voorlopige hechtenis is ook vergaand beinvloed door het in 
het verleden bestaande gebrek aan wettelijke mogelijkheden tot vrijheidsbeneming 
ter ordehandhaving. Dit heeft tot gevolg gehad dat bepaald ordeverstorend gedrag 
afzonderlijk strafbaar is gesteld, zodat bij ontdekking op heterdaad tot aanhouding 
zou kunnen worden overgegaan. Voorbeelden hiervan zijn openbare dronkenschap 
en hinderlijk volgen. 

Het ontbreken van mogelijkheden tot vrijheidsbeneming voor openbare orde-
doeleinden heeft ook tot gevolg gehad dat de wetgever heeft ingestemd met het 
accepteren van gronden als gevaar voor nieuwe misdrijven en de ernstig geschokte 
rechtsorde, gronden die door de klassieke rechtsgeleerden in direct verband werden 
gebracht met de ordehandhaving en `politiemaatregelen'. 6°  

In de artikelen 540 t/m 550 van het wetboek zijn de rechterlijke bevelen ter 
handhaving van de openbare orde geregeld. Deze bevelen maken geen onderdeel 
uit van de wettelijke regeling van het voorarrest, maar zijn daar wel nauw mee 
verbonden.' De rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde zijn 
in de praktijk vrijwel nooit toegepast. Voor de vrijheidsbeneming van personen 
uit een oogpunt van handhaving van de openbare orde werd gebruik gemaakt van 
de vrijheidsbenemende dwangmiddelen in het wetboek van strafvordering. 

4 	Een internationale verkenning 

In dit hoofdstuk zal de Nederlandse regeling van de voorlopige hechtenis worden 
vergeleken met regelingen in andere stelsels. Als eerste zullen de relevante 
bepalingen uit het EVRM worden besproken, vervolgens de regeling van het 
voorarrest in het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen 
en Aruba, waarna een blik zal worden geworpen op het voorarrest in de Duitse 
StrafprozeBordnung. Bij de bespreking van de verschillende stelsels zal worden 
gepoogd niet al te veel in details te treden, maar wordt het accent gelegd op enkele 
hoofdlijnen. 

4.1 	De verhouding tot het EVRAI 

Art. 5 EVRM formuleert het recht 'to liberty and security of person'. Door middel 
van een limitatieve opsomming van de gevallen waarin vrijheidsberoving is 

60 	Hiermee doelde men op bestuurlijke maatregelen, want `politie kon in de negentiende eeuw 
worden vertaald met de term `bestuur'. 

61 	Vgl. de MvT bij het wetboek, in: Melai, Wetboek van Strafvordering, `Inleiding', p. 14. 
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toegelaten en de omringing van de toegelaten beperkingen op het recht op fysieke 
vrijheid met waarborgen, beoogt het artikel een dam op te werpen tegen 
willekeurige vrijheidsberovingen. Bij de vormgeving van de regeling van het 
voorarrest zijn diverse in art. 5 EVRM aangeduide garanties relevant. 

Volgens art. 5, eerste lid aanhef moet de vrijheidsbeneming 'in accordance 
with a procedure prescribed by law' zijn. De eis dat de vrijheidsbeneming 
moet zijn en moet berusten op een 'procedure prescribed by law' houdt in dat de 
vrijheidsbeneming en de daarbij te volgen procedure in het nationale recht moeten 
zijn geregeld. Dat nationale recht moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen: de 
wetgeving moet `sufficiently accessible and precise zijn'.' Hieruit volgt dat in 
het nationale recht met voldoende mate van duidelijkheid moet zijn aangegeven 
in welke gevallen voor welke periode een vrijheidsbeneming is toegelaten en welke 
autoriteit bevoegd is over de ontneming van de vrijheid te beslissen. Op basis van 
een dergelijke regeling kan de rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming worden 
getoetst en kan willekeur bij inbreuken op de persoonlijke vrijheid zoveel mogelijk 
worden voorkomen. 

4.1.1 	Bepalingen betreffende de materiele grondslag 

Volgens artikel 5, eerste lid onder c, moet het gaan om een geval van een 'lawful 
arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the 
competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence 
or when it is reasonable considered necessary to prevent his committing an offence 
or fleeing after having done so'. De aanwezigheid van een van deze gevallen 
(verdenking, voorkoming van strafbaar feit of vluchtgevaar), is conditio sine qua 
non voor de rechtmatigheid van `arrest' of `detention'. 

Deze gevallen moeten worden geinterpreteerd in het licht van het verband 
tussen het eerste lid onder a. en c. en het derde lid van art. 5, waaruit volgt dat 
de vrijheidsbeneming dient plaats te vinden met het oog op een latere berechting 
van de gearresteerde of gedetineerde persoon. Vervolgens moet die berechting 
kunnen resulteren in de onder a. genoemde 'conviction'. Uit deze samenhang volgt 
dat de gevallen van vrijheidsbeneming van het eerste lid onder c. niet op een lijn 
moeten worden geplaatst, maar dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen 
de grond voor arrestatie en de gronden voor voortgezette vrijheidsbeneming. Voor 
'arrest' is dan vereist dater sprake is van een 'reasonable suspicion of having 

62 	Vgl. P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, Theory and practice of the European Convention on 

Human Rights, 3rd ed., The Hague-London-Boston: Kluwer law international 1998, p.349; 
A.E. Harteveld, B.F. Keulen & H.G.M. Krabbe, Her EVRM en het Nederlandse strafproces-

recht, Groningen: Wolters-Noordhoff 1996, p. 39-42; EHRM 23 september 1998, Ni 2000, 
29, m.nt. EAA (Steel C.a.). 
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committed an offence', voortgezette 'detention' kan worden gebaseerd op de 
voorkoming van een strafbaar feit of van vlucht.' 

Doel van de voorgeleiding voor de rechter is de beoordeling van de noodzaak 
van verdere vrijheidsbeneming in afwachting van de berechting. In het eerste 
stadium kan die noodzaak besloten liggen in de 'reasonable suspicion', doch na 
verloop van tijd schiet enkel de verdenking tekort voor de rechtvaardiging van 
de voortzetting van de vrijheidsbeneming. Voor die voortzetting dient een andere 
'relevant and sufficient' rechtvaardiging aanwezig te zijn. Twee van dergelijke 
gronden zijn al in art. 5, eerste lid onder c genoemd: het voorkomen van een 
strafbaar feit en het voorkomen van vlucht (te verstaan als: onttrekking aan de 
berechting). In de jurisprudentie van het EHRM zijn ook andere gronden voldoende 
geacht voor de voortzetting van de vrijheidsbeneming. In het bijzonder moet hierbij 
worden gedacht aan gevaar voor het wegwerken 'van bewijsmateriaal, de 
beinvloeding van getuigen en de wegens de ernst van het feit veroorzaakte 
maatschappelijke onrust." 

De in de jurisprudentie aangegeven gronden voor voortzetting van het 
voorarrest zijn alleen 'relevant and sufficient', als de noodzaak van vrijheidsbene-
ming op een of meer van die gronden volgt uit de concrete omstandigheden van 
het geval. Zo mag vluchtgevaar niet alleen worden gebaseerd op het vooruitzicht 
van oplegging van een aanmerkelijke vrijheidsstraf, maar 'must be assessed with 
reference to a number of other relevant factors'. Als in een geval blijkt van die 
'other relevant factors', kan vluchtgevaar de vrijheidsbeneming slechts rechtvaardi-
gen als minder verstrekkende maatregelen (zoals.storting van een waarborgsom) 
ontoereikend zijn om te garanderen dat de verdachte ter zittine zal verschijnen." 
In deze zin moeten de slotwoorden van het derde lid worden begrepen: bij de 
beslissing over de voortzetting van het voorarrest moet de mogelijkheid van 
schorsing worden betrokken, waarbij de aan de schorsing te verbinden voorwaarden 
wellicht de noodzaak van de daadwerkelijke vrijheidsbeneming kunnen wegnemen. 
In essentie geldt hetzelfde voor de vrijheidsbeneming ter voorkoming van 
maatschappelijke onrust. Voorzover het nationale recht om deze reden voorarrest 
toelaatbaar acht, kan deze grond slechts 'be regarded as relevant and sufficient 
only provided that it is based on facts capable of showing that the accused's release 
would actually disturb public order. In addition, detention will continue to be 
legitimate only if public order remains actually threatened; its continuation cannot 
be used to anticipate a custodial sentence' . 67  

63 	Van Dijk &Van Hoof, a.w., p. 357; Harteveld e.a., a.w., p. 55. 
64 	Van Dijk &Van Hoof, a.w., p. 377-378, Harteveld e.a., a. w., p. 56-59. 
65 	Opmerking verdient dat het EHRM het gevaar van vlucht niet relateert aan de onttrekking 

aan de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf, maar aan de aanwezigheid ter zitting. 
66 	Vgl. EHRM 26 juni 1991, NJ 1995, 575 (Letellier). 
67 Vgl. EHRM 27 november 1991, NJ 1995, 276 (Kemmache), m.nt. EAA. 
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De voortzetting van het voorarrest na de veroordeling in eerste aanleg wordt 
beheerst door art. 5, eerste lid onder a. EVRM: `the lawful detention of a person 
after conviction by a competent court'. De veroordeling tot vrijheidsstraf, ook al 
is die beslissing nog niet onherroepelijk doordat gebruik wordt gemaakt van de 
door het nationale recht opengestelde rechtsmiddelen, is voldoende legitimatie 
voor voortzetting van de vrijheidsberoving. Aan aanvullende criteria, zoals de 
noodzaak van de vrijheidsbeneming ter voorkoming van vlucht en onttreklcing 
aan de tenuitvoerlegging van de (nog niet onherroepelijke) vrijheidsstraf, behoeft 
niet te zijn voldaan." 

4.1.2 	Garanties betreffende de bevoegdheidstoedeling 

De vrijheidsbeneming moet volgens het bepaalde in het eerste lid onder c. hebben 
plaatsgevonden teneinde de gearresteerde te geleiden voor 'the competent legal 
authority'. In het licht van art. 5, lid 3, wordt met die autoriteit een 'judge or other 
officer authorised by law to exercise judicial power' bedoeld. De 'other officer' 
kan een andere positie beldeden dan die van 'judge', maar uit de aanduiding van 
zijn werkzaamheden (to exercise judicial power) volgt dat zijn positie wel 
vergelijkbaar moet zijn met the van een rechter. Zo moet die 'officer' onathankelijk 
zijn van de uitvoerende macht en van de procespartijen. Verder moet de bij 
gelegenheid van de voorgeleiding te volgen procedure in voldoende mate een 
rechterlijk karakter hebben: de 'officer' moet de verdachte zelf horen, moet in 
staat zijn om op basis van juridische criteria een oordeel te geven over de 
rechtmatigheid van de vrijheidsbeneming en, bij geconstateerde onrechtmatigheid, 
bevoegd zijn de invrijheidstelling van de gearresteerde te gelasten." In het bijzonder 
heeft de eis van onafhankelijkheid tot gevolg dat de officier van justitie niet kan 
worden aangemerkt als de in art. 5, derde lid, genoemde 'other officer'.' 

De voorgeleiding voor de 'judge or other officer' dient 'promptly' te 
geschieden. Het EHRM heeft aangegeven dat het begrip 'promptly' weinig 
speelruimte voor interpretatie biedt: 'the degree of flexibility attaching to the notion 
of "promptness" is limited'. Bij de beoordeling van de vraag of in een gegeven 
geval is voldaan aan de eis van onmiddellijke voorgeleiding hanteert het EHRM 
geen gefixeerde termijnen, maar is het uitgangspunt dat 'promptness is to be 
assessed in each case according to its special features'.'Hierdoor is niet duidelijk 

68 	Van Dijk &Van Hoof, a.w., p. 349-353. 
69 	Zie EHRM 4 december 1979, NJ 1980, 547, m.nt. EAA (Schiesser). 
70 	Van Dijk &Van Hoof, a.w., p. 372-373; Harteveld c.a., a.w., p.63-64. Zie ook EHRM 22 

mei 1984, NJ 1986, 507, m.nt. EAA (De Jong c.a.): de 'auditeur-militair was geen 'other 
officer'. 

71 	Het EHRM heeft dit in diverse arresten aangegeven, zie bijv. EHRM 28 november 1991, 
NJ 1995, 526, m.nt. EAA (Koster). 
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welke uiterste termijnen nog vallen binnen de door 'promptly' geboden marges. 
Zoals hiervoor beschreven in 3.2.1. werd in de Brogan-case, die aanleiding vormde 
voor een herziening van de Nederlandse wettelijke regeling, een periode tussen 
aanhouding en voorgeleiding van vier dagen en zes uur in strijd geacht met de 
in art. 5, derde lid besloten liggende 

Het doel - 'the purpose' - van het 'arrest or detention' van art. 5, eerste lid 
onder c, is voorgeleiding voor de 'judge or other officer'. Deze doelgebondenheid 
van de vrijheidsbeneming moet worden opgevat als een inspanningsverplichting, 
niet als een resultaatsverplichting. Als de arrestatie is verricht met het doel om 
de betrokkene voor de rechter te geleiden, heeft het uitblijven van die voorgeleiding 
niet tot gevolg dat de vrijheidsbeneming als onrechtmatig moet worden beschouwd: 
'the existence of such a purpose (voorgeleiding) must be considered independently 
of its achievement'. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het verhoor van de betrokkene 
na de vrijheidsbeneming uitwijst dat de 'suspicion' onterecht is geweest of dat 
er verder geen justitieel vervolg aan de zaak zal worden gegeven, zodat de 
betrokkene reeds kort na de arrestatie weer in vrijheid wordt gesteld." Het is 
eveneens mogelijk dat de zaak na het verhoor tot klaarheid is gebracht en er verder 
geen noodzaak meer is voor vrijheidsbeneming. Ook in een dergelijk geval zal 
de betrokkene in vrijheid moeten worden gesteld en kan van een voorgeleiding 
voor de rechter worden afgezien. 

Het derde lid van art. 5 geeft de voorlopig gehechte een aanspraak op 
berechting 'within a reasonable time'. Naast de identieke in art. 6 EVRM besloten 
liggende garantie op een 'hearing within a reasonable time' benadrukt aft. 5, derde 
lid, dat aan zaken waarin een verdachte voorlopig is gehecht door de nationale 
autoriteiten prioriteit moet worden gegeven. In de jurisprudentie van de Hoge Raad 
over de berechting binnen redelijke termijn is deze gedachte terug te vinden. Bij 
de beoordeling van de vraag of een bepaald tijdsverloop nog spoort met de eis 
van berechting binnen redelijke termijn is het al dan niet voorlopig gehecht zijn 
van de verdachte een belangrijk aandachtspunt.' 

Op grond van het vierde lid van art. 5 moet een voorlopig gehechte de 
gelegenheid worden geboden van de rechter een oordeel te verkrijgen over de 
'lawfulness' van de vrijheidsbeneming. Naast de in het derde lid voorgeschreven 
voorgeleiding voor een 'judge or other officer', bevat het vierde lid een zelfstandig 
recht op toegang tot een rechter. Deze moet een oordeel over de rechtmatigheid 

72 	EHRM 29 november 1988, NJ 1989, 815, m.nt. EAA. 
73 	Vgl. EHRM 22 mei 1984, NJ 1986, 507, m.nt. EAA, § 52: er is geen sprake van schending 

van art. 5, derde lid, als 'the arrested person is released "promptly" before any judicial control 
of his detention would have been feasible'; zie ook EHRM 29 november 1988, NJ 1989, 815, 
m.nt. EAA, § 53; EHRM 28 oktober 1994, NJ 1995, 509, m.nt. Kn, § 67. 

74 	Zie bijv. HR 19 oktober 1999, NJ 1999, 832 en HR 26 oktober 1999, NJ 2000, 143. 
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van het voorarrest kurmen geven." Hierbij gaat het niet alleen om de vraag of de 
vrijheidsbeneming in overeenstemming is met het nationale recht, maar ook om 
de verenigbaarheid van het voorarrest met de voorzieningen in art. 5 EVRM. 

De op grond van het vierde lid te verlenen toegang tot de rechter is 
complementair aan de aan de vrijheidsbeneming ten grondslag liggende beslissing 
van de rechter tot toepassing van voorarrest. Aan deze toegang kan vomi worden 
gegeven door een systeem van periodiek rechterlijk toezicht over de voortzetting 
van het voorarrest en/of een habeus corpus' voorziening: de verdachte kan een 
verzoek tot de rechter richten." 

4.2 	De regaling in de Nederlandse Antillen en Aruba 

De regeling van het voorarrest in het Wetboek van Strafvordering van de 
Nederlandse Antillen en Aruba lijkt sterk op de regeling in het Nederlandse 
wetboek." In het WvSv NAJA kent het voorarrest dezelfde onderverdeling in 
vrijheidsbenemende dwangmiddelen en eenzelfde systeem van periodieke 
rechterlijke toetsing van de vrijheidsbeneming ten behoeve van de strafvordering. 
Ook in relatie met het onderzoek ter zitting kent het Nederlands-Antilliaan-
se/Arubaanse wetboek met het Nederlandse wetboek vergelijkbare voorzieningen. 
Vanwege deze sterke gelijkenis zal in het onderstaande niet in het algemeen worden 
ingegaan op de afzonderlijke vrijheidsbenemende dwangmiddelen in het WvSv 
NA/A, maar wordt volstaan met een aanduiding van de afwijkingen op de regeling 
zoals die in het Nederlandse wetboek is te vinden." 

4.2.1 	Bepalingen betreffende de materiele grondslag 

Voor wat betreft de regeling van de gronden is de gewichtige reden van 
maatschappelijke veiligheid' als grond voor toepassing van de voorlopige hechtenis 
enigszins anders uitgewerkt (art. 101, tweede lid onder a, Sv NA/A). Zo'n 
gewichtige reden' is aanwezig als `wegens het vermoedelijk begane feit 

levenslange gevangenisstraf, dan wel tijdelijke van zes jaren of meer kan worden 

75 	Van Dijk &Van Hoof, ow., p.381  e.v. 
76 	Harteveld e.a., a.w., p. 70. 
77 Vgl. de MvT op het WvSv NA/A in: TM. Schalken & S.W. Mu!, Het nieuwe Wetboek van 

Strafvordering van de Nederlandse Antillen en van Aruba (1997), Bronnenpublicatie. Dee! 

1: parlementaire stukken, Deventer: Gouda Quint 1997, p. 62: 'De regeling met betrekking 
tot de voorlopige hechtenis, zoals die in de art. 92-118 haar beslag heeft gekregen, is vrijwel 
congruent met die in het Nederlandse wetboek'. De genoemde congruentie geldt niet alleen 
voor de regeling van de voorlopige hechtenis, maar ook voor de daaraan voorafgaande 
vrijheidsbenemende dwangmiddelen. 

78 	Zie nader: DNA. Brouwer, G.A.E. Thode & D.H. de Jong, Capita Antilliaans en Arubaans 

strafprocesrecht, Deventer: Gouda Quint 1998. 
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opgelegd of de rechtsorde ernstig door dat feit is geschokt'. De Nederlandse 
regeling geeft daarentegen aan dat het moet gaan om een op het feit gestelde straf 
van 12 jaren of meer, terwijl de `geschokte rechtsorde' niet is geformuleerd als 
nevengeschikt ('of ), maar als cumulatief ('en') vereiste. 

De Antilliaanse/Arubaanse wetgever gaf de voorkeur aan een nevengeschikte 
uitwerking van de `gewichtige reden'. Hiermee werd aangesloten bij de in het 
vorige Antilliaanse/Arubaanse wetboek gegeven mogelijkheid om voorlopige 
hechtenis toe te passen uitsluitend wegens de geschokte rechtsorde. Het behoud 
van deze mogelijkheid tot toepassing van de voorlopige hechtenis werd in het 
bijzonder van belang geacht bij verdenking van verboden wapenbezit. 79  

4.2.2 	Bepalingen betreffende de bevoegdheidstoedeling 

Voor wat betreft de regeling van de inverzekeringstelling zijn er deze verschillen 
dat het bevel tot inverzekeringstelling met maar liefst acht (in plaats van drie) dagen 
kan worden verlengd (art. 87, tweede lid). Men heeft een dergelijke lange termijn 
gekozen omdat men ook in deze regeling een rechtmatigheidstoetsing heeft 
opgenomen. De verdachte dient met dit doel binnen 24 uur nadat de tenuitvoerleg-
ging van de verlenging van de inverzekeringstelling is aangevangen (en dus niet 
na de aanhouding), voor de rechter-commissaris dient te worden geleid (art. 89). 
Het argument was nu dat, wanneer de verlenging van de inverzekeringstelling op 
een kortere termijn zou worden bepaald, de rechter-commissaris in kort tijdsbestek 
herhaalde malen over de vrijheidsbeneming van de verdachte zou moeten oordelen, 
namelijk eerst over de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling en dan over 
de bewaring. Een dergelijke cumulatie zou een te grote belasting voor het rechter-
commissariaat zijn. 8° In Nederland geldt in principe hetzelfde, maar daar is dit 
zo opgelost dat de rechtmatigheidstoetsing in de regel tegelijk wordt behandeld 
met het oordeel over de vordering tot bewaring. Overigens is naast de rechtmatig-
heidstoetsing uitdruldcelijk bepaald dat de verdachte zich tijdens de inverzekering-
stelling te allen tijde schriftelijk tot de rechter-commissaris kan richten om zijn 
invrijheidstelling te verzoeken. Op het verzoek moet zo spoedig mogelijk worden 
beslist. Als de rechter-commissaris daar gronden voor aanwezig acht, hoort hij 
de verdachte. Het verzoek leidt tot een toetsing van de rechtmatigheid van de 
vrijheidsbeneming (vgl. art. 91). 

In de Antilliaanse/Arubaanse strafrechtspleging is de eerste feitelijke aanleg 
overgelaten aan enkelvoudige kamers, alleen in de fase van het hoger beroep 
functioneren meervoudige kamers. Om deze reden zijn de beslissingen over de 

79 	Zie de MvT op de Invoeringslandsverordening, in: Schalken & Mul, a.w., p. 339. De andere 
afwijking (de op te leggen straf van zes jaar of meer) is niet toegelicht. 

80 	Zie de Nota van Wijziging, in: Schalken & Mul, a.w., p. 222. 
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voorlopige hechtenis voorafgaande aan de eerste aanleg in handen gelegd van een 
alleensprekende rechter.' Alle bevelen tot voorlopige hechtenis worden dan ook 
gegeven door de rechter-commissaris. Deze oordeelt eerst over het bevel tot 
bewaring dat geldig is voor de duur van acht dagen, te verlengen met nog eens 
acht dagen (art. 93). Vervolgens oordeelt hij over het bevel tot gevangenhouding 
dat geldig is voor maximaal 60 dagen. Voor de aanvang van het onderzoek ter 
zitting kan dit bevel met 30 dagen worden verlengd. In uitzonderingsgevallen (het 
lopende gerechtelijk vooronderzoek kan wegens bijzondere omstandigheden niet 
binnen de eerste 90 dagen van de gevangenhouding worden afgerond) is een 
volgende verlenging met dertig dagen mogelijk (art. 98). 

Anders dan in het Nederlandse wetboek moeten de beslissingen van de rechter-
commissaris over de voorlopige hechtenis niet worden beschouwd als `bevelen' 
die het openbaar ministerie verplicht is ten uitvoer te leggen, maar als `machti-
gingen' . De consequentie hiervan is dat aan de officier van justitie beleidsvrijheid 
toekomt om al dan niet gebruik te maken van de verlcregen `machtiging'.' Deze 
wijziging verklaart waarom in de regeling van de opheffing van de voorlopige 
hechtenis (art. 103) niet is voorzien in de bevoegdheid van de officier van justitie 
om vooruitlopende op de beslissing van de rechter-commissaris over de voorlopige 
hechtenis de invrijheidstelling van de verdachte te gelasten. Die bevoegdheid ligt 
immers besloten in het machtigingskarakter van het bevel: als de officier van justitie 
meent dat de voorlopige hechtenis moet worden beeindigd, besluit hij om niet langer 
gebruik te maken van de machtiging. 

Er is geen met art. 67b Sv (over de aanvulling van het bevel tot voorlopige 
hechtenis met andere delicten) vergelijkbare voorziening. Verschuivingen in de 
verdenking die aanleiding heeft gegeven tot toepassing van de voorlopige hechtenis 
moeten worden opgevangen met behulp van nieuwe bevelen tot voorlopige 
hechtenis of de gevangenneming ter zitting. De regeling betreffende het herstel 
van verzuimen bij de verlenging van de voorlopige hechtenis is opgenomen in 
de algemene regeling van de `Gevolgen van normschendingen' (art. 413, derde 
lid). Inhoudelijk wijkt deze regeling niet af van de door art. 66a Sv geboden 
mogelijkheid om bij overschrijdingen van termijnen voor de verlenging van de 
voorlopige hechtenis de gevangenneming van de verdachte te bevelen. 

Als de einduitspraak daartoe aanleiding geeft, dient de rechter een beslissing 
te geven over het al dan niet doorlopen van de voorlopige hechtenis (zie art. 105). 
Zo dient de voorlopige hechtenis, ingeval de opgelegde vrijheidsstraf de duur van 
de reeds ondergane voorlopige hechtenis met minder dan vijf maanden overtreft, 

81 	MvT, in: Schalken & Mu!, a. w., p.62. 
82 	Zie de MvT in: Schalken & Muli a.w., p.20 en 63. In DNA. Brouwer e.a., a.w., p. 112-114 

wordt overigens betwijfeld of deze wijziging zich wel verdraagt met het aan het Nederlandse 
wetboek ontleende model van de voorlopige hechtenis. 
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te worden opgeheven met ingang van de dag waarop de voorlopige hechtenis gelijk 
wordt aan de opgelegde vrijheidsstraf. De termijn van vijf maanden hangt samen 
met de regeling dat de voorlopige hechtenis na de einduitspraak in eerste aanleg 
van rechtswege van lcracht blijft gedurende een periode van maximaal vijfmaanden 
(zie art. 108, derde lid). Bij einduitspraken waarin de verdachte niet wordt 
veroordeeld, dient als hoofdregel de voorlopige hechtenis te worden beeindigd 
(art. 105, eerste lid). Bij wijze van uitzondering geeft art. 105, vierde lid, de rechter 
de mogelijkheid om te bepalen dat de voorlopige hechtenis, ondanks nietigverkla-
ring van de dagvaarding, vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging, nog drie 
weken van kracht blijft. Binnen deze termijn dient de zaak opnieuw ter zitting 
in eerste aanleg dan wel hoger beroep aanhangig te worden gemaakt en moet de 
behandeling van de zaak op de zitting zijn aangevangen. Na aanvang van de 
behandeling ter zitting blijft de voorlopige hechtenis voor onbepaalde tijd van 
lcracht. Kan de zaak niet binnen de termijn van drie weken op de zitting worden 
aangebracht, dan moet de verdachte in vrijheid worden gesteld (art. 105, vijfde 
en zesde lid)." 

Na de veroordeling in eerste aanleg blijft, zoals al vermeld, het bevel tot 
voorlopige hechtenis van rechtswege maximaal vijf maanden van kracht. 
Desalniettemin dient het hof binnen een maand na de aanwending van het hoger 
beroep ambtshalve te toetsen of de gevallen en gronden van de art. 100 en 101 
nog aanwezig zijn. Als het hof daartoe aanleiding ziet, wordt de verdachte vooraf 
gehoord. Is het niet mogelijk de zaak binnen de genoemde vijf maanden-termijn 
ter zitting te behandelen, dan kan de termijn eenmaal voor maximaal dertig dagen 
worden verlengd (art. 108, derde lid). Art. 108, tweede lid, geeft het hof de 
mogelijkheid om bij de einduitspraak in hoger beroep, ondanks een eerder 
beeindigde voorlopige hechtenis, de gevangenneming van de verdachte te bevelen. 
Voor dit bevel zijn geen `nieuwe bezwaren' vereist." Wel zijn de gronden voor 
deze gevangenneming beperkt, doordat de waarheidsvinding geen aanleiding kan 
zijn voor dit bevel (zie art. 108, tweede lid). 

83 	De mogelijkheid om ondanks vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging de voorlopige 
hechtenis door te laten lopen is overgenomen uit art. 205 van het oude WvSv NA/A; zie de 
Nota van Wijziging, in: Schalken & Mul, a.w. , p. 238. 

84 	Vgl. de MvT en de Nota van Wijziging in: Schalken & Mul, a.w., resp. p. 64 en 238. 
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4.3 	De regeling in de Bondsrepubliek Duitslancr 

In de StP0 zijn de Werhaftung' en de `vorlaufige Festnahrne' geregeld in de § 112 
t/m 131. Centraal in deze regeling staat de door de rechter gelaste 'Untersuchungs-
haft', vergelijkbaar met onze voorlopige hechtenis. Uitgangspunt is dat een 
verdachte in principe alleen op gond van een rechterlijke beslissing van de vrijheid 
kan worden beroofd (zie § 114). Vooruitlopend op de beslissing van de rechter 
bestaat een bevoegdheid tot vorlaufige Festnahme' (§ 127 en 127b). Na deze 
`Festnahme' moet de verdachte zo spoedig mogelijk, en uiterlijk de dag volgend 
op de dag van Testnahme' (zie § 128), voor een rechter worden geleid. Deze gelast 
de vrijlating van de verdachte als er geen grond is voor verdere vrijheidsbeneming 
of verleent een Haftbefehl (al dan niet met schorsing van de tenuitvoerlegging 
van het bevel). 

4.3.1 	Bepalingen betreffende de materiele grondslag 

De basisvoorwaarden voor toepassing van de Untersuchungshaft zijn neergelegd 
in § 112(1). De Untersuchungshaft kan worden toegepast: 
- tegen een 'Beschuldigte' 
- die `dringend verdachtig' is en 
- bij aanwezigheid van een 'Haftgrund'. 

Met de `dringende Tatverdacht' wordt een inhoudelijke eis gesteld aan de ernst 
van de gerezen verdenking: vereist is een 'hohen Grad von Wahrscheinlichkeit 
der Therschaft und der Schuld'. Deze waarschijnlijkheid moet van zodanige aard 
zijn dat een veroordeling 'mit groBer Wahrscheinlichkeit zu erwarten' 

In de § 112(2) en 112a zijn de verschillende 'Haftgrunde' geregeld. De 
aanwezigheid van een van de gronden voor toepassing van Untersuchungshaft 
kan alleen worden aangenomen op basis van 'bestimmte Tatsachen'; niet door 
feiten gestaafde vermoedens zijn onvoldoende voor toepassing van de Unter-
suchungshaft." 

In § 112(2) staat een drietal algemene Haftgriinde. Deze gronden voor 
voorarrest kunnen worden toegepast ter zake van alle strafbare feiten. Anders dan 
in de regeling van de voorlopige hechtenis in het Nederlandse wetboek is de 

85 	Voor de beschrijving van het Duitse recht is gebruik gemaakt van: Lowe-Rosenberg, StP0, 
Grofikommentar, 2. Lieferung: §§ 112-136a, Berlin-New York: Walter de Gruyter 1997; C. 
Roxin, Strafverfahrensrecht, 24. Auflage, Mtinchen: C.H. Beck 1995; G. Fezer, StrafprozeJ3- 
recht, 2. Auflage, Munchen: C.H. Beck 1995. 

86 	Zie § 104(2) GG en § 114(1) StP0. 
87 	Lowe-Rosenberg, a.w., § 112, rdnr. 17. 
88 	Lowe-Rosenberg, a.w., § 112, rdnr. 22 e.v. 
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Untersuchungshaft in de StP0 niet beperkt tot een bepaalde categorie strafbare 
feiten, afgebakend aan de hand van de abstracte ernst van het delict (zoals de vier 
jaars-grens van art. 67 Sv). De Untersuchungshaft kan in principe voor ieder 
strafbaar feit worden bevolen, waarbij naast de verdenking en de aanwezigheid 
van een Haftgrund de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit regulerend 
werken. Maatgevend hierbij zijn de concrete ernst van het delict, de daarvoor te 
verwachten straf en de vraag of de doeleinden van het voorarrest niet met minder 
ingrijpende middelen kunnen worden bereikt. 

De eerste in § 112(2) vermelde Haftgrund is de daadwerkelijke voortvluchtig-
heid van de verdachte of het gegeven dat de verdachte zich voor justitie verborgen 
houdt. De tweede grond is het gevaar dat de verdachte zich aan het strafproces 
zal `entziehen'. Dit `entziehen' ziet niet alleen op het rale gevaar voor vlucht, 
een fysiek onttrekken aan de procedure, maar ook op het in het leven roepen van 
een toestand van `Verhandlungsunfdhigkeie. Hiermee wordt een situatie bedoeld 
waarin de verdachte door het gebruik van medicijnen, verdovende middelen of 
op andere wijze zich 'unfahig' maakt om terecht te staan." Op de derde plaats 
kan Untersuchungshaft worden bevolen wegens `Verdunkelungsgefahr': .  het 
vermoeden dat de verdachte de waarheidsvinding zal bemoeilijken. Deze grond 
is aanwezig als het `Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht 
begrundee dat bewijsmateriaal zal worden vernietigd of gecorrumpeerd, dan wel 
dat medeverdachten, getuigen of deskundigen zullen worden beinvloed. 

De genoemde Haftgrunde staan in dienst van de berechting van de verdachte 
op de openbare terechtzitting. De strekking van de eerste twee gronden voor 
vrijheidsbeneming is te bevorderen dat de verdachte aanwezig is op de terechtzit-
ting. Hoofdregel voor de openbare terechtzitting is namelijk dat een berechting 
bij afwezigheid van de verdachte niet is toegelaten." De derde grond beoogt het 
rechterlijk onderzoek naar de materiele waarheid veilig te 

Anders van aard zijn de in §112a geregelde gevallen waarin tot toepassing 
van Untersuchungshaft kan worden overgegaan. Ter zake van 1. bepaalde sexuele 
delicten, of 2. bepaalde gewelds- of vermogensdelicten en delicten uit het 
Betaubungsmittelgesetz vormt het gevaar voor herhaling van soortgelijke feiten 
een Haftgrund. Voor de onder 2. genoemde delicten is een bijkomende voorwaarde 
dat een vrijheidsstraf van minimaal een jaar te verwachten moet zijn. Het voorarrest 
overeenkomstig § 112a staat niet in het teken van de berechting van de zaak op 
de openbare terechtzitting, maar moet worden beschouwd als een veiligheidsmaatre- 

89 	Zie § 205 StPO: vanwege een 'in seiner Person liegendes Hindemis' bestaat de mogelijkheid 
dat de zaak niet ter terechtzitting kan worden behandeld en voorlopig moet worden beeindigd. 

90 

	

	Vgl. § 230(1): 'Gegen einen ausgebliebenen Angeklagten findet eine Hauptverhandlung nicht 
statt. 

91 	Vgl. de § 244, 261 en 264 StP0. 
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gel. Uit het tweede lid van § 112a volgt dat deze Haftgrund een subsidiair karakter 
heeft. Het gevaar voor herhaling als grond voor voorarrest is namelijk niet van 
toepassing als een van de algemene Haftgrande van § 112(2) aanwezig is en er 
geen redenen zijn voor schorsing van het op een van deze gronden gelaste 
voorarrest. 

Op grand van § 112(3) is bij aanwezigheid van een verdenking ter zake van 
een van de in die bepaling genomende delicten." Untersuchungshaft mogelijk, 
ook 'wenn em n Haftgrund nach Absatz 2 nicht besteht'. De bepaling lijkt nit te 
wijzen dat de ernst van de gerezen verdenking voldoende is voor de verlening van 
een Haftbefehl. Uit de rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht volgt evenwel 
dat ook de Untersuchungshaft van § 112(3) dient te berusten op een Haftgrund, 
zij het dat de vaststelling van de aanwezigheid van zo'n Haftgrund niet hoe ft te 
berusten op `bestimmte Tatsachen'; voldoende voor de aanname van een grond 
voor toepassing van voorarrest in deze gevallen is de inach den Umstanden des 
Falls ... nicht auszuschliefiende Flucht- oder Verdunkelungsverdacht'. Hetzelfde 
geldt voor de aanname van vrees voor herhaling van een van de genoemde emstige 
delicten." 

Zoals al aangegeven, is voor de toepassing van voorarrest niet alleen een 
voldoende graad van verdenking en de aanwezigheid van een Haftgrund 
noodzakeliftc, doch dient de vrijheidsbeneming ook een rechtvaardiging te kunnen 
vinden in de aard en emst van het delict en de daarvoor te verwachten straf. Deze 
eis is neergelegd in § 112(1), tweede volzin: de Untersuchungshaft mag niet worden 
bevolen als `sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe ... auBer 
Verhaltnis steht' (§ 112(1), tweede volzin). Dez,e voorziening gebiedt de rechter 
te beoordelen of de Untersuchungshaft, gemeten aan de concrete aard en emst 
van het strafbare feit en de ter zake daarvan te verwachten vrijheidsbenemende 
sanctie, WerhaltnismaBig' is. Bijvoorbeeld in zaken waarin (in afwijking van de 
hoofdregel van § 230) de aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting niet 
noodzakelijk is, is een Haftbefehl wegens voortvluchtigheid 'unverhaltnismaBig' . 94  
Als daartoe aanleiding bestaat dient de rechter ambtshalve dan wel naar aanleiding 
van een verweer van de verdachte in het bevel de redenen aan te geven waarom 
het Haftbefehl niet in strijd komt met de proportionaliteitseis (§ 114(3)). 

De proportionaliteitstoets is niet alleen van belang bij de verlening van het 
Haftbefehl, maar ook in de loop van de tenuitvoerlegging van de Untersuchungs-
haft. Op het moment waarop de gronden voor de Untersuchungshaft niet meer 
aanwezig zijn of de weitere Untersuchungshaft zu der Bedeutung der Sache und 

92 	Het betreft moord, doodslag, volkerenmoord, de oprichting van een terroristische vereniging, 
en ten aanzien van de emst daarmee vergelijkbare delicten. 

93 	Lowe-Rosenberg, ow., §112, rdnr. 51-53; Amin, a.w., p. 222. 
94 	Lowe-Rosenberg, a.w., § 112, rdnr. 28. 
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der zu erwartenden Strafe ... auBer Verhaltnis stehen wiirde', moet het bevel worden 
opgeheven (§ 120 StP0). 

Met het oog op de toepassing van voorarrest ter zake van lichtere strafbare 
feiten is de proportionaliteitsgedachte nader uitgewerkt in § 113 StP0. In deze 
bepaling zijn de mogelijkheden tot het verlenen van een Haftbefehl wegens 
vluchtgevaar of het beinvloeden van bewijsmateriaal ter zake van lichtere strafbare 
feiten beperkt. Zo kan Untersuchungshaft op grond van `Verdunkelungsgefahe 
niet worden bevolen wegens verdenking van een strafbaar feit waarop slechts 
vrijheidsstraf van maximaal zes maanden of een geldstraf van 180 'Tagessatzen' 
is gesteld (§ 113(1)." In deze gevallen biedt ook het vluchtgevaar maar beperkte 
mogelijkheden voor een Haftbefehl. Alleen als de verdachte zich al eerder aan 
het proces heeft onttrokken of op het punt staat om te vluchten, geen vaste woon-
of verblijfplaats heeft of niet in staat is om zich te identificeren, is een Haftbefehl 
toegelaten (§ 113(2). 

In het verlengde van deze regeling geeft § 127a een voorziening om ter zake 
van lichte strafbare feiten, ook al lijken de voorwaarden voor een Haftbefehl wegens 
vluchtgevaar aanwezig, van vrijheidsbeneming af te zien. Als de verdachte geen 
bekende woon- of verblijfplaats heeft, kan een Haftbefehl uitblijven als a. te 
verwachten is dat geen vrijheidsbenemende sanctie zal worden opgelegd en b. 
de verdachte zekerheid stelt voor de betaling van een op te leggen geldstraf en 
de kosten van de procedure. 

4.3.2 	Bepalingen betreffende de bevoegdheidstoedeling 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een verdachte ook zonder en/of 
eventueel vooruitlopende op een Haftbefehl van de vrijheid te beroven. De in § 
127(1) geregelde `vorlaufige Festnahme' geeft `jedermann' (dus zowel burgers 
als politiebeambten) de bevoegdheid om in geval van ontdekking of vervolging 
bij heterdaad %  de verdachte `festzunehmen' als deze 'der Flucht verdachtig ist 
oder seine Identitat nicht sofort festgestellt werden kann'. Net als in de Nederlandse 
regeling dient de burger de verdachte zo spoedig mogelijk aan de politic over te 
leveren. De doeleinden voor een 'vorlaufige Festnahme' zijn limitatief en kunnen 
worden gerelateerd aan enkele in de § 112 en 113 geregelde Haftgrunde,' met 
uitzondering van het `Verdunkelungsgefahe en het gevaar voor herhaling. 

95 	Zie voor de uit l'agessatzen' bestaande geldstraf § 40 StGB. 
96 	Vervolging bij heterdaad is aanwezig als direct na de ontdekking op heterdaad met de 

vervolging van de dader een aanvang wordt gemaakt; zie L6we-Rosenberg, a.w., § 127, rdnr. 
15. 

97 	Met dien verstande dat de vaststelling van het tot een Haftbefehl leidende gevaar voor vlucht 
en de vaststelling van de identiteit aan strengere eisen is gebonden. 
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Op grond van § 127(2) zijn de ambtenaren van de Staatsanwaltschaft en de politic 
in ruimere mate bevoegd tot vrijheidsbeneming. Bij het bestaan van gevaar voor 
vertraging mogen zij een verdachte voorlopig aanhouden als is voldaan aan de 
voorwaarden voor het geven van een Haftbefehl. De voorlopige aanhouding ter 
zake van lichtere strafbare feiten uitsluitend wegens gevaar voor vlucht wordt in 
§ 127a aan beperkende voorschriften gebonden. Als de verdachte geen bekende 
woon- of verblijfplaats heeft, kunnen Festnahme en Haftbefehl uitblijven als te 
verwachten is dat geen vrijheidsbenemende sanctie zal worden opgelegd en de 
verdachte zekerheid stelt voor de betaling van een op te leggen geldstraf en de 
kosten van de procedure. 

Ten behoeve van een versnelde afdoening en bevordering van de aanwezigheid 
van de verdachte op een snelrechtszitting geeft § 127b een zelfstandige bevoegdheid 
tot vorlaufige Festnahme% Bij ontdeklcing of vervolging bij heterdaad mogen 
de ambtenaren van de Staatsanwaltschaft of de politie de verdachte voorlopig 
aanhou den als a. een onverwijIde beslissing in het `besleunigte Verfahren' 
waarschijnlijk is en b. te verwachten valt dat de verdachte niet op de terechtzitting 
zal verschijnen. In deze gevallen kan aansluitend op de voorlopige aanhouding 
alleen maar een Haftbefehl voor de duur van een week, te rekenen van het moment 
van aanhouding, worden gegeven als de zaak binnen deze korte periode op de 
terechtzitting kan worden aangebracht (§ 1276(2)). 

In alle gevallen waarin een verdachte voorlopig is aangehouden, dient hij, 
tenzij hij eerder in vrijheid is gesteld, `unverztiglich' - en uiterlijk de dag volgend 
op de dag van aanhouding - voor een rechter bij het Amtsgericht te worden geleid 
(§ 128).Na verhoor van de verdachte kan de rechter de vrijlating van de verdachte 
gelasten of een Haftbefehl verlenen (§ 114). Voor aanvang van de vervolging is 
de rechter van het Amtsgericht bevoegd, na aanvang van de vervolging de rechter 
die is belast met de behandeling van de zaak (§ 125). Het Haftbefehl wordt in de 
regel gegeven op vordering van de Staatsanwalt. In uitzonderingsgevallen (niet 
bereikbaarheid van een Staatsanwalt en gevaar voor verb aging) kan het Haftbefehl 
ambtshalve worden verleend." 

Als de verdachte op basis van het Haftbefehl wordt aangehouden en het bevel 
niet is gegeven na een procedure waarin de verdachte is gehoord, dient hij 
onverwijld - en uiterlijk de dag volgend op de dag van aanhouding - voor de rechter 
te worden geleid die het Haftbefehl heeft gegeven (§ 115). Bij de aanhouding (of 
zo spoedig mogelijk daama) dient de verdachte te worden geinformeerd over het 
Haftbefehl en dient hem daarvan een afschrift te worden verstrekt (§ 114a). Na 
de verdachte te hebben gehoord, dient te rechter te beslissen over de verdere 
vrijheidsbeneming. Als voorgeleiding voor de rechter die het bevel heeft gegeven 

98 	De ambtshalve verlening van een Haftbefehl is in het bijzonder aan de orde bij de 
voorgeleiding na de 'vorlaufige Festnahme'. 
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niet mogelijk is, dient de verdachte voor de rechter van het dichtstbijzijnde 
Amtsgericht te worden geleid. Deze rechter dient de verdachte te horen, doch heeft 
maar beperkte mogelijkheden om te beslissen tot invrijheidstelling van de verdachte 
(§ 115). 

Op grond van het Haftbefehl kan de voorlopige hechtenis maximaal zes 
maanden duren. Kan de zaak vanwege de ingewikkeldheid en omvang van het 
vooronderzoek niet binnen deze termijn ter terechtzitting worden aangebracht, 
dan moet de Untersuchungshaft worden opgeheven of in zijn tenuitvoerlegging 
worden geschorst dan wel moet over de voortzetting ervan door het Oberlandesge-
richt worden beslist (§ 121). Na deze verlenging moet het Oberlandesgericht iedere 
drie maanden beslissen over de voortzetting van het voorarrest (§ 122). Als in de 
loop van de (eventueel verlengde) termijn met de behandeling van de zaak op de 
openbare terechtzitting een aanvang wordt gemaakt, kan de Untersuchungshaft 
in stand blijven tot de dag van uitspraak (§121(3)). De duur van de Untersuchungs-
haft is niet aan een absolute maximumtermijn gebonden. Alleen wanneer die is 
gebaseerd op de in § 112a gegeven Haftgrund (gevaar voor herhaling van bepaalde 
delicten), geldt een absolute maximumtermijn van een jaar (§ 122a)." 

De bovengenoemde termijn geldt voor de tenuitvoerlegging van Unter-
suchungshaft ter zake van `derselben Tat' (§ 121(1)). Rijzen tegen de verdachte 
meerdere verdenkingen en worden op grond daarvan tegen de verdachte in de loop 
van het onderzoek meerdere Haftbefehle verleend, dan wordt de periode van zes 
maanden gerelateerd aan het laatst verleende Haftbefeh1. 10°  Het gevolg is dat bij 
een pluraliteit van feiten en Haftbefehle de Untersuchungshaft in totaliteit dus 
langer kan duren dan zes maanden voordat sprake is van toetsing van de 
voortzetting van het voorarrest door het Oberlandesgericht of van aanvang van 
de behandeling van de zaak op de openbare zitting. 1 ° 1  

Tijdens de Untersuchungshaft kan de verdachte zich te allen tijde tot de rechter 
wenden teneinde een oordeel te verkrijgen over de rechtmatigheid van de 
voortzetting van de vrijheidsbeneming (§ 117). Afhankelijk van een verzoek van 
de verdachte daartoe of naar het oordeel van de rechter wordt de beslissing op 
het verzoek voorafgegaan door een mondelinge behandeling. Deze behandeling 
moet uiterlijk birmen twee weken na de indiening van het verzoek plaatsvinden. 
Als na een dergelijke behandeling de Untersuchungshaft wordt gehandhaafd, wordt 
een volgend verzoek tot een mondelinge behandeling pas gehonoreerd na verloop 

99 	Een schorsing) van de Untersuchungshaft is niet aan de orde, aangezien een verdere 
tenuitvoerleggingtna een eventuele schending van de voorwaarden niet meer aan de orde 
kan zijn. 

100 Om manipulatie teAo.orkomen geldt in deze gevallen dat de termijn van het laatste Haftbefehl 
geacht wordt te zijningegaan op het moment waarop het bevel had kunnen worden verleend, 
niet het moment waaropahet daadwerkelijk is verleend. 

101 LOwe-Rosenberg, a:w., § 121, rdnr. 14; Roxin, a.w., p. 231-232. 
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van een periode van twee maanden. Bovendien is dan vereist dat de Untersuchungs-
haft minimaal at drie maanden moet hebben geduurd (§ 118). 

Onder bepaalde voorwaarden is de rechter gehouden drie maanden na aanvang 
van de Untersuchungshaft ambtshalve een oordeel te geven over de voortzetting 
van het voorarrest (§ 117(5)). Deze regeling hangt samen met de regeling van de 
rechtsbijstand aan de verdachte die zich in voorarrest bevindt en de toevoeging 
van een raadsman. De verdachte kan zich op ieder moment laten bijstaan door 
een gekozen verdediger (§ 137). Als de verdachte gebruik maalct van de diensten 
van een gekozen verdediger, geeft de rechter in principe slechts na een daartoe 
streldcend verzoek een oordeel over het voorarrest. Heeft de verdachte evenwel 
geen gekozen verdediger, dan wordt pas na een Untersuchungshaft voor de duur 
van drie maanden een verdediger toegevoegd (§ 117(4)). Ethel voor dit geval is 
voorgeschreven dat de rechter tevens ambtshalve na drie maanden de voortzetting 
van het voorarrest moet toetsen (§ 117(5)). 

Tegen de verschillende beslissingen van de rechter over de Untersuchungshaft 
(het verlenen van het Haftbefehl en de Haftpriifung) kan de verdachte het 
rechtsmiddel `Beschwerde' aanwenden.' Gespiegeld aan de mogelijkheid tot 
Haftprilfung moet het rechtsmiddel `Beschwerde worden aangemerkt als een 
subsidiair middel om een oordeel van de rechter te verlcrij gen over het voorarrest. 
Dit komt tot uitdrulcking in § 117(2), waar is bepaald: `Neben dem Antrag auf 
Haftpritfung ist die Beschwerde unzulassig'. 

De regeling van de Untersuchungshaft bevat geen met art. 67b Sv vergelijkba-
re voorziening. De verklaring daarvoor ligt in een drietal factoren. Op de eerste 
plaats het strafprocessuele Tatbegriff 'Tat' in de zin van de StP0 is niet identiek 
aan het begrip `strafbaar feit', maar is een geschichtlichen Vorgang, soweit er 
nach der Lebensauffassung einen Einheit bilder Accentverschuivingen birmen 
een `einheitliche geschichtliche Vorgang' behoeven dan niet direct te leiden tot 
aanpassing van het Haftbefehl. Op de tweede plants hoort het tot de bevoegdheid 
van de rechter om bij gelegenheid van een - op verzoek van de verdachte dan wel 
ambtshalve uitgevoerde - Haftprtifung wijziging te brengen in het Haftbefehl. Feiten 
kunnen worden toegevoegd, geschrapt of op een andere wijze worden gekwalifi-
ceerd en er kunnen wijzigingen worden aangebracht in de aanduiding van de 
toepasselijke Haftgrund. Daamaast bestaat de at genoemde mogelijkheid om voor 
nieuw gerezen verdenlcingen een nieuw Haftbefehl te verlenen." 

Naast de ambtshalve of op verzoek van de verdachte uit te voeren Haftpritfung 
door de rechter en de verlenging van de Untersuchungshaft door het Oberlandesge-
richt, dient de rechter op diverse andere momenten in de loop van de procedure 

102 Zie de § 304 e.v. StP0. 
103 Vgl. Roxin, aw. , p. 138. 
104 Zie Lowe-Rosenberg, a.w., § 114, rdnr. 47-50. 
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te beslissen over de voortzetting van de Untersuchungshaft. Gewezen kan worden 
op het `Zwischenverfahren' en de daarin te nemen beslissing door de rechter over 
de Troffnung des Hauptverfahrens'. 1 " Hierbij beslist de rechter over het al dan 
niet aanbrengen van de zaak op de openbare terechtzitting en de vraag in welke 
omvang de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Wijst de rechter de Troffnung 
des Hauptverfahrens' af, dan is de rechter verplicht gelijktijdig de Untersuchungs-
haft op te heffen (§ 120). Wordt beslist dat de zaak wel aan de rechter op de 
openbare zitting wordt voorgelegd, waarbij de beschuldiging eventueel wordt 
beperkt tot een deel van de feiten waarvoor ook een Haftbefehl was verleend, dan 
moet de rechter in het Zwischenverfahren tevens beslissen over de voortzetting 
van het voorarrest (§ 207(4)). 

Ook bij de uitspraak na behandeling van de zaak op de zitting dient de rechter 
te beslissen over het voorarrest (§ 268b). Of het voorarrest al dan niet wordt 
gecontinueerd, is vanzelfsprekend afhankelijk van de door de rechter gegeven 
uitspraak. Bij vrijspraak is in ieder geval opheffing van de Untersuchungshaft 
verplicht (§ 120). 
De mogelijkheid bestaat dat in het vooronderzoek tegen dezelfde verdachte 
meerdere Haftbefehle zijn verleend en de openbare terechtzitting slechts betreldcing 
had op een deel van de aan deze bevelen ten grondslag liggende feiten. Een 
veroordeling, gepaard gaande met een beslissing van de rechter tot voortzetting 
van de Untersuchungshaft, heeft tot gevolg dat voor de overige feiten niet meer 
de door § 121 voorgeschreven Haftprtifung hoeft plaats te vinden.'" 

4.3.3 	Procedurele waarborgen 

De subsidiariteitsgedachte is in het bijzonder te herkennen in de regeling van de 
`Aussetzung' van de tenuitvoerlegging van het Haftbefehl in § 116 StP0. In de 
kern houdt deze regeling in dat de tenuitvoerlegging van het Haftbefehl kan worden 
uitgesteld als de doeleinden van de Untersuchungshaft met minder ingrijpende 
maatregelen kunnen worden gerealiseerd. Ter vermindering van het gevaar van 
vlucht kan bijvoorbeeld de verdachte de aanwijzing worden gegeven om zich 
periodiek te melden bij de rechter of een andere autoriteit (de politie). Ook kan 
worden verlangd dat de verdachte een zekerheidstelling deponeert voor de 
nakoming van gegeven aanwijzingen. Om het `Verdunkelungsgefahe in te kapselen, 
kan het voldoende zijn om aan de verdachte de aanwijzing te geven om geen contact 
op te nemen met medeverdachten, getuigen of deskundigen, zodat daadwerkelijke 
vrijheidsbeneming niet nodig is. 

105 Deze procedure is vergelijkbaar met de oude `rechtsingangprocedure'. 
106 Roxin, a.w., p. 234. 
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De zekerheidstelling is van financidle aard of bestaat nit borgstelling door een 
derde. De verdachte die tegen zekerheidstelling om uitstel van de tenuitvoerlegging 
van het Haftbefehl verzoekt en niet over een woonplaats beschikt, kan worden 
verplicht om een in het district van het gerecht wonende persoon aan te wijzen 
die gevolmachtigd is om dagvaardingen en oproepingen in ontvangst te nemen 
(§ 116a(3). 

4.4 	Afronding 

De verkenning van de waarborgen waarmee in art. 5 EVRM de preventieve 
vrijheidsbeneming is omkleed, maakt duidelijk dat de regeling van de gevallen 
en gronden in het Nederlandse wetboek voldoet aan de Europese eisen. Dit laat 
onverlet, hetgeen ook blijkt uit de vergelijking met het Duitse recht, dat de 
Nederlandse regeling toch enkele opmerkelijke voorzieningen bevat. Op de eerste 
plaats valt op dat voor de aanduiding van de gevallen waarin voorlopige hechtenis 
kan worden toegepast, wordt aangehaakt bij de wettelijke strafbedreiging en niet 
bij de in concreto te verwachten straf. Hieraan is in art. 67a, lid 3, Sv slechts een 
negatieve rol toebedeeld. Verder valt op dat de wettelijke gronden niet primair 
zijn gerelateerd aan de met de berechting gemoeide belangen, hetgeen het EVRM 
wel toelaat. Een ander opmerkelijk punt is dat de gronden voor voorlopige hechtenis 
in essentie zijn toegespitst op de fase voorafgaande aan de berechting. Het 
Nederlandse recht kent geen afzonderlijk regime voor voortzetting van de 
voorlopige hechtenis na de berechting en veroordeling in eerste aanleg. 

De Nederlandse regeling voorziet in een periodieke inschakeling van de 
rechter om over de voortzetting van de vrijheidsbeneming te oordelen. Met name 
in de eerste fase van de preventieve vrijheidsbeneming is voorzien in intensief 
rechterlijk toezicht. De verplichte inschakeling van de rechter is gebonden aan 
termijnen, niet aan resultaten van het onderzoek. Indien deze een tussentijdse 
rechterlijke tussenkomst wenselijk maken, kan de verdachte onbeperkt de rechter 
benaderen met verzoeken tot opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis. 
Verder is de duur van het voorarrest voorafgaande aan de openbare terechtzitting 
gelimiteerd, hetgeen cen spoedige berechting bevordert. 

Met het oog op het aan de orde zijnde belang, de fysieke vrijheid van de 
verdachte, is intensief rechterlijk toezicht, zeker in de eerste fase van de 
vrijheidsbeneming, van groot gewicht. In dit stadium is het onderzoek immers 
nog in voile gang. Dat kan invloed hebben op de tegen de verdachte gerezen 
verdenkingen en de gronden die tot voorlopige hechtenis hebben geleid. Dit vormt 
voldoende rechtvaardiging om in de eerste fase met een kort interval rechterlijke 
bemoeienis met de voortzetting van de vrijheidsbeneming in de wettelijke regeling 
in te bouwen. Om deze reden lijkt het niet gewenst om de rechter die kort na de 
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aanhouding over het eerste stadium van de voorlopige hechtenis oordeelt, te laten 
beslissen over een relatief lange periode van vrijheidsbeneming. Bij de inrichting 
van de regeling moet evenwel niet over het hoofd worden gezien dat een te 
frequente inschakeling van de rechter ertoe kan leiden dat de procedure en de 
toetsing een te routinematig karalcter verlcrijgen.' In het bijzonder dreigt dit gevaar 
bij de pro forma-zitting aan het einde van de tweede verlenging van de gevangen-
houding. Ook zaken waarin het vooronderzoek nog niet is afgerond en de 
inhoudelijke behandeling derhalve moet worden aangehouden, moeten worden 
aangebracht. Het is zeer de vraag of de openbare beslissing omtrent de aanhouding 
van de zaak en de voortzetting van de voorlopige hechtenis wel kunnen worden 
gezien als een belangrijke waarborg voor de verdachte ter beperking van de duur 
van de voorlopige hechtenis. 

5 	Uitgangspunten voor een nieuwe regeling 

5.1 	Keuze van uitgangspunten: kenmerken van een nieuwe regeling 

De voorgaande hoofdstukken bieden een grote hoeveelheid materiaal ter bezinning 
op de uitgangspunten van een nieuwe wettelijke regeling van het voorarrest. Uit 
paragraaf 2 komt naar voren dat de oorspronkelijke regeling volgens enkele 
duidelijke uitgangspunten was opgezet, die echter in de loop der tijd onder de in 
paragraaf 3 beschreven invloed van maatschappelijke en strafrechtspolitieke 
ontwildcelingen enerzijds en de praktische en organisatorisch context waarin de 
regeling zijn beslag lcrijgt anderzijds, naar de achtergrond zijn gedrongen. Bij de 
hierna volgende bezinning op de uitgangspunten zullen we allereerst proberen 
die oorspronkelijke uitgangspunten weer aan de oppervlakte te lcrijgen om ze 
vervolgens, mede in het licht van de internationale verkenning, te bezien tegen 
de achtergrond van deze tijd. 

Leidende gedachte van de hieronder gedane voorstellen is om het uitgangspunt 
van minimale toepassing zodanig in de regeling te verankeren dat het ook in de 
praktijk beter tot zijn recht kan komen. Daarvoor worden voorstellen gedaan met 
betrekking tot de materiele grondslag, de bevoegdheidstoedeling en de procedurele 
waarborgen waarmee de preventieve vrijheidsbeneming wordt omringd. Hierin 
krijgt de rechter een actieve rol toebedeeld en komt het accent te liggen op de (ook 
door het EHRM benadrukte) concrete noodzakelijkheidstoets. Verder ligt een 
belangrijke mogelificheid voor een beperIcte toepassing van de voorlopige hechtenis 
besloten in het voorwaardelijk bevel tot voorlopige hechtenis. 

107 Hetgeen wellicht in het Antilliaanse en Arubaanse recht aan de orde kan zijn. 
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De hieronder geformuleerde voorstellen met betreldcing tot de materiele grondslag 
zijn deels een uitwerking van de aanbevelingen die vorig jaar in het eerste 
interimrapport zijn gedaan in het verband van het deelonderzoek naar de berechting 
in aanwezigheid van de verdachte en de betekening van de dagvaarding.' In het 
bijzonder gaat het om het gebruik van het instrument van de voorlopige hechtenis 
om te bevorderen dat de verdachte op de zitting aanwezig is en de betekening van 
de dagvaarding in persoon. 

5.2 	Uitgangspunten voor de rnateriele grondslag 

5.2.1 	De `gronden' 

Hiervoor zagen we hoe het huidige artikel 67a Sy onder invloed van verschillende 
maatschappelijke en strafrechtspolitieke ontwikkelingen in de loop van de tijd 
steeds verder is aangepast(par. 3.1) Van de in 1886 door Modderman opgestelde 
bepaling waarin een duidelijk beginsel was neergelegd, heeft de regeling zich 
ontwilckeld tot het huidige in de wet opgenomen `monstrum' waarin nauwelijks 
meer beginselen te ontdekken zijn. Bij een goede bestudering kunnen daarin wel 
vier gronden worden onderscheiden, namelijk - in het eerste lid - 1) een ernstig 
gevaar voor vlucht, en - in het tweede lid - 2) de ernstige geschoktheid van de 
rechtsorde, 3) het gevaar voor het begaan van bepaalde misdrijven en 4) de 
noodzakelijIcheid van de voorlopige hechtenis voor het aan de dag brengen van 
de waarheid. Echt helder komen die gronden daarin evenwel niet tot uitdrulcking, 
zeker niet sinds er recent een grond is toegevoegd die eveneens betrekking heeft 
op het gevaar voor het begaan van bepaalde misdrijven. Deze grond is zo 
omschreven, dat deze slechts betrekking heeft op een bepaalde categorie 
recidiverende delinquenten. 

De vier in de wet te onderscheiden gronden zijn onderling heel verschillend 
van karakter. Ze zijn niet als zodanig gerangschikt, maar kunnen qua karakter wel 
in twee typen gronden worden onderscheiden. De eerstgenoemde en laatstgenoemde 
grond - vluchtgevaar en collusiegevaar - hebben gemeen dat ze het oog hebben 
op de realisatie van strafprocessuele doeleinden. Ze sluiten aan bij het dwangmid-
delkarakter van de voorlopige hechtenis en worden van oudsher als gronden erkend. 
In aansluiting op de voorstellen die in het eerste interimrapport in het verband van 
de berechting in aanwezigheid van de verdachte en de betekening van de 

108 Zie deelrapport 2, `Berechting in aanwezigheid en betekening van de dagvaarding' (H.M.E. 
Larneris-Tebbenhof Rijnenberg), in: Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 
2001, p. 91-127. 
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dagvaarding in persoon zijn gedaan', meent de onderzoeksgroep dat de toepassing 
van voorlopige hechtenis in sterkere mate dan in het huidige art. 67a Sv is geschied, 
kan worden gerechtvaardigd met het oog op de realisatie van strafprocessuele 
doeleinden. Er zijn meer concrete procesgebonden belangen dan alleen collusiege-
vaar en vluchtgevaar die het voorarrest kunnen rechtvaardigen. In de praktijk spelen 
die belangen ook al een rol bij de toepassing van de voorlopige hechtenis. Te 
denken valt in het bijzonder aan de betekening van de dagvaarding in persoon, 
de verzekering van de aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting en het 
streven naar een snelle afdoening van het feit op een terechtzitting. Wij stellen 
voor de toepassing van het voorarrest met het oog op deze belangen mogelijk te 
maken. 

De overige twee gronden, de ernstig geschokte rechtsorde en het gevaar voor 
nieuwe feiten, hebben een geheel ander karakter en zijn gericht op het voorkomen 
van een mogelijke verstoring van de rechtsorde. Beide gronden worden al van 
oudsher onderscheiden, maar ook sterk bekritiseerd. De klassieke strafrechtsgeleer-
den konden de toepassing op deze gronden moeilijk met de onschuldpresumptie 
in overeenstemming brengen en aanvaardden de toepassing alleen met het oog 
op herstel van een onmiddellijk dreigende verstoring van de openbare orde. De 
gronden worden in de jurisprudentie van het EHRM ook alleen op die wijze 
aanvaard. Wij stellen dan ook voor om deze gronden te handhaven, maar in de 
bantering daarvan nauwer aan te sluiten bij het uitgangspunt dat het voorarrest 
kan dienen als middel om een onmiddellijke en aanwijsbare verstoring van de 
openbare orde af te wenden. 

Voor de omschrijving van de gronden in artikel 67a betekent dit dat het accent 
moet komen te liggen op de mate van zekerheid dat er door vrijlating sprake is 
van een daadwerkelijke verstoring van de openbare orde. Nu is het herhalingsgevaar 
vrij algemeen omschreven en ligt de beperking daarin dat het alleen kan worden 
toegepast bij bepaalde feiten. Die beperking was alleen bedoeld als een abstracte 
barriere voor vrijheidsbeneming op deze grond, maar had geen inhoudelijke 
achtergrond. Juist omdat die inhoudelijke achtergrond ontbralc, werd die beperking 
in de praktijk clan ook menigmaal als lcnellend ervaren. Dit heeft uiteindelijk geleid 
tot de recent apart ingevoerde uitbreiding van art. 67a Sv met het oog op 
recidivisten van vermogensdelicten. Hierbij werd voornamelijk gedacht aan de 
groep aan harddrugs verslaafde verdachten, een uitbreiding die als discriminerend 
voor die groep kan worden aangemerkt. Wij stellen voor om de beperking tot 
bepaalde zwaardere feiten en daarmee ook deze aparte en discriminerende grond 
te schrappen. Dat geeft ruimte om terug te keren naar het inhoudelijke principe: 

109 Zie deelrapport 2, `Berechting in aanwezigheid en betekening van de dagvaarding' (H.M.E. 
Larneris-Tebbenhof Rijnenberg), in: Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 
2001, p. 91-127. 
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het afwenden van een onmiddellijk dreigend gevaar, waarbij de rechter in de 
concrete noodzakelijkheidstoets kan bezien of het gevaar dat zich voordoet, zich 
leent voor voorarrest. 

Bij de emstig geschokte rechtsorde heeft de beperking tot feiten met een 
strafbedreiging van 12 jaar of meer een andere en minder abstracte betekenis. Deze 
beperking is te verklaren uit het feit dat de wetgever deze grand ook alleen tot 
de enerzijds volgens de wet en anderzijds ook in concreto emstigste feiten wilde 
beperken. Daarbij is altijd gesproken over zaken als moord en verkrachting, 
waardoor de rechtsorde zo emstig zou zijn geschokt, dat de openbare orde emstig 
in gevaar zou komen als de verdachte weer op vrije voeten zou komen. Men dacht 
dan aan feiten waar iedereen over sprak en de lcranten bol van staan. Dat was ook 
de reden waarom de wetgever in 1974 niet spralc over feit waarop 12 jaar of meer 
is `gesteld', maar waarvoor 12 jaar of meer cican worden opgelegd'. Om de 
oorspronkelijke bedoeling beter tot uitdruldcing te laten komen, is het wellicht beter 
om naar dit criterium terug te keren of om heel concreet de feiten op te sommen 
ten aanzien waarvan de kans reeel is dat door die feiten de rechtsorde wordt 
geschokt. Met dit laatste kan een einde warden gemaakt aan de praktijk want-in 
regelmatig een 12 jaars-feit wordt `geconstrueerd'.' m  Dit laatste kan ook worden 
ondervangen door meer te benadruldcen dat het ook in concreto om de emstigste 
strafbare feiten moet gaan, iets wat deel uitmaakt van de concrete noodzakelijk-
heidstoets. 

5.2.2 	De feiten' 

Voor wat betreft de wettelijke regeling van de feiten waarvoor voorlopige hechtenis 
mogelijk is, kan hetzelfde worden opgemerkt als wat hiervoor is opgemerkt over 
de wettelijke regeling van de gronden. Ook in artikel 67 is het oorspronkelijke 
uitgangspunt niet meer te herkennen. Deze bepaling is terug te voeren naar de eerste 
wettelijke regeling van 1838, waarin de toepassing van de voorlopige hechtenis 
werd beperlct tot de volgens de toen geldende Code Penal zwaarste categorie feiten, 
de 'criminele feiten'. Deze feiten kwamen overeen met het in 1886 ingevoerde 
criterium `misdrftven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf 
van vier jaren of meer is gesteld'. De wetgever zag dit als een abstract criterium, 
een buitengrens. De rechter moest daamaast een afweging maken of het feit ook 
in de concrete zaak zo emstig is dat daarvoor de taepassing van een zwaar middel 
als de voorlopige hechtenis gerechtvaardigd werd. 

Dit uitgangspunt is geheel naar de achtergrond verdwenen sinds het algemene 
criterium in de loop der jaren in art. 67, lid 1 onder b., c. en d. is uitgebreid met 

110 Bijvoorbeeld ten aanzien van de medeplegers van een winkeldiefstal die op heterdaad is 

ontdekt, waama enig duw- en trekwerk heeft plaatsgevonden. 
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enkele tientallen minder zware strafbare feiten. In de oorspronkelijke regeling van 
1838 waren er ook wel enkele uitzonderingen opgenomen, maar dat was nog 
geschied met het oog op de voorlopige hechtenis. Omdat artikel 67 echter ook 
het criterium is geworden voor andere niet vrijheidsbenemende dwangmiddelen, 
zijn er ook diverse feiten in opgenomen waarvoor de wetgever de toepassing van 
die andere dwangmiddelen gewenst achtte. Hiermee is echter onbedoeld ook het 
toepassingsbereik van de voorlopige hechtenis uitgebreid. 

In het tweede lid van artikel 67 is er verder een algemene uitzondering 
gemaakt voor de groep verdachten zonder vaste woon- of verblijfplaats in 
Nederland. Net  als bij de apart opgenomen grond ten aanzien van recidiverende 
vermogensdelinquenten, kan hierover worden opgemerkt dat er daarbij sprake 
is van discriminatie van een bepaalde groep. Het idee van de wetgever in 1926 
was dat er bij deze groep een groter gevaar was dat ze zich aan de berechting of 
aan de straf zullen onttreklcen. De keuze die daarop is gemaakt, om het optreden 
voor deze specifieke groep mogelijk te maken bij minder ernstige strafbare feiten, 
drukt dat idee echter niet uit, maar zorgt er alleen voor dat een bepaalde groep 
apart wordt gezet. Het is veel zuiverder om dit gevaar voor vlucht of voor het 
onttrelcken aan de berechting te beoordelen aan de hand van de beoordeling van 
de gronden, waarbij de persoonlijke omstandigheden, het niet hebben van een vaste 
woon- of verblijfplaats, wel een belangrijke rol kunnen spelen. 

Het oorspronkelijke uitgangspunt - alleen toepassing bij in concreto ernstige 
feiten - lijkt in de praktijk geheel verwaterd te zijn. Juist omdat artikel 67 vooral 
tot een opsomming lijkt te zijn geworden van feiten waarvoor de toepassing 
mogelijk is, werkt het zo dat in de praktijk het `harde' abstracte criterium de 
boventoon is gaan voeren en de rechter ermee volstaat om te bekijken of het feit 
ten aanzien waarvan de verdenking bestaat, aan dit abstracte criterium voldoet 
zonder daarnaast de daadwerkelijke ernst van het feit nog in concreto te toetsen. 

Hier wordt als uitgangspunt voorop gesteld dat voorlopige hechtenis in 
principe bij elk misdrijf mogelijk is, zolang de concrete ernst van het feit en de 
daarvoor te verwachten vrijheidsstraf deze vrijheidsbeneming maar kunnen 
rechtvaardigen. Om nu te bevorderen dat de rechter zich ook in concreto buigt 
over het feit, lijkt het beter om het op de strafbedreiging georienteerde abstracte 
criterium geheel los te laten. Eventueel kan worden voorzien in een beperking 
van de mogelijkheid om ter zake van lichtere misdrijven tot voorlopige hechtenis 
over te gaan door een algemene uitsluiting van de voorlopige hechtenis voor 
strafbare feiten die een zekere ernst, af te meten aan de wettelijke strafbedreiging, 
niet te boven gaan (bijvoorbeeld een maximum vrijheidsstraf ter hoogte van een 
jaar). Ook is het mogelijk om bepaalde gronden voor voorlopige hechtenis op de 
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lichtere misdrijven van toepassing uit te sluiten.'" Voorop moet echter blijven 
staan dat de grenzen van de voorlopige hechtenis worden gezocht in de emst van 
het delict in concreto. Een belangrijke buffer daarbij is de in artikel 67a, lid 3, tot 
uitdrukking gebrachte gedachte: de voorlopige hechtenis mag Met langer duren 
dan een op te leggen vrijheidsstraf. 

Dit voorstel maakt ook een einde aan het strafmaat opdrijvende effect van 
het 4 jaars-criterium, want juist om aan dit criterium te voldoen, is de strafmaat 
voor sommige feiten verhoogd naar vier jaar en is ook op diverse nieuwe strafbare 
feiten een strafmaat van minimaal vier jaar gezet. Nu in het voorgaande is 
voorgesteld de thans in art. 67 neergelegde regeling niet over te nemen in een 
nieuwe opzet van het voorarrest, ligt het voor de hand om de beperking van de 
toepasbaarheid van andere dan de vrijheidsbenemende bevoegdheden tot delicten 
van een zekere emst op andere wijze dan door een verwijzing naar de gevallen 
waarin voorlopige hechtenis mogelijk is tot uitdrulcking te brengen. Deze kwestie 
zal in het volgende onderzoeksjaar aan de orde komen. 

5.2.3 	De concrete noodzakelijkheidstoets 

De wetgever van 1838 had volgens de klassieke rechtsgeleerden de bedoeling dat 
de rechter altijd een materiele, concrete noodzakelijkheidstoets zou uitvoeren, 
waarin hij de drie elementen van de wettelijke grondslag - feit, verdenking, grond - 
de revue moest laten passeren en aan ongeschreven rechtsbeginselen moest toetsen. 
Is er een grond die de toepassing van het voorarrest kan rechtvaardigen en 
noodzakelijk maakt? Is het feit waarvan de arrestant wordt verdacht daar emstig 
genoeg voor? En, tot slot, is er zoveel bewijs tegen de verdachte dat er een redelijke 
mate van zekerheid is dat hij de schuldige is? Dit zijn de elementen die de materiele 
grondslag vonnen, vragen die, ook als ze niet wettelijk geregeld zouden zijn, altijd 
behoren te worden gesteld. Alleen om te waarborgen dat er wat dat betreft aan 
bepaalde minimumvereisten wordt voldaan, zijn er ook formele, abstracte 
minimumcriteria in de wet neergelegd. 

Die concrete noodzakelijkheidstoets aan de hand van ongeschreven beginselen 
is in de loop der jaren steeds meer vervangen door allerlei abstracte wettelijke 
criteria. Dat kwam het duidelijkst naar voren bij de herziening van 1974, toen de 
wetgever een belangrijk instrument ter beperking van de voorlopige hechtenis vond 
in de limitatieve opsomming van de gronden in de wet. De feitelijke toepassing 
van de voorlopige hechtenis in de afgelopen decennia laat evenwel zien dat de 
wettelijke regeling van de `gevallen' en gronden' maar een beperkt regulerend 
vermogen bezit en dat de aard en emst van het strafbare feit, de verwachting dat 

111 Vgl. § 113 StP0. 
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voor het delict een vrijheidsbenemende straf zal worden opgelegd en een beoogde 
snelle bestraffing (lik op stuk-effect) in de praktijk een vooraanstaande - wellicht 
zelfs doorslaggevende - rol bij de toepassing van de voorlopige hechtenis ging 
spelen. 

Mede gezien deze praktijkervaringen constateert de onderzoeksgroep dat 
de wettelijke beperking van de gevallen' en gronden' niet die waarborgen voor 
een beperking van de toepassing levert die de wetgever daarmee had beoogd. Het 
gevaar bestaat ook dat in de praktijk de wettelijke voorwaarden, die slechts bedoeld 
waren als minimumvoorwaarden, de boventoon gaan voeren en de door de wetgever 
beoogde en inmiddels ook door het EHRM benadrukte noodzakelijkheidstoets 
in de weg staan. In de voorstellen betreffende de materiele grondslag is er daarom 
naar gestreefd om bij de beslissing omtrent de toelaatbaarheid van voorlopige 
hechtenis meer ruimte te creeren voor een afweging omtrent de noodzakelijkheid 
van het vooran-est aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval. 
De gevallen en gronden zullen ruimer worden omschreven, maar of het in een 
concreet geval daadwerkelijk tot vrijheidsbeneming zal komen, is niet langer alleen 
afhankelijk van een toets of in de individuele zaak aan de wettelijke voorwaarden 
is voldaan, maar van een concrete noodzakelijkheidstoets. 

Voorgesteld wordt om in de wettelijke regeling van de gronden die kunnen 
leiden tot voorlopige hechtenis tot uitdrukking te brengen dat een bevel tot 
voorlopige hechtenis alleen mag worden verleend als dat voor de realisatie van 
het met de vrijheidsbeneming te dienen doel `noodzakelijk' is. Deze noodzakelijk-
heidstoets beoogt de rechter 'met de neus op de feiten te drukken': aan de hand 
van een weging van de omstandigheden van het geval dient de rechter te 
onderzoeken of daadwerkelijk tot toepassing van een verstrekkend dwangmiddel 
moet worden overgegaan, dan wel of kan worden volstaan met minder ingrijpende 
alternatieven. In die toets gaat het niet alleen om een afweging in het individuele 
geval van de grond voor toepassing, de emst van het feit ter zake waarvan de 
verdenking is gerezen, de voor het feit in concreto te verwachten straf, maar ook 
om de vaststelling van de noodzakelijkheid van toepassing van het voorarrest of - 
bij een tussentijdse toetsing - van de voortzetting daarvan. Tijdens deze noodzake-
lijkheidstoets, waarbij het gaat om de proportionaliteit en de subsidiariteit van de 
vrijheidsbeneming, dient eveneens goed te worden nagegaan of niet op een andere 
wijze kan worden tegemoet gekomen aan de doelen die met het eventueel te 
verlenen bevel tot voorlopige hechtenis dienen te worden bereikt. Als die 
doeleinden op een andere wijze kunnen worden gerealiseerd 112 , dient dat te leiden 
tot het uitblijven van een bevel, dan wel dient het bevel in voorwaardelijke vorm 
te worden verleend (zie hierover § 5.4). 

1 1 2 Bijvoorbeeld door zekerheidstelling (ter voorkoming van vlucht), domiciliekeuze (ten behoeve 
van betekening), opname en verblijf in een afkickcentrum (van een drugsverslaafde), etc. 
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Uit de aard van de eerder genoemde nieuwe gronden volgt dat de op deze gronden 
gebaseerde vrijheidsbeneming slechts van korte duur kan zijn. Zodra het doel is 
gerealiseerd, dient de verdachte in principe in vrijheid te worden gesteld.'" Indien 
de vrijheidsbeneming bijvoorbeeld plaatsvindt met het oog op de betekening in 
persoon, moet het voorarrest in principe worden beeindigd als de betekening heeft 
plaatsgevonden. Verdere vrijheidsbeneming is dan alleen gerechtvaardigd als een 
andere grond voor voorarrest aanwezig is. De concrete noodzakelijkheidstoets 
zal er bovendien toe leiden dat de toepassing van het voorarrest ter betekening 
van de dagvaarding alleen in die gevallen noodzakelijk is waar die betekening 
niet op andere wijze kan geschieden. Daarbij zal het vooral gaan om de groep 
verdachten zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De in de huidige 
regeling opgenomen in artikel 67 vermelde uitzondering voor' deze groep 
verdachten, die als discriminerend voor deze groep kan worden aangemerkt, zal 
in de nieuwe regeling kunnen vervallen. De specifieke moeilijlcheden die daarmee 
gepaard kunnen gaan, kunnen deels worden opgelost door de betekening van de 
dagvaarding in persoon als grond te erkennen en deels op basis van de algemene 
gronden voor voorlopige hechtenis. 

Tijdens de noodzalcelijkheidstoets dient ook te worden gekeken naar mogelijke 
voorwaarden die kunnen worden gesteld als altematief voor de voorlopige 
hechtenis. Juist ter realisatie van de algemene strafvorderlijke belangen, waarop 
de nieuwe gronden zien, zijn er diverse altematieve maatregelen voorhanden. Zo 
kan aan de belangen van de bereikbaarheid van de verdachte ten behoeve van de 
betekening van de voor hem bestemde oproepingen en aan de aanwezigheid van 
de verdachte op de openbare terechtzitting recht worden gedaan door minder 
ingrijpende maatregelen, zoals de voorwaarde van domiciliekeuze en de belofte - 
al dan niet onder zekerheidstelling - om te verschijnen op daartoe strekkende 
oproepingen. Al met at zullen deze gronden slechts onder bijzondere omstandighe-
den kunnen leiden tot daadwerkelijke vrijheidsbeneming van de verdachte. 

Ter beheersing van het aan de uitbreiding van de gevallen en gronden Iclevende 
gevaar zoekt de onderzoeksgroep, behalve door middel van de bier beschreven 
concrete noodzakelijkheidstoets, nog andere compenserende waarborgen (met 
de erkerming dat de beoogde werlcing daarvan in de praktijk in verregaande mate 
zal worden bepaald door de justitiele functionarissen) die strekken tot beperking 
van de toepassing van het voorarrest en wel in: 
- de actieve rol van de rechter bij de verlening van het bevel tot voorlopige 

hechtenis en diens mogelificheden om de noodzaak van de voortzetting van het 

113 Vgl. G. Knigge, Preadvies NJV 1994, p. 87 c.v.; Eerste interimrapport onderzoeksproject 
Strafvordering 2001, deelrapport 2, 1 13erechting in aanwezigheid en betekening van de 
dagvaarding' (H.M.E. Lameris-Tebbenhoff Rijnenberg), p. 115 e.v.; MS. Groenhuijsen, a.w. 
(2000), p. 97-98. 
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voorarrest tussentijds te toetsen en afhankelijk te maken van de voortgang van 
het voorbereidende onderzoek (zie hierna onder 5.3), en; 
een ruime toepassing van de mogelijkheden tot een voorwaardelijke verlening 
van het bevel (zie hierna onder 5.4), waarbij aan de hand van bijzondere 
voorwaarden justitiele belangen veilig kurmen worden gesteld. 

5.3 	Uitgangspunten voor de bevoegdheidstoedeling 

5.3.1 	De inverzekeringstelling 

Het uitgangspunt voor de bevoegdheidstoedeling is van oudsher, dat voorlopige 
hechtenis alleen op bevel van de rechter kan geschieden en dat in de gevallen 
waarin er een aanhouding is verricht, de arrestant zo spoedig mogelijk voor een 
rechter dient te worden geleid. Ook dit uitgangspunt, dat in de wettelijke regeling 
niet meer direct herkenbaar is, wenst de onderzoeksgroep opnieuw te bevestigen. 

De fase tot aan de bewaring - aanhouding, ophouden voor verhoor en 
inverzekeringstelling - dient in verband met dit uitgangspunt dan ook zo kort 
mogelijk te worden gehouden. Anderzijds wenst de onderzoeksgroep ook vast 
te houden aan het kenmerkende van de Nederlandse regeling, waarin is gezocht 
naar een balans tussen enerzijds een zo kort mogelijke termijn en anderzijds een 
termijn die net lang genoeg is om de informatie te verzamelen op basis waarvan 
de rechter-commissaris in staat is om over het verdere verloop van de vrijheidsbene-
ming een zorgvuldige beslissing te nemen. Termijnen zoals die in andere landen 
wel te vinden zijn en waarin de verdachte binnen 24 uur wordt voorgeleid, bieden 
die waarborg niet, met als resultaat dat de waarborg van de rechterlijke toets in 
de praktijk zeer minimaal is. 

De wetgever koos in 1926 voor een eerste termijn van inverzekeringstelling 
van 48 uur, die inging vanaf het moment van aanhouding en alleen in gevallen 
van uiterste noodzakelijkheid nog eenmaal met 48 uur zou kunnen worden verlengd. 
De zes uur voor ophouden voor verhoor ging daar niet aan vooraf, maar was in 
het leven geroepen voor die arrestanten die werden verdacht van feiten waarvoor 
geen voorlopige hechtenis mogelijk was. Beide bevoegdheden gingen volgens 
de wetgever in op het moment van aanhouding, zodat ook de periode van 
overbrenging naar het bureau daarin begrepen was. Dat betekende dat de termijn 
in 1926 maximaal vier dagen vanaf de aanhouding was. Bij de vaststelling van 
die termijn speelde nog een 'ander praktisch gegeven een rol en dat was het 
weekend, waarin de rechtbank gesloten was. In paragraaf 3.2 is aangegeven dat 
dit ervoor zorgt dat de werkelijke termijn van inverzekeringstelling die per zaak 
beschikbaar is, soms wordt teruggebracht tot een dag. In dat geval is er nauwelijks 

651 



Voorarrest 	 Bijzonder deel 

tot geen onderzoek verricht, wat het moeilijk maakt om een verantwoorde beslissing 
te nemen. 

Sinds 1926 is er echter wel wat veranderd. Niet alleen zijn de vervoers- en 
communicatiemiddelen enorm verbeterd, ook heeft zich sindsdien een 24-uurs 
economie ontwikkeld met flexibele werktijden. Het mag naar de mening van de 
onderzoeksgroep dan ook niet meer voorkomen dat de wettelijke termijnen in zo 
vergaande mate worden beInvloed door het feit dat de rechtbank in het weekend 
gesloten is. Als het mogelijk is om in het weekend huiszoekingen te verrichten, 
dan moet het ook te organiseren zijn om in het weekend voorgeleidingen te doen. 

Omdat de termijn van ophouden voor verhoor inmiddels is ingeburgerd als 
een aan de inverzekeringstelling voorafgaande fase, wordt daar omwille van de 
praktische uitvoerbaarheid van de voorstellen niet aan getomd. Naast die termijn 
van vijftien uur moet het echter mogelijk zijn om de termijn van inverzekeringstel-
ling in te korten tot een eenmalige periode van twee of drie dagen, wanneer er 
tevens in wordt voorzien dat er ook voorgeleidingen in het weekend plaatsvinden. 

De niet in het Nederlandse systeem passende rechtmatigheidstoetsing van 
de inverzekeringstelling kan daarmee ook vervallen. Het automatisme ervan maakt 
het tot een formaliteit en dit betekent dat alleen maar een extra papier moet worden 
opgemaakt en getekend, terwfil het de verdachte nauwelijks tot geen extra 
waarborgen oplevert. Het in artikel 5, lid 4, EVRM neergelegde recht om een 
voorziening te vragen, kan veel eenvoudiger worden geregeld door voor de 
aangehoudene de mogelijkheid te creeren om aan de rechter-commissaris een 
oordeel te vragen over de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling. 

Over de inhoud van de fase voorafgaande aan de bewaring moet nog het 
volgende worden opgemerkt. Gezien het feit dat het `ophouden voor verhoor' door 
de wetgever in het leven was geroepen als onderzoeksmogelijkheid voor die 
gevallen waarin geen voorlopige hechtenis en dus ook geen inverzekeringstelling 
mogelijk was, dient het doel hiervan niet te worden beperkt tot het verhoor van 
de verdachte, maar kan deze periode, net als de inverzekeringstelling, ook worden 
gebruikt voor andere onderzoekshandelingen (zoals identificatie, herkenning door 
getuigen).' m  Zo zou het ophouden voor verhoor in het verlengde van de nieuw 
voorgestelde grond voor voorlopige hechtenis ook kurmen worden gebruikt voor 
de directe uitreiking van een dagvaarding in persoon. Mutatis mutandis geldt 
hetzelfde voor de inverzekeringstelling. Omdat de inverzekeringstelling een 
voorbereidende fase voor de beslissing over de voorlopige hechtenis is, kan bij 
deze vrijheidsbeneming aansluiting worden gezocht bij de gevallen en gronden 
voor voorlopige hechtenis. 

114 Dit sluit aan bij het in de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld 
om dit dwangmiddel om te dopen in 'ophouding in het belang van het onderzoek', 
Kamerstukken 11 1999/2000, 26 983, nr. 3, p. 6. 
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5.3.2 	De bewaring 

Voor wat betreft de voorlopige hechtenis wenst de onderzoeksgroep vast te houden 
aan het in 1926 gekozen uitgangspunt, waarin de rechter-commissaris een centrale 
rol wordt toebedeeld in de eerste fase van de voorlopige hechtenis. Dit uitgangspunt 
heeft in de praktijk goed vorm gekregen en functioneert naar tevredenheid. 

Een punt waar de wetgever in 1926 minder duidelijk over was, was hoe de 
gevangenhouding, toen deze als eerste en centrale beslissing werd vervangen door 
de bewaring, zich tot die bewaring zou moeten gaan verhouden. De onderzoeks-
groep ziet de verhouding zo dat de rechter-commissaris een beslissing geeft voor 
de eerste fase van de voorlopige hechtenis, de bewaring, waarin het opsporingson-
derzoek nog in voile gang is. Door de bewaring maar voor een beperkte tijd te 
verlenen, worden de officier van justitie en de raadkamer mogelijkheden geboden 
om in een fase waarin de zaken wellicht wat meer zijn uitgekristalliseerd, een 
hernieuwd oordeel over de wenselijkheid van verdere vrijheidsbeneming te geven. 
De beslissing van de raadkamer lcrijgt dan een zelfstandige functie naast de eerder 
genomen beslissing van de rechter-commissaris. Zo zal er al meer duidelijkheid 
bestaan over het verdere verloop van het onderzoek en zullen er voor de raadsman 
en de reclassering mogelijkheden zijn om aan de raadkamer voorstellen te doen 
voor de verlening van het bevel in voorwaardelijke vorm. 

Voor de bewaring dient een termijn te worden gekozen waarbinnen die functie 
van de bewaring optimaal tot zijn recht kan komen. Een termijn van maximaal 
tien dagen voor het door de rechter-commissaris te geven bevel tot bewaring blijkt 
vaak te kort, maar dat komt ook omdat er bij de huidige organisatie van de 
raadkamer op een vaste dag in de week, van de tien dagen soms effectief maar 
vier dagen, waaronder het weekend, overblijven om de voorgeleiding in de 
raadkamer voor te bereiden. Bij de huidige organisatie van de raadkamer 
gevangenhouding zou met een termijn van maximaal veertien dagen kunnen worden 
bereikt dat er voldoende tijd is om de voorgeleiding in de raadkamer voor te 
bereiden.)' 5  

5.3.3 	De gevangenhouding 

Na de bewaring kan de raadkamer de gevangenhouding gelasten voor maximaal 
30 dagen, twee maal met 30 dagen te verlengen. De termijn van 30 dagen is in 
1886 gekozen omdat de verwachting toen was dat de meeste onderzoeken binnen 

115 Het in de volgende paragraaf geformuleerde voorstel biedt ruimte voor een meer frequente 
organisatie van de raadkamer. Wanneer gespreid door de week meerdere malen, wellicht 
zelfs iedere dag, een raadkamer zou kunnen worden ingeroosterd, zou de termijn van de 
bewaring op een week kunnen worden vastgesteld. 
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die termijn konden zijn afgerond. Als het langer duurde, wenste men de rechter 
toezicht te laten houden op de langere duur van het voorarrest. Dit moet echter 
wel worden gezien tegen de achtergrond van een regeling waarin het accent van 
de rechtsbescherming bij de rechter lag. De verdachte had volgens dat wetboek 
nog geen rechtsbijstand tijdens het vooronderzoek en was dus geheel afhankelijk 
van het rechterlijk toezicht. Dat rechterlijk toezicht is sinds 1926 echter minder 
belangrijk geworden. Iedere voorlopig gehechte verdachte is immers voorzien 
van rechtsbij stand en de raadsman kan op elk gewenst moment actie ondememen 
en een verzoek tot opheffing of schorsing doen. 

Ook de termijn van dertig dagen moet worden gerelativeerd. In 1886 
verwachtte men nog dat een onderzoek binnen dertig dagen kon worden uitgevoerd. 
In 1974, toen het aantal verlengingen werd beperkt tot twee, verwachtte de minister 
nog dat de meeste onderzoeken wel binnen 90 dagen konden zijn voltooid, waarbij 
er ontsnappingsmogelijkheden werden gecreeerd voor de zaken waarin dit niet 
het geval kon zijn. Bij gebrek aan empirisch onderzoek naar de werkelijke duur 
van strafrechtelijke onderzoeken waarin voorlopige hechtenis is bevolen, gaan 
we bier af op deze meest recente inschatting van de wetgever van negentig dagen. 
De onderzoeksgroep acht het dan ook zeer wel te verdedigen om de raadkamer 
te laten beslissen over een maximale termijn van negentig dagen en de automatische 
verlengingszittingen af te schaffen. 

De capaciteit die vrijkomt door de afschaffing van het automatisme moet 
dan wel worden benut om de eerste zitting van de raadkamer zo te organiseren 
dat er meer tijd per zaak beschikbaar is en dat de raadkamer ook wat vaker per 
week kan worden georganiseerd. Door de wijze waarop de raadkamer gevangenhou-
ding is georganiseerd, levert deze namelijk weinig extra waarborgen voor de 
verdachte op. Per zitting worden er tientallen verdachten en hun raadslieden 
voorgeleid en is er niet meer dan een paar minuten per zaak beschikbaar om de 
argumenten voor een mogelijke opheffing of schorsing de revue te laten passeren. 
Sinds 1993 is het weliswaar mogelijk om de verlengingszitting door een 
enkelvoudige raadkamer te doen geschieden, maar dit neemt niet weg dat er nog 
steeds veel tijd en geld wordt geinvesteerd in het aanvoeren van verdachten vanuit 
de verschillende huizen van bewaring en het organiseren van de aanwezigheid 
van hun advocaten en tolken, terwij1 er tijdens de zitting vaak niet meer dan een 
formaliteit is en slechts enkele minuten in beslag neemt. 

5.3.4 	De actieve rol van de rechter nader belicht 

In de wettelijke regeling van de bewaring en de gevangenhouding wordt niet 
voorzien in een verplichte tussentijdse toetsing van de voortzetting van het 
voorarrest na ommekomst van een x-aantal dagen (bijv. na  7 dagen bij de bewaring 
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of na 30 of 45 dagen van de gevangenhouding). Bij de feitelijke toepassing en 
bewaking van de noodzaak van voortzetting van de voorlopige hechtenis dienen 
de rechter-commissaris en de raadkamer een actieve rol te spelen. In de wettelijke 
regeling dient hiervoor ook de nodige speelmimte te worden gecrederd. De van 
de verschillende rechters verlangde actieve rol bestaat uit diverse facetten. 

Op de eerste plaats moet, afhankelijk van de aard van de zaak, de stand van 
het onderzoek en de `grond' voor de vrijheidsbeneming, een periodieke toetsing 
van het voorarrest kurmen worden ingebouwd. Als in de eerste fase van de 
voorlopige hechtenis het opsporingsonderzoek nog in voile gang is en de 
voortzetting van de voorlopige hechtenis afhankelijk is van de resultaten van dat 
opsporingsonderzoek, kan de rechter-commissaris het bevel tot bewaring maar 
voor een beperkt aantal dagen verlenen. Blijkt daarna een verdere vrijheidsbene-
ming nodig, dan dient de rechter-commissaris de noodzaak van voortzetting van 
het voorarrest te toetsen en de duur van het bevel te verlengen tot eventueel het 
toelaatbare maximum. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de rechter-commissaris 
bij de nieuwe toetsing een andere grond dan het belang van het onderzoek aan 
de verdere duur van het voorarrest ten grondslag legt." 6  Als het onderzoek is 
afgerond, kan worden gedacht aan een zeer beperkte verlenging van de bewaring 
met enkele dagen ter betekening van een dagvaarding in persoon. Hetzelfde geldt 
voor de gevangenhouding. Ook de raadkamer kan de vrijheidsbeneming beperken 
tot een periode die korter is dan de maximaal toelaatbare 90 dagen. Vervolgens 
is verlenging mogelijk. Blijkt daarentegen bij de vordering gevangenhouding al 
dat het om een zeer ernstig feit gaan, dan kan direct worden besloten tot een 
vrijheidsbeneming voor de voile 90 dagen. 

Op de tweede plaats moeten de rechter-commissaris en de raadkamer de 
gelegenheid worden geboden om te alien tijde ambtshalve een beslissing te kurmen 
nemen over de voortzetting van de voorlopige hechtenis. Als de rechters daarvoor 
aanleiding zien, moeten zij de overlegging van stukken kunnen bevelen en een 
beslissing kunnen geven over de noodzaak van de verdere vrijheidsbeneming van 
de verdachte. Hiernaast blijft de verdachte de bevoegdheid houden om te alien 
tijde opheffing van de voorlopige hechtenis (al dan niet in voorwaardelijke vorm) 
te verzoeken. Hoofdregel hierbij is dat de verdachte op alle gemotiveerde verzoeken 
tot opheffing moet worden gehoord. Een uitzondering kan worden gemaalct voor 
de situatie dat het verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd of dat het verzoek in 
wezen berust op een herhaling van een reeds in een eerder verzoek gegeven 
motivering. In dit laatste geval kan het verzoek zonder de verdachte te horen 
kermelijk niet-ontvankelijk of ongegrond worden verklaard. 

116 Vgl. het huidige art. 67b Sv. 
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5.3.5 	De maximale duur tot aan de terechtzitting 

Een belangrijk kenmerk van de huidige regeling van de voorlopige hechtenis is 
de absolute maximumtermijn van de voorlopige hechtenis voorafgaande aan de 
openbare terechtzitting. De beperking van het aantal verlengingen tot twee was 
een belangrijk voorstel bij de herziening van 1974. Na het aanbrengen van de zaak 
op de openbare terechtzitting is de duur van het voorarrest niet door absolute maar 
door relatieve termijnen aan maxima gebonden." 7  Als de zaak uiterlijk op de 
negentigste dag van de verlengde gevangenhouding op de openbare zitting wordt 
behandeld, dan blijft het bevel van Icracht totdat 60 dagen na de dag van de 
einduitspraak zijn verstreken. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat het onderzoek 
op de terechtzitting tussentijds een of meerdere malen voor bepaalde of onbepaalde 
tijd wordt geschorst. De maximumtennijn voor iedere afzonderlijke schorsing 
bedraagt maximaal drie maanden (art. 282 Sv). 

In een nieuwe regeling van het voorarrest moet de gedachte van spoed, snelle 
berechting en beperking van de duur van de voorlopige hechtenis leidinggevend 
zijn bij de keuze van de maximumtermijn van het eerste bevel tot gevangenhouding. 
Die termijn moet zodanig worden vastgesteld dat het vooronderzoek in het 
merendeel van de zaken in dat tijdsbestek kan worden afgerond en de zaak ter 
inhoudelijke behandeling op de zitting kan worden aangebracht. Zoals in § 5.3.3 
is aangegeven, wordt die termijn bepaald op 90 dagen. Net  is vervolgens de vraag 
of in een nieuw stelsel voor de gevallen waarin inhoudelijke behandeling op de 
zitting niet binnen de eerste termijn van gevangenhouding kan worden gerealiseerd, 
het huidige systeem van de 'pro forma-zitting' en de noodzakelijkerwijs daarmee 
verband houdende technische voorzieningen' moeten worden gehandhaafd. Naar 
het oordeel van de onderzoeksgroep moet een dergelijk systeem alleen worden 
behouden, als dit met het oog op de beperking van de duur van de voorlopige 
hechtenis, de bewaking van de voortgang van het onderzoek en de berechting van 
de zaak binnen de in art. 5, derde lid, EVRM genoemde redelijke termijn een 
duidelijke meerwaarde heeft boven een toetsing van de voortzetting van het 
voorarrest door een meervoudige raadkamer. 

Om de in § 3.2.5 aangegeven redenen meent de onderzoeksgroep dat die 
zelfstandige meerwaarde niet kan worden aangetoond. In de thans geldende regeling 
kan zelfs worden aangenomen dat de zogenaamde 'pro forma-zitting', vergeleken 
met een raadkamerprocedure, in dit opzicht geen toegevoegde waarde heeft. 
Derhalve wordt voorgesteld om het huidige stelsel niet te handhaven. Daarvoor 
in de plaats wordt gekozen voor behandeling door de meervoudige raadkamer, 
die, anders dan de rechtbank ter zitting, uitsluitend is gericht op de beoordeling 

117 Waarbij uiteindelijk de opgelegde vrijheidsstraf de 'harde grens vormt. 
118 Zie de art. 258, lid 2,261, lid 3,282 en 3I4a Sv. 
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van de voorlopige hechtenis. In het beoogde stelsel gaat het dan ook niet om de 
raadkamer die in een relatiefkort tijdsbestek geroepen wordt om voor de zoveelste 
keer te oordelen over de voortzetting van de voorlopige hechtenis, maar de 
raadkamer die, na te hebben beslist over de eerste 90 dagen van de gevangenhou-
ding, in het wettelijke stelsel pas voor de tweede keer bij het voorarrest wordt 
betrokken. 

Kan het onderzoek in de eerste periode van de gevangenhouding niet tijdig 
worden afgerond, dan kan de officier van justitie bij de meervoudige raadkamer 
een verlenging van het lopende bevel vorderen. In deze procedure gaat het 
uitsluitend om een beslissing over de voortzetting van het voorarrest. Bij de 
beoordeling van de vordering tot verlenging van de gevangenhouding zal de 
raadkamer dienen te letten op de resultaten van het onderzoek in de eerste periode 
van de vrijheidsbeneming, het nog uit te voeren onderzoek en gelet op de 
rechtspraak - van het EHRM in het bijzonder op de noodzaak van continuering van 
de vrijheidsberoving. De raadkamer kan het bevel verlengen met maximaal drie 
maanden." 9  Uiterlijk aan het eind van deze verlengde termijn moet de zaak ter 
berechting op de zitting worden aangebracht of dient de raadkamer zich wederom 
te buigen over een verdere verlenging van het voorarrest. Nu uit de jurisprudentie 
van het EHRM volgt dat de gronden voor langdurig voorarrest bijzonder klemmend 
moeten zijn, mag van de raadkamer worden verlangd dat in de motivering van 
de beschilcking die klemmende gronden tot uitdruldcing worden gebracht. 

De duur van de reeds ondergane vrijheidsbeneming en het tegen de verdachte 
gevoerde onderzoek vormen voldoende rechtvaardiging voor aankleding van de 
verlengingsprocedure met enkele bijzondere waarborgen. Hiervoor is aansluiting 
gezocht bij de positief te waarderen effecten die thans zijn verbonden aan de 
noodzaak om aan het einde van de tweede verlenging van de gevangenhouding 
de zaak door middel van een (al dan niet summiere) dagvaarding aan te brengen 
op de openbare terechtzitting. Dagvaarding ter zitting heeft tot gevolg dat de 
eindverantwoordelijkheid voor de afdoening van de in de tenlastelegging vermelde 
feiten overgaat van officier van justitie naar zittingsrechter. Na aanvang van het 
onderzoek ter zitting is de officier van justitie niet meer bevoegd om de dagvaarding 
in te treldcen (art. 266 Sv). Hierdoor zijn de feiten waarvoor de verdachte zich voor 
de rechter heeft te verantwoorden vastgelegd en zijn verrassende wendingen in 
de beschuldiging niet meer mogelijk. Dagvaarding en aanvang van het onderzoek 
ter zitting bieden de verdachte op deze wijze rechtszekerheid. Dat belang dient 
naar het oordeel van de onderzoeksgroep ook in de raadkamerprocedure bij 
gelegenheid van de behandeling van de vordering tot verlenging van de gevangen- 

119 Een wettelijke maximumperiode van een maand lijkt niet zinvol. Bij voorbaat kan worden 
aangenomen dat een dergelijke periode te kort is voor voltooiing van het onderzoek en de 
organisatie van de terechtzitting. 
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houding te worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt de officier van justitie te 
verplichten in de vordering tot verlenging van het voorarrest aan te geven voor 
welke feiten de verdachte na afronding van het onderzoek zal worden gedagvaard 
ter zitting.' Deze vermelding markeert de overgang van een meer feitgericht 
vooronderzoek naar een meer tegen de persoon van de verdachte gerichte 
strafvervolging. 

De aanwij zing van de feiten waarvoor de verdachte zal worden gedagvaard 
is bindend voor het verdere verloop van het onderzoek en de op te stellen 
dagvaarding. De officier van justitie is niet meer bevoegd eenzijdig af te zien van 
verdere vervolging van een felt, ter zake waarvan bij gelegenheid van de verlenging 
van de gevangenhouding is aangekondigd dat de verdachte daarvoor zal worden 
gedagvaard ter zitting. Na die aankondiging heeft de verdachte reche op een 
oordeel van de rechter over dat feit. Een uitbreiding van de dagvaarding met feiten 
die wel in het vooronderzoek waren betrokken doch niet door de officier zijn 
aangeduid bij de vordering tot verlenging, is in beginsel niet toegelaten." In de 
wet hoeven geen met art. 255 Sv vergelijkbare voorzieningen te worden opgenomen 
inzake de aan de aanduiding van de feiten te verbinden rechtsgevolgen. Aan de 
hand van het vertrouwensbeginsel moet de rechter in staat zijn om op genuanceerde 
wijze consequenties te verbinden aan het al dan niet opnemen van een feit op de 
door de officier van justitie op te stellen aanduiding en het gegeven dat het 
vooronderzoek zich ook over dat felt heeft uitgestrekt. 

De bij de vordering tot verlenging van de gevangenhouding te geven 
specificatie van de feiten hoeft niet de vorm aan te nemen van een met een 
tenlastelegging vergelijkbare feitsomschrijving. Voldoende is een aanduiding aan 
de hand waarvan het felt kan worden geindividualiseerd en afgebakend. 
De tweede waarborg betreft het recht tot inzage van de stulcken, in het bijzonder 
de aanduiding van het uiterste moment waarop het inzagerecht niet meer aan 
beperkingen mag zijn onderworpen. Art. 33 Sv stelt dit moment op de sluiting 
van het gerechtelijk vooronderzoek of de betekening van een dagvaarding of 
kennisgeving van verdere vervolging. Wordt - zoals in het huidige stelsel - de zaak 
aan het einde van de tweede verlenging ter zitting aanhangig gemaakt, dat verschaft 
art. 33 Sv een onbeperkt recht tot inzage van de stulckeni n  Dat effect dient naar 
het oordeel van de onderzoekers in het nieuwe stelsel ook te worden verbonden 

120 Deze plicht tot aanduiding van de feiten ter zake waarvan de verdachte verder zal worden 
vervolgd, ziet alleen op de feiten die zijn opgehelderd in het onderzoek waarin het tot 

toepassing van voorlopige hechtenis is gekomen. Deze aanduiding belet dus niet dat later 

ook feiten uit parallelle onderzoeken in de dagvaarding worden opgenomen, voorzover die 

geen verband houden met het vooronderzoek in het kader waarvan het voorarrest is toegepast. 

121 Vgl. voor de huidige verhouding tussen vooronderzoek en de dagvaarding: HR 29 maart 1994, 

NJ 1995, 10, m.nt. C; en HR 16 september 1996, NJ 1997, 30. 

122 Anders, ten onrechte: Hof Den Haag 27 april 1995, NJCM-bulletin 1995, p. 574 e.v. 
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aan de betekening van de vordering tot verlenging van de gevangenhouding: na 
die betekening dient de verdachte onbeperkt inzage te hebben in de stukken 
voorzover die relevant zijn voor de feiten ter zake waarvan de verdachte blijkens 
de mededeling van de officier van justitie zal worden gedagvaard op de zitting. 
Beperkingen op het recht tot inzage van relevante stukken zijn in dit stadium alleen 
nog mogelijk voorzover zulks berust op een beslissing van de rechter-
commissaris.' Het stadium waarin de zaak verkeert en het bezwarende karakter - 
een langdurige voorlopige hechtenis - van de tot op dat moment tegen de verdachte 
gevoerde procedure verdragen zich niet meer met beperkingen 'in het belang van 
het onderzoek'. 

Een belangrijk kenmerk van de huidige pro forma-zitting is de openbaarheid 
van de terechtzitting. Overwogen zou kunnen worden voor te schrijven dat de 
raadkametprocedure waarin wordt beslist over de verlenging van de gevangenhou-
ding eveneens in het openbaar dient plaats te vinden. Op dit punt worden thans 
echter geen voorstellen geformuleerd. Deze kwestie zal in het vierde projectjaar 
in het verband van de `bijzondere procedures' aan de orde komen. 

5.3.6 	Uitgangspunten voor de fase van hoger beroep 

In de huidige regeling in de art. 75 jo. 67 en 67a Sv wordt de noodzaak van 
voorlopige hechtenis in de periode gelegen tussen veroordelende einduitspraak 
in eerste aanleg en behandeling van de zaak in hoger beroep beheerst door dezelfde 
`gevallen' en gronden' als de vrijheidsbeneming in de aanloop naar de openbare 
terechtzitting in eerste aanleg. De onderzoeksgroep stelt voor dit uitgangspunt 
te verlaten en voor de fase na de veroordeling in eerste aanleg aan te sluiten bij 
de onderscheidingen die besloten liggen in art. 5 EVRM, namelijk de 'pretrial 
detention' van art. 5, lid 1 onder c en de 'lawful detention of a person after 
conviction by a competent court' van art. 5, lid 1 onder a. Onder 'lawful detention' 
wordt ook de vrijheidsbeneming op basis van een tot vrijheidsstraf leidende 
veroordeling in eerste aanleg begrepen, ook al is die veroordeling nog niet in kracht 
van gewijsde gegaan. De consequentie is dat de veroordeling tot een vrijheidsbene-
mende straf van langere duur dan de reeds ondergane voorlopige hechtenis 
voldoende legitimatie vormt voor handhaving van de voorlopige hechtenis in 
afwachting van de appelbehandeling en eventueel na appel in de cassatiefase. Zodra 
de voorlopige hechtenis gelijk wordt aan de vrijheidsbeneming die het gevolg zou 

123 Zie hiervoor par. 4.7 van deelrapport 4, Wervolging en rechtsbescherming' (J.B.H.M. 
Simmelink 8c Y.G.M. Baayens-van Geloven), en par. 5.5.2 van deelrapport 5, "De rechterlijke 
bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek' (A.E. Harteveld & E.F. Stamhuis). 
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zijn van de tenuitvoerlegging van de door de rechter in eerste aanleg of hoger 
beroep opgelegde star', dient de verdachte op vrije voeten te worden gesteld. 

Als de opgelegde straf tot uitgangspunt wordt genomen voor de toelaatbaar-
heid van de voorlopige hechtenis in afwachting van de behandeling in hoger beroep 
en cassatie, betekent dit dat niet hoeft te worden voorzien in een systeem van 
periodieke rechterlijke toetsing. Wel wordt de verdachte het recht toegekend om 
te allen tijde een verzoek te doen tot opheffing, al dan niet onder het stellen van 
voorwaarden, van de voorlopige hechtenis. 

Art. 5, lid 3, EVRM geeft aan de voorlopige gehechte verdachte het recht 
op berechting 'within a reasonable time'. In dit verband is het wenselijk om de 
periode tussen eerste aanleg en behandeling van de zaak in hoger beroep te 
maximeren. Aangesloten kan worden bij de thans in art. 75, derde lid, Sv genoemde 
termijn van 180 dagen. Het is de (hier verder in het midden te laten) vraag of ook 
voor de cassatiefase de termijn voor behandeling van de zaak moet worden 
gemaximeerd. 

De mogelijkheid tot het verlenen van een bevel tot voorlopige hechtenis en 
de continuering van de vrijheidsbeneming na de beslissing in eerste aanleg is 
verbonden aan een door de rechter als resultaat van het eindonderzoek ter 
terechtzitting op te leggen vrijheidsstrat Blijft een dergelijke veroordeling uit, 
dan gaat de huidige regeling (vgl. art. 72, derde en vierde lid) er van uit dat de 
voorlopige hechtenis in principe dient te worden beeindigd. Slechts bij wijze van 
uitzondering - in geval van onbevoegdverklaring en nietigheid van de dagvaarding - 
biedt art. 72 Sv de mogelijkheid om ook bij het uitblijven van een veroorde ling 
de voorlopige hechtenis te laten voortduren. 

Tegen de achtergrond van de regeling in art. 105, zesde lid, WySv NA/A 
rijst de vraag of in een nieuwe regeling van het voorarrest de mogelijkheid moet 
worden gecreeerd voor een beslissing van de strafrechter om ondanks vrijspraak 
of ontslag van alle rechtsvervolging de voorlopige hechtenis in stand te houden. 
Naar het oordeel van de onderzoekers moet een dergelijke ntogelijkheid niet worden 
geintroduceerd. Ook in een nieuwe regeling van het voorarrest moet worden 
vastgehouden aan het uitgangspunt dat een einduitspraak niet zijnde een tot 
vrijheidsstraf veroordelende beslissing, in principe moet leiden tot beeindiging 
van het voorarrest. Dit standpunt is ingegeven door de in het eerste interimrapport 
voorgestelde vergrote speelruimte van (de rechter bij de interpretatie van de 
tenlastelegging en de bevoegdheid van de rechter om het OM te wijzen op gebreken 
in de tenlastelegging.'" 

124 Hierbij dient rekening te worden gehouden met de VI-datum. 
125 Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, zie deelrapport 4, 'Positie 

OM in relatie tot het onderzoek ter terechtzitting; de tenlastelegging als grondslag voor het 
strafproces' (A.E. Harteveld), p. 179 e.v. 
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Een uitzondering op de aangegeven hoofdregel is slechts op zijn plaats met het 
oog op de in het huidige wetboek opgenomen mogelijkheden om bij nietigheid 
van de dagvaarding of onbevoegdheid van de rechter de voorlopige hechtenis in 
stand te houden. Voorgesteld wordt om aan deze uitzonderingen toe te voegen 
de beslissing waarbij het openbaar ministerie niet-ontvankelijk wordt verklaard. 
Met name wordt hiermee gedoeld op een situatie waarin de niet-ontvankelijIcheid 
berust op een verzuim dat vatbaar is voor herstel. Voorzover het gaat om 
onherstelbare niet-ontvankelijkheden bestaat er geen aanleiding om na een 
dergelijke beslissing de voorlopige hechtenis te continueren. 

5.3.7 	De tenuitvoerlegging van het bevel: bevoegdheid of plicht? 

De huidige wettelijke regeling berust op het uitgangspunt dat het openbaar 
ministerie verplicht is de door de rechter gegeven bevelen tot voorlopige hechtenis 
ten uitvoer te leggen.'' De voorstellen in het deelrapport over de positie van de 
rechter in het vooronderzoek nopen tot nadere verantwoording omtrent de streldcing 
van de door de rechter-commissaris te geven bevelen in het hier aangegeven stelsel. 
In het genoemde deelrapport" wordt ten aanzien van de positie van de rechter 
in het vooronderzoek een onderscheid gemaakt tussen de `voorpostrechter' (de 
rechter die vooruitlopend op en ten behoeve van de behandeling van de zaak op 
de terechtzitting handelingen van onderzoek verricht, zoals het horen van getuigen) 
en de `machtigingsrechter' (de rechter die beslist over de rechtmatigheid van de 
toepassing van dwangmiddelen en van ingrijpende inbreuken op de persoonlijke 
levenssfeer ten behoeve van de opsporing). In het verlengde van de positie van 
de `machtigingsrechter' zouden de bevelen tot voorlopige hechtenis kunnen worden 
opgevat als een verlof voor de officier van justitie om die bevelen al of niet ten 
uitvoer te leggen. De beslissing om al dan niet tot tenuitvoerlegging van het bevel 
over te gaan behoort dan tot de beleidsvrijheid van de officier van justitie.' 

126 Vgl. J. de Bosch Kemper, Wetboek van Strafvordering, deel 1, p.37; A. De Pinto, Handleiding 
tot de wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie, deel II, p. 48; G. Kok en 
W. Wedzinga, `Enkele kanttekeningen bij het wegzendbeleid inzake voorlopige hechtenis', 
NJB 1986, P.  401-404; A.J.M. Machielse, `Executie: plicht of bevoegdheid?', in: G.J.M. 
Corstens e.a. (red.), Straffen in gerechtigheid, Arnhem: Gouda Quint 1987, p. 155-167; J.M. 
Reijntjes, in: Melai, Wetboek van Strafvordering, art. 63-88, aant. 5. 

127 Zie deelrapport 5, 'De rechterlijke bemoeienis met het strafvorderlijk vooronderzoek' (A.E. 
Harteveld & E.F. Stamhuis), par. 5.2. 	 . 

128 Zoals door diverse auteurs ook al is verdedigd voor het huidige wetboek, zie bijv. Ch.J. 
Enschede, 'De grenzen van de functie van de strafrechter', RM Themis 1974, p. 624-625; 
J.M. SjOcrona, 'De rechter-commissaris en het beleid', D&D 13 (1983), p. 107-120; S. 
Stolwijk, Voorarrest. Kanttekeningen bij tien jaar toepassing van voorlopige hechtenis, 
Arnhem: Gouda Quint 1985, p. 17-19. 
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Hier wordt echter voorgesteld om vast te houden aan het huidige uitgangspunt: 
het openbaar ministerie is verplicht een bevel tot voorlopige hechtenis ten uitvoer 
te leggen. Deze plicht Iran alleen maar worden beeindigd na een daartoe strekkende 
beslissing van de rechter-commissaris of raadkamer. Wel kan aan de officier van 
justitie een bevoegdheid worden toegekend om in afwachting van de beslissing 
van de rechter tot (eventueel voorwaardelijke) opheffing de verdachte voorlopig 
in vrijheid te stellen. 

Aan de keuze voor het bevelskarakter van een beslissing tot voorlopige 
hechtenis liggen de volgende overwegingen ten grondslag. 
a. Voorarrest is het meest in het leven van de verdachte ingrijpende strafvorderlijke 

dwangmiddel, dat ter voorkoming van lichtvaardige vrijheidsberoving 
overeenkomstig de art. 5 EVRM en 15 Gw met een stelsel van materiele en 
procedurele voorwaarden moet worden omringd. In dit stelsel, waarin het door 
de rechter uit te oefenen toezicht een vooraanstaande plaats inneemt, valt het 
niet te verenigen dat na de verlening van het bevel tot voorlopige hechtenis door 
de rechter aan het openbaar ministerie alsnog een autonome beslissingsbevoegd-
held zou toekomen om het bevel al dan niet te executeren. 

b. Een plicht tot tenuitvoerlegging van bevelen tot voorlopige hechtenis voorkomt 
willekeur bij de vrijheidsbeneming. Tevens wordt uitgesloten dat op de verdachte 
op oneigenlijke gronden druk kan worden uitgeoefend bij gelegenheid van de 
tenuitvoerlegging van het bevel. 

c. De rechter-commissaris dient bij de verlening van een bevel tot voorlopige 
hechtenis te beoordelen of de vrijheidsbeneming van de verdachte noodzakelijk' 
is met het oog op het doel ter zake waarvan het bevel wordt gegeven. Indien 
de daadwerkelijke vrijheidsbeneming van de verdachte niet noodzakelijk is, 
dient het bevel uit te blijven clan wel beperkt te blijven tot een voorwaardelijk 
bevel. Besluit de rechter-commissaris dat daadwerkelijke vrijheidsbeneming 
niet kan uitblijven, dan is Cr geen ruimte meer voor de officier van justitie om 
op andere gronden eventueel te besluiten tot het niet ten uitvoer leggen van het 
gegeven bevel. 

d. Wezenlijke voorwaarde voor het al dan niet bevelen van de voorlopige hechtenis 
door de rechter-commisgaris is de verwachting dat ter zake van het feit een 
vrijheidsstraf zal worden opgelegd die minimaal gelijk is aan de duur van de 
preventieve vrijheidsbeneming. In dit licht heeft de voorlopige hechtenis in sterke 
mate het karakter van een op de terechtzitting vooruitlopende bestraffing. Indien 
de officier van justitie tot invrijheidstelling van de verdachte overgaat, kunnen 
bij de betrokkene ten onrechte bepaalde verwachtingen omtrent de uitkomst 
van de strafzaak worden gewekt. Bovendien credert die invrijheidstelling het 
risico van een lopend vonnis' en een herhaalde vrijheidsbeneming van de 
verdachte. De band tussen voorarrest en te verwachten eindoordeel van de rechter 
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op de openbare terechtzitting verdraagt zich derhalve niet met de mogelijkheid 
dat de officier van justitie, na een vordering tot toepassing van voorarrest te 
hebben ingediend, alsnog zelfstandig een einde zou kunnen maken aan het 
voorarrest van de verdachte. 

Tegen de achtergrond van de verdedigde plicht voor het openbaar ministerie om 
bevelen tot voorlopige hechtenis ten uitvoer te leggen, moet enige aandacht worden 
besteed aan de plaats van het zogenaamde wegzendbeleid'. Hieronder wordt 
verstaan de beslissing van het openbaar ministerie om een verdachte tegen wie 
een bevel tot voorlopige hechtenis is verleend in vrijheid te stellen, omdat er wegens 
plaatsgebrek in de huizen van bewaring geen celruimte beschikbaar is voor de 
effectuering van het bevel. Bij een tekortschietende capaciteit in de voor de 
tenuitvoerlegging van de voorlopige hechtenis bestemde inrichtingen is het 
onontkoombaar dat er een selectie wordt gemaakt tussen de wel en niet ten uitvoer 
te leggen bevelen. Het staat buiten kijf dat die selectie niet willekeurig, maar 
overeenkomstig algemene beginselen van goede procesorde dient te geschieden.'" 
Op de hiervoor aangegeven gronden impliceert de aangegeven onontkoombaarheid 
evenwel niet dat meer in het algemeen zou moeten worden erkend dat aan het 
openbaar ministerie beleidsvrijheid zou toekomen bij de executie van rechterlijke 
beslissingen; wel roept een tijdelijk cellentekort voor het openbaar ministerie een 
situatie van `nood"" in het leven, waarvoor een pragmatische oplossing moet 
worden gevonden. Manifesteert het tekort zich plotseling en onverwacht, dan is 
de invrijheidstelling van verdachten op last van het openbaar ministerie en 
overeenkomstig algemeen toegepaste criteria een te aanvaarden noodmaatregel. 
Meer in het algemeen - en los van onverwachte acute tekorten - moet het echter 
tot de taak van het openbaar ministerie worden gerekend om bij het vorderen van 
een bevel tot voorlopige hechtenis rekening te houden met de structureel aanwezige 
capaciteit van de penitentiaire inrichtingen. Als voorzienbaar is dat een bevel niet 
zal kunnen worden geexecuteerd, dient een tot het bevel leidende vordering 
achterwege te blijven. 

Met betrekking tot de ingangsdatum van de tenuitvoerlegging, wenst de 
onderzoeksgroep terug te keren naar het oorspronkelijke idee van de wetgever 
waarin het bevel van een hogere rechter in de plaats komt van het eerdere bevel. 
Zodra de raadkamer zich over de gevangenhouding buigt, dient de bemoeienis 
van de rechter-commissaris met de voorlopige hechtenis te zijn beeindigd. Het 

129 Hiervoor was het zogenaamde 'A-B-C-systeem' ontwikkeld; hierbij geschiedde de selectie 
tussen wel en niet ten uitvoer te leggen bevelen aan de hand van een aantal daad- en 
daderkenmerken. Zie hierover S.A.M. Stolwijk, a.w., p. 13 e.v.; J.M. Reijntjes, in: Melai, 
Wet boek van Strafvordering, art. 63-88, aant. 5. 

130 Niet in juridische - en als noodtoestand te kwalificeren - betekenis, maar als feitelijke situatie. 
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systeem wat nu gevolgd wordt, waarbij de termijn van bewaring na een bevel tot 
gevangenhouding kan blijven doorlopen, was nodig geworden omdat de termijnen 
vanwege de praktische organisatie van de raadlcamer gevangenhouding niet volledig 
konden worden benut. Dat zal anders zijn als de raadkamer gevangenhouding valcer 
wordt georganiseerd, zoals voorgesteld. Met het oog op de functie van de 
inverzekeringstelling, als voorbereidende fase op de beslissing tot bewaring, dient 
deze ten einde te komen zodra de rechter-commissaris het bevel tot voorlopige 
hechtenis verleent. De onduidelijkheid die er nu is over het eventueel doorlopen 
van de inverzekeringstelling na het verlenen of zelfs afwijzen van het bevel tot 
bewaring, wordt daarmee opgelost. Daaraan komt naar verwachting ook al een 
einde door het terugbrengen van de termijn van inverzekeringstelling tot eenmaal 
twee dagen, zoals eerder voorgesteld. 

5.4 	Procedurele waarborgen: het voorwaardelijk te verlenen/op te heffen 
bevel 

5.4.1 	Subsidiariteit bij de toepassing 

De hiervoor voorgestelde uitbreiding van de feiten en de gronden die kunnen leiden 
tot een bevel tot voorlopige hechtenis moet worden geplaatst tegen de achtergrond 
van de gedachte dat daadwerkelijke toepassing van voorarrest moet worden 
beschouwd als 'ultimum remedium'. Daarvoor moet de actieve rechter een concrete 
noodzakelijkheidstoets uitvoeren en tevens bezien of de door toepassing van 
voorarrest te beschermen belangen door minder ingrijpende maatregelen kunnen 
worden gediend. 

Juist met het oog op dat laatste hee ft de wetgever de mogeliftcheid van 
schorsing van de voorlopige hechtenis in het leven geroepen. Met dit middel wordt 
bereikt dat het bevel tot voorlopige hechtenis niet (verder) ten uitvoer wordt gelegd, 
wanneer de verdachte zich bereid heeft verklaard de aan de schorsing te verbinden 
voorwaarden na te leven. De wetgever heeft die schorsingsmogelijkheid bewust 
veel ruimer opgezet dan de borgtocht en de rechter - afgezien van de twee wettelijke 
voorwaarden (vgl. art. 80, lid 2 Sv) - vrij gelaten in het vaststellen van de aard 
van de voorwaarden en in het gebruik van zekerheidstelling door middel van een 
borgsom of een derde als borg. 

Uit het in het kader van dit project uitgevoerde en in paragraaf 3.3. besproken 
onderzoek onder rechters-commissarissen lcwam naar voren dat de mogelijkheid 
tot schorsing unaniem als een zeer belangrijk middel wordt gezien, dat zowel voor 
de verdachte als voor de maatschappij van veel nut is. Het gaat om een snelle 
reactie, relatief kort na het plegen van het delict, waardoor de motivatie bij de 
verdachte op zijn grootst is en de schade door de detentie zo beperkt mogelijk blijft. 
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Het bijzondere van deze mogelijkheid ligt daarin, dat er maatwerk kan worden 
geleverd, omdat de voorwaarden kunnen worden toegespitst op de persoonlijke 
situatie. De verdachte hoeft niet in het huis van bewaring te blijven en daarmee 
kan worden voorkomen dat hij zijn baan verliest of zijn schoolopleiding moet 
afbreken. Omdat het voor de verdachten een laatste kans is en de voorlopige 
hechtenis als stok achter de deur fungeert, zit er meer dwang achter dan de dreiging 
met straf. Het kan dan ook daadwerkelijk gebruikt worden om de verdachte een 
duwtje in de goede richting te geven om iets aan zijn persoonlijke situatie te 
verbeteren, er kan hulpverlening op gang worden gebracht en doordat iemand onder 
controle wordt gehouden, lcunnen nieuwe strafbare feiten worden voorkomen. Hier 
hebben dus zowel de verdachte als de maatschappij baat bij. Teneinde het gebniik 
van de schorsing te stimuleren wordt voorgesteld om de huidige schorsing onder 
voorwaarden om te bouwen naar een systeem van een voorwaardelijke oplegging 
en voorwaardelijke opheffing van de voorlopige hechtenis.' De reden daarvoor 
houdt verband met de omstandigheid dat niet alleen vanwege bijzondere de persoon 
van de verdachte betreffende omstandigheden tot voorwaardelijke oplegging of 
opheffing kan worden besloten'", maar ook ter realisatie van algemene strafvorder-
lijke belangen. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de bereikbaarheid van de 
verdachte ten behoeve van de betekening van de voor hem bestemde oproepingen 
en aan de aanwezigheid van de verdachte op de openbare terechtzitting. Doorgaans 
kan aan deze belangen recht worden gedaan door minder ingrijpende maatregelen, 
bijvoorbeeld de voorwaarde van domiciliekeuze en de belofte - al dan niet onder 
zekerheidstelling - om te verschijnen op daartoe strekkende oproepingen; slechts 
onder bijzondere omstandigheden kunnen deze gronden leiden tot daadwerkelijke 
vrijheidsbeneming van de verdachte. Op deze wijze brengt een voorwaardelijke 
verlening of opheffing van het bevel de `ultimum remedium'-gedachte tot 
uitdnikking. 

5.4.2 	Openheid van de wettelijke regeling 

De wetgever heeft de rechter vrijgelaten in de te stellen voorwaarden. In de 
memorie van toelichting bij het wetboek van 1926 werden enkele voorbeelden 
gegeven van als mogelijk op te leggen voorwaarden: de ontzegging van de toegang 
tot kroegen of bepaalde plaatsen, het huisarrest door bewaking en het toezicht van 
een door de rechter aan te wijzen persoon.'" Voor de uiterste grens van de te stellen 
voorwaarden werd aangesloten bij art. 14c, derde lid, Sr, waarin voor de 

131 Zoals reeds in 1886 is voorgesteld doch verworpen, vgl. J.M. Reijntjes, in: Melai, Wetboek 
van Strafvordering, art. 80, aant. 6; Blok-Besier, a.w., deel I, p. 251-255. 

132 Bij de toepassing van de schorsing gaat het primair om dergelijke bijzondere omstandigheden. 
133 J. uit Beijerse, a. w. (1998), p. 164-165. 
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voorwaardelijke veroordeling is bepaald dat de voorvvaarden de vrijheid tot het 
belijden van de godsdienst of levensovertuiging van de verdachte of zijn 
staatkundige vrijheid niet mogen beperken. 

Over de wettelijke regeling zijn de rechters-commissarissen vrij eensgezind. 
Men vindt dat die regeling voldoende speelruimte biedt en wenst geen nadere 
regeling voor de invulling van de voorwaarden, welke immers een rechterlijke 
activiteit is. Bovendien hangt het nader invullen van de voorwaarden zozeer van 
de persoonlijke omstandigheden af dat de wetgever dat onmogelijk kan regelen. 
Daarbij wordt er op het gevaar gewezen dat door een grotere sturing van de 
wetgever de mogelijkheden teveel worden beperkt. De problemen die ontstaan 
als de voorwaarden in de wet worden geregeld, blijken al uit de twee in 1926 in 
de wet opgenomen algemene voorwaarden, die men over het algemeen vaag vindt 
en moeilijk aan de verdachte uit te leggen. 

De rechterlijke vrijheid is inderdaad zeer essentieel, juist omdat het hier om 
een beoordeling van de persoonlijke situatie gaat, waar de wetgever onmogelijk 
een regeling voor kan geven. Een gevaar is ook dat het vastleggen van bijzondere 
voorwaarden in de wet het altematieve karakter verloren doet gaan. Het gevaar 
bestaat dat de voorwaarden zich op die manier ontwikkelen tot een straf of dat 
de bijzondere voorwaarden meer routinematig worden opgelegd, zonder dat 
aandacht wordt besteed aan de situatie of de persoon van de verdachte. 

Diversiteit in de toepassing van bevoegdheden is inherent aan de rechterlijke 
vrijheid. Waar de praktijk echter te zeer uiteen gaat lopen door de in een bepaalde 
rechtbank gegroeide cultuur of het gebrek aan helderheid over de bedoelingen 
van de wetgever, is het goed om het uitgangspunt in de wet vast te leggen en de 
invulling te bepalen door geregeld overleg over de voorwaarden die wel en niet 
toelaatbaar zijn. Om een zekere eenheid te bevorderen en de voorwaarden die nu 
al door de meeste rechtbanken worden gebruikt, te stimuleren, zouden verschillende 
voorwaarden wel in de wet kurmen worden opgenomen. Hierbij kan worden gedacht 
aan elektronisch huisarrest, het straatverbod, een verbod de woonplaats te verlaten, 
opname in een instelling, een gebod zich te onthouden van bepaalde gedragingen 
(bijv. de uitoefening van een beroep), domiciliekeuze. Niet noodzakelijk is te 
streven naar een limitatieve opsomming; volstaan kan worden met een vermelding 
van de meest verstrekkende voorwaarden en de aanduiding dat ook andere 
voorwaarden betreffende het gedrag van de verdachte kunnen worden gesteld. 

5.4.3 	Mogelijk te stellen bijzondere voorwaarden 

Het onderzoek gaf wel grote verschillen te zien in de omvang van het gebruik van 
de schorsingsmogelijkheid. Het lijkt erop dat een arrestant in sommige arrondisse- 
menten waar de schorsingspraktijk veel beter in de dagelijkse praktijk van de 
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rechter-commissaris is ingebed (Groningen, Middelburg) eerder onder bijzondere 
voorwaarden op vrije voeten wordt gesteld dan in andere arrondissementen (Den 
Haag, Rotterdam, Utrecht). Het feit dat men sommige voorwaarden in het ene 
arrondissement wel en in het andere niet toepast, kan allereerst als achtergrond 
hebben dat men er gewoonweg niet aan denkt om die voorwaarden toe te passen. 
Het kan echter ook zo zijn dat men principieel bezwaar heeft tegen het toepassen 
van bepaalde voorwaarden. Zo geeft een rechter-commissaris aan voorzichtig te 
zijn met straatverboden en die liever door te verwijzen naar de civiele rechter. 
Ook over de reclasseringstoezicht wordt verschillend gedacht. Sommige laten daar 
ook de intake in een afkickkliniek onder vallen en dat vonden anderen te ver gaan. 
Voorwaarden als opname in een psychiatrisch ziekenhuis of het meewerken aan 
voorlichtingsrapportage terwijl de verdachte niet wenst mee te werken, gaat 
sommigen ook te ver. Tijdens de discussiebijeenkomst werden er tot slot nog 
vraagtekens geplaatst bij voorwaarden als schadevergoeding aan het slachtoffer 
en het schrijven van een excuusbrief. 

De aarzeling met betrekking tot het straatverbod lijkt niet terecht omdat er 
juist in deze zaken vaak overduidelijk een onmiddellijk dreigend gevaar voor 
herhaling bestaat, precies dat wat er met de voorlopige hechtenis dient te worden 
afgewend. Bovendien is het straatverbod een minder ingrijpend middel waarmee 
hetzelfde doel kan worden bereikt als met de voorlopige hechtenis. Het is echter 
wel belangrijk om de schorsing op dit doel toe te spitsen. Zo kan het betalen van 
schadevergoeding aan het slachtoffer alleen een voorwaarde zijn als daarmee het 
herhalingsgevaar ten aanzien van een bepaald slachtoffer wordt weggenomen en 
niet omdat het slachtoffer daarmee tegemoet wordt gekomen, zoals het ook wel 
wordt toegepast. Opname in een afkickkliniek, zoals dat nu ook gebeurt in de 
`drang'-projecten en de SOV-inrichting, is heel goed mogelijk in het kader van 
een bijzondere voorwaarde, zolang het maar op verzoek van de verdachte gebeurt. 

5.4.4 	Waarborgen voor de naleving van de voorwaarden 

Een ander belangrijk lcnelpunt betreft de controle op de naleving van de voorwaar-
den, wat vooral in de grote steden moeilijk ligt. In de gevallen waarin de bijzondere 
voorwaarden zijn gekoppeld aan het toezicht van bepaalde instanties, zoals de 
reclassering of een verslavingskliniek, kunnen die instanties het openbaar ministerie 
inlichten. Dat is ook het geval indien er sprake is van een op een bepaald slachtoffer 
gericht contactverbod, want die zal bij overtreding de politie waarschuwen. Voor 
het overige kunnen geschorste verdachten in de gaten te worden gehouden door 
de politie. Dit is in een kleine stad echter gemakkelijker te bewerkstelligen dan 
in grote steden. Het is ook belangrijk dat er na een overtreding consequent wordt 
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opgetreden en vooral in de grote steden valt iets te zeggen voor een directe lijn 
tussen de rechter-commissaris en de politic. 

Veel rechters-commissarissen vinden het jammer dat het elektronische 
huisarrest nog niet kan worden gebruikt in de fase van de voorlopige hechtenis. 
Het biedt namelijk niet alleen een extra mogelijkheid als voorwaarde, maar het 
is tegelijkertijd ook een waarborg voor de naleving van andere opgelegde 
voorwaarden. Ook de onderzoeksgroep is een voorstander van het gebruik van 
elektronisch toezicht in deze fase. De voorlopige hechtenis is een middel om 
bepaalde gevaren, zoals vluchtgevaar of herhalingsgevaar, te voorkomen en dat 
is precies wat er met elektronisch toezicht kan worden bereikt. Het is wel een zeer 
ingrijpend middel, maar het is voor de meeste verdachte toch minder ingrijpend 
dan het verblijf in het huis van bewaring. Het is in dit kader wel belangrijk dat 
de verdachte goed wordt voorgelicht, zodat hij weet waar hij voor kiest. 

5.5 	Verantwoording van de gekozen uitgangspunten 

De geformuleerde voorstellen voor regeling van de voorlopige hechtenis breken 
met het huidige stelsel zoals dat in de loop der jaren is gegroeid en toegepast. Bij 
het nieuwe stelsel heeft de onderzoeksgroep emaar gestreefd om de daadwerkelijke 
vrijheidsbeneming van de verdachte zoveel mogelijk terug te dringen. Leidende 
gedachte is geweest dat de voorlopige hechtenis moet worden beschouwd als een 
noodzakelijk kwaad, hetgeen noopt tot een terughoudende toepassing. 

`bloodzakelijk' betekent in dit verband dat het voor de realisatie van de doelen 
van de strafvordering aangewezen .kan zijn om een nog niet onherroepelijk 
veroordeelde en dus voor onschuldig te houden verdachte in de aanloop naar de 
terechtzitting van de vrijheid te beroven. Bij deze doelen van het strafprocesrecht 
moet niet alleen worden gedacht aan de waarheidsvinding, maar ook aan de 
adequatie van het overheidsoptreden naar aanleiding van een vermoedelijk gepleegd 
strafbaar Deze adequatie kan vorderen dat in het belang van een vlotte 
berechting, de aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting en de 
mogelijkheid om tot tenuitvoerlegging van een opgelegde straf over te kunnen 
gaan, de verdachte voorlopig moet worden gehecht. Op grond van dew overweging 
is voorgesteld de gronden voor voorlopige hechtenis uit te breiden met het oog 
op de betekening van de dagvaarding in persoon, het streven naar snelle berechting 
en de bevordering van de persoonlijke aanwezigheid van de verdachte op de 
terechtzitting. 

De kwalificatie van de voorlopige hechtenis als `kwaad' houdt verband met 
de inbreuk op de persoonlijke vrijheid van de verdachte. Vanwege dit ingrijpende 

134 Vgl. `Algemeen deel', in: Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, 
p. 15-16. 
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karakter van het dwangmiddel dient de toepassing van de preventieve vrijheidsbene-
ming tot het uiterste te worden beperkt. Anders dan in het huidige wetboek is 
geschied, wordt deze beperking niet nagestreefd door de beslissing betreffende 
de vrijheidsbeneming te reguleren aan de hand van een aantal abstracte criteria 
(waarvan thans de belangrijkste zijn de verwijzingen naar de op het feit gestelde 
straf), maar aan de hand van een op het concrete geval gerichte beoordeling van 
de noodzakelijkheid van het voorarrest, gelet op de met de vrijheidsbeneming te 
realiseren doeleinden. Verder wordt in de voorstellen afgezien van een wettelijke 
regeling van een periodieke toetsing van de voortzetting van de gevangenhouding. 
Of een tussentijdse beoordeling van de voortzetting van de vrijheidsbeneming moet 
worden ingelast, wordt overgelaten aan de betroldcen `partijen': de verdachte en 
zijn raadsman, de officier van justitie en de rechter die het bevel heeft gegeven. 
De rechter kan zo'n toetsing inlassen door het bevel tot voorlopige hechtenis - 
in afwachting van de verdere resultaten van het opsporingsonderzoek - maar voor 
een beperkte periode te verlenen. Ook is de rechter bevoegd om gedurende de 
looptijd van het bevel ambtshalve of na een daartoe strekkend verzoek van de 
verdediging de voortzetting van de vrijheidsbeneming opnieuw te beoordelen. 
Een actieve opstelling van de rechter en de verdediging is naar het oordeel van 
de onderzoeksgroep een belangrijk instrument om de toepassing van de voorlopige 
hechtenis tot het noodzakelijke te beperken. De mogelijkheid om aan de hand van 
te stellen voorwaarden het bevel voorwaardelijk te verlenen dan wel voorwaardelijk 
op te heffen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De uiteenlopende te 
stellen voorwaarden kunnen immers in veel gevallen een serieus alternatief bieden 
voor de daadwerkelijke vrijheidsbeneming van de verdachte. 

5.6 	Systematische samenhang met andere delen van de strafvordering 

De voorlopige hechtenis is het meest verstrekkende en direct in de vrijheid van 
de verdachte ingrijpende dwangmiddel. Om deze reden ligt het voor de hand dat 
de toepassing van deze vrijheidsbeneming door middel van belangrijke materiele 
en procedurele voorwaarden wordt gereguleerd. Voor een goed zicht op het geheel 
aan waarborgen waarmee de toepassing van de voorlopige hechtenis is omringd, 
moeten deze in de regeling van de voorlopige hechtenis zelf neergelegde 
voorwaarden niet gesoleerd worden beoordeeld, maar worden geplaatst in het 
ruimere kader van de normering van het vooronderzoek. In het bijzonder gaat het 
hierbij om de rechtspositie van de verclachte in de eerste fase van de strafvordering. 
Die rechtspositie wordt gevormd door een aantal voorzieningen. Genoemd kurmen 
worden: 
- de regeling van de rechtsbijstand in het vooronderzoek, met name de toevoeging 

van een raadsman aan een van de vrijheid beroofde verdachte; 
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Hieruit volgt dat de in dit deelrapport voorgestelde regeling van de voorlopige 
hechtenis moet worden bezien in samenhang met voorstellen die in andere 
deelrapporten zijn en nog worden gedaan. Gewezen kan worden op het onderzoek 
over 'Vervolging en rechtsbescherming', `De rechterlijke bemoeienis met het 
strafvorderlijk vooronderzoek' en het in het eerste interimrapport opgenomen 
deelonderzoek naar de Werdediging in strafzaken'. 135  

Naast deze inbedding van de voorlopige hechtenis in de bredere normering 
van het vooronderzoek, houdt de regeling van het voorarrest ook verband met het 
onderzoek ter terechtzitting. Dit blijkt allereerst uit het gegeven dat de voorlopige 
hechtenis kan worden gebruikt voor een adequate organisatie van de zitting en 
bevordering van de aanwezigheid van de verdachte. Daamanst zijn bij de overgang 
van vooronderzoek naar eindonderzoek bijzondere voorzieningen op zijn plaats, 
die moeten bevorderen dat de berechting van de van zijn vrijheid beroofde 
verdachte met de vereiste spoed kan plaatsvinden. Op dit punt kan de in het eerste 
interimrapport voorgestelde 'regiezitting' goede diensten bewijzen.' 

Tenslotte moet de voorlopige hechtenis worden gerelateerd aan de regeling 
van de tenuitvoerlegging. De preventieve vrijheidsbeneming werkt feitelijk immers 
als voorschor op een door de rechter opgelegde vrijheidsstraf en dient daannee 
ook te worden gecompenseerd. 

135 Eersie interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, deehapport 5, Verdediging 
in strafzaken' (T. Blom & A.R. Hartmann), p. 195-231. 

136 Eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, deelrapport 7, 'De getuige 
in het strafprocesrecht; voorstellen voor een nieuwe regeling' (A. den Hartog), p. 275-342. 
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het recht tot inzage van de stukken; 
bevoegdheden van de verdediging om invloed te kunnen uitoefenen op de gang 
van zaken tijdens het vooronderzoek en een bijdrage te kurmen leveren aan de 
waarheidsvinding; 
mogelijkheden om een oordeel van de rechter te verkrijgen, als de verdachte 
meent onevenredig in zijn verdedigingsrechten te worden gekort. 



7 De toelating van de raadsman tot het politiele 
verdachtenverhoor 

Een status questionis op de drempel van de eenentwintigste eeuw 

prof dr. C.J.C.F. Fijnaut 

1 	Algemene inleiding 

Deze bijdrage aan het Onderzoeksproject Strafvordering 2001 wortelt in de 
uitgebreide rechtsvergelijkende studie die ik halverwege de jaren tachtig op verzoek 
van de minister van Justitie - hiertoe via een motie aangezet door de Tweede Kamer 
in 1983 - heb gemaakt van de kwestie of de verdachte het recht moet lcrijgen zich 
te laten bijstaan door zijn raadsman tijdens het verhoor door de politie in het kader 
van het voorbereidend ondeizoek.' In deze studie kwam ik - kort gezegd - tot het 
besluit dat hem dit recht zommoeten worden toegekend. Enerzijds omdat dit zou 
passen bij de beginselen die, ten grondslag liggen aan de regeling van ons 
strafproces, anderzijds omdatniet hoeft te worden gevreesd voor (schokkende) 
negatieve gevolgen Voor de doeltreffenclheid en de efficientie van de strafrechtsple-
ging. Deze conclusie werd eichter zowel door de minister van Justitie als door de 
Tweede Kamer verworpen. De voornaamste reden hiervan was dat op het moment 
waarop de bedoelde studie werd gepubliceerd - in 1987 - de introductie van het 
bedoelde recht niet langer strookte met de tijdgeest die toen op en rond het 
Binnenhof heerste: in het licht van de groeiende bekommernis om de stijging van 
de criminaliteit waren de belangen en de rechten van de verdachte inmiddels 
overschaduwd door zorgen om een effectieve misdaadbestrijding en om de 
verbeteringsvan de positie van het slachtoffer in het strafproces. Hoe dan ook, een 
kwestie dieltoen al bijna een eeuw in de wetenschappelijke en politieke discussie 
speelde, weEd.zodoende opnieuw onopgelost van de publieke agenda afgevoerd. 

In het onderha.vige onderzoeksproject kan deze kwestie evenwel niet buiten 
beschouwing blijracNiet zozeer omdat in dit project momenteel het voorbereidend 
onderzoek in strafaiken centraal staat als wel omdat de optimalisering van de 
rechten van deckerdediging een van de principiele keuzes is die eraan ten grondslag 
ligt. Deze optigialisering wordt onder meer nagestreefd door te pleiten voor een 
waarborgingyanzhet recht op bijwoning van verhoren van de verdachte door de 

1 	C. fijniut;;D,e toelating van raadslieden tot het politiele verdachtenverhoor, Antwer- 
pen/Aithem:.Kluwer/Gouda Quint 1987. 

671 



De toelating van de raadsman tot het politiele verdachtenverhoor 	Bijzonder deel 

raadsman.' En dus rijst bier als vanzelf weer de vraag die al zolang de gemoederen 
in Nederland bezighoudt: moet dat recht ook worden toegekend met betrekking 
tot de verhoren van de verdachte door de politie in het kader van het opsporingson-
derzoek? Met het oog op de beantwoording van deze vraag heeft de projectleiding 
mij verzocht om deze omstreden lcwestie in het verlengde van mijn eerdere studie 
opnieuw in ogenschouw te willen nemen en meer bepaald onder ogen te willen 
zien of het besluit van deze vroegere studie op dit moment - dertien jaar later - 
nog steeds geldt. 

Deze vervolgstudie heeft natuurlijk niet dezelfde omvang als de oorspronkelij-
ke studie. flit is niet alleen een gevolg van het feit dat er in deze laatste studie reeds 
zoveel te berde is gebracht van hetgeen ook vandaag de dag nog wordt geschreven, 
maar ook van het feit dat in deze studie minder landen worden betrokken dan in 
het vorige onderzoek het geval was.' Deze keer zijn alleen Nederland, Groot-
Brittannie, Duitsland, Franlcrijk en Be1gi6 in de vergelijking betroklcen, zowel omdat 
deze landen in de `moederstudie' reeds zo'n grote rol speelden, als omdat zij een 
kring van landen vormen die op strafrechtelijk gebied veelvuldig met elkaar 
samenwerken en dus behoefte hebben aan compatibele vormen van strafvordering. 
Met name de Verenigde Staten waaraan in de oorspronkelijke studie om 
uiteenlopende redenen zoveel aandacht werd geschonken, blij ft deze keer dus buiten 
beschouwing. Dit gebeurt onder meer om de reden dat een grondige bespreking 
van de verwikkelingen in de jurisprudentie, de politieke discussie en het 
wetenschappelijk onderzoek rond de roemruchte uitspraak van het Hooggerechtshof 
inilliranda v. Arizona het kader van deze beknopte vervolgstudie te buiten pat.' 

2 	M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interimrapport 

onderzoeksproject Strafvordering 2001, Groningen: 1999, p. 23-24, 34-36. 

3 De in noot 1 aangehaalde studie betreft - naast Nederland - de Verenigde Staten, Groot-

Brittannie en de Scandinavische landen. Op grond van het materiaal dat hoofdzakelijk in 

het kader van deze studie werd verzameld, heb ik nadien nog de situatie in Italie, Spanje, 

Frankrijk, Belgie, de Bondsrepubliek Duitsland en - zeer beperkt - Oostenrijk en Zwitserland 

geanalyseerd. Zie: C. Fijnaut, `De raadsman (al dan niet) bij het politieverhoor; een overzicht 

van de situatie op het Westeuropese vasteland', in: C. Fijnaut & G. Blonk (red.), De advocaat 

bij het politieverhoor, Arnhem: Lochem 1988, p. 31-60. 

4 	Hoeveel deze uitspraak nog altijd losmaakt blijkt onder meer uit: R. Leo, 'The impact of 

Miranda revisited', The Journal of Criminal Law and Criminology 1996, p. 621-692, en G. 

Thomas III, 'The end of the road for Miranda v. Arizona? On the history and future of rules 

for police interrogation', American Criminal Law Review 2000, p. 35-75. Zie verder 

bijvoorbeeld ook de discussie over valse bekentenissen tussen R. Leo en R. Ofshe enerzijds 

en P. Cassell anderzijds in de Journal of Criminal Law and Criminology in 1998, p. 429-496, 

497-556 en 557-577. Overigens kan warden gemeld dat het Hooggerechtshof op 26 juni 2000 

- anders dan door velen werd verwacht - Miranda niet heeft 'overturned' in Dickerson v. 

United States (99-5525). Dit werd trouwens ook niet door alle amice van het Hof verlangd. 

Zelfs in politiekringen vonden velen dat dit niet moest gebeuren omdat de 'Miranda warnings 

have become an integral part of police work and serve to not only protect the rights of the 

suspects but to also ensure that law enforcement officers properly conduct their activities', 
zie M. Robinson, 'The IACP, Miranda, Dickerson and the public', The Police Chief 2000, 
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Hier staat tegenover dat deze keer meer en afzonderlijk wordt ingegaan op de 
jurisprudentie van het EHRM. In de voorbije vijftien jaar heeft het EHRM zich 
- anders dan in de jaren daarvoor - immers meennaals moeten uitspreken over de 
aard en de draagwijdte van de rechtsbijstand aan verdachten in het voorbereidend 
onderzoek. En dus is het een importante kwestie te weten of - en zo ja: hoe - het 
zich in dit verband ook heeft uitgesproken over de vraag of verdachten bij de 
aanvang van het strafrechtelijk onderzoek recht hebben op de aanwezigheid van 
hun raadsman tijdens het verhoor door de politie. Want door dit (eventueel) te doen, 
zou het EHRM als het ware een (relatieve) maatstaf hebben geschapen waarmee 
de situaties in de landen die Partij zijn bij het EVRM - en dat zijn de landen die 
hiervoor werden genoemd allemaal - enigermate onderling kunnen worden 
vergeleken. Wie tegenwoordig dus wil weten hoe de toestand in Nederland er op 
zo'n gevoelig punt als de toelating van raadslieden tot het politiele verdachtenver-
hoor in Europa vergelijkenderwijze voorstaat, kan - ook door haar voorbeeld 
werking5  - niet meer om de jurisprudentie van het EHRM heen. 

In het verlengde van de bespreking van de relevante arresten van het EHRM 
zullen overigens ook de rapporten worden behandeld die het Europese Comite 
ter Voorkoming van Marteling en Onmenselijke of Vernederende Behandeling 
of Bestraffing (CVM) - gegrondvest op het gelijknamige verdrag van 1987 dat 
op zijn beurt weer is gebaseerd op art. 3 van het EVRM - in de voorbije jaren heeft 
uitgebracht over zijn bevindingen inzake de behandeling van personen die van 
hun vrijheid zijn beroofd in de landen die in deze studie een rol spelen. In de 
rapporten van dit comite - dat waar het gaat om de handhaving van het absolute 
verbod dat in art. 3 EVRM is neergelegd zeker zo'n belangrijke rol in Europa speelt 
als het EHRM - wordt immers bij herhaling ingegaan op de betekenis van 
rechtsbij stand aan verdachten die in deze landen op politiebureaus worden 
vastgehouden. Zij vormen samen met de reacties van de onderscheiden regeringen 
op deze rapporten dus een belangrijke bron voor de bestudering van deze kwestie 
op Europees niveau. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat het EHRM 
in zijn arresten soms - zeer recent nog in de zaak-Magee - naar rapporten van het 
CVM verwijst om te komen tot een oordeel over wat passende rechtsbij stand in 
het concrete geval betekent. Overigens moet - ter vermijding van misverstanden - 
worden opgemerkt dat het optreden van het CVM bepaald niet beperkt blijft tot 
situaties waarin het gaat om de vrijheidsberoving van al dan niet vermeende 
temoristen. De activiteiten van dit comite zijn juist zo relevant in dit verband omdat 
zij op n'importe welke aangehouden verdachte betreldcing hebben. 

p. 6. 
5 	S. Martens, 'De grenzen van de rechtvormende taak van de rechter', Trema 2000, P.  174. 
6 	EHRM 6 juni 2000, nr. 28135/95 (Magee v. United Kingdom), p. 7-8. 
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2 	Het EVRM en de toelating van de raadsman tot het politiele 
verdachtenverhoor 

De wisselwerking die er ontegenzeglijk bestaat tussen de opvattingen van het 
EHRM en the van het CVM over de behandeling van verdachten aan politiebureaus 
heeft - zoals we zullen zien - zeker nog niet geleid tot de gelijkschakeling ervan. 
Hierom blijft het voorlopig van belang om de standpunten van deze beide 
belangrijke organen in het systeem van de behoorlijke rechtsorde dat de Raad van 
Europa nastreeft eerst afzonderlijk te behandelen en dan pas met elkaar te 
vergelijken. Dat bij deze aanpak voorrang wordt gegeven aan de jurisprudentie 
van het EHRM ligt - gezien het feit dat het CVM van veel latere datum is - nogal 
voor de hand. Overigens moet hierbij wet worden aangetekend dat de Raad van 
Europa reeds sedert de jaren zeventig ook fangs andere wegen de naleving van 
de mensenrechten in de politiepraktijk tracht te bevorderen. Deze bredere actie 
startte met de aanvaarding van de Declaration on the police in 1979 en lcreeg de 
voorbije jaren concreet gestalte in het programma 'Police and Human Rights 1997- 
2000' . 7  

De jurisprudentie van het EHRIV1 

Het mag dan al zo zijn dat de positie en taak van de raadsman in strafzaken een 
gewichtig onderwerp vormt in de jurisprudentie van het EHRM, in de tekst van 
het EVRM wordt hij slechts een keer letterlijk genoemd en wel in art. 6(3)(c). 8  
Hier staat geschreven dat een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld - en die 
conform art. 6, lid 1, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde vervolging sowieso recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig 
gerecht dat bij wet is ingesteld - in het bijzonder de volgende rechten heeft: (...) 
c. `zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar 
eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman 
te kunnen bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden 
bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen'. Hiermee 
is natuurlijk niet gezegd dat de raadsman niet ook op een impliciete manier in het 
EVRM figureert. Dat dit wel het geval is spreekt bijna voor zichzelf uit art. 6(3) 

7 	Vgl. C. Fijnaut, 'De integriteit van de politie in Europees perspectief ,D&D 2000, p.480-486. 
Het genoemde actieprogramma wordt gestuurd vanuit het Directorate General of Human 
Rights; de bijbehorende documenten dragen het nummer DH-AW-PO. Zie verder ook J. 
Alderson, Human rights and the police, Strasbourg: 1984, en Human rights and the police; 

seminar proceedings, Strasbourg 1997. 
8 	Zie M. Nowicki, 'Strasbourg and the position of the defence counsel', European Journal 

of Crime :  Criminal Law and Criminal Justice 1996, p. 335-347. 
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(b) waarin wordt gesteld dat een vervolgde ook het recht heeft `te beschikken over 
de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging'. 
Maar men kan zich gemakkelijk indenken dat voor de raadsman eveneens een 
belangrijke rol is weggelegd in de uitoefening van het recht op vrijheid en veiligheid 
zoals dat op een positieve en negatieve manier is omschreven in art. 5: Ten ieder 
heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid 
worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een 
wettelijk voorgeschreven procedure: (...) (c). indien hij op een rechtmatige wijze 
is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor de bevoegde rechterlijke instantie 
te worden geleid, wanneer er een redelijke verdenking bestaat, dat hij een strafbaar 
feit heeft begaan of indien het redelijkerwijs noodzakelijk is hem te beletten een 
strafbaar feit te begaan of te ontvluchten nadat hij dit heeft begaan'. En zou hij 
geen bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van het verbod dat in art. 
3 is geformuleerd: 'Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 
onmenselijke of vernederende behandelingen en bestraffingen'? Het valt met andere 
woorden dus wel te begrijpen dat de raadsman in feite een veel belangrijker rol 
speelt in de jurisprudentie van het EHRM dan de tekst van het EVRM op het eerste 
oog suggereert. Expliciet speelt hij hierin inderdaad nauwelijks een rol, laat staan 
dat zijn positie en taak in dit verdrag worden gedefinieerd of dat wordt gegaran-
deerd dat de verdachte recht heeft op zijn bijstand wanneer hij wordt verhoord 
door de politie. 

2.1.1 	De zaak-Can 

Hierom is het al bij al niet zo vreemd dat het tot in de jaren tachtig heeft geduurd 
voordat op het niveau van het EHRM de kwestie van de rechtsbijstand aan 
verdachten op het politiebureau - in het prille begin van het voorbereidend 
onderzoek - een belangrijke rol begon te spelen. De eerste keer gebeurde dit op 
duidelijke wijze in de zaak-Can. Deze zaak werd weliswaar alleen door de ECRM 
(in 1984) behandeld omdat Oostenrijk en Can, nadat de zaak al aanhangig was 
bij het EHRM, alsnog tot een vergelijk kwamen, maar hij verdient bier toch 
vermelding omdat het oordeel van de ECRM in deze zaak een definitie van de 
taak van de advocaat behelst die nog steeds een invloedrijk referentiepunt vormt 
in de jurisprudentie van Straatsburg'. 9  

In deze zaak was het de vraag of het strookte met de bepalingen van het 
EVRM en in het bijzonder met de rechten die worden gegarandeerd in art. 6(3)(b) 
en (c) dat betrokkene in de eerste drie maanden na zijn aanhouding niet in de 
gelegenheid werd gesteld om vrijelijk te overleggen met zijn raadsman, dit wil 

9 	EHRM 30 september 1985, Pub!. ECHR, Series A Vol. 96 (Can Case). 
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zeggen buiten de aanwezigheid van een bewaker. In de beantwoording van deze 
vraag gaf de ECRM eerstens aan dat zij ook wet wist dat de regeringen van 
sommige Lidstaten op het standpunt stonden dat de in art. 6(3) EVRM bedoelde 
rechten enkel gelden voor het onderzoek ter terechtzitting en dus niet voor het 
voorbereidend onderzoek, maar zij wierp hiertegen op dat de betroldcen bepalingen 
geen doel op zichzelf vormen maar moeten worden geinterpreteerd 'in the light 
of the function which they have in the overall context of the proceedings'. 
Vervolgens onderstreepte de ECRM dat in het Oostenrijkse stelsel 'the investigation 
proceedings are of great importance for the preparation of the trial because they 
determine the framework in which the offence charged will be considered at the 
trial' en dat het hierom '(is) essential for the defence (...) that the basis for its 
defence activity can be laid down already at this stage'. En tenslotte voegde zij 
hieraan toe dat, ook al spreekt het EVRM niet speciaal over vrij overleg tussen 
verdachte en raadsman, dit niet betekent dat dit recht niet kan worden afgeleid 
uit de betrokken bepalingen van het EVRM. 

Hiertoe onderwierp de ECRM met name art. 6(3)(c) EVRM aan een nader 
onderzoek en kwam tot de conclusie dat hieruit een recht op vrij overleg in het 
voorbereidend onderzoek kan worden afgeleid gelet op de taken die een raadsman 
moet vervullen in dit stadium van het strafrechtelijk onderzoek. Deze taken 'include 
not only the preparation of the trial itself, but also the control of the lawfulness 
of any measures taken in the course of the investigation proceedings, the 
identification and presentation of any means of evidence at an early stage where 
it is still possible to trace new relevant facts and where the witnesses have a fresh 
memory, further assistance to the accused regarding any complaints which he might 
wish to make in relation to his detention concerning its justification, length and 
conditions, and generally to assist the accused who by his detenton is removed 
from his normal environment'. Verschillende van deze taken, zo redeneerde de 
commissie, kan een raadsman immers niet behoorlijk vervullen als hij niet vrijelijk 
kan communiceren met zijn client en vice versa. Hierbij gaf zij het voorbeeld dat 
beiden zouden willen overleggen over de vraag of het beter was om beroep te doen 
op het zwijgrecht dan om een bekentenis af te leggen: hoe zou de verdachte zich 
hierover vrijelijk kunnen uitspreken tegenover zijn raadsman als hij moet vrezen 
dat zijn uitlatingen tegen hem zullen worden gebruikt door de ambtenaar die bij 
dit overleg aanwezig is? Temeer omdat het in het concrete geval niet ging om 
buitengewoon emstige feiten en er evenmin moest worden gevreesd voor misbruik 
van het recht op vrij verkeer door de raadsman, kwam de ECRM tot de slotsom 
dat in het geval van Can de maandenlange ontzegging van vrijelijk overleg met 
de raadsman ongerechtvaardigd en in elk geval 'excessive' was, en hierom een 
schending vormde van art. 6(3)(c) EVRM. 
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De ECRM sprak zich verder niet uit over de vraag welke sub-rechten er nog meer 
in het recht op rechtsbij stand besloten liggen. Dus ook de vraag of dit recht een 
sub-recht op rechtsbij stand tijdens het politiele verhoor impliceert, werd door haar 
niet opgeworpen, laat staan beantwoord. Dit neemt niet weg dat de verleiding groot 
is om zulk een sub-recht af te leiden uit de taakomschrijving die de ECRM in deze 
zaak heeft gegeven van de raadsman. Zou het niet heel wel passen bij 'the control 
of the lawfullness of any measures taken' en meer in het algemeen bij de 'assistance 
to the accused'? 

2.1.2 	De zaak-S. v. Switzerland 

In de zaak-S. v. Switzerland - S. zijnde verdacht van betroklcenheid bij activistische 
gewelddaden in het kader van een protestbeweging tegen de verkoop van nucleaire 
energiecentrales aan een militair bewind in Zuid-Amerika - kwam de ECRM onder 
verwijzing naar Can in 1989 opnieuw tot de conclusie dat het maandenlange 
toezicht door politiemensen op het mondelinge overleg tussen de verdachte en 
zijn raadsman geen aanvaardbare uitzondering was op de algemene regel die ligt 
besloten in art. 6(3)(c) en dat er dus ook in dit geval sprake was van een schending 
van deze bepaling van het EVRM.'° Zij legde het verweer van de Zwitserse regering 
dat het recht op vrij mondeling verkeer geen absoluut recht is en de uitoefening 
ervan dus kan worden beperkt, en dat dit laatste in het onderhavige geval met recht 
en reden gedurende meer dan zeven maanden werd gedaan om collusie tussen de 
betrokken advocaat en een mede-verdachte te voorkomen, dus naast zich neer. 
De ECHM bestreed niet dat het in dit geval om een ernstige en complexe zaak 
ging en al evenmin dat derdenmaarmee een aangehouden verdachte in zulk geval 
kan verkeren de opsporing ernstig kunnen dwarsbomen en dat hierom diens 
contacten met de buitenwereld dikwijls worden beperkt, maar vond desalniettemin 
dat het niet aanvaardbaar is om 'on the basis of vague suspicions to interfere with 
an accused person's right to an effective assistance by counsel', niet alleen niet 
omdat de raadsman een geprivilegieerde positie inneemt waar het gaat om de 
eerlijIcheid van de strafprocedure tegen zijn client, maar ook met omdat de raadsman 
'is bound by particularly stringent standards of professional conduct in respect 
of which he remains responsible to a disciplinary body'. 

Het EHRM nam het eindoordeel van de ECRM in 1991 probleemloos over. 
Het maakte niet veel woorden meer vuil aan de impliciete erkenning van het sub-
recht op vrij verkeer tussen verdachte en raadsman in art. 6(3)(c) EVRM: 'If a 
lawyer were unable to confer with his client and receive confidential instructions 
from him without such surveillance, his assistance would lose much of its 

10 	EHRM 28 november 1991, Pub!. ECHR, Series A Vol. 220 (Case of S. v. Switzerland). 
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usefulness, whereas the Convention is intended to guarantee rights that are practical 
and effective (...)'. Langer stond het EHRM stil bij het argument van de regering 
dat er collusiegevaar dreigde. Maar ook dit argument vond in zijn ogen geen 
genade: niet alleen wierp het EHRM tegen dat het heel normaal is dat advocaten 
hun verdedigingsstrategie coordineren, maar ook dat er op geen enkel ogenblik 
in de nationale procedure naar voren was gebracht dat er iets mis was met de ethiek 
van de betrokken advocaat of met de wettelijkheid van zijn optreden. Evenals de 
ECRM stond het EHRM in dit verband dus afkerig tegenover vage insinuaties 
aan het adres van raadslieden. 

Overigens ging het EHRM, evenmin als de ECRM trouwens, niet verder in 
op de betekenis van het recht op rechtsbijstand bij de aanvang van het strafrechtelijk 
onderzoek. Conform zijn algemene beleid beperlcte het EHRM zich ook in dit geval 
tot een beoordeling van de omstreden feitelijlcheden in de gegeven procedure. De 
afwezigheid van de raadsman bij de veelvuldige verhoren van S. door de politie 
behoorde hier niet toe; S. had dit punt niet aangevoerd in zijn klacht bij de ECRM. 
In hoeverre, om welke redenen, door wie enz. raadslieden mogen worden geweerd 
uit politiele verdachtenverhoren zijn dus vragen die al helemaal niet ter sprake 
komen in dit overigens belangrijke arrest. 

2.1.3 	De zaak-Imbrioscia v. Switzerland 

Deze vragen kwamen eindelijk wel aan de orde in de zaak-Imbrioscia v. 
Switzerland die in 1993 speelde voor het EHRM." Imbrioscia werd op 2 februari 
1985 in Zwitserland aangehouden op verdenking van smolckel van heroine. In de 
dagen nadien werd hij in totaal zeven keer ondervraagd door afwisselend het 
openbaar ministerie en de politie. De eerste vier keren werd zijn raadsman niet 
uitgenodigd om de verhoren bij te wonen. Na diens vervanging was zijn opvolger 
ook niet aanwezig bij het vijfde en zesde verhoor - later beweerde hij dat hem niet 
was medegedeeld dat deze verhoren zouden plaatsvinden - maar wel bij het zevende 
verhoor. Hij maakte toen evenwel geen bezwaar tegen de manier waarop de eerdere 
verhoren hadden plaatsgegrepen, ofschoon hij wel in het bezit was gesteld van 
de schriftelijke verslagen hiervan. De verdachte zelf voerde voor de Zwitserse 
rechtbanken echter telkens aan dat hij in zijn verdediging was geschaad door deze 
gang van zaken, maar tot in hoogste instantie werd dit verweer door de Zwitserse 
rechters verworpen. Dit had overigens alles te maken met de wetgeving en de 
rechtspraktijk in het betroklcen kanton (Zurich). In art. 17 van zijn Wetboek van 
Strafvordering werd gesteld dat 'The investigating law officer may give counsel 
leave to attend personal interviews with the person charged'. Volgens het Federale 

11 	EHRM 24 november 1993, Pub!. ECHR, Series A Vol. 275 (Case of Imbrioscia v. Switzerland). 
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Hof bood deze bepaling de betrokken autoriteiten de mogelijkheid om zonder 
opgave van redenen een advocaat te weren uit het eerste verhoor van de verdachte, 
maar legde zij hen tevens de verplichting op om te motiveren waarom zij hem 
zouden willen uitsluiten van de bijwoning van de daaropvolgende verhoren. In 
de praktijk was evenwel een systeem gegroeid waarbij raadslieden in het algemeen 
de verhoren van verdachten door de politie met bijwoonden, maar genoegen namen 
met de schriftelijke verslagen ervan die hen gewoonlijk werden toegestuurd. 

De ECRM kwam niet tot de conclusie - kijkend naar het verloop van de 
procedure in zijn geheel - 'that the absence of a lawyer at the applicant's various 
interrogations led to a disadvantage which was likely to influence the material 
position of the defence at the trial and therefore also the outcome of the procee-
dings. It follows that the applicant had a fair trial in this respect in the meaning 
of Article 6(1) of the Convention, in particular in that he effectively had the benefit 
of legal assistance as required by Article 6(3)(c) of the convention'. Het EHRM 
ging hierin mee. Met zes tegen drie oordeelden de rechters dat er geen sprake was 
van schending van het betrokken artikel. Maar hiermee is de kous niet af. Voor 
de kwestie die ons hier bezighoudt in elk geval maakte het EHRM gaandeweg 
een paar belangrijke opmerkingen: 
- ten eerste merkte het op dat het feit dat art. 6(3)(c) EVRM niet aangeeft hoe 

het recht op rechtsbij stand kan of moet worden uitgeoefend, betekent dat het 
aan de Partijen de keuze laat van de 'means of ensuring that it is secured in their 

. judicial systems', en dat de taak van het EHRM er slechts in bestaat 'to ascertain 
whether the method they have chosen is consistent with the requirements of 
a fair trial'; 

- ten tweede wees het er nog eens op dat de manier waarop art. 6(1) en 6(3)(c) 
EVRM moeten worden toegepast in het voorbereidend onderzoek 'depends on 
the special features of the proceedings involved and on the circumstances of 
the case; in order to determine whether the aim of Article 6 - a fair trial - has 
been achieved, regard must be had to the entirety of the domestic proceedings 
conducted in the case'; 

- ten derde wees het EHRM erop dat in zijn ogen 'the applicant did not at the 
outset have the necessary legal support, but 'a State cannot be held responsible 
for every shortcoming on the part of a lawyer appointed for legal aid purposes 
or chosen by the accused. Owing to the legal profession's independence, the 
conduct of the defence is essentially a matter between the defendant and his 
representative; under Article 6(3)(c) the Contracting States are required to 
intervene only if a failure by counsel to provide effective representation is 
manifest or sufficiently brought to their attention'; en dit laatste was bier niet 
het geval: alles speelde zich af in een heel kort tijdsbestek en betrokkene klaagde 
niet over de inactiviteit van zijn raadsman. 
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Uit het voorgaande blijkt dat het EHRM zich ook in deze zaak niet heeft 
uitgesproken over de vraag of het recht op rechtsbijstand een recht van de verdachte 
op aanwezigheid van zijn raadsman bij het politieverhoor impliceert. Dit neemt 
echter niet weg dat de zinsnede in de derde hiervoor gemaakte opmerking 'the 
applicant did not at the outset have the necessary legal support' niettemin de indruk 
wekt dat het EHRM zich naar aanleiding van deze zaak op het standpunt stelt dat 
de aanwezigheid van raadslieden bij de eerste verhoren van de politie wezenlijk 
is voor een 'fair trial'. Maar met deze suggestie moet men voorzichtig zijn, zoals 
met name blijkt uit de 'dissenting opinion' van rechter De Meyer. Onder verwijzing 
naar Miranda, en in het bijzonder naar de passages in deze uitspraak betreffende 
de bijstand door een raadsman voorafgaand en tijdens het politiele verdachtenver-
hoor, stelde deze dat de beginselen die in deze uitspraak van het Amerikaanse 
Hooggerechtshof zijn verwoord 'belong to the very essence of fair trial'. Hij kon 
het dan ook niet eens zijn met de uitspraak in Imbrioseia 'in which our Court fails 

to recognize and apply them'. 

2.1.4 	De zaak-John Murray v. United Kingdom 

Enkele jaren later, in 1996, leek het erop dat het EHRM zich eindelijk wel zou 
moeten uitspreken over het (vermeende?) recht op rechtsbijstand tijdens het politiele 
verdachtenverhoor, en dit in de zaak-John Murray v. United Kingdom. Deze zaak 
speelde zich in 1990 en later af in Noord-lerland. Murray werd op 7 januari van 
dat jaar aangehouden op verdenking van betroklcenheid bij vrijheidsberoving (en 
op termijn mogelijk moord) van een informant van de Royal Ulster Constabulary 
(RUC). De verdenking was onder meer gebaseerd op het feit dat een politieman 
hem de trap had zien afkomen in het pand waar de informant door de IRA werd 
vastgehouden. Op 8 en 9 januari werd hij in totaal 12 keer verhoord en conform 
art. 3 van de Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989 werd hem 
voor de aanvang van deze verhoren telkens medegedeeld dat hij niet verplicht was 
iets te zeggen, maar dat als hij naliet een feit te vermelden 'which you rely on 
in your defence in court, your failure to take this opportunity to mention it may 
be treated in court as supporting any relevant evidence against you. If you do wish 
to say anything, what you say may be given in evidence'. Verder kreeg zijn 
raadsman geen toestemming om bij deze verhoren aanwezig te zijn. Op last van 
een hoofdinspecteur van de RUC werd de raadsman conform art. 15 van de 
genoemde wet trouwens voor de eerste 48 uur na zijn opsluiting ilberhaupt de 
toegang tot zijn client geweigerd omdat deze hoofdinspecteur 'reasonable grounds' 
had om te geloven 'that the exercise of the right of access would, inter alia, interfere 
with the gathering of information about the commission of acts of terrorism or 
make it more difficult to prevent an act of terrorism'. De rechter die Murray in 
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1991 veroordeelde trok inderdaad 'very strong inferences' tegen de verdachte omdat 
hij tegenover de politie had geweigerd zich uit te spreken over zijn aanwezigheid 
in het betrokken pand en omdat hij hij had geweigerd 'to give evidence in his own 
defence when called upon by the Court to do so'. En de appelrechter ging in deze 
redenering mee want er was inderdaad sprake van 'a formidable case against (the 
applicant)'. 

Murray stelde in Straatsburg dat in strijd met art. 6(1) en art. 6(2) EVRM 
zijn recht op stilzwijgen en zijn recht om niet te hoeven meewerken aan zijn eigen 
veroordeling waren geschonden en dat de weigering van toegang tot zijn raadsman 
een schending vormde van art. 6(1) in samenhang met art. 6(3)(c). Zijn klacht 
brengt ons dus allereerst midden in het debat dat al sinds jaren in Groot-Brittarmie 
woedt over het 'right to silence'. Anders dan velen in dit land zullen hebben 
verwacht vond het EHRM in dit geval niet dat er sprake was van schending van 
de eerstgenoemde artikelen. Na te hebben vastgesteld dat het EVRM inderdaad 
de genoemde rechten waarborgt ook al worden zij als zodanig niet in de tekst van 
art. 6 genoemd, maar ook dat het 'right to silence' geen absoluut recht is en dat 
het onder omstandigheden dus heel wel denkbaar is dat het voortdurende stilzwijgen 
van een verdachte implicaties heeft voor de beoordeling van het bewijs tegen hem, 
ging het Hof met de Britse rechters mee dat 'having regard to the weight of the 
evidence against the applicant (...) the drawing of inferences from his refusal, at 
arrest, during police questioning and at trial, to provide an explanation for his 
presence in the house was a matter of common sense and cannot be regarded as 
unfair or unreasonable in the circumstances'. Het verweer van Murray dat het niet 
fair was om gevolgen te verbinden aan zijn stilzwijgen op het moment dat hij nog 
niet het voordeel van juridisch advies had gehad werd door het EHRM dus ook 
verworpen. Niet alleen omdat Murray zich vanaf het begin - de allereerste 
politieverhoren - tot het einde toe - zijn veroordeling - had beroepen op het 
zwijgrecht, maar ook omdat het niet wilde speculeren over de vraag of hij dit had 
gedaan op advies van zijn raadsman. 

Een heel andere vraag was of de weigering van toegang tot de raadsman als 
zodanig gedurende 48 uur wel in overeenstemming was met (art. 6(3)(c) van het 
EVRM. Op dit punt oordeelde het EHRM dat dit niet het geval was. Het vond dat 
'the applicant's denial of access to a lawyer during the first 48 hours of his police 
detention' inderdaad een schending uitmaakte van deze bepaling in samenhang 
met art. 6(1). Deze uitspraak laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Netzomin 
als zijn opmerking die er in het arrest direct aan voorafgaat, namelijk dat met deze 
uitspraak nog .niets is gezegd over de vraag of verdachten recht hebben op de 
aanwezigheid van hun raadsman tijdens het politiele verdachtenverhoor. Gelet 
op het belang van deze opmerking wordt zij hier volledig en letterlijk geciteerd: 
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'In his written submissions to the Court, the applicant appeared to make the further 
complaint under this head that his solicitor was unable to be present during police 
interviews. However, whether or not this issue formed part of the complaints 
admitted by the Commission, in any event its examination o f the case was limited 
to that of the question of his access to a lawyer. Moreover, the case as argued before 
the Court was, in the main, confined to this issue. In these circumstances, and 
having regard to the Court's finding that he ought to have had access to a lawyer, 
it is not necessary to examine this point'. 

Dit neemt niet weg dat het EHRM zelf wel voor enige verwarring zorgt 
omtrent de draagwijdte van zijn conclusie, omdat het in de aanloop hiernaar toe 
de termen 'detention' and 'interrogation' door elkaar haalt, hoewel het toch om 
heel verschillende.dingen gaat. Het neemt hier als uitgangspunt dat gelet op de 
geldende wetgeving in Noord-Ierland 'it is of paramount importance for the rights 
of the defence that an accused has access to a lawyer at the initial stages of police 
interrogation. It observes in this context that, under the Order, at the beginning 
of police interrogation, an accused is confronted with a fundamental dilemma 
relating to his defence. If he chooses to remain silent, adverse inferences may be 
drawn against him in accordance with the provisions of the Order. On the other 
hand, if the accused opts to break his silence during the course of interrogation, 
he runs the risk of prejudicing his defence without necessarily removing the 
possibility of inferences being drawn against him. Under such conditions the 
concept of fairness enshrined in Article 6 requires that the accused has the benefit 
of the assistance of a lawyer already at the initial stages of police interrogation. 
To deny access to a lawyer for the first 48 hours of police questioning, in a situation 
where the rights of the defence may well be irretrievably prejudiced, is - whatever 
the justification for such a denial - incompatible with the rights of the accused 
under Article 6.' 

2.1.5 	De zaak-Selmouni v. France 

Fen zaak die mede met het oog op wat volgt hier evenmin buiten beschouwing 
kan blijven is de zaak-Selmouni v. France.' In deze zaak was door betrokkene 
- die op 25 november 1991 in Parijs werd aangehouden op grond van verdenlcing 
van betrokkenheid bij een handeltje in heroine tussen Nederland en Frankrijk - 
een klacht ingediend wegens schending van zowel art. 3 als art. 6(1) EVRM door 
de manier waarop hij tijdens zijn detentie door de Franse politie was aangepakt 
bij haar opeenvolgende verhoren. Kort gezegd kwam het erop neer dat zijn 

12 	EHRM 28 juli 1999, nr. 25803/94 (Selmouni v. France). Zie omtrent deze uitspraak onder 
meer deflect van H. Ingelse in het NJCM-Bulletin 2000, p. 685-692 en verder N. Uildriks, 
'Police torture in France', Netherlands Quarterly of Human Rights 1999, p.4!1-423. 
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verhoorders, vijf in getal, hem bij herhaling urenlang - af en toe zelfs met een stuk 
hout - over heel zijn lichaam hadden geslagen en hem enkele keren aan zijn haren 
hadden omhoog getrokken. Toen hij op een gegeven moment weigerde om de penis 
van een van de politiemensen af te zuigen, urineerde deze over hem heen. Even 
later staken politiemensen een korte knuppel in zijn anus. Verschillende artsen 
stelden in de loop van de tijd zijn verwondingen vast; ook al omdat Selmouni - uit 
schaamte - pas enige tijd later vertelde over het sexueel geweld dat op hem was 
toegepast, konden zij echter met meer bepalen of hij inderdaad anaal was verlcracht 
of niet. 

Het onderzoek dat naar aanleiding van zijn aangifte werd ingesteld, sleepte 
jarenlang aan. Uiteindelijk werden de betrokken politiemensen pas in 1999 in hoger 
beroep veroordeeld voor de gewelddadigheden die zij op Selmouni hadden begaan; 
bij gebrek aan bewijs werden zij evenwel vrijgesproken van anale verlcrachting. 
Overigens kwam het gerechtshof tot de conclusie dat de stukken die de betroklcen 
politiemensen hadden opgesteld volstrekt onbetrouwbaar waren en dat dit een 
bijzonder ernstige bevinding was omdat 'the entire functioning of the criminal 
justice system rests on the reliance that may be placed on the reports of senior police 
officers and their assistants'. Desalniettemin bracht de Franse regering in 
Straatsburg naar voren dat het EHRM niet bevoegd was omdat Selmouni nog niet 
alle rechtsmiddelen in Frankrijk had uitgeput. Het EHRM verwierp dit verweer 
met het argument dat de betrokken overheden 'did not take the positive measures 
required in the circumstances of the case to ensure that the remedy referred to by 
the Governement was effective'. Het vond daarenboven dat er duidelijk sprake 
was van schending van art. 6(1) EVRM omdat de hele strafprocedure onredelijk 
lang had geduurd. 

Lang stond het EHRM ook stil bij de vraag of er in dit geval sprake was van 
marteling of van onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van art. 3 
EVRM. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak, met name in de zaalc-Ireland 
v. the United Kingdom in 1978, herhaalde het dat art. 3 'enshrines one of the most 
fundamental values of democratic societies. Even in the most difficult circumstan- 
ces, such as the fight against terrorism and organised crime, the Convention 
prohibits in absolute terms torture or inhuman or degrading treatment or 
punishment'. Dat er in dit geval zonder meer van het laatste sprake was stond voor 
het EHRM wel vast. Maar het liet er ook geen twijfel over bestaan dat een aantal 
van de ernstige misdragingen moesten worden beschouwd als 'acts of torture'. 

Opmerkelijk tenslotte is dat het EHRM zich ook in dit geval met liet verleiden 
tot een nadere invulling van de betekenis van het recht op rechtsbijstand bij de 
aanvang van het strafrechtelijk onderzoek. Natuurlijk, door Selmouni was dit punt 
niet opgeworpen en in die zin was het EHRM ook niet gehouden om het te 
behandelen. Maar feit is dat Selmouni in de periode waarin hij werd gemarteld 
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door de Franse politie wel verschillende keren werd onderzocht door artsen, maar 
op geen enkel moment welke vorm van rechtsbijstand dan ook genoot. En dit feit 
had een reden kunnen zijn voor het EHRM om de kwestie van de rechtsbij stand 
en in het bijzonder de kwestie van de aanwezigheid van de raadsman bij het 
politieverhoor aan een nader onderzoek te onderwerpen. Want is er een beter middel 
denkbaar om politiele marteling tijdens verdachtenverhoren aan politiebureaus 
zoveel mogelijk tegen te gaan? Het deed dit echter niet en maakte zelfs geen enkele 
allusie op deze kwesties. Naar het waarom hiervan heeft men slechts het raden. 

2.1.6 	De zaken Condron, Averill en Magee v. the United Kingdom 

Tenslotte kan hier niet voorbij worden gegaan aan enkele recente Britse zaken 
waarin in het spoor van John Murray v. the United Kingdom opnieuw het 'right 
to silence', ook in relatie tot het vraagstuk van de rechtsbijstand tijdens het politiele 
verdachtenverhoor, centraal stond. Mede uit plaatsgebrek zullen hiema enkel de 
voor ons voomaamste aspecten van deze zaken worden aangestipt. 

In de zaak-Condron v. the United Kingdom waarin het EHRM op 2 mei 2000 
uitspraak deed, wijst het er onder meer op dat waar het zwijgrecht en het recht 
om niet aan zijn eigen veroordeling te hoeven meewerken tot de kemstuldcen van 
een 'fair trial' behoren, het niet te verenigen zou zijn met deze rechten om - anders 
dan in Murray bijyoorbeeld - een veroordeling enkel of hoofdzakelijk te baseren 
op het stilzwijgen van de beschuldigde of op diens weigering om vragen te 
beantwoorden of bewijs tegen zichzelf te leveren." Dit was in deze zaak - waarin 
de veroordeelden opwierpen dat de rechter hun 'no comment" police interviews' 
had moeten uitsluiten van het bewijs omdat zij enkel het advies van hun raadsman 
hadden opgevolgd om geen antwoord te geven op de gestelde vragen en het Court 
of Appeal had geoordeeld dat de rechter de jury weliswaar verkeerd had geinstru-
eerd op dit punt, maar dat hierom de veroordeling niet onterecht was gegeven gelet 
op het gewicht van het bewijs tegen de beklaagden - echter niet het geval; van 
schending van art. 6(1)(2) en 3 (b) en (c) EVRM was dan ook geen sprake. In het 
verlengde van dit uitgangspunt snijdt het EHRM onder meer het punt aan dat de 
Britse regering had opgeworpen, namelijk dat de raadsman van de verdachten in 
dit geval 'was present throughout the whole of their interviews and was able to 
advise them not to volunteer any answers to the questions put to them'. Het EHRM 
waardeert dit bijzonder positief omdat 'the fact that an accused person who is 
questioned under caution (namelijk dat het iemands verdediging kan schaden als 
hij tijdens zijn ondervraging door de politie dingen niet vermeldt waarop hij zich 
later voor de rechter beroept, CF) is assured access to legal advice, and in the 

13 	EFIRM 2 mei 2000, nr. 35718/97 (Condron v. the United Kingdom). 
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applicant's case the physical presence of a solicitor during police interview, must 
be considered a particular important safeguard for dispelling any compulsion to 
speak which may be inherent in the term of the caution'. Het EHRM gaat echter 
niet zover - laat dit meteen gezegd zijn - om te stellen dat er onder (art. 6 van) het 
EVRM in het algemeen sprake is van een recht op aanwezigheid van een raadsman 
tijdens politiele verdachtenverhoren. Verder wijst het er nog op dat het feit dat 
een raadsman een beschuldigde heeft geadviseerd om tegenover de politie het 
stilzwijgen te bewaren 'must also be given appropriate weight by the domestic 
court'. Want 'there may be good reason why such advice may be given', in dit 
geval bijvoorbeeld dat - althans naar het oordeel van de raadsman - de betrokken 
verdachten niet in de conditie waren om vragen te beantwoorden. Met andere 
woorden: de vrees dat raadslieden verdachten zullen aanraden om te zwijgen tijdens 
politiele verdachtenverhoren kan voor het EHRM - zo lijkt het tenminste - op 
zichzelf waarschijnlijk geen voldoende reden zijn om hen te weren bij de aanvang 
van het strafrechtelijk onderzoek, en mogelijks ook bij deze verhoren zelf. Maar 
dit is een conclusie die geheel en al voor mijn rekening komt. 

De zaak-Averill v. the United Kingdom waarover het EHRM op 6 juni 2000 
een uitspraak deed, betreft - anders dan de zaak-Condron - opnieuw een Noord-Ierse 
zaak.' Zij vertoont grote gelijkenis met de zaak-John Murray, in die zin dat ook 
in dit geval de klacht betrekking had op het feit dat de betrokkene langere tijd geen 
toegang lcreeg tot zijn raadsman, in dit geval weliswaar geen 48 uur maar 24 uur. 
Daarenboven kon hij geen aanspraak maken op de aanwezigheid van zijn raadsman 
tijdens de verhoren door de politie omdat verdachten van terroristische delicten 
wettelijk niet over dit recht beschiklcen. Volgens klager was een en ander in strijd 
met art: 6(1) in samenhang met art. 6(3)(c), en dit temeer omdat in Engeland de 
anti-terrorisme wetgeving aangehouden personen wel het recht geeft om een 
raadsman bij hun politieverhoor te hebben en dit verhoor bovendien op band wordt 
opgenomen. Het EHRM gaat wel mee met de eerstgenoemde klacht van Averill: 
alle omstandigheden in aanmerking genomen was hier sprake van schending van 
art. 6(1) in samenhang met art. 6(3)(c) EVRM: 
'Even though the applicant was denied access to a lawyer for a shorter period than 
was applied to John Murray, a refusal to allow an accused under caution to consult 
a lawyer during the first 24 hours of police questioning must still be considered 
incompatible with the rights guaranteed to him by Article 6. The situation in which 
the accused finds himself during that 24-hour period is one where the rights of 
the defence may well be irretrievably prejudiced on account of the above-mentioned 
dilemma which the Order presents for the accused (...). As a matter of fairness, 

14 	EHRM 6 juni 2000, nr. 36408/97 (Averill v. the United Kingdom). 
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access to a lawyer should have been guaranteed to the applicant before his 
interrogation began.' 

Merkwaardig genoeg voegt het EHRM hieraan toe dat 'having regard to that 
conclusion the Court finds it unnecessary to consider the applicant's complaint 
concerning the refusal to allow his sollicitor to be present during interview'. 
Merkwaardig, omdat in het geheel niet duidelijk is wat deze toegift betekent. SteIt 
het EHRM zich hiermee op het standpunt dat het recht op toegang tot een raadsman 
het recht op diens aanwezigheid bij het verdachtenverhoor impliceert en is het 
hierom van mening dat het niet noodzakelijk is aan deze laatste kwestie apart 
aandacht te schenken? Of meent het dat dit niet het geval is en meent het om wat 
voor reden dan ook verder niet speciaal aandacht te moeten schenken aan het 
laatstbedoelde recht? Omdat de eerste interpretatie in het licht van de overwegingen 
van het EHRM in de zaak-John Murray - waarin uiteindelijk wel duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen 'detention' en 'interrogation' - moet worden 
verworpen, blijft - ongeluklcig genoeg, want volstrekt onbevredigend - de tweede 
over. 

In de andere Noord-Ierse zaak - de zaak-Magee v. the United Kingdom - gaat 
het eveneens om een klacht over uitstel van toegang tot de raadsman, ofschoon 
de betrokkene onmiddellijk na zijn aankomst op het politiebureau had gevraagd 
om deze te mogen spreken." Hij werd op de dag van zijn aanhouding en de twee 
daaropvolgende dagen in totanl negen keer ondervraagd waarbij het volgens zijn 
zeggen enkele keren kwam tot klappen op zijn hoofd en in zijn maag. Pas daarna 
kreeg hij de toestemming om te overleggen met zijn raadsman die overigens 
aantekeningen maakte van zijn klachten over mishandeling. Het EHRM herhaalt 
- ander verwijzing naar John Murray - dat, gegeven de wettelijke situatie in Noord-
Ierland en het dilemma dat hieruit voor verdachten voortvloeit, 'the concept of 
fairness requires that the accused have the benefit of the assistance of a lawyer 
already at the initial stages of the police interrogation', en dit zeker in de context 
van de omgeving waarin hij werd ondervraagd. Met dit laatste doelt het EHRM 
op de omstandigheden die heersen in het Castlereagh Holding Centre waar Magee 
werd ondervraagd. Zich beroepend op een analyse van deze omstandigheden door 
het EVM stelt het EHRM: 
'The austerity of the conditions of his detention and his exclusion from outside 
contact were intended to be psychologically coercive and conducive to breaking 
down any resolve he may have manifested at the beginning of his detention to 
remain silent. Having regard to these conditions, the Court is of the opinion that 
the applicant as a matter of procedural fairness, should have been given access 

15 	Dit arrest werd eerder aangehaald in noot 6. 
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to a solicitor at the initial stages of the interrogation as a counterweight to the 
intimidating atmosphere specifically devised to sap his will and make him confide 
in his interrogators'. 

Ondanks het feit dat deze omschrijving van de omstandigheden waarin Magee 
werd verhoord in menig opzicht doen denken aan de omschrijving van de 
verhoorsituatie in Miranda, lijkt de conclusie die het EHRM eraan verbindt slechts 
gedeeltelijk op die van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Nog steeds immers 
zaait het EHRM verwarring over de implicaties van het recht op rechtsbijstand 
bij het aanvang van het strafrechtelijk onderzoek door de termen 'detention' and 
'interrogation' ten onrechte als synoniemen te gebruiken en door geen duidelijk 
onderscheid te maken tussen 'access', 'assistance' en 'presence'. 

2.1.7 	Tot besluit: het standpunt van het EHRM 

Het staat buiten kijf dat het EHRM overtuigd is van het belang van de politiele 
fase respectievelijk de rol van de politie in het verdere verloop en de uiteindelijke 
uitkomst van strafprocedures. Hierom beklemtoont het ook met zoveel nadruk 
in een aantal zaken het recht op en het belang van rechtsbijstand bij de aanvang 
ervan. Het probleem in zijn jurisprudentie is dan ook niet zozeer gelegen in de 
vraag of een (aangehouden) verdachte in een vroeg stadium vrijelijk met een 
raadsman moet lcunnen overleggen over zijn zaak. Dit ligt voor het EHRM duidelijk 
besloten in het recht op rechtsbijstand zoals dit in art. 6(3)(c) is geformuleerd. 
Begrijpelijk kan men zeggen, want zonder een recht op vrij verkeer met zijn 
raadsman stelt een recht op rechtsbijstand niet veel voor, toch zeker niet in het 
licht van de taakomschrijving van de raadsman die in Can is gegeven. Dit recht 
kan onder omstandigheden uit vrees voor misbruik wel enige tijd worden beperkt 
maar dan toch niet op grond van vage insinuaties over bijvoorbeeld collusie (S. 
v. Switzerland). 

Het probleem is wel dat het EHRM zich tot op heden nimmer duidelijk heeft 
uitgesproken over de vraag of het recht op rechtsbij stand ook het recht op 
aanwezigheid van de raadsman tijdens het politieverhoor irnpliceert. Enkele keren 
heeft het EHRM wel de indruk gewekt dat dit het geval is (in Imbrioscia) en 
suggereerde het zelfs dat de aanwezigheid van een raadsman een belangrijke 
waarborg vormt tegen inbreuken op het zwijgrecht van verdachten (in Condron), 
maar expliciete uitspraken in die zin liggen er niet. Daarenboven is het zowel 
opmerkelijk dat het EHRM in enkele zaken moedwillig heeft afgezien van de 
beantwoording van die vraag (John Murray), als dat het in andere zaken deze vraag 
helemaal niet heeft aangesneden waar dit wellicht voor de hand had gelegen 
(Selmouni). 
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De duidelijkheid die het EHRM op deze manier heeft geschapen wordt overigens 
wel ondermijnd door onzorgvuldig taalgebruik in diverse arresten. Met name het 
feit dat enkele keren (juist ook in John Murray) de termen 'detention' en 
'interrogation' als synoniemen worden gebruikt terwijlzij toch ook in de gevallen 
waarom het gaat duidelijk verschillende dingen betekenen, moet worden betreurd. 
Men kan iemand tijdens zijn 'detention' best een recht op vrij verkeer met een 
raadsman geven zonder dat dit een recht op aanwezigheid tijdens de 'interrogation' 
impliceert. Een strikt onderscheid tussen deze beide rechten is overigens des te 
meer aangewezen nu het EHRM in Imbrioscia zonder omwegen heeft gesteld dat 
de Partijen bij het EVRM - gelet op het onbepaalde karakter van het recht op 
rechtsbijstand zoals dit in art. 6(3)(c) is omschreven - een zekere vrijheid hebben 
om dit recht naar eigen goeddunken in te vullen. Waar het in het algemeen om 
gaat is dat in het concrete geval over het geheel genomen kan worden gesproken 
van een eerlijk proces. Anders had het EHRM in Imbrioscia trouwens nooit tot 
de conclusie kunnen komen dat de afwezigheid van de raadsman bij het overgrote 
deel van de (politie)verhoren in dit geval geen schending vormde van het EVRM. 
Diens aanwezigheid is dus in elk geval geen absoluut vereiste om van een eerlijk 
proces te kunnen spreken. 

Natuurlijk is de vraag gewettigd waarom het EHRM zich in al die jaren nog 
steeds niet duidelijk heeft uitgesproken over zulk een belangrijke lcwestie als het 
recht van verdachten op de aanwezigheid van bun raadsman bij het politieverhoor. 
Wellicht moet het antwoord op deze vraag echter in de vraag zelf worden gezocht: 
het controversiele karakter van deze kwestie in Europa. In sommige landen bestaat 
dit recht wel, in andere is er niet alleen geen sprake van, maar bestaat er ook veel 
verzet tegen, zoals hiema zal blijken. En dus is het misschien niet te ver gezocht 
dat het EHRM wacht op een goede, althans een betere gelegenheid - bijvoorbeeld 
niet gelieerd aan de problematiek van de terreur(bestrij ding) in Noord-Ierland — 
om zich over dit recht uit te spreken. 

2.2 	De rapporten van het CVM 

Het is hier natuurlijk niet de plaats om breedvoerig in te gaan op het Europees 
Verdrag ter Voorkoming van Marteling en Onmenselijke of Vemederende 
Behandeling of Bestraffmg van 1987 en op de organisatie en werking van het CVM. 
Wel moet worden onderstreept dat het CVM - anders dan het EHRM - niet bedoeld 
is om art. 3 EVRM te interpreteren en ook niet om van geval tot geval te 
onderzoeken of er in een bepaald land sprake is (geweest) van schending van dit 
artikel. Zijn taak bestaat er hoofdzakelijk in om in elk land dat Partij is bij het 
verdrag regelmatig en zonodig ad hoc 'fact finding missions' uit te voeren en op 
grond van de verzamelde informatie aanbevelingen te doen over de versterking 

688 



Bijzonder deel 	De toelating van de raadsman tot het politiele verdachtenverhoor 

van de bescherming van personen, die om welke reden clan ook van hun vrijheid 
zijn beroofd, tegen marteling of onmenselijke en vernederende behandeling of 
bestraffing.' De resultaten van de missies van het CVM worden neergelegd in 
een rapport aan de betrokken regeringen die op hun beurt het recht hebben hierop 
schriftelijk te reageren. Het is overigens aan de regeringen om te bepalen of deze 
stukken worden gepubliceerd. Bijna in alle gevallen geven zij hiervoor het groene 
licht. 

Juist omdat het CVM - complementair aan de eerder reactieve/repressieve 
manier van optreden van het EHRM - vooral op een preventieve manier is betrokken 
bij de verwezenlijking van een onderdeel van het EVRM dat in het algemeen 
dikwijls in verband wordt gebracht met de kwestie die ons hier interesseert: de 
toelating van raadslieden bij het politiele verdachtenverhoor, ligt het voor de hand 
om te bezien hoe het CVM in zijn rapporten deze kwestie behandelt en hoe de 
regeringen er in hun reacties tegenover staan. Vanzelfsprekend blijft de bespreking 
van deze rapporten en reacties beperkt tot de landen die in deze vergelijkende studie 
centraal staan. 

2.2.1 	De rapporten over de situatie in Frankrijk 

Tot op heden werden er door het CVM drie rapporten over de situatie in Franlcrijk 
gepubliceerd. In het rapport over zijn bezoek in 1991 wees het EVM erop dat het 
tamelijk veel klachten had ontvangen over de slechte behandeling van arrestanten 
door met name de politiediensten.'' Hierbij verwees het naar vuistslagen, klappen 
met telefoonboeken, psychologische pressie en onthouding van voedsel en 
geneesmiddelen. En vervolgens trok het CVM uit de hele situatie de niet geringe 
conclusie `qu'une personne privee de sa liberte par les forces de l'ordre court un 
risque non negligeable d'être maltraitee'. Om dit risico in te perken deed het comite 
diverse aanbevelingen, maar de aanbeveling die ons het meest interesseert, is 
natuurlijk dat de Franse regering zo spoedig mogelijk voor arrestanten een recht 
op toegang tot een advocaat moest scheppen en dat dit recht het volgende zou 
moeten inhouden: 'A la fois au contact et A la visite de l'avocat et, en principe, 
le droit A la presence de celui-ci lors des interrogatoires' . Ook beval het aan om 
een gedragscode voor het politiele verdachtenverhoor te ontwikkelen waarin onder 
meer kwesties als de identiteit van de verhoorders, de duur van de verhoren en 

16 	In de loop der jaren is er heel wat gepubliceerd over het onderhavige verdrag en het 
bijbehorende comite. Zie echter met name M. Evans & R. Morgan, Preventing torture, Oxford 
1998. Informatief is ook nog altijd K. Ginther, 'The European Convention for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment', European Journal of 
International Law 1990, p. 123-130. 

17 	Council of Europe, Rapport au Gouvernement de la Republique Francaise etc., Strasbourg 
CPT/Inf (93) 2, p. 13-14, 23-26. 
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het verhoren van mensen die onder invloed zijn, zouden worden geregeld. Tenslotte 
gaf het de Franse regering in overweging om de verhoren door de politie 
systematisch op band op te nemen. 

Deze wees er in 1993 in een eerste reactie op dat in het kader van de 
herziening van het Wetboek van Strafvordering met ingang van 1 januari 1994 
de aangehouden verdachte op grond van art. 63 lid 4 vanaf het begin van zijn 
aanhouding (' garde a vue') mag vragen om een onderhoud met een advocaat, door 
hem zelf gekozen of hem op verzoek ambtshalve toegewezen door de deken, dat 
deze advocaat mag communiceren met de verdachte 'dans des conditions qui 
garantissent la confidentialite de l'entretien', dat hij na afloop van dit onderhoud 
dat niet langer mag duren dan dertig minuten, aantekeningen mag maken die zullen 
worden gevoegd bij het dossier, en dat hij achteraf met niemand mag praten over 
dit onderhoud zolang de aanhouding van de betroklcen verdachte duurt. Verder 
gaf zij aan dat Franlcrijk met het treffen van deze maatregelen niet alleen tegemoet 
was gekomen aan de belangrijkste aanbevelingen van het EVM maar ook een 
situatie had gecrederd die in het merendeel van de Europese landen reeds was 
bereikt. Waar de Franse regering echter totaal aan voorbijging, was: het recht van 
aanwezigheid van een raadsman bij het verhoor en een gedragscode ten aanzien 
van politiele verdachtenverhoren. Wel gaf zij aan niets te voelen voor de 
elektronische registratie van verhoren. Een dergelijke maatregel leek haar 'un peu 
redondant avec le renforcement du formalisme de la garde a vue prevu dans les 
dispositions du projet de reforme de la procedure Bij dit alles kan worden 
aangetekend dat op het moment dat deze eerste reactie werd geschreven de zaak-
Selmouni in Frankrijk zelf reeds volop speelde. 

In haar definitieve reactie uit 1994 wees de Franse regering erop dat er 
verschillende belangrijke wijzigingen waren voorzien met betrekking tot het 
genoemde art. 63, in het bijzonder dat het onderhoud met een advocaat pas kan 
plaatsgrijpen 20 uur na het begin van de aanhouding, dat de advocaat voor het 
onderhoud met zijn client moet worden genformeerd over de aard van het misdrijf 
waarvan deze wordt verdacht, dat van deze mededeling melding moet worden 
gemaakt in het proces-verbaal en dat het onderhoud met een advocaat pas na 36 
uur kan plaatsvinden wanneer het onderzoek betreldcing heeft op 'des faits relevant 
de la criminalite organisee et limitativement enumeres'. De tijdigheid' van het 
recht op toegang tot een advocaat werd in de nieuwe voorstellen dus belangrijk 
teruggeschroefd. Opnieuw werd overigens niet gerept van de aanwezigheid van 
de raadsman bij het politieverhoor of van een gedragscode betreffende verhoren. 
Wel wees de Franse regering erop dat zij nu had voorzien in een systeem om de 
rechtsbijstand aan aangehouden verdachten te betalen en om zo de daadwerkelijke 

18 	Ibidem, di. 2, p. 35-38. 
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toepassing van de betrokken bepalingen in de praktijk mogelijk te maken. In 1993 
was men aan deze belangrijke kwestie voorbijgegaan. 19  

In 1994 bracht het CVM opnieuw een - ditmaal kort - bezoek aan Frankrijk, 
in het bijzonder aan een aantal politiebureaus in (de omgeving van) Parijs. Dit 
bezoek had vooral betrekking op de (wan)toestanden die het de eerste keer had 
geconstateerd in een aantal bureaus van de politieprefectuur. In het rapport dat 
het CVM in 1996 omtrent dit tweede bezoek publiek maakte, werd evenwel 
voorbijgegaan aan de problematiek van de rechtsbijstand aan aangehouden 
verdachten op deze bureaus.' 

Het CVM rapporteerde in 1998 publiekelijk over het derde (uitgebreide) 
bezoek dat het in oktober 1996 aan Frankrijk bracht.' Deze keer maakte het 
opnieuw melding van vele klachten aan het adres van de politie - niet de 
gendarmerie ! - over slechte - somtijds uitermate gewelddadige - behandeling bij 
de aanhouding en tijdens het verhoor, bijvoorbeeld iemand met zijn armen op de 
rug geboeid aan zijn boeien omhoogtrekken of iemand een emmer op het hoofd 
zetten en met een stok bij herhaling op die emmer slaan. Het is dan ook geen 
wonder dat het CVM wederom zijn grote zorgen uitsprak over de behandeling 
die arrestanten bij de politie, met name in Parijs, te verduren hebben en erop 
aandrong dat tal van maatregelen zouden worden getroffen om dit zo spoedig 
mogelijk over heel de linie tegen te gaan. In dit kader tekende het CVM aan dat 
het niet geluldcig was met het feit dat verdachten slechts 20 uur na hun aanhouding 
contact kunnen hebben met een advocaat, omdat naar zijn ervaring 'la periode 
qui suit immediatement la privation de liberte est celle oil le risque d'intimidation 
et de mauvais traitements physiques est le plus grand. En consequence, la possibilite 
pour les personnes en garde a vue d'avoir acces a un avocat des le debut de leur 
privation de liberte est une garantie fondamentale contre les mauvais traitements. 
L'existence de cette possibilite aura un effet dissuasif sur ceux qui seraient enclins 
a maltraiter les personnes detenues; en outre, un avocat est bien place pour prendre 
des mesures qui s'imposent si des personnes ont effectivement ete maltraitees'. 
En wat de inhoud van het recht op toegang tot een advocaat behelst, wees het CVM 
nog eens nadrukkelijk op twee aspecten: 
- ten eerste behelst dit recht dat een aangehouden verdachte zich 'en prive' kan 

onderhouden met zijn advocaat; 
- ten tweede omvat het naar de mening van het CVM `de beneficier de la presence 

d'un avocat pendant tout interrogatoire merle par la police/ gendarmerie (que 

19 	Council of Europe, Rapport de suivi du Gouvernement francais etc., Strasbourg CPT/Inf 
(94) 1, p. 22-23. 

20 	Council of Europe, Rapport au Gouvenement de la Republique francaise etc., Strasbourg 
CPT/Inf (96) 2. 

21 	Council of Europe, Rapport au Gouvernement de la Republique francaise etc., Strasbourg 
CPT/Inf (98) 7. 
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ce soit pendant ou apres la periode initiale de garde A vue). Bien entendu, le 
fait qu'une personne detenue ait indique qu'elle souhaite la presence d'un avocat 
ne devrait pas empecher la police/gendarmerie de commencer a l'interroger 
sur des questions urgentes avant que l'avocat n'arrive. Le remplacement de 
l'avocat qui empecherait le bon deroulement d'un interrogatoire pourrait 
egalement etre prevue, etant entendu qu'une telle possibilite devrait etre 
etroitement circonscrite et faire l'objet de garanties appropriees'. 

Tenslotte kwam het CVM nog terug op het belang van een gedragscode voor 
politieverhoren. Het Wetboek van Strafvordering kent wet een aantal principes 
in verband hiermee, maar dit neemt niet de noodzaak van een code weg `decrivant 
en detail la demarche A adopter sur un certain nombre de points specifiques (...)'. 
De voorlopige reactie van de Franse regering op deze punten was opnieuw 
betrekkelijk afhoudend. 22  De aanwezigheid van advocaten bij het politieverhoor 
werd opnieuw in het geheel buiten beschouwing gelaten. Dit punt is kennelijk voor 
haar onbespreekbaar. En bij de gedragscode voor politieverhoren werd slechts 
opgemerkt dat er aandacht aan zou worden besteed in de ethische code die voor 
de politie in de maak was. Wat de toegang van de aangehouden verdachte tot een 
advocaat in het algemeen betreft nam de Franse regering deze keer het standpunt 
in dat werd overwogen 'de permettre a l'avocat de pouvoir intervenir des la 
premiere heure de la garde A vue', maar onder de nodige voorbehouden: Tette 
intervention n'apparait cependant pas souhaitable en matiere criminelle, de 
terrorisme, ainsi que pour les affaires relatives aux infractions A la legislation sur 
les produits stupefiants'. 

In antwoord op deze reactie schreef de voorzitter van het CVM op 25 
november 1997 een brief aan de Franse president waarin hij met name inging op 
de kwestie van de rechtsbijstand aan aangehouden personen op de politiebureaus. 23  
Het CVM zei het zeer te waarderen dat de Franse regering overwoog om at 
rechtsbij stand mogelijk te maken bij het begin van de aanhouding, maar voegde 
bier wet direct aan toe dat de uitzonderingen die zij wilde maken `reviendrait 
vider largement de son sens cette garantie fondamentale contre les mauvais 
traitements que constitue, pour Les personnes en garde A vue, Faeces a un avocat 
des le debut de leur privation de liberte. Met klem drong het dan ook bij de Franse 
regering erop aan om af te zien van het voorgenomen beleid. Tevens bracht het, 
een stuk voorzichtiger weliswaar, ook nog eens ander de aandacht dat het recht 
op toegang tot een advocaat in zijn ogen in het bijzonder het recht op diens 
aanwezigheid bij de verhoren door politie en gendarmerie impliceert. 

22 	Council of Europe, &potties du Gouvernement de la republique francaise etc., Strasbourg 
CPT/Inf (98) 8. 

23 	Ibidem, p. 93-94. 
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De Franse regering liet zich door deze brief echter niet van de wijs brengen. In 
haar antwoord van 2 febniari 1998 bleef zij erbij dat op het principe van de toegang 
tot een advocaat de nodige uitzonderingen zouden worden gemaakt. En zij voegde 
eraan toe dat de regering niet van plan was 'de proposer au Parlement d'adopter 
une disposition de procedure penale permettant aux avocats d'assister leurs clients 
lors de leurs auditions par la police ou la gendarmerie'. 24  

In haar definitieve reactie van april 1998 op het rapport van het CVM 
betreffende het tweede uitgebreide bezoek aan Frankrijk bleef de Franse regering 
bij de standpunten die zij eerder had ingenomen. 25  

2.2.2 	De rapporten over de situatie in Belgie 

Ook de situatie in Belgie is tot nu toe twee keer het voorwerp van onderzoek door 
het CVM geweest. Het eerste bezoek vond plaats in 1993. In zijn rapport hierover 
toonde de CVM zich behoorlijk kritisch over het optreden van de Belgische politie 
tijdens ondervragingen. Het beweerde niet dat er in dit verband sprake was van 
slechte behandeling in de vorm van foltering, maar het had wel een aantal 
(steekhoudende) berichten verzameld over andere vormen van slechte behandeling 
tij dens ondervragingen door de gemeentepolitie en de rijkswacht, in het bijzonder 
ten overstaan van vreemdelingen. Hierbij noemde het CVM in het bijzonder: 
klappen, vuistslagen en schoppen. Het verbond hieraan de zwaarwegende conclusie 
dat het niet uitgesloten is dat in Belgie een persoon, in het bijzonder een 
vreemdeling, tijdens zijn detentie door de ordediensten slecht wordt behandeld. 
En dus is het niet verwonderlijk dat het CVM eveneens in dit geval de aanbeveling 
deed om aangehouden personen vanaf het begin van bun opsluiting het recht op 
toegang tot een advocaat te verlenen, met inbegrip van het recht op een onderhoud 
onder vier ogen en het recht op aanwezigheid gedurende de verhoren.' 

De Belgische regering voerde in 1995 in haar voorlopige antwoord aan dat 
deze kwestie meerdere keren aan de orde was gesteld in studies die waren gemaakt 
bij de voorbereiding van de Wet op het politieambt, maar dat er toen om diverse 
redenen was afgezien van de toekenning van zulk een recht op rechtsbijstand. 27  
Ten eerste omdat bij de onmiddellijke inschakeling van derden, en ook van een 
advocaat, eventuele lekken over het onderzoek, met alle gevolgen vandien, niet 
kunnen worden uitgesloten. Ten tweede omdat het bij administratieve en 
gerechtelijke aanhoudingen (12 respectievelijk 24 uur) gaat om relatief korte 

24 	Ibidem, p. 99-100. 
25 	Ibidem, p. 103-127. 
26 	Raad van Europa, Verslag aan de Belgische regering etc., Straatsburg CPT/Inf (94) 15, p. 

19-20, 29-30. 
27 	Council of Europe, Rapport interimaire du Gouvernement beige etc., Strasbourg CPT/Inf 

(95) 6, p. 15-16. 
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termijnen en het recht om onmiddellijk met een advocaat te kunnen overleggen 
dus 'moths indispensable' is. En ten derde omdat de directe toegang tot een 
advocaat allerhande materiele problemen stelt die tot het averechtse gevolg kunnen 
leiden dat de wettelijke termijnen die voor de duur van de aanhouding gelden 
moeten worden verlengd, bijvoorbeeld het probleem dat niet elke advocaat op elk 
willekeurig moment kan worden gecontacteerd en het probleem dat de tijd die 
zou moeten worden gewacht op de komst van een advocaat, de strikte naleving 
van de gestelde aanhoudingstermijnen under druk zou kunnen zetten. In haar 
definitieve antwoord van februari 1996 verwees de Belgische regering enkel nog 
naar dit antwoord.' Voor haar was de kous kennelijk af. 

In september 1997 bracht het CVM voor een tweede keer een uitvoerig bezoek 
aan Belgie. Het rapport hierover werd in juni 1998 gepubliceerd. Het zal niet 
verbazen dat het CVM hierin opnieuw de toegang tot een advocaat aan de orde 
stelde.' Zoals in het rapport aan de Franse regering wees het CVM ook nu op het 
feit dat juist de periode die onmiddellijk volgt op de vrijheidsbeneming de periode 
is 'oil le risque d'intimidation et de mauvais traitements physiques est le plus grand' 
en dat juist hierom de toegang tot een advocaat in deze fase een fundamentele 
waarborg vormt tegen slechte behandeling. Tevens herhaalde het CVM dat onder 
omstandigheden de toegang tot een advocaat best enige tijd - maar niet te lang - 
mocht worden uitgesteld en dat het recht op toegang naar zijn mening in beginsel 
ook het recht op aanwezigheid bij de verhoren door de politie en de rijkswacht 
impliceert; in beginsel omdat men oog moet hebben voor de omstandigheid dat 
een verhoor over urgente kwesties reeds moet kunnen beginnen voordat een 
advocaat is gearriveerd en eveneens voor de omstandigheid dat een advocaat die 
het goede verloop van een verhoor verhindert moet kunnen worden vervangen. 
En dus drong het er bij de Belgische regering opnieuw op aan 'de garantir a toute 
personne detenu par les forces de l'ordre le droit a I' acces a un avocat des le debut 
de sa detention, en tenant compte des remarques ci-dessus formulees'. 

De Belgische regering Meld in haar reactie evenwel vast aan haar standpunt." 
Opmerkelijk genoeg deze keer met enerzijds het argument dat ce droit' - zonder 
te specificeren wat precies wordt bedoeld - wordt beschermd door de art. 5, 6 en 
8 van het EVRM en anderzijds het argument dat een aangehouden verdachte naar 
Belgisch recht beroep kan doen op een advocaat na afloop van zijn verhoor door 
de onderzoeksrechter. Dat zij met deze argumenten voor een belangrijk deel 
voorbij ging aan de lcritiek van het CVM deerde haar kennelijk niet. Ten aanzien 

28 	Council of Europe, Rapport de suivi du Gouvernement beige etc. Strasbourg CPT/Inf (96) 
7, p. 5. 

29 	Council of Europe, Rapport au Gouvernement de la Belgique etc., Strasbourg CPT/Inf (98) 
11, p. 21-24. 

30 	Council of Europe, Rapport intarimaire du Gouvernemeni de la Belgique etc., Strasbourg 
CPT/Inf (99) 6, p. 17. 
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van het recht van de verdachte op de aanwezigheid van zijn raadsman bij het 
politieverhoor wees zij er overigens op dat het EHRM altijd het standpunt heeft 
ingenomen dat, wanneer het erom gaat te beoordelen of er - ook in relatie tot art. 
6(1) en 6(3)(c) - een eerlijk proces heeft plaatsgevonden, steeds `echet de prendre 
en compte l'ensemble des procedures internes dans l'affaire consideree'. Met andere 
woorden: het recht om zich te laten bijstaan door zijn advocaat tijdens het verhoor 
moet worden bezien in het licht van de totaliteit van de procedure. 

In haar definitieve rapport van juli 1999 was de Belgische regering echter 
toch wat toeschietelijker,op dit punt. Zij merkte op dat er een werkgroep was 
gevormd om de verschillende aanbevelingen van het CVM te onderzoeken en dat 
de werkzaamheden van deze werkgroep werden ingebed in de werkzaamheden 
van de commissie-Franchimont, belast met het onderzoek van de herziening van 
het Wetboek van Strafvordering. Tevens kondigde zij een werkdocument aan waarin 
niet alleen de inlichtingen zouden worden verwerkt van de verschillende diensten 
over de bestaande praktijk maar ook een analyse van de jurisprudentie van het 
EHRM en van de wetgeving in de verschillende omringende landen.' 

2.2.3 	De rapporten over de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland 

Tot nu toe bracht het CVM ook drie keer een bezoek aan de Bondsrepubliek 
Duitsland: twee algemene bezoeken, in 1991 en 1996, en een bezoek speciaal aan 
de luchthaven van Frankfurt am Main in 1998. Het rapport over dit laatste bezoek 
kan hier buiten beschouwing blijven omdat het hoofdzakelijk betrekking heeft 
op de dwangmiddelen die op de genoemde luchthaven worden gebruikt bij de 
verwijdering van illegale vreemdelingen. 

In tegenstelling tot Frankrijk werd de Bondsrepubliek Duitsland in het eerste 
rapport van het CVM, gepubliceerd in juli 1993, welhaast gecomplimenteerd met 
de professionele en beschaafde manier waarop haar politiemensen omgaan met 
arrestanten.' Niettemin had het CVM zijn twijfels betreffende de organisatie van 
de rechtsbijstand bij het begin van de vrijheidsbeneming door de politic. Onder 
verwijzing naar de betrokken artikelen van de StrafprozeBordnung (art. 163a en 
136) bracht het CVM in herinnering dat de `Beschuldigter' weliswaar bij de 
aanvang van het eerste verhoor moet worden geinformeerd over zijn recht om een 
raadsman van zijn keuze te raadplegen voordat hem vragen lcunnen worden gesteld, 
maar wees het er tegelijk op dat een `Beschuldigter' voordat hij deze status heeft 
al enige tijd als `Verclachtiger' in hechtenis kan doorbrengen en op dat moment 

31 	Council of Europe, Rapport de suivi du Gouvernement beige etc., Strasbourg CPT/Inf (99) 
11,p. 7. 

32 	Council of Europe, Report to the Government of the Federal Republic of Germany etc., 
Strasbourg CPT/Inf (93) 13, p. 14-15. 
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geen recht op toegang tot een raadsman heeft en in de praktijk ook slechts zelden 
de mogelijkheid krfigt om er een te raadplegen. Juist omdat naar zijn mening de 
periode onmiddellijk na de vrijheidsbeneming de periode is gedurende welke 'the 
risk of intimidation and ill-treatment is at its greatest' deed het CVM ook in dit 
geval de aanbeveling om personen die van hun vrijheid worden beroofd reeds direct 
bij het begin van hun hechtenis het recht te geven op toegang tot een raadsman, 
inclusief het recht om met deze vertrouwelijk te overleggen en het recht om 
aanwezig te zijn bij het verhoor, en de politie de verplichting op te leggen om een 
arrestant onmiddelijk na de vrijheidsbeneming omtrent dit recht te informeren. 
Het zou volgens het CVM zelfs goed zijn om in een register vast te leggen of een 
arrestant al dan niet was ge'informeerd over zijn rechten en of hij al clan niet hiervan 
gebruik had gemaakt. Verder beval het ook de Duitse regering aan om een 
gedragscode voor politieverhoren te ontwikkelen, waarin precies de omstandigheden 
worden aangegeven waarbinnen deze verhoren moeten plaatsgrijpen en de nonnen 
die hierbij in acht moeten worden genomen. Tenslotte gaf het CVM de Duitse 
regering in overweging om - ook met het oog op voorkoming van slechte 
behandeling - politieverhoren voortaan op band te registreren. 

De Duitse regering toonde zich in haar reactie niet erg genegen om deze 
aanbevelingen op te volgen.' Wat de aanwezigheid van de raadsman bij het 
politieverhoor betreft stelde zij dat de betroklcen bepalingen van de Strafproze-
ordnung dit alleen mogelijk maken voor verhoren door een rechter en door een 
lid van het openbaar ministerie, maar niet voor verhoren door de politie. Deze 
laatste kan evenwel een advocaat toestemming geven voor de bijwoning van het 
verhoor if there are particular grounds for this'. En het leek haar toen niet 
noodzakelijk 'to generally extend the right to presence of a lawyer because interests 
of the person concerned worthy of protection do not seem to be placed in danger 
to an unacceptable extent if the interrogation is carried out without a lawyer. It 
seems sufficient to point to the right not to make any statement'. Zonder het met 
zoveel woorden te zeggen maakte de Duitse regering bier dus gebruik van de 
positieve beoordeling van het CVM van de situatie in het land om een van de 
belangrijkste aanbevelingen terzijde te schuiven. Zij vond het ook niet nodig om 
speciale voorzieningen te treffen inzake de kennisgeving van rechten, aan 
verdachten, omdat de bestaande bepalingen van de StrafprozeBordnung op dit punt 
reeds de nodige verplichtingen opleggen aan de politie. Het voorstel om arrestanten 
via een formulier schriftelijk op de hoogte te brengen van hun rechten vond de 
Duitse regering evenmin een goed idee: heel wat arrestanten kunnen niet of 
nauwelijks lezen. Ook de ontwiklceling van een gedragscode voor politieverhoren 
sprak haar niet erg aan. Naar haar mening - gebaseerd op ervaringen en opvattingen 

33 	Council of Europe, Response of the Government of the Federal Republic of Germany etc.. 
Strasbourg CPT/Inf (93) 14, p. 6-11 . 
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van praktijkmensen - was zulk een code niet nodig en ook niet nuttig in het licht 
van de betrokken bepalingen van het wetboek - bepalingen die trouwens worden 
besproken, zo meldde zij, in de opleiding van de politie. En van elektronische 
registratie van politieverhoren was de Duitse regering ook bepaald geen voor-
stander. De invoering van een dergelijke maatregel zou de werklast van politiemen-
sen verzwaren, zou heel wat geld kosten en zou het risico van technische 
manipulatie met zich meebrengen. Niettemin was het wel mogelijk om verhoren 
op band op te nemen, namelijk wanneer de verhoorde persoon hiermee instemt. 

In het rapport dat door het CVM in juli 1997 werd uitgebracht over het bezoek 
dat het in april 1996 aan Duitsland bracht, komen vanzelfsprekend een groot deel 
van de bovengenoemde punten opnieuw aan de orde.' Om te beginnen onderstreep-
te het CVM ook nu weer dat het geen klachten had ontvangen over marteling of 
andere vormen van slechte behandeling van personen op politiebureaus. Wel hadden 
het CVM verhalen bereikt over het gebruik van buitensporig geweld bij de 
aanhouding van personen. Hierom drong het er bij de Duitse regering op aan dit 
probleem onder de aandacht van de politie te brengen. Verder wees het CVM er 
niet alleen opnieuw op dat het in zijn ogen een tekortkoming is dat arestanten niet 
onmiddellijk rechtens toegang kunnen krijgen tot een advocaat, maar schreef het 
ook tot de vaststelling te zijn gekomen dat de aanwezigheid van een raadsman 
bij het politieverhoor 'seems to be little more than a theoretical possibility', met 
name omdat de wet alleen uitdrulckelijk bepaalt dat dit kan bij het verhoor door 
een lid van het parket of een rechter; als iemand die door de politie wordt verhoord 
vraagt om de aanwezigheid van de raadsman 'the decision whether to grant that 
request also lies within the discretion of the police'. Op grond van de argumenten 
die hiervoor reeds bij herhaling zijn genoemd, hamerde het CVM er dan ook 
wederom op dat 'to have access to a lawyer from the very outset of their custody 
is a fundamental safeguard against ill-treatment' en beval de Duitse regering 
opnieuw aan dit recht te verlenen. Het CVM wees hierbij op een recente uitspraak 
van het Bundesgerichtshof (12 januari 1996) waarin wordt bevestigd dat iedereen 
die door de politie wordt ondervraagd recht heeft op toegang tot een advocaat en 
dat het de plicht van de politie is om het nodige te doen 'to help such a person 
establish effective contact with a lawyer', en vroeg de Duitse regering hem te 
informeren over de maatregelen die zij in het licht van deze uitspraak zou treffen. 
Tevens onderstreepte het CVM nog eens het nut van de uitreilcing van een formulier 
aan elke arrestant waarop zijn rechten zijn verwoord. Tenslotte beval het CVM 
de Duitse regering aan om haar standpunt inzake de registratie van politieverhoren 
op bandrecorder te willen heroverwegen. 

34 	Council of Europe, Report to the German Governement etc., Strasbourg CPT/Inf (97) 9, p. 
14-15, 18-22. 
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Het viel te verwachten dat de reactie van de Duitse regering op al deze punten 
in haar (voorlopig) antwoord afwijzend was.' Zij bleef erbij dat het volstond dat 
een aangehouden verdachte pas bij de aanvang van het eerste verhoor wordt 
medegedeeld dat hij het recht op raadpleging van een advocaat heeft, ook alvorens 
(verder) te worden verhoord. In de praktijk gaat het volgens haar zo dat als iemand 
eerst met een raadsman wil overleggen, het verhoor wordt onderbroken of 
uitgesteld. Met andere woorden: hij kan dus al in een vroeg stadium worden 
geinformeerd door een deskundige over de vraag of hij gebruik zal maken van 
zijn zwijgrecht dan wel een verklaring zal afleggen. En tegen deze achtergrond 
vond de Duitse regering het niet noodzakelijk 'to expand the lawyer's right to be 
present during a person's custody, which tends to be short'. In een adem voegde 
zij eraan toe dat 'in so far as certain requirements governing the right to access 
to a lawyer are set forth in the decision handed down by the Federal Court of Justice 
on 12 January 1996, compliance with such requirements is ensured by the Lander'. 
Evenzo zag zij opnieuw geen noodzaak voor de invoering van een gedragscode 
voor het afnemen van politieverhoren. De regering ging deze keer overigens geheel 
voorbij aan de lcwestie van de elelctronische registratie van politieverhoren. 

2.2.4 	De rapporten over de situatie in het Verenigd Koninkrijk 

Het CVM bezocht tot op heden driemaal het Verenigd Koninkrijk in zijn geheel 
- in 1990, in 1994 en in 1997 - en een keer enkel Noord-Ierland, in 1993. Omdat 
in dit land, althans in Engeland en Wales, sinds de invoering van The Police and 
Criminal Evidence Act (PACE)1984 verdachten in beginsel reeds bij het allereerste 
begin van hun hechtenis recht hebben op toegang tot een advocaat en hen dit op 
dat moment ook moet worden gezegd, zij ook expliciet recht hebben op de 
aanwezigheid van hun raadsman bij het politieverhoor en er op grond van de 
genoemde wet een 'code of practice' is ontwiklceld betreffende de manier waarop 
verdachten tijdens hun hechtenis en in het bijzonder tijdens het politieverhoor 
moeten worden behandeld, is het niet verwonderlijk dat de commentaren van het 
CVM in de opeenvolgende rapporten op deze punten nogal verschillen van die 
in zijn rapporten over de situatie in de landen die eerder zijn besproken. Hier kan 
overigens direct bij worden opgemerkt dat de lcritische opmerkingen van het CVM 
over de situatie in landen als Frankrijk, Belgie en ook Duitsland klaarblijkelijk 
verregaand zijn beinvloed door de manier waarop sinds de PACE het afnemen 
van verdachtenverhoren door de politic in Engeland en Wales is gereguleerd. 

Het eerste bezoek dat het CVM aan het Verenigd Koninlcrijk bracht had vooral 
betrelcicing op de toestand in het gevangeniswezen; die in het politiewezen kwam 

35 	Ibi dem,  p. 86-90. 

698 



Bijzonder deel 	De toelating van de raadsman tot het politiele verdachtenverhoor 

echt op de tweede plaats.' Dit neemt niet weg dat het CVM veel lof had voor de 
efficiente en toch menselijke manier waarop arrestanten in de politiebureaus worden 
behandeld. Klachten over marteling en/of andere vormen van mishandeling hadden 
hem niet bereikt. Het CVM sprak ook onverholen zijn waardering uit voor de 
rechtspositie die aangehouden verdachten op grond van de nieuwe wetgeving 
genieten. De enige opmerlcing die het maalcte, was dat erop moest worden toegezien 
dat politiemensen verdachten niet ontraden om gebruik te maken van het recht 
op toegang tot een raadsman. Het vond een recente aanpassing van de betrokken 
'code of practice' in deze zin dan ook een goede zaak. Alleen wilde het CVM nog 
weten hoe de rechtsbijstand in het land nu precies was georganiseerd. Tenslotte 
sprak het CVM ook zijn grote waardering uit voor de elektronische registratie van 
politieverhoren zoals die op dat moment over het gehele land ingang had gevonden. 
Twee dingen vroeg het zich niettemin af: in hoeveel gevallen van zware misdaad, 
en om welke redenen, hiervan wordt afgezien, en of er plannen waren om ook 
videoregistratie van verhoren te introduceren. • 

De Britse regering had natuurlijk weinig problemen met dit rapport.' In 
antwoord op de gemaakte opmerkingen zette zij in haar voorlopige reactie uiteen 
hoe de rechtsbijstand in het algemeen is georganiseerd en onder welke voorwaarden 
advocaten telefonisch dan wel in persoon - aan het politiebureau - advies kunnen 
verlenen. Ook wees zij op de uitzonderingen die kunnen worden gemaakt op de 
elektronische registratie van verhoren. De weinige uitzonderingen betreffen vooral 
zaken waarin terrorisme en staatsgeheimen aan de orde zijn: elektronische 
registratie van verhoren in dit soort zaken zou bronnen in gevaar kurmen brengen, 
het verschaffen van informatie kunnen tegengaan en terroristische organisaties 
teveel inzicht in politiemethoden kunnen verschaffen. Verder maakte zij melding 
van experimenten her en der in het land met videoregistratie van politieverhoren; 
athankelijk van hun uitslag zou al dan niet op grotere schaal van dit middel gebruik 
gemaakt kunnen worden. Tenslotte stipte de regering aan dat elke arrestant bij 
binnenkomst op het politiebureau een folder krijgt waarin zijn rechten staan 
opgesomd; deze folder is in vele talen beschikbaar. In haar eindreactie ging de 
Britse regering met name dieper in op de redenen waarom onder omstandigheden 
de toegang tot een raadsman kan worden uitgesteld, met name wanneer er gegronde 
redenen zijn om te denken dat - bedoeld of onbedoeld - boodschappen van de 
verdachte zullen worden overgebriefd die op de een of andere manier het onderzoek 
ernstig kunnen benadelen.' Het CVM onderstreepte in zijn reactie hierop dat er 

36 	Council of Europe, Report to the United Kingdom Government etc., Strasbourg CPT/Inf (91) 
15, p. 62-66. 

37 	Council of Europe, Response of the United Kingdom Government etc., Strasbourg CPT/Inf 
(91) 16, P.  42-51. 

38 	Council of Europe, Follow-up report of the United Kingdom Government etc., Strasbourg 
CPT/Inf (93) 9, p. 20-22; Appendix, p. 7-8. 

699 



De toelating van de raadsman tot het politiele verdachtenverhoor 	Bijzonder deel 

onder omstandigheden zeker redenen kunnen zijn om de toegang tot een 
welbepaalde advocaat nit te stellen, maar dat dit toch nog niet hoeft te betekenen 
dat voor de duur van de gehele periode elke vorm van rechtsbijstand wordt geweerd: 
'In such cases, access to another independent lawyer who can be trusted not to 
jeopardise the legitimate interests of the police investigation should as far as 
possible be arranged'. Evenzo bracht het naar voren dat in zijn ogen de argumenten 
om in bepaalde gevallen de verhoren niet op band op te nemen, wel wat al te 
absoluut worden gehanteerd. Zouden bepaalde van de bezwaren niet wegvallen 
als er passende maatregelen zouden worden getroffen betreffende de veiligheid 
van de banden en de voorwaarden waaronder zij in rechtszaken kunnen worden 
onthuld? En in het geval dat registratie de levering van informatie mocht 
belemmeren, zou het in beginsel toch de verdachte zelf moeten zijn die zou moeten 
kunnen vragen dat het verhoor niet op band wordt geregistreerd. 

In zijn rapport over het tweede bezoek - in mei 1994 - schreef het CVM dat 
het wat betreft Engeland opnieuw geen berichten had ontvangen over gevallen 
van marteling en niet of nauwelijks over gevallen van slechte behandeling, maar 
dat het nadien wel had vemomen van zaken waarin sprake was (geweest) van 
emstige mishandeling van verdachten aan politiebureaus." Het CVM vroeg dan 
ook om uitvoerig te worden ingelicht over deze zaken. Verder drong het er bij 
de regering op aan om bindend te regelen dat wanneer de verdachte toegang tot 
een welbepaalde advocaat voor een bepaalde tijd wordt geweigerd, hij recht heeft 
op toegang tot een andere advocaat. Met betreklcing tot Schotland stelde het CVM 
vast dat hem ook hier geen Iclachten over marteling hadden bereikt en slechts een 
beperkt aantal klachten over het gebruik van excessief geweld bij de aanhouding 
van personen. Veel lcritischer was het aangaande de regeling van de rechtsbij stand 
aan aangehouden en gehechte verdachten. Die vond het CVM - anders dan de 
Engelse regeling dus - duidelijk niet voldoen aan de normen die het ondertussen 
had ontwiklceld en het beval dan ook aan te voorzien in een regeling waarbij elkeen 
die in hechtenis wordt genomen al direct bij het begin recht op toegang tot een 
advocaat heeft, inclusief het recht op vertrouwelijk beraad en het recht op bijwoning 
van het verhoor. Verder schreef het dat dit recht en ook andere rechten de 
aangehouden verdachte schriftelijk zouden moeten worden medegedeeld bij 
aankomst aan het politiebureau. En tenslotte deed het CVM ook in dit geval de 
aanbeveling om een specifieke 'code of practice' betreffende het afnemen van 
verdachtenverhoren op te stellen. 

De regering van haar kant verschafte in antwoord op dit rapport - met 
betrekking tot de situatie in Engeland - in de eerste plaats de nodige uitleg over 

39 	Council of Europe, Report to the United Kingdom Government etc., Strasbourg CPT/Inf (96) 
II,  p. 14-15, 21-22, 90-94. 
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de zaken waarvan het CVM had gehoord." Wat het recht op een andere advocaat 
betreft in het geval de toegang tot een welbepaalde advocaat wordt uitgesteld, gaf 
het aan te willen overwegen om dit recht op te nemen in de 'code of practice'. 
En aangaande de elektronische registratie van de verhoren van personen die worden 
verdacht van terrorisme stelde de regering het CVM de resultaten in het vooruitzicht 
van een evaluatie van gevallen waarin dit was gebeurd. Met betrekking tot de 
situatie in Schotland antwoordde de regering dat naar haar mening de bestaande 
regeling van de rechtsbijstand in de Criminal Justice (Scotland) Act - met onder 
meer de bepaling dat moet worden geregistreerd wanneer een verdachte heeft 
gevraagd om een advocaat en wanneer dit verzoek is ingewilligd - samen met de 
elektronische registratie van de verdachtenverhoren voldoende garantie bieden 
dat de rechten van verdachten en hun welzijn op een passende manier worden 
verzekerd. 

Het rapport over het derde bezoek aan het Verenigd Koninlcrijk en speciaal 
het Isle of Man - dat plaatsvond in september 1997 - werd pas in januari 2000 
gepubliceerd.' Het bevat wat de politie betreft in het bijzonder een grondige 
analyse van de verschillende procedures die in het koninkrijk gangbaar zijn om 
klachten over politieoptreden af te handelen. Wat de rechtsbijstand aan aangehou-
den verdachten betreft is dit rapport niet of nauwelijks van belang. Er wordt alleen 
nog eens aangedrongen op formalisering van het recht op een andere advocaat 
in het geval dat de toegang tot een bepaalde advocaat voor enige tijd is uitgesteld. 
Met betrelcking tot de situatie op het Isle of Man stelde het CVM tot zijn genoegen 
vast dat daar door een samenstel van regelingen verdachten hetzelfde niveau van 
rechtsbescherming genieten als in Engeland en Wales en dat dit niveau zal worden 
vastgelegd in een soortgelijke wet als hier van kracht is (de PACE). Wel wees 
het CVM er ook hier op dat zou moeten worden voorzien in een formele regeling 
voor de vervanging van een advocaat waartoe de toegang voor enige tijd is 
uitgesteld. Wat de reactie van de Britse regering op dit rapport is moet nog worden 
afgewacht. Zij werd nog niet publiek gemaakt. 

Wat tenslotte het rapport over het bezoek aan Noord-Ierland in 1993 aangaat: 
dit is behoorlijk kritisch over het optreden van politie en leger aldaar: nogal wat 
(voormalige) arrestanten en gehechten - voor terrorisme en voor andere misdaden - 
hadden in elk geval geklaagd over mishandeling bij hun aanhouding en ook tijdens 
hun detentie. 42  Uitvoerig ging het CVM dan ook in op de regeling met betreldcing 
tot de toegang tot een raadsman. Parallel aan zijn aanbeveling voor Engeland en 

40 	Council of Europe, Final response of the United Kingdom Government etc., Strasbourg CPT/1nf 
(96) 12, p. 4-6,12-13, 57-62. 

41 	Council of Europe, Report to the United Kingdom Government etc., Strasbourg CPT/Inf (2000) 
1, p. 33-34, 67-68. 

42 	Council of Europe, Report to the Government of the United Kingdom etc., Strasbourg CPT/Inf 
(94) 17, p. 12-15, 19-23, 25-30. 
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Wales beval het CVM eveneens hier aan dat elke verdachte bij de aanvang van 
zijn hechtenis recht op toegang tot een onafhankelijke advocaat zou krijgen en 
dat erop zou moeten worden toegezien dat dit recht niet zou worden ondermijnd 
door het gebruik van de bevoegdheid om de toegang tot een (bepaalde) advocaat 
enige tijd uit te stellen. Verder vroeg het uitleg omtrent het feit dat verdachten 
van terrorisme in Noord-Ierland niet het recht hebben op aanwezigheid van bun 
raadsman bij de verhoren door de politie, en in het bijzonder omtrent de redenen 
waarom het noodzakelijk wordt gevonden hen dit recht gedurende heel bun 
hechtenis te ontzeggen. Ook stelde het CVM dat het zich zorgen maakte over de 
verhoorpraktijk in bepaalde centra: levert die niet een niveau van psychologische 
druk op dat gelijkstaat aan mishandeling? Aansluitend hierop stelde het vast dat 
de televisiebewaking van de verhoorkamers niet volstond om mishandeling van 
personen te ontdekken en ook niet om ongegronde beweringen hieromtrent te 
ontzenuwen; er zou clan ook een meer geschikt systeem moeten worden ingevoerd. 
Tenslotte thong het CVM erop aan om ook voor Noord-Ierland de invoering van 
elektronische registratie van verdachtenverhoren onder ogen te zien. Een dergelijke 
maatregel zou niet alleen de beschenning van personen tegen mishandeling tijdens 
verhoren versterken maar ook politiemensen tegen valse beschuldigingen van 
mishandeling. Omgekeerd moest zeker ook rekening worden gehouden met de 
argumenten van met name politiemensen dat de invoering van die maatregel de 
inwinning van inlichtingen op allerhande manieren zou belasten, met name omdat 
verdachten niets meer zouden durven verklaren, zelfs niet dat zij zouden hebben 
verzocht om het verhoor niet op band op te nemen, want dit alleen al zou hun positie 
ernstig kunnen verzwakken: 'Striking the right balance in this area is a delicate 
and complex matter.' 

De reactie van de Britse regering werd in november 1994 gepubliceerd.' 
Zo goed als op alle punten wees zij de voorstellen, aanbevelingen en overwegingen 
van het CVM al Met als grote argument de (effectiviteit van de) bestrijding van 
het terrorisme in Noord-Ierland en in het verlengde hiervan de onvergelijkbaarheid 
van de situatie alhier met de situatie elders in het koninkrijk. Zo zouden in Noord-
terland de redenen om de toegang tot een bepaalde advocaat enige tijd uit te stellen 
in veel gevallen ook gelden voor 'an "independent" lawyer'. De aanwezigheid 
van een raadsman bij het politieverhoor 'would inhibit interviews and lead to a 
reduction in information about serious terrorist crime given by detainees'. En 
elektronische (audio- en/of video-) registratie van verhoren 'would inhibit still 
further the chances of lawfully obtaining information that would lead to the 
conviction of terrorists or to the saving of other people's lives'. 

43 	Council of Europe, Response of the Government of the United Kingdom etc., Strasbourg 
CPT/Inf (94) 18, p. 12-18. 
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2.2.5 	De rapporten over de situatie in Nederland 

En tenslotte de rapporten over de situatie in Nederland. Het CVM bracht inmiddels 
ook hier twee keer een bezoek. De eerste keer in september 1992 en de tweede 
keer in november 1997. 

In zijn rapport over het eerste bezoek stelde het CVM vast dat hem geen 
beschuldigingen over marteling hadden bereikt en slechts enkele berichten over 
andere vormen van mishandeling in politiebureaus." Hierom concludeerde het 
'that there is little likelihood of a person deprived of his liberty by the police or 
gendarmerie in the Netherlands being physically ill-treated'. Niettegenstaande 
wenste het CVM graag meer informatie te ontvangen over de afhandeling van 
klachten tegen de politie en over enkele berichten betreffende mogelijke 
mishandeling. Wat de regeling van de rechtsbijstand aan aangehouden verdachten 
betreft meende het CVM dat 'the formal position under Dutch law regarding access 
to a lawyer at the police custody stage seems quite favourable. However, the 
situation appears less satisfactory in respect of access during the initial period of 
detention by the police for interrogation purposes (up to six hours). The official 
interpretation, which is said to be widely applied, is apparently that access to a 
lawyer may be granted but is not a right.' In het licht van zijn eerder ingenomen 
standpunt lag het dan ook voor de hand dat het CVM zou aanbevelen dat verdachten 
recht zouden moeten hebben 'to a lawyer as from the outset at their deprivation 
of liberty' en dat dit recht zowel vrij verkeer met de raadsman zou moeten inhouden 
als 'the right for the person concerned to have the lawyer present during 
interrogation'. Daarenboven vroeg het de Nederlandse regering om opheldering 
over het feit dat veel verdachten pas op de tweede of derde dag van hun hechtenis 
contact hebben met een advocaat. En dit temeer omdat het tot de vaststelling was 
gekomen dat aangehouden verdachten - niettegenstaande het beschikbare 
foldermateriaal - niet systematisch werden genformeerd over hun rechten. Tenslotte 
raadde het CVM de Nederlandse regering ook aan om een 'code of practice' voor 
politiele verdachtenverhoren te ontwikkelen. 

De Nederlandse regering pareerde diverse opmerkingen met uiteenzettingen 
over de juridische regeling terzake." Veel meer werk maakte zij van haar 
verwerping van de aanbeveling om raadslieden toe te laten tot de verhoren door 
de politie en van de aanbeveling om deze verhoren elektronisch te registreren. 
Omdat juist deze lcwestie in dit rapport centraal staat wordt hierna haar verdediging 
van de bestaande situatie integraal overgenomen: 

44 	Council of Europe, Report to the Dutch Government etc., Strasbourg CPT/Inf (93) 15, p. 
20-24. 

45 	Council of Europe, Response of the Netherlands Government etc., Strasbourg CPT/Inf (93) 
20, p. 23-26. 
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'Suspects have the right to be assisted by legal counsel during interrogation by 
the public prosecutor or his deputy preceding possible remand in police custody. 
Such a hearing must take place as soon as possible, and in many cases within six 
hours of the arrest, excluding the period between midnight and 9 a.m. The police 
interrogation may begin before that period. There are often practical difficulties 
in finding a lawyer who is available at such short notice. Moreover, it is not 
considered desirable for legal cousel to be present during the police interrogation, 
when the investigating officer is intent upon creating an atmosphere in which the 
person concerned is prepared to cooperate in establishing the facts and clarifying 
his role in the suspected crime. The presence of legal counsel at this stage could 
have the effect of lessening his willingness to cooperate, which would oblige the 
police to make more frequent use of other measures to establish the truth such as 
searching premises of third parties. As measures of this kind take more time than 
interrogation, it could mean prolonging the period of pre-trial detention. There 
is no evidence to suggest that the police make improper use of interrogation 
procedures. At all levels of police training close attention is focused on conducting 
interrogations in accordance with the relevant sections of the Code of Criminal 
Procedure and rules of ethical behaviour. Abuse is moreover unlikely given the 
extensive monitoring of police interrogations through: 
- mutual observation; 
- police complaints procedures (...); 
- complaints addressed to the National Ombudsman; 
- Court rulings regarding the validity of evidence and thus of statements made 

by suspects under police interrogation; evidence unlawfully obtained is not 
admissible in Court. 

(...) In the light of the above and in consideration of the interest of law and order, 
the method of interrogation practised in the Netherlands is considered to be 
permissible. Studies carried out in other countries, both those with comparable 
judicial traditions and others, have not indicated any need to change the system 
adopted in the Netherlands.' 

Tenslotte moet worden aangehaald dat de Nederlandse regering ook geen brood 
zag in een speciale code voor politieverhoren: 'Police training and experience as 
well as the existing supervisory system are however such as to render a supplemen-
tary general guideline unnecessary.' 

Het viel te verwachten dat het CVM in het rapport over zijn tweede bezoek 
zou terugkomen op de problematiek van (de rechtsbijstand tijdens) het verhoor." 

46 	Council of Europe, Report to the Netherlands Government etc., Strasbourg CPT/Inf (98) 15, 
p. 15-16, 21-22. 
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Voordat het dit deed sprak het zich echter zeer lovend uit over de situatie in 
Nederland: het feit dat het geen beschuldigingen van marteling en slechts weinig 
klachten over andere vormen van mishandeling had ontvangen 'can be attributed 
to the high-quality training of the law enforcement agencies in the Netherlands, 
to their management structure as well as to the in-depth work of the various 
inspection and monitoring bodies (...).' Het haalde niettemin de `Zaanse 
verhoormethode' aan om de Nederlandse regering aan te zetten tot waalczaamheid 
op dit gebied. Wat dan de toegang tot een advocaat betreft was het CVM 
klaarblijkelijk niet overtuigd door de argumentatie van de Nederlandse regering 
in haar reactie op het eerste rapport. Opmerkelijk is alleen dat het niet inging op 
al de tegenargumenten die de Nederlandse regering naar voren had gebracht en 
eigenlijk slechts zijn aanbeveling herhaalde 'that any person detained by the police 
for interrogation purposes should have access to a lawyer as from the very outset 
of his deprivation of liberty'. En wat zijn argumenten betreft liet het comite het 
bij standaardzinnen: 'the period immediately following deprivation of liberty is 
when the risk of intimidation and ill-treatment is greatest. Consequently, the 
possibility for persons taken into police custody to have access to a lawyer during 
that period is a fundamental safeguard against ill-treatment. The existence of that 
possibility will have a dissuasive effect on those minded to ill treat detained 
persons; moreover, a lawyer is well placed to take appropriate action if ill-treatment 
actually occurs.' Zij herhaalde bovendien dat het met het oog op de bescherming 
van 'the interests of justice' uitzonderlijk noodzakelijk zou kunnen zijn om de 
toegang tot een bepaalde advocaat enige tijd uit te stellen, maar dat dit niet mocht 
betekenen dat een verdachte van elke vorm van rechtsbijstand verstoken kan 
blijven: 'In such cases, access to another, independent lawyer who can be trusted 
not to jeopardise the legitimate interests of the police investigation should be 
arranged.' En het CVM sloot opnieuw ook niet uit dat een advocaat zou worden 
vervangen 'who impedes the proper conduct of an interrogation; however, the latter 
possibility should be strictly circumscribed by appropriate safeguards.' 

Het lag bij deze stereotype reactie van het CVM .voor de hand dat de 
Nederlandse regering in haar (voorlopige) reactie op het tweede rapport, die op 
25 maart 1999 publiek werd gemaakt, op haar standpunt aangaande de toegang 
tot raadslieden en hun toelating tot de politieverhoren bleef staan.' Zij het ook 
met een wat andere argumentatie dan de eerste keer, meer toegesneden op de 
`klassieke' argumenten van het CVM. Wat de rechtsbijstand in de eerste uren na 
de aanhouding betreft bracht de regering naar voren dat het nagenoeg onmogelijk 
is om in die uren toegang tot een advocaat te organiseren. Ook voerde zij deze 
keer aan 'that it is in any case not generally in the interests of the investigation 

47 	Council of Europe, Interim report of the Dutch Government etc., Strasbourg CPT/Inf (99) 
5, p. 15-16. 
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that a lawyer should be present during initial police questioning, the purpose of 
which is simply to establish what actually happened at the time of the alleged 
offence and the role of the suspect in these events'. En daarenboven wees zij erop 
dat in het Nederlandse systeem 'each stage of the investigation involves a 
reconsideration of what types of pressure may be brought to bear on the suspect 
and what infringements of particular constitutional rights may be permissible in 
the circumstances. The more serious these infringements, the more safeguards 
surround them.' Kortom: 'The Dutch legislature has decided that the period of 
custody for purposes of interrogation is so short that no legal assistance is necessary 
during it.' Zij zei hiermee niet te willen ontkennen dat wereldwijd gezien juist 
de eerste uren na een aanhouding de meest riskante zijn waar het gaat om marteling 
en andere vormen van mishandeling, maar bracht hiertegen in dat het Nederlandse 
systeem zoveel waarborgen daartegen kent 'that there is little risk of unlawful action 
being taken against suspects': opleiding, interne instructies, onderzoek door de 
ombudsman, uitsluiting van bewijs door de rechtbanken en desgevallend richtlijnen 
van de minister van Justitie. Tot slot wees zij crop dat op dit moment wordt 
geexperimenteerd met video-recording van verhoren. 'This will make it possible 
to assess whether the interrogation was conducted lawfully and whether the official 
report is a reliable record of what the suspect meant to say.' 

2.2.6 	Tot besluit: het standpunt van het CVM 

Hoeft het nog gezegd: voor het EVM is het duidelijk dat de naleving van art. 3 
EVRM veronderstelt dater vanaf de aanvang van de vrijheidsbeneming door de 
politie recht op rechtsbijstand moet bestaan en dat dit recht niet alleen een recht 
op vrij verkeer met een raadsman impliceert, maar ook een recht op bijwoning 
van de politieverhoren. Zo ingevuld vormt dit recht in zijn ogen immers een 
fundamentele waarborg tegen marteling en andere vormen van mishandeling: het 
zal potentiele mishandelaars doen afzien van geweldgebruik en een advocaat is, 
wanneer hiervan (vermoedelijk) toch sprake is, goed geplaatst om tegenmaatregelen 
te (laten) nemen. Hierbij valt het natuurlijk op dat het CVM nooit een beroep doet 
op art. 6(1)(c) EVRM om (het bestaan van) dit recht en zijn brede interpretatie 
ervan te rechtvaardigen. Zonder dat art. 3 EVRM gewaagt van een recht op 
rechtsbijstand roept het CVM dit recht gewoon in om het absolute verbod op 
marteling en onmenselijke of vemederende behandeling in de praktijk van de 
strafrechtspleging lcracht bij te zetten. Even opmerkelijk is in zekere zin dat het 
CVM zich voor de keuze van dit standpunt wel beroept op klachten en berichten 
die het voor of tijdens zijn bezoeken aan landen heeft ontvangen, maar nimmer 
op empirisch onderzoek dat in bepaalde landen heeft plaatsgevonden. Ook stelt 
het nimmer landen die op het onderhavige punt wel voldoen aan de normen die 
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het hanteert, ten voorbeeld aan landen die hier in zijn ogen niet aan voldoen. Het 
CVM zal bijvoorbeeld nimmer Frankrijk voorhouden dat de situatie in het Verenigd 
Koninkrijk in zijn ogen beter geregeld is. Hooguit indirect en impliciet kan uit 
zijn rapporten worden opgemaakt dat het CVM dit vindt, bijvoorbeeld omdat het 
de Britse regeling (buiten Noord-Ierland) alle lof toezwaait en de Franse lcritiseert. 

Verder dient te worden onderstreept dat het CVM onderkent dat — gelet op 
de andere legitieme belangen die er bij politieverhoren spelen — het recht op 
aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor niet in alle opzichten absoluut 
is. Het is volgens het comite denkbaar dat om redenen van urgentie reeds met een 
verhoor wordt aangevangen voordat de raadsman is gearriveerd. Zoals het voor 
het CVM ook mogelijk is dat uit vrees voor misbruik van het onderhavige recht 
de toegang tot een bepaalde advocaat wordt uitgesteld en dat een advocaat die 
het verhoor obstrueert wordt verwijderd. In beide gevallen echter dringt het CVM 
aan op een zo snel mogelijke vervanging van dergelijke advocaten. 

In het verlengde hiervan moet worden opgemerkt dat het CVM van mening 
is dat de strikte naleving van art. 3 EVRM ook gebaat is bij andere maatregelen, 
in het bijzonder de invoering van elektronische (audio- en/of visuele) registratie 
van verhoren en de hantering van een 'code of practice'. Maar dergelijke 
maatregelen vormen voor het comite klaarblijkelijk geen alternatieven voor de 
aanwezigheid van raadslieden bij het politieverhoor; hier wordt in zijn rapporten 
in elk geval nergens melding van gemaakt. Het recht op hun aanwezigheid moet 
in de ogen van het CVM kennelijk op zijn eigen merites worden beoordeeld. Dat 
het CVM zich bij de bespreking van deze merites beperkt tot die aspecten die 
rechtstreeks slaan op de voorkoming van schendingen van art. 3 EVRM ligt 
overigens tot op zekere hoogte voor de hand: hiervoor is het CVM speciaal in het 
leven geroepen. In aansluiting hierop kan tevens worden opgemerkt dat het omwille 
van de gepostuleerde eigenstandigheid van het onderhavige recht ook vrij voor 
de hand ligt dat het CVM nergens het relatieve belang van de onderscheiden 
maatregelen aan de orde stelt, bijvoorbeeld zou aangeven dat (systematische) 
elektronische registratie van politieverhoren belangrijker is dan toelating van 
raadslieden hiertoe. Dit neemt natuurlijk niet weg dat via elektronische registratie 
best belangen kunnen worden gediend die via de aanwezigheid van raadslieden 
ook kunnen worden behartigd. Men denke - Can indachtig - bijvoorbeeld aan 
controle op het rechtmatige verloop van het verhoor. Er valt zelfs veel voor te 
zeggen dat deze controle beter via audio-visuele registratie kan gebeuren dan door 
middel van advocaten, omdat in het eerste geval ook derden die niet bij het verhoor 
aanwezig waren, zichzelf op onafhankelijke wijze een behoorlijk beeld kunnen 
vormen van wat er in de verhoorkamer al dan niet is voorgevallen. Het CVM gaat 
evenwel nimmer tot dergelijke vergelijkende analyses over. Wellicht is het bevreesd 
dat maatregelen die als minder belangrijk zouden worden gekwalificeerd, door 
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Partijen hierom alleen al nimmer zouden worden getroffen om mishandeling bij 
politieverhoren te voorkomen. 

Ook moet worden vastgesteld dat het CVM in veel gevallen niet (echt) ingaat 
op de argumenten die door Lidstaten worden ingebracht tegen een interpretatie 
van het recht op rechtsbijstand, waarin arrestanten het recht op onmiddellijke 
toegang tot advocaten wordt toegekend en ook het recht op bijwoning van hun 
verhoor door raadslieden. Neem bijvoorbeeld argumenten als de organisatorische 
moeilijkheden om binnen enkele uren behoorlijke rechtsbijstand te verzekeren, 
het risico dat advocaten de functie van de (eerste) politieverhoren (zoals het 
achterhalen van de toedracht van feiten en het vergaren van inlichtingen) in het 
gedrang (kunnen) brengen, het probleem van misbruik van het recht op aanwezig-
heid door raadslieden, het onbedoelde gevolg dat het politieonderzoek - en daarmee 
de hechtenis - mogelijks langer goon duren, het bestaande systeem van waarborgen, 
enzovoorts. Aan de ene kant valt dit stilzwijgen misschien wel te begrijpen: het 
verbod in art. 3 is een absoluut verbod, dus er valt niet te marchanderen met de 
voomaamste middelen om dit verbod ook in de praktijk absoluut overeind te 
houden. Aan de andere kant erkent ook het CVM dat het hier om een complex 
vraagstuk gaat en dat er andere legitieme belangen in het geding zijn dan de 
voorkoming van marteling en onmenselijke en vemederende behandeling. En dus 
is het wel merkwaardig dat het CVM niet nog een stap verder gaat, de onderschei-
den belangen tegen elkaar afweegt op de manier waarop veel Lidstaten dit doen 
en zo tot een genuanceerd(er) eindoordeel komt over wat in zijn ogen de juiste 
invulling van het recht op rechtsbijstand vormt. Het feit dat het CVM telkenmale 
afziet van de afweging van de onderscheiden belangen maakt zijn standpunt in 
deze controversiele kwestie er naar mijn mening niet sterker op. Hetzelfde is 
natuurlijk waar voor die Lidstaten die niet bereid zijn in te gaan op de argumenten 
van het CVM ten gunste van de haast onvoorwaardelijke toelating van raadslieden 
tot het politiele verdachtenverhoor. 

Tenslotte kan er in dit verband op worden gewezen dat de meningsverschillen 
tussen met name het CVM, maar tot op zekere hoogte ook het EHRM, en sommige 
West-Europese landen over het al dan niet toelaten van de raadsman tot het 
politieverhoor zeker ook de emanatie zijn van verschillen in opvatting over niet 
alleen de functie van de raadsman in het voorbereidend onderzoek in strafzaken, 
maar ook over de functie van het politieverhoor in dit stadium van het strafproces. 
In de uitspraken van het CVM en het EHRM wordt veelal de klemtoon gelegd 
op de functie van de raadsman zoals die in Can wordt omschreven: controle op 
de rechtmatigheid van het overheidsoptreden en algemene bijstand aan de verdachte 
die wordt verhoord. Deze visie spoort at bij al gemaklcelijk met een kijk op het 
politieverhoor als ware het de (eerste) gelegenheid waarbij de verdachte de kans 
lcrijgt zich te verweren tegen beschuldigingen aan zijn adres, desnoods door zich 
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te beroepen op zijn zwijgrecht. Zij verdraagt zich echter veel moeilijker met een 
kijk op het politieverhoor die een aantal Lidstaten aanhangt, namelijk vooral een 
mogelijkheid tot verzameling van bewijs omtrent schuld of onschuld van degene 
die wordt verhoord respectievelijk van inlichtingen die daartoe kunnen dienen, 
en die kennelijk gepaard gaat met een wat andere visie op de functie van de 
raadsman dan in Can is omschreven: hoofdzakelijk bijstand aan zijn client, maar 
niet controle op de politie; hier zorgt de overheid zelf we! voor. Het zal op een 
gegeven moment dan ook aan het CVM en het EHRM zijn om aan te geven waar 
zij staan in deze `beeldenstrijd'. Anders zullen zij moeilijk op een lijn kurmen 
komen met een aantal Partijen bij het EVRM. 

2.3 	De standpunten van het EHRM en het CVM onderling vergeleken 

Ervan uitgaande dat het EHRM en het CVM beide hetzelfde algemene doe! dienen 
- zij het ook met de kanttekening dat dit zich voor het CVM beperkt tot de naleving 
van art. 3 EVRM - kan bij vergelijking van hun standpunten niet anders dan worden 
geconcludeerd dat die (nog) aanzienlijk uiteenlopen waar het gaat om de invulling 
van het recht op rechtsbijstand in de zin van een recht op bijwoning van de politiele 
verdachtenverhoren door raadslieden van de verdachten. Waar voor het CVM dit 
recht een welhaast vanzelfsprekende (nood)zaak is heeft het EHRM zich tot nu 
toe onthouden van duidelijke uitspraken in deze richting. Hiermee is niet gezegd 
dat beide organen tegenstrijdige opvattingen huldigen op dit punt, maar tot op dit 
moment is er wel sprake van een duidelijk contrast, al was het maar omdat het 
EHRM - in tegenstelling tot het CVM - de Lidstaten tot op dit moment nog enige 
flexibiliteit gunt bij de concrete invulling van het recht op rechtsbij stand zoals 
het vagelijk is geformuleerd in art. 6(3)(c) EVRM. Hoe dan ook, een en ander 
betekent dat ' Straatsburg' momenteel geen eenduidige maatstaf biedt om de situatie 
in de Lidstaten op het punt van de rechtsbijstand aan aangehouden verdachten 
tijdens het politieverhoor onderling te vergelijken: het EHRM heeft zich hierover 
nog niet uitgesproken en het zit tot nu toe niet op een lijn met het CVM. Hierbij 
kan overigens worden aangetekend dat het CVM - in tegenstelling tot het EHRM - 
bij de analyse van het recht op rechtsbijstand wel altijd een duidelijk onderscheid 
maakt tussen het recht op vrij verkeer met een raadsman en het recht op aanwezig-
heid van de raadsman bij het politieverhoor. In zijn ogen gaat het hier om duidelijk 
te onderscheiden kwesties. En blijkens de respons van de Lidstaten op zijn 
rapporten zien deze het ook zo. 

In aansluiting op het vorenstaande kan worden opgemerkt dat de onzekere 
toestand in ' Straatsburg' niet alleen een gevolg is van de open formulering van 
het recht op rechtsbijstand in het EVRM maar, enerzijds, mogelijk ook een gevolg 
van de taakstelling en de werkwijze van beide instanties en, anderzijds, een gevolg 
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van een gebrek aan onderlinge samenwerking, al was het maar door de uitwisseling 
van ideeen over de daadwerkelijke handhaving van het EVRM. Men ziet immers 
dat het CVM zich haast angstvallig beperkt tot kwesties die vrij rechtstreeks te 
maken hebben met de problematiek van art. 3 en die kwesties slechts in tweede 
orde en meestal dan nog impliciet relateert aan het vraagstuk van een eerlijk proces 
zoals bedoeld in art. 6 EVRM, bijvoorbeeld wanneer het stelt dat de introductie 
van audio-visuele registratie van verhoren onterechte beschuldigingen van 
mishandeling uit de wereld kan helpen. Hierbij komt dan nog dat het zich 
ontegenzeggelijk onttrekt aan een discussie - eventueel ook met het EHRM - over 
onder meer de draagwijdte van het recht op rechtsbijstand zoals dit in art. 6 EVRM 
is geformuleerd en ook over de verhouding tussen art. 3 en art. 6 van dit verdrag, 
terwij1 het toch haast vanzelf spreekt dat van een eerlijk proces niet of nauwelijks 
nog sprake kan zijn wanneer art. 3 op de een of andere manier emstig is 
geschonden. Omgekeerd legt het EHRM door zijn klachtgerichte benadering in 
concrete zaken - denk aan Selmouni - ook niet (vlug) eigener beweging een relatie 
tussen artikelen van het EVRM die - zoals hiervoor is gedemonstreerd - nauw met 
elkaar verband kunnen houden. Incidenteel verwijst het EHRM wel naar bepaalde 
bevindingen van het CVM (zoals in Magee) maar een discussie met het CVM over 
de interpretatie van het recht op rechtsbijstand in art. 6, al dan niet in relatie tot 
art. 3 EVRM, gaat het duidelijk uit de weg. Met alle onzekerheid over de 
interpretatie van een belangrijk onderdeel van het EVRM vandien. En dus is op 
dit punt ook geen sprake van `voorbeeldwerking' naar de landen die Partij zijn 
bij het EVRM. Het verzet van sommige landen tegen de invoering van een recht 
op bijwoning van politieverhoren door advocaten laat dit duidelijk zien. Zij houden 
wat dit betreft - tegen de uitdrulckelijke aanbevelingen van het CVM in - hardneklcig 
vast aan de normering van het politieverhoor zoals die traditioneel bestaat. Somtijds 
beroepen zij zich zelfs - neem bijvoorbeeld Belgie - op jurisprudentie van het 
EHRM om hun afwijzing van het standpunt van het CVM te rechtvaardigen. In 
zulk soort gevallen worden beide instanties dus gewoon tegen elkaar uitgespeeld. 

Deze laatste vaststellingen brengen ons tenslotte als vanzelf bij het gegeven 
dat het vraagstuk van de toelating van raadslieden tot de politiele verdachtenverho-
ren in de landen die in deze vergelijkende analyse centraal staan, een verre van 
een eenvoudig vraagstuk is. Waar in het Verenigd Koninkrijk hun toelating vrij 
uitvoerig is geregeld, daar is in Duitsland, Frankrijk, Belgie en Nederland van 
toelating helemaal geen sprake, hooguit van overleg voor de aanvang van het 
verhoor. Hiervoor werd dit verschil evenwel slechts in algemene zin en ook nog 
slechts op regeringsniveau geconstateerd. Om er een meer genuanceerd beeld van 
te krijgen is het echter nodig om per land dieper op de kwestie in te gaan. Dit 
gebeurt dan ook in de volgende paragrafen. 
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3 	Een nadere analyse van de situatie in Nederland en de omringende 
landen 

Iedereen die aan landenvergelijking doet zou wensen dat voor elk land dezelfde 
gegevens voorhanden zijn over de verschijnselen waarin hij/zij is geInteresseerd. 
Gewoonlijk is dit echter niet zo. Ook in dit geval niet. In sommige landen bestaat 
er een uitgebreide discussie over de toelating van raadslieden tot het politieverhoor, 
in andere is het slechts sporadisch een discussiepunt geweest. In het ene land is 
er naar deze kwestie empirisch onderzoek gedaan, in het andere land is het 
hoofdzakelijk gebleven bij de wisseling van formele, al dan niet juridische 
argumenten. Hierom lopen de analyses van de situatie in de landen die betrokken 
zijn bij deze vergelijkende studie sterk uiteen. Zoals de bespreking van de rapporten 
van het CVM begint de presentatie van deze analyses met Frankrijk. 

3.1 	Een nadere analyse van de situatie in Frankrijk 

Wie de laatste jaargangen van bekende strafrechtelijke tijdschriften, zoals de Revue 
de Science Criminelle et de Droit Penal Compare en de Revue Penitentiaire et 
de Droit Penal, doorbladert komt tot de vaststelling dat de toegang van verdachten 
tot raadslieden op politiebureaus en in het bijzonder de aanwezigheid van 
raadslieden bij politiele verdachtenverhoren in de Franse academische wereld 
tegenwoordig geen discussiepunten vormen - ondanks de kritische rapporten van 
de CVM en zeker ook de zaak-Selmouni die toch duidelijk onderstreept dat het 
CVM niet voor niets al jaren zo kritisch is op de gang van zaken aan de Franse 
politiebureaus." Dit is ooit anders geweest. In het bijzonder de voorstellen die 
de commissie 'Justice penale et droits de l'homme' (onder leiding van M. Delmas-
Marty) in 1989 en 1990 presenteerde voor een ingrijpende hervorming van de 
strafvordering in Frankrijk deden ook op deze punten heel wat stof opwaaien. Deze 
commissie, die in 1988 onmiddellijk na de verkiezingen werd ingesteld door de 
nieuwe socialistische regering, kwam immers niet alleen voor veel conservatieve 
politici maar ook voor invloedrijke politiele en justitiele machtsgroepen in en rond 
de strafrechtspleging met wel heel radicale oplossingen voor problemen die na 
de Tweede Wereldoorlog weliswaar bij herhaling in het publieke debat waren 
opgeworpen maar nimmer afdoende werden opgelost: het hardhandige optreden 
('des bavures') van de politie tegen verdachten op politiebureaus, het gebruik van 
afmattende verhoren om verdachten bekentenissen te ontlokken, etcetera. 

De commissie-Delmas-Marty liet reeds in haar tussenrapport van november 
1989 geen misverstand bestaan over de kant die zij uit wilde met de herregeling 

48 	De zaak-Selmouni kreeg in Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften meer aandacht dan 
in de Franse! Zie noot 12. 
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van het justitiele politieoptreden dat - ongeacht het soort van procedure - 'est restee 
en France, &rite, secrete et non-contradictoire, meme lorsqu'il existe a l'egard 
d'une personne des indices graves et concordants de nature a motiver son 
inculpation'. Ook maakte zij er geen geheim van dat versterking van de rechten 
van de verdediging in het kader van het politiele onderzoek een omstreden kwestie 
was 'qui partage les organisations professionelles de magistrats et d'avocats (...). 
Celles-ci affirment le plus souvent la necessite d'une reforme mais soulevent le 
probleme du role exact qu'aurait l'avocat lors de la phase policiere, s'il y etait 
admis, et evoquent les difficultes pratiques que poserait cette presence, et le 
desequilibre qu'elle risquerait de provoquer entre les personnes accusees, en 
fonction de leur situation economique et sociale, dans le cas on le probleme de 
l'aide legale ne serait pas completement revu'. Maar mede op grond van een 
gedetailleerde analyse van de jurisprudentie van de ECRM en het EHRM stelde 
de commissie voor om elke arrestant/beschuldigde het recht te geven zichzelf te 
(laten) verdedigen, en poneerde zij in het bijzonder: `La presence de l'avocat devrait 
etre admise, comme dans beaucoup de pays europeens, des le stade de la garde 

vue (vergelijkbaar met de inverzekeringstelling in Nederland, CF) si la personne 
arretee le demande'. Een altematief zou kurmen zijn dat 'la presence de l'avocat' 
een voorwaarde zou kurmen zijn voor de bewijskracht van een bekentenis. Wat 
de commissie dus in het midden liet was precies wat de verschillende beroepsgroe-
pen nu juist zo verdeelde: wat houdt 'presence' eigenlijk in?" 

In het eindrapport, dat in juni 1990 verscheen, kwam de commissie 
vanzelfsprekend terug op deze kwestie." Hierin gaf zij allereerst aan dat het zojuist 
genoemde voorstel 'a receuilli, dans l'ensemble, l'assentiment des avocats. En 
revanche, les magistrats y sont, dans leur majorite, opposes'. Waarvoor of 
waartegen was natuurlijk niet zo duidelijk, want nu pas bracht de commissie naar 
voren dat zij arrestanten de mogelijkheid wilde geven 'de communiquer avec un 

49 	Commission Justice Penale et Droits de l'Homme, La mise en Sat des affaires penales; rapport 
preliminaire, Paris 1989, p. 42-43,77-82. Om een idee te krijgen van de discussie in Frankrijk 

op dat moment, leze men: B. Bouloc, `Les abus en matiere de procedure penale', Revue de 
Science Criminelle et de Droit Penal Compare 1991, 221-243; M. Gendrel, 'Garde a vue 

et droits de l'individu; la defense doit-elle commencer dans les locaux de gendarmerie ou 

de police', Droit Penal 1992, nr. 3, p. 1-3; A. Braunschweig, `La procedure penale en droit 

francais', Revue Internationale de Droll Penal 1993, p. 1089-1113. Overigens moet hierbij 

worden aangetekend dat reeds sinds 1897 raadslieden gerechtigd zijn de verhoren door de 
onderzoeksrechter bij te wonen. Deze verworvenheid werd door de commissie natuurlijk 

niet ter discussie gesteld. Zie hieromtrent: P. Chambon, Le juge d'instruction; theorie el 
pratique de la procedure, Paris 1997, p. 185-196. 

50 	Commission Justice Penale et Droits de l'Homme, Rapport sur la mise en Sat des affaires 
penales, Paris 1990, p. 12-13,33-35, 97-100, 107-108 en verder de bijlagen 1 en 2. Zie voor 

enig commentaar op de rapporten bijvoorbeeld: Ph. Waquet, 'Reflexions sur les rapports 

de la Commission Justice Penale et Droits de l'Homme', Revue de Science Criminelle et de 
Droit Penal Compare 1991, p.518-525. 
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avocat des le stade de la garde a vue, etant observe qu'il ne s'agit pas, a ce stade, 
de dormer a l'enquete un caractere contradictoire, mais d'assurer une information 
de l'interesse sur ses droits'. Met andere woorden: de commissie had het nu niet, 
en waarschijnlijk in haar tussenrapport dus ook niet, over toelating van de raadsman 
tot het politiele verdachtenverhoor. Wel moest iemand die was aangehouden het 
recht krijgen 'a refuser d'être interrogee avant d'avoir pu s'entretenir avec un 
avocat', hetzij een advocaat van zijn keuze hetzileen toegevoegde advocaat. Deze 
advocaat zou door de politie moeten worden pinformeerd over de aard van de 
feiten die tot het onderzoek aanleiding hadden gegeven. En het onderhoud met 
zijn client zou niet langer mogen duren dan een uur wanneer dit plaatsvond op 
het politiebureau en niet langer dan een half uur wanneer het telefonisch plaatshad. 
Uitdrukkelijk voegde de commissie aan dit meer gedetailleerde voorstel overigens 
toe dat het maar zou kunnen worden ingevoerd onder twee voorwaarden. Ten eerste 
dat de balie zich met het oog op de verlening van deze vorm van rechtshulp zou 
organiseren en ten tweede dat de overheid voldoende financiele middelen ter 
beschikking zou stellen om haar voor iedereen betaalbaar te maken. 

Ondanks de vele kritiek die op deze en andere voorstellen werd geleverd, 
zette de regering de hervorming door en loodste daartoe in 1992 een wet door het 
Parlement - die op 5 januari 1993 werd gepubliceerd in de Journal Officiel - waarin 
ook inzake de kwestie van de 'garde a vue' behoorlijk wat water in de wijn was 
gedaan. De nieuwe regeling betreffende de rechtsbijstand in deze fase van het 
strafrechtelijk onderzoek - bij de bespreking van de rapporten van de CVM over 
Frankrijk werden er reeds enkele elementen van aangehaald - werd met name 
neergelegd in de art. 63-1, 63-4 en 64. Zij behelsde de volgende bepalingen: 
- art. 63-1: elkeen die in hechtenis wordt genomen moet direct op de hoogte 

worden gesteld van de rechten die in de artikelen 63-2 tot 63-4 worden genoemd 
en moet eveneens worden ginformeerd over de bepalingen in verband met de 
duur van de hechtenis in art. 63 (in beginsel duurt zij niet langer dan 24 uur, 
maar kan onder omstandigheden door de procureur van de Republiek met 
hoogstens 24 uur worden verlengd); 

- art. 63-4: vanaf het begin van de hechtenis kan de arrestant vragen om een 
onderhoud met een advocaat; als hij er zelf geen heeft of deze kan niet worden 
bereikt dan kan hij vragen om een advocaat die ambtshalve wordt aangewezen 
door de deken; de advocaat kan met de betrokken persoon spreken in omstandig-
heden die de vertrouwelijkheid van het onderhoud waarborgen; de duur van 
het onderhoud mag niet langer zijn dan dertig minuten; de advocaat mag na 
afloop ervan schriftelijke opmerkingen maken die desgevallend worden gevoegd 
bij het dossier; maar zolang de hechtenis duurt mag hij niemand op de hoogte 
brengen van het onderhoud; 
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art. 64: elke ambtenaar van gerechtelijke politie moet in het proces-verbaal van 
verhoor de duur van de verhoren vermelden, de rustpauzes ertussen, het moment 
waarop de hechtenis is ingegaan en het moment waarop zij is beeindigd, en de 
verzoeken die betrokkene op grond van de art. 63-2, 63-3 en 63-4 heeft gedaan.' 

In vergelijking met de voorstellen van de commissie 'Justice penale et droits de 
l'homme' ging deze regeling op diverse punten dus lang niet zover: van het recht 
om te weigeren te worden verhoord voordat het onderhoud met de raadsman heeft 
plaatsgevonden was geen sprake, van de verplichting voor de politie om de advocaat 
te infomieren over de aard van de zaak al evenmin, de maximale duur van het 
onderhoud werd niet vastgesteld op een uur maar op een half uur, en een telefonisch 
onderhoud werd niet mogelijk gemaakt. Maar zelfs deze toegevingen van de 
regering waren niet voldoende voor velen in politic- en justitiekringen en Met te 
vergeten de politieke oppositie. Deze greep de wisseling van de macht in maart 
1993 dan ook dankbaar aan om de herziening bij een wet van 24 augustus 1993 
op diverse punten te herzien: 
- ten eerste werd in art. 63-4, al.1 bepaald dat een arrestant pas kan vragen om 

een onderhoud met een advocaat lorsque vingt heures se sont ecoulees depuis 
le debut de la garde a vue' ; 

- ten tweede werd in al. 3 nu wel ingevoegd dat de advocaat door de politie moet 
worden geinformeerd over `la nature de l'infraction recherchee' ; 

- ten derde werd nu vastgelegd in al. 4 dat het onderhoud niet langer dan 30 
minuten mag duren; 

- en ten vierde werd toegevoegd dat de hiervoorgenoemde tennijn van 20 uur 
kan worden verlengd tot 36 uur ingeval van allerhande vormen van zware 
criminaliteit (met aanduiding van de artikelen opgesomd in de Code Penal, onder 
meer bendevorming, drugshandel en afpersing).' 

Met deze wijzigingen werd de regeling van de rechtsbij stand aan verdachten op 
het politiebureau voltooid die tot op de dag van vandaag in Frankrijk geldt. Tot 
voor kort waren de opeenvolgende regeringen niet bereid geweest om haar aan 
te passen aan de normen die de CVM gaandeweg hieromtrent heeft ontwikkeld. 

51 	La Semaine Juridique 1993, or. 4, 111, 65891 (Loin. 93-2 du janvier 1993 portant reforme 
de la procedure penale, JO 5 janvier 1993), p. 71-73. De nieuwe wet werd onder nicer 
besproken door Ch. Joubert, 'Nieuwe rechten voor de verdachte tijdens de garde a vue in 
de Code de procedure penale: een overzicht van de herziening van de Franse strafvordering', 
D&D 1994, p. 248-271 . 

52 	Vergelijk H. Trouille, 'A look at french criminal procedure', Criminal Law Review 1994, 
p. 735-744. Voor de tekst van de Code de procedure /Jennie is hier gebruik gemaakt van de 
editie die wordt verzorgd door: J. Pradel en F. Casorla, Code de procEdure penale, Paris 1997- 

1998. 
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Met allerhande argumenten werd het idee om de termijn van 20 resp. 36 uur 
ongedaan te maken.van de hand gewezen. Toelating van raadslieden tot de politiele 
verdachtenverhoren was zelfs totaal onbespreekbaar. Kennelijk vormde het een 
compromis waarmee de onderscheiden belangrijke politieke partijen konden leven. 
En met alleen zij. Zoals in het begin van deze paragraaf al werd aangegeven namen 
ook de Franse academici er genoegen mee. Het werd in elk geval niet aangevochten 
in de wetenschappelijke tijdschriften en ook niet in de belangrijke leerboeken van 
dit moment s' Empirisch onderzoek omtrent de toepassing van bovengenoemde 
regeling op de Franse politiebureaus is trouwens nooit verricht: hoe worden 
verdachten door politiemensen op de hoogte gesteld van hun rechten? Hoeveel 
keren vragen verdachten in feite om een onderhoud met een advocaat? Welke is 
de kwaliteit van de rechtshulp die daadwerkelijk wordt geboden? Ook dit volslagen 
gebrek aan onderzoek verklaart wellicht waarom er in academische lcringen werd 
gezwegen over de vraag of zij niet opnieuw zou moeten worden herzien." 

Met ingang van 1 januari 2001 zal er niettemin een herziening van de Code 
de procedure penale in werlcing treden waarbij onder meer voor de verdachte de 
mogelijkheid wordt geschapen om onder omstandigheden niet pas na twintig uur 
maar reeds onmiddellijk na de inhechtenisneming te overleggen met zijn raadsman. 
Deze terugkeer naar de regeling van 1992 gaat evenwel niet gepaard met de 
toelating van de raadsman tot het politiele verdachtenverhoor. Wel behelst de 
onderhavige wetswijziging de voorziening dat per 16 juni 2001 de verhoren van .  
minderjarigen die zich in hechtenis bevinden, audiovisueel (moeten) worden 
geregistreerd. Op een later tijdstip zal worden bezien of deze maatregel ook moet 
worden ingevoerd voor de verhoren van meerderjarigen." 

3.2 	Een nadere analyse van de situatie in Belgie 

In het Belgie van de jaren zestig en zeventig werden evenals in Frankrijk somtijds 
ook wel vragen gesteld bij de gang van zaken op de politiebureaus, maar zij leidden 
nimmer tot een interne of externe analyse van de omstandigheden waarin en/of 
manier waarop verdachten werden verhoord. 

53 	Wat de leerboeken betreft raadplege men onder meer: A. Decocq, J. Montreuil & J. Buisson, 
Le droit de la police, Paris 1998, p. 390-408; J. Pradel, Droit penal; procedure ',Male, Paris 
1997, p. 409-422; G. Stefani, G. Levasseur & B. Bouloc, Procedure penale, Paris 2000, p. 
374-389; J-Cl. Soyer, Manuel droll penal et procedure penale, Paris 1995, p. 308-330. 

54 Wie zich in het Nederlands wit verdiepen in de organisatie van het strafrechtelijk vooronder-
zoek in Franlcrijk doet er goed aan om kennis te nemen van het rapport van P. Verrest, De 
sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken, 
Den Haag 2000 (Onderzoeksnotities WODC nr. 2000/3). 

55 	L. Gunehec, `Loi N° 2000 — 516 du 15 juin 2000 renforcant la protection de la presomption 
d'innocence et les droits des victimes', JCP 2000, nr. 26, p. 1 — 4 (met dank aan P. Verrest 
voor deze verwijzing). 
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De eerste keer dat zich enkele jaren later een gelegenheid voordeed om deze situatie 
te problematiseren gebeurde dit evenmin. Deze gelegenheid betrof de herziening 
van de Wet op de voorlopige hechtenis die eind jaren tachtig werd voorbereid door 
een ambtelijke werkgroep onder de leiding van de advocaat-generaal in het Hof 
van Cassatie R. Declercq, haar beslag lcreeg in juli 1990 en in werking trad op 
1 december 1990. In deze wet - en dus niet in het Wetboek van Strafvordering - 
wordt onder meer geregeld wie onder welke voorwaarden bevoegd is iemand op 
heterdaad en buiten heterdaad aan te houden.' Wat de rechtsbijstand aan 
aangehouden personen betreft zegt deze wet in art. 20 niet meer dan dat de 
aangehouden verdachte pas na het eerste verhoor (door de onderzoeksrechter) vrij 
verkeer kan hebben met zijn advocaat. Wat het verhoor van aangehouden personen 
betreft - en zij kunnen maximaal 24 uur worden aangehouden voordat zij eventueel 
door de onderzoeksrechter verder in voorlopige hechtenis worden gesteld - is deze 
wet eveneens uiterst karig. In de geest van de Franse wetgeving terzake - zie 
hiervoor - wordt in art. 16, § 7 alleen gesteld dat het proces-verbaal van het verhoor 
van de verdachte door de onderzoeksrechter, evenals alle processen-verbaal van 
de verhoren die van de verdachte werden afgenomen tussen het tijdstip van zijn 
vrijheidsbeneming en het tijdstip waarop hij naar de onderzoeksrechter wordt 
verwezen, het uur moeten vermelden van het begin van de ondervraging, van het 
begin en het einde van de eventuele onderbrekingen en van het einde van de 
ondervraging. Van een verplichting om de anestant op de hoogte te brengen van 
zijn rechten, inclusief zijn zwijgrecht, is geen sprake, van het recht van een arrestant 
om een advocaat of een derde te informeren omtrent zijn aanhouding al evenmin, 
laat staan van zijn recht om een raadsman aanwezig te hebben bij zijn verhoor 
door de politic. 

Tegen de achtergrond van de Straatsburgse jurisprudentie die op dat moment 
reeds voorhanden was en in het licht van de regelingen en voorstellen terzake in 
het buitenland - Franlcrijk inbegrepen - kon deze wet reeds op het moment dat zij 
in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, op de punten waarom het in deze 
studie gaat, de toets van de vergelijkende kritiek niet of nauwelijks doorstaan." 
Niettemin werd zij tot op de dag van vandaag niet herzien. Door de antwoorden 
van de opeenvolgende regeringen op de toch niet zo geruststellende rapporten van 
de CVM weten we ook waarom. Naast praktische bezwaren, die overigens vooral 
door de bestaande regeling van de aanhouding en de voorlopige hechtenis zelf 

56 	Zie voor de tekst van deze wet C. Fijnaut, F. Goossens, F. Hutsebaut & D. Van Dade, Het 
Belgische politiewezen; wetgeving, beleid, literatuur inzake politic, bestuur en justitie, 
Antwerpen: 1999, p. 51-55. 

57 	Zie C. Fijnaut, 'De politionele vrijheidsbeneming in het kader van het vooronderzoek in 
strafzaken; een rechtsvergelijkende beschouwing in het licht van het E.V.R.M.', in: R. Declercq 
& R. Verstraeten (red.), Voorlopige hecluenis; de wet van 20 full 1990, Leuven: 1991, p. 
49-88. 
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in de hand worden gewerkt, werd ook steeds de vrees geuit dat vroegtijdig contact 
met de advocaat de opsporing kan bemoeilijken. Daarenboven werd de jurispruden-
tie van het EHRM ingeroepen om de bestaande situatie te verdedigen. Dit laatste 
zal overigens na het arrest van het EHRM in de zaak-Averill niet meer zo 
gemakkelijk kunnen. Hierin heeft het EHRM immers duidelijk gesteld dat de 
ontzegging van contact met een advocaat binnen de eerste 24 uur na iemand's 
vrijheidsbeneming een schending vormt van art. 6 (1) io (3)(c) EHRM. 

Dat de Belgische regering in de jaren negentig zelf niet stond te popelen om 
de regeling van de rechtsbijstand aan aangehouden verdachten te verruimen en 
aan te scherpen valt enigszins te begrijpen. Zij zou het zichzelf hiermee - temidden 
van al het tumult over de effectiviteit en integriteit van de strafrechtspleging sinds 
de acties van de `bende van Nijvel' en later de zaak-Dutroux - bepaald niet 
gemakkelijker hebben gemaakt. Maar dat ook de commissie (onder leiding van 
M. Franchimont) die in 1991 in het kielzog van het eerste parlementaire onderzoek 
naar het onderzoek van de `bende van Nijvel' werd benoemd om het Wetboek 
van Strafvordering te herzien, voor een belangrijk deel voorbijging aan de 
wezenlijke vragen inzake de rechtsbij stand aan arrestanten op politiebureaus, valt 
niet te begrijpen. Niet alleen niet omdat in deze commissie diverse hoogleraren 
zitting hadden die beter hadden moeten weten, maar ook Met omdat deze commissie 
zich ten doel stelde om de strafrechtspleging, en in het bijzonder de regeling van 
het voorbereidend onderzoek, te herstructureren op een manier 'die beter 
overeenstemt met de Grondwet en de Rechten van de Mens'. Hoe dan ook, in het 
verslag dat deze commissie in 1994 publiceerde, werd inderdaad voor het eerst 
in de geschiedenis een (voorontwerp van een) algemene regeling van het 
opsporingsonderzoek gepresenteerd. Noch in deze regeling zelf noch in het 
begeleidende commentaar werd evenwel ingegaan op de kwestie van de 
rechtsbijstand aan verdachten op het politiebureau, al dan niet tijdens het verhoor 
door de politie. De enige bepaling (art. 28quinquies) die heel in de verte doet 
denken aan deze kwestie is dat iedere verdachte die is ondervraagd op zijn verzoek, 
onmiddellijk of binnen achtenveertig uur, een kopie kan krijgen van de verklaring 
die hij heeft afgelegd." 

Ook in het Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het 
stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek dat op basis 
van het zoeven genoemde verslag op 19 december 1996 in de Kamer werd 
ingediend, werd - ondanks het eerste rapport van de CVM - totaal voorbijgegaan 
aan het vraagstuk van de rechtsbijstand bij de aanvang van het strafrechtelijk 

58 	Commissie strafprocesrecht, Verslag van de commissie, etc., Luik-Antwerpen 1994, p. 24-30, 
70. 
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onderzoek." En niet alleen in het ontwerp zelf maar ook in de memorie van 
toelichting werd er met geen woord over gerept. In deze memorie werd alleen 
verantwoord waarom de termijn van achtenveertig uur waarbinnen volgens het 
aanvankelijke voorstel de verdachte een kopie van zijn verklaring zou kunnen 
lcrij gen, is omgezet in een termijn van een maand die in emstige en uitzonderlijke 
omstandigheden door de procureur des Konings kan worden verlengd tot zes 
maanden: om het gevaar van collusie te bezweren en eventueel bepaalde personen 
te kunnen beschermen.' Het stilzwijgen van de regering met betrelcking tot de 
regeling van de rechtsbijstand in het kader van het opsporingsonderzoek werd 
overigens niet ter discussie gesteld in de Kamer. Gedurende haar beraadslagingen 
met de regering en/of de leden van de Commissie strafprocesrecht werd dit 
vraagstuk nimmer opgeworpen. Regering en Parlement waren het er toen dus 
kennelijk over eens dat het hier om een non -issue ging.' Dit neemt niet weg dat 
zonder veel uitleg via de uiteindelijke Wet tot verbetering van de strafrechtspleging 
in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek van 
12 maart 1998, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 april 1998, een art. 
47bis in het Wetboek van Strafvordering is ingevoegd dat een aantal bepalingen 
bevat omtrent het verhoor van personen en het proces-verbaal dat daaromtrent 
moet worden opgesteld: 
- volgens lid 1 moet elk verhoor beginnen met de mededeling aan de ondervraagde 

persoon a) dat hij kan verzoeken dat alle vragen die hem worden gesteld en alle 
antwoorden die hij geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen, b) 
dat hij kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een 
bepaald verhoor wordt afgenomen, en c) dat zijn verklaringen als bewijs in rechte 
kunnen worden gebruikt; 

- volgens lid 2 mag eenieder die wordt ondervraagd, gebruik maken van 
documenten in zijn bezit zonder dat daardoor het verhoor wordt uitgesteld; 

- volgens lid 3 vermeldt het proces-verbaal `nauwkeurig het tijdstip waarop het 
verhoor wordt aangevat, eventueel onderbroken en hervat, alsook beeindigd. 
Het vermeldt nauwkeurig de identiteit van de personen die in het verhoor, of 
in een gedeelte daarvan, tussenkomen, en het tijdstip van hun aankomst en 
vertrek. Het vermeldt ook de bijzondere omstandigheden en alles wat op de 
verklaring of de omstandigheden waarin zij is afgelegd, een bijzonder hcht kan 
werpen'; 

59 	Kamer van Volksvertegenwoordigers, Gewone Zitting, 1996-1997, nr. 857/1. Zie overigens 

de bundel Colloquium hervorming strafprocesrecht, Antwerpen: 1998. Hierin zijn niet alleen 

de nadere voorstellen van de Commissie strafproeesrecht opgenomen, maar ook rapporten 

over aanverwante kwesties, zoals een regeling voor spijtoptanten en de berziening van de 

Uitleveringswet. 

60 	Kamer van Volksvertegenwoordigers, Gewone Zitting, 1996-1997, nr. 857/1, p. 26-28. 

61 	Kamer van Volksvertegenwoordigers, Gewone Zitting, 1996-1997, or. 857/2-857/17. 
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volgens lid 4 moet aan het einde van het verhoor de ondervraagde persoon het 
proces-verbaal van zijn verhoor ter lezing worden gegeven, tenzij hij vraagt 
dat het hem wordt voorgelezen. 'Er wordt hem gevraagd of hij zijn verklaringen 
wil verbeteren of daaraan jets wil toevoegen.' 

Op de diverse colloquia die in 1998 her en der in het land werden gehouden over 
de herziening van het Wetboek van Strafvordering via de zogenaamde Wet-
Franchimont werd evenmin geraakt aan de kwestie van de rechtsbij stand van 
verdachte personen die worden vastgehouden op de politiebureaus. Alle auteurs 
die er in het kader van hun voordracht wat over hadden kurmen zeggen, gingen 
er stilzwijgend aan voorbij.' Hetzelfde is het geval voor de initiatieven - colloquia 
en/of bundels - die in de voorbije jaren specifiek zijn genomen met betrekking 
tot de problematiek van het verhoor als zodanig. In diverse bijdragen wordt wel 
gesteld dat de huidige regeling van het politieverhoor tekortschiet, bijvoorbeeld 
omdat de verdachte bij de aanvang van het verhoor niet moet worden medegedeeld 
dat hij het recht heeft om te zwijgen, maar aan het vraagstuk van de rechtsbij stand 
wordt keer op keer voorbijgegaan. Een punt dat wel bij herhaling aan de orde wordt 
gesteld is de elektronische registratie van (verdachten)verhoren. Maar ook in de 
discussie hieromtrent wordt dit vraagstuk geen enkele keer opgeworpen. Het blij ft 
in dit verband gewoonlijk bij de vaststelling dat zulke registratie van die verhoren 
mogelijk is, maar dat zij - ook bij gebrek aan infrastructuur en middelen - nog zo 
goed als nergens en nooit gebeurt. Een echt pleidooi om verandering te brengen 
in deze situatie wordt evenwel door niemand gehouden, ook al is menig auteur 
zich bewust van het feit dat er twijfelachtige verhoorpraktijken (kunnen) 
plaatsvinden." Verwijzingen naar de rapporten van de CVM zal men overigens 
in dit verband niet vinden. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat in de nabije toekomst misschien toch ook 
in Belgie een indringende discussie over de rechtsbij stand aan verdachte personen 

62 	Belgisch Staatsblad, 2 april 1998, P.  10027-1041. De belangrijke delen van de herziene versie 
van het Wetboek van Strafvordering zijn onder meer gepubliceerd in C. Fijnaut, F. Goossens, 
F. Hutsebaut & D. Van Daele, a.w., p. 27-50. Voor een compacte maar duidelijke uiteenzetting 
van de regeling van het verhoor van personen/verdachten door de politie raadplege men: 
R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Antwerpen: 1999, p. 232-237. 

63 	Men zie onder meer de bijdragen van Ch. Van Den Wyngaert & M. Rozie in Het vernieuwde 
strafprocesrecht; een eerste commentaar bij de wet van 12 maart 1998, Antwerpen: 1998, 
p. 33-54, 161-186, en de bijdragen van H-D. Bosly, M-A. Beernaert & P. Mandoux in: M. 
Franchimont et al., La loi beige du 12 mars 1998 relative a l'amilioration de la procedure 
penale au stade de l'information et de 1 'instruction, Brussel: 1998, p. 7-28, 59-68, 69-82. 

64 Zie onder meer de bijdragen van F. Hutsebaut, J. Vermassen, M. Rozie & Ph. Traest in: S. 
van Elchingen, Het politieverhoor, Leuven: 1999, p. 43-70, 87-102, 125-128, 129-146, en 
die van L. Huybrechts in Bijzondere aspecten van het politieverhoor, Brussel: 2000, p. 13-31. 
Zie verder ook J. Engelen, 'Het politieverhoor na Franchimont', De Orde van de Dag 1999, 
nr. 5, p. 43-53. 
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op politiebureaus op gang zal komen. Niet alleen omdat de regering in haar reactie 
op het tweede rapport van het CVM heeft laten verstaan dat zij deze kwestie mee 
wit nemen in het voortgezette overleg over de herziening van het Wetboek van 
Strafvordering, man ook omdat er onlangs voor het eerst in een wetenschappelijk 
tijdschrift de stetting is ingenomen dat Tassistance par un avocat de toute personne 
privee de sa liberte des le moment de son arrestation et l'adoption de mesures de 
contrite de nature a garantir le bon deroulement des interrogatoires apparaissent 
susceptibles de constituer des garanties non negligeables du respect effectif du 
droit au silence'." Wellicht dat deze thesis, overigens vooral gebaseerd op een 
analyse van de jurisprudentie van het EHRM, het debat over de rechtsbij stand aan 
aangehouden verdachten in het begin van het strafrechtelijk onderzoek vermag 
te stimuleren. 

3.3 	Een nadere analyse van de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland 

Anders dan het Franse en het Belgische Wetboek van Strafvordering kent de Duitse 
StrafprozeBordnung at vele decennia een regeling van het politieverhoor. Een 
belangrijk onderdeel hiervan vormt de rechtsbijstand aan een verdachte (in de zin 
van `Beschuldigte', dit wil zeggen : 'eine Person, fur deren Taterschaft konkrete 
Hinweise vorliegen') op het politiebureau." § 163a 4 bepaalt uitdrukkelijk het 
volgende: 
'Bei der ersten Vemehmung des Beschuldigten durch Beamte des Polizeidienstes 
ist dem Beschuldigten zu eroffnen, welche Tat ihm zur last gelegt wird. Im tibrigen 
sind bei der Vemehmung des Beschuldigten durch Beamte des Polizeidienstes 
§ 136 Abs 1 Satz 2 bis 4, Abs 2, 3 und § 136 a anzuwenden.' 

In de genoemde zinsneden van § 136 staat: 
- Abs. 1, Satz 2: 'Er (der Beschuldigte, CF) ist darauf hinzuweisen, dal3 es ihm 

nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu aufiem oder nicht zur 
Sache auszusagen und jederzeit, auch schon vor seiner Vemehmung, einen von 
ihm zu wahlenden Verteidiger zu befragen. Er ist femer dariiber zu belehren, 
daB er zu seiner Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen kann. In 
geeigneten Fallen soil der Beschuldigte auch darauf hingewiesen werden, dal3 
er sich schriftlich auBem kann.' 

65 	F. Kuty, 	etendue du droit au silence en procedure penale', Revue de Droll Penal et de 
Criminologic 2000, p. 309-334. 

66 	C. Roxin, Strafverfahrensrecht; em n Studienbuch, Mtinchen: 1998, p. 199. Zie verder ook 
W. Kay, 'Bei Vemehmung nicht drohen und nichts versprechen', Magazin fur die Polizei 
2000, p. 7-11. 
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- Abs. 2: 'Die Vemehmung soil dem Beschuldigten Gelegenheit geben, die gegen 
ihn vorliegenden Verdachtsgriinde zu beseitigen und die zu semen Gunsten 
sprechenden Tatsachen geltend zu machen.' 

- Abs. 3: 'Bei der ersten Vemehmung des Beschuldigten ist zugleich auf die 
Ermittlung seiner persOnlichen Verhaltnisse Bedacht zu nehmen.' 

Lid 1 van § 136a houdt het verbod van bepaalde verhoormethoden in: 
'Die Freiheit der WillensentschlieBung und der Willensbetatigung des Beschuldig-
ten darf nicht beeintrachtigt werden durch MiBhandlung, durch Ermiidung, durch 
koiperlichen Eingriff, durch Verabreichung von Mitteln, durch Qualerei, durch 
Tauschung oder durch Hypnose. Zwang darf nur angewandt werden, soweit das 
Strafverfahrensrecht dies zulat. Die Drohung mit einer nach semen Vorschriften 
unzulassigen MaBnahme und das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen 
Vorteils sind verboten.' 

Deze regeling lijkt ogenschijnlijk voor zichzelf te spreken: de politie moet de 
verdachte niet alleen wijzen op zijn zwijgrecht en zijn recht op rechtsbijstand, maar 
ook op zijn recht om tot zijn ontlasting strekkende verzoeken om nader onderzoek 
in te dienen; daarenboven moet zij zich onthouden van alle mogelijke oneerbare 
verhoormethoden. Juist omdat deze regeling zo vanzelfsprekend lijkt, werd er in 
de jaren zeventig en tachtig nauwelijks aandacht aan geschonken. Slechts 
sporadisch werd in deze decennia aandacht gevraagd voor de complicaties die 
in deze regeling besloten liggen. 

Een van de belangrijke discussiepunten betrof met name de preciese inhoud 
van het recht op consultatie van zijn raadsman. Houdt de term `jederzeie in dat 
een verdachte niet alleen voorafgaand aan zijn verhoor kan vragen om een 
onderhoud met zijn raadsman, maar ook tijdens zijn verhoor? En moet dit verhoor 
dan worden onderbroken of zelfs beeindigd? En wat als dit niet gebeurt? Mag de 
verklaring die werd afgelegd clan niet als bewijs worden gebruikt? Of toch wel? 
Sommige auteurs beantwoorden deze vragen positief, andere negatief." Evenzo 
verkeerde men in onzekerheid over de vraag welk gevolg moest worden gegeven 
aan de weigering van politiemensen om een verdachte voor de aanvang van het 
verhoor te laten overleggen met zijn raadsman ook al had hij hier nadruldcelijk 
om gevraagd. Mocht zijn verklaring dan toch voor het bewijs worden gebruikt 
of moest zij in dit geval als `unverwertbar' worden beschouwd? 

Een belangrijk deel van deze vragen werd in 1992 opgelost door een 
baanbrekende beslissing van het Bundesgerichtshof. Het oordeelde toen in een 

67 	Zie bijvoorbeeld J. Welp, `Anwesenheitsrechte und Benachrichtigungspflichten', Juristenzei- 
tung 1980 P.  134-138 en G. Strate & K-U. Ventzke, `Unbeachtlichkeit einer Verletzung des 
§ 137 Abs. 1 S. 1 StPo im Ermittlungsverfahren', Strafverteidiger 1986, p. 30-34. 
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geruchtmakende moordzaak - waarin politiemensen een verdachte die voor de 
aanvang van het verhoor te kennen gaf dat hij eerst met zijn raadsman wilde 
overleggen voordat hij een verklaring zou afleggen, voorhielden dat zijn raadsman 
niet in zijn plaats kon beslissen of hij een verldaring zou afleggen of niet en hem 
tevens meedeelden dat zij hem zouden verhoren tot er duidelijkheid was, dit ook 
werkelijk deden en de verdachte die hierop een gedetailleerde bekentenis aflegde 
deze later tegenover zijn raadsman herriep met het argument dat hij die enkel door 
toedoen van `psychischen Folter' had afgelegd - dat deze gang van zaken moest 
leiden tot uitsluiting van de verklaring van het bewijs omdat 'die Moglichkeit, 
sich des Beistandes eines Verteidigers zu bedienen, gehort zu den wichtigsten 
Rechten des Beschuldigten (...). Dadurch wird sichergestellt, dal3 der Beschuldigte 
nicht nur Objekt des Strafverfahrens ist, sondem zur Wahrung seiner Rechte auf 
den Gang und das Ergebnis des Strafverfahrens EinfluB nehmen kann.'" 

In 1996 kreeg deze beslissing nog een vervolg met uiteenlopende uitspraken 
van (verschillende kamers van) het Bundesgerichtshof over de vraag of de politie 
zelf al dan niet verplicht is om serieuze inspanningen te leveren om 'dem 
Beschuldigten bei der Herstellung des Kontakts zu einem Verteidiger in effektiver 
Weise zu helfen'. De vijfde kamer (Strafsenat) meende in haar beslissing van 12 
januari 1996 zonder omwegen van wel, de eerste Ramer sprak dit in haar beslissing 
van 21 mei 1996 echter tegen en vond het - in het geval van een verdachte die in 
het voile bezit van zijn geestvennogens is, zijn rechten kent en instemt met verder 
verhoor - zelfs aanvaardbaar dat het verhoor niet wordt onderbroken tot de 
raadsman is gearriveerd. Dat deze tegenstrijdige uitspraken in Duitsland heel veel 
stof hebben doen opwaaien, zal niemand verbazen.' 

Het andere grote discussiepunt betrof natuurlijk of de raadsman desgevallend 
ook het recht heeft het politiele verdachtenverhoor bij te wonen. In het verleden 
is hier veel over te doen geweest. Th  Degenen die deze vraag negatief beantwoordden, 
en zij waren in de meerderheid, brachten onder meer naar voren dat het feit dat 

68 	Deze beslissing is onder meer afgedrukt in de Juristenzeitung 1993, p. 425-426, met een 
kommentaar van C. Roxin. Hierin stelde hij dat het recht op rechtsbijstand eigenlijk 
belangrijker is dan het zwijgrecht (p. 426-428). 

69 	Vergelijk bijvoorbeeld W. Beulke, 'MuB die Polizei dem Beschuldigten vor der Vemehmung 
'Erste Hilfe' bei der Verteidigerkonsultation leisten?', Neue Zeitschrift fiir Strafrecht 1996, 
p. 257-262; R. Hamm, `Staatliche Hilfe bei der Suche nach Verteidigern; Verteidigerhilfe 
zur Begrundung von Verwertungsverboten', Neue Juristische Wochenschryi 1996, p. 2185- 
2190; J. Herrmann, 'Das Recht des Beschuldigten vor der polizeilichen Vemehmung einen 
Verteidiger zu befragen', Neue Zeitschrift far Strafrecht 1997, p. 209-212; E. Muller, 
'Anmerkung', Strafverteidiger 1996, p. 358-360; C. Roxin, 'Das Recht des Beschuldigten 
zur Verteidigerkonsultation in der neuesten Rechtsprechung', Juristenzeitung 1997, p. 343-347; 
K-U. Ventzke, 'Anmerkung', Strafverteidiger 1996, p. 524-526. 

70 	C. Fijnaut, 'De raadsman (al dan niet) bij het politieverhoor; een overzieht van de situatie 
op het Westeuropese vasteland', in C. Fijnaut en G. Blonk (red.), De advocaat btj het 

politieverhoor, Arnhem: Lochem 1988, p.44-51. 
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de rechten van de verdachte en zijn raadsman door heel de StrafprozeBordnung 
heen precies worden aangegeven, en het recht op aanwezigheid van de raadsman 
bij het politiele verdachtenverhoor niet expliciet wordt genoemd, impliceert dat 
dit laatste recht ook niet bestaat. Degenen die voor een positief antwoord waren 
geporteerd, meenden onder meer dat de idee van de `Waffengleichheit' met zich 
meebrengt dat de raadsman ook het politiele verdachtenverhoor mag bijwonen. 
Hun opvatting heeft het echter nooit gehaald, ook niet in de rechtspraak, ondanks 
allerhande berichten dat de politiemensen het niet zo nauw nemen met de 
kennisgeving aan de verdachte van de rechten waarover hij beschikt. In de jaren 
negentig is de discussie over dit `Anwesenheitsreche dan ook zo goed als volledig 

Noch de zoeven besproken rechtspraak van het Bundesgerichtshof 
over het consultatierecht van de verdachte noch de eerder behandelde rapporten 
van het CVN en de stellige afwijzende reactie van de Duitse regering op zijn 
voorstellen, hebben in deze situatie verandering kunnen brengen. En empirisch 
onderzoek naar de feitelijke toedracht van de gang van zaken rond het politiele 
verdachtenverhoor dat wellicht wel het debat weer op gang zou hebben kunnen 
brengen, werd in het voorbije decennium niet verricht. In alle belangrijke 
handboeken wordt op dit punt dan ook gewoonlijk slechts gemeld dat er geen sprake 
is van een recht op aanwezigheid van de raadsman bij het politiele verdachtenver-
hoor. De politie kan de raadsman hooguit bij wijze van gunst tot dit verhoor 
toelaten. Verder wordt algemeen aangenomen dat als zij de raadsman in de 
verhoorkamer gedoogt, deze wel beschikt over een `Hinweis- und Fragerecht, weil 
die Beschrankung auf eine reine Zuhorerrolle nicht zumutbar und mit seiner 
Verteidigerfunktion nicht vereinbar ware' • 72  

Zal deze situatie dan ten eeuwigen dage blijven voortduren? Hoogstwaar-
schijnlijk niet natuurlijk. Wellicht dat de toenemende transformatie van het 
strafproces tot een `ParteiprozeB' waarin de advocaat zich louter en alleen nog 
ziet als belangenbehartiger van zijn client, in de nabije toekomst de discussie weer 
vermag vlot te trekken.' Voortekenen hiervan vallen echter nog niet te bespeuren 
in de belangrijke wetenschappelijke en professionele tijdschriften. 

71 	Rond 1990 heeft de discussie wel nog wat nagebrand. Zie bijvoorbeeld M. Bohlander, 'La 
defense del'accuse en garde a vue; remarques sur la situation juridique en Allemagne', Revue 
de Science Criminelle et de Droit Penal Compare 1994, P.  311-317; W. Burghard, `Auf Biegen 
oder Brechen; zum Verhaltnis von Polizeibeamten zu Strafverteidigern', Kriminalistik 1991, 
p. 610-614; M. Fullkrug, 'Wenn einer nicht belehrt wurde....Rechtsfolgen nach unterlassenem 
Hinweis auf das Schweigerecht des Beschuldigten', Kriminalistik 1988, p. 71-72. 

72 L. Meyer-GoBner, Strafprozeflordnung, Miinchen: 1999, p. 15. Zie verder ook G. Pfeiffer, 
Strafprozeflordnung und Gerichtsverfassungsgesetz, Munchen: 1999, p. 400; C. Roxin, 
Strafvetfahrensrecht; em n Studienbuch, Munchen 1998, p. 24; H. Wollweber, `Beeintrachtigung 
der Aussagefreiheir, Neue Zeitschrift fiir Strafrecht 1998, p. 311. 

73 	Zie 0. Klug, `Zum Strafverfahren als ParteiprozeB', Zeitschrift fiir Rechtspolitik 1999, p. 
288-291. 
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3.4 	Een nadere analyse van de situatie in het Verenigd Koninkrijk 

Volslagen anders dan in Frankrijk, Belgie en Duitsland vormen in het Verenigd 
Koninlcrijk de rechten van aangehouden verdachten, in het bijzonder in de 
verhoorsituatie, reeds sinds de jaren zeventig onophoudelijk een hoogstomstreden 
onderwerp. De regeling die op grond van het rapport van de Royal Commission 
on Criminal Procedure 1981 hiervoor werd getroffen in de Police and Criminal 
Evidence Act (PACE) 1984 heeft wel enige tijd apaiserend op de gemoederen 
gewerkt, maar zowel schandalen als de 'Guilford Four' en de 'Birmingham Six' 
waarin het politieverhoor eon centrale rot speelde, als maatregelen om de rot van 
het 'right of silence' in to perken, hebben er in combinatie met de rapporten van 
allerhande nieuwe commissies die zich moesten buigen over deze en andere 
aspecten van de gang van zaken in de strafrechtspleging, voor gezorgd dat ook 
de literatuur over het politieverhoor van verdachten, inclusief hun rechtsbijstand 
in de beginfase van het strafrechtelijk onderzoek, welhaast oeverloos is geworden. 
Hiema wordt de bespreking dan ook beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor een 
good begrip van de situatie vanuit Nederlands perspectief. 

3.4.1 	De regeling van de rechtsbijstand in de PACE 1984 

Welke regeling werd in 1984 in de PACE met betrekking tot de rechtsbijstand 
aan aangehouden verdachten getroffen?' In art. 58 werd hieromtrent het volgende 
bepaald: 
- een aangehouden persoon die zich in hechtenis op een politiebureau bevindt, 

is gerechtigd als hij hierom verzoekt 'to consult a solicitor at any time'; een 
dergelijk verzoek en het tijdstip waarop het werd gedaan, moeten worden 
opgetekend in een zogenaamd hechtenisregister; 

- de persoon die een dergelijk verzoek doet, moet toestemming krijgen om een 
raadsman te raadplegen 'as soon as is practicable except to the extent that delay 
is permitted by this section'; de inwilliging van een verzoek mag inderdaad voor 
een termijn van ten hoogste 36 uur worden uitgesteld, a) in het geval dat de 
betrokkene in hechtenis zit voor een emstig delict, en b) een politieambtenaar 

74 	De meest gebruikte uitgave (met commentaar) van de PACE is die van M. Zander, The Police 
and Criminal Evidence Act 1984, London 1984, waarvan de eerste editie verscheen in 1984. 
Voor een andere bespreking van de regeling die in 1984 werd ingevoerd, zie A. Kahn & R. 

Hall, 'Arrest and right to consult a sollicitor: PACE developments', The Journal of Criminal 
Law 1986, 442-453. Overigens mag niet uit het oog worden verloren dat de inwerkingtreding 

van de PACE op allerlei gebieden een hele omslag in de uitvocring van politietaken met zich 

mee heeft gebracht. Om dit cnigermate aan te kunnen voelen leze men de opstellen in onder 

meer J. Benyon & C. Bourn (eds.), The police; powers, procedures and properties, Oxford 

1986, en S. Robilliard & J. McEwan, Police powers and the individual, Oxford 1986. 
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met tenminste de rang van hoofdinspecteur hiervoor schriftelijk of mondeling 
(maar in dit geval moet het zo spoedig mogelijk schriftelijk worden bevestigd) 
de toelating geeft; 

- de gronden waarop een hoofdinspecteur toelating kan geven voor uitstel van 
de raadpleging van een raadsman, zijn in beginsel — in het geval van drugsdelic-
ten en terrorisme gelden aanvullende bepalingen — de volgende drie: 
• beschadiging van bewijsmateriaal of berokkening van leed aan derden; 
• waarschuwing van nog niet aangehouden verdachten; 
• en belemmering van het achterhalen van de buit; 

- in het geval van uitstel moet de verdachte zo spoedig mogelijk worden 
geinformeerd over de reden hiervan en ook deze reden moet worden vermeld 
in het hechtenisregister; 

- in art. 60 werd tenslotte bepaald dat er een handleiding moest worden 
gepubliceerd voor het op band opnemen van politiele verdachtenverhoren. 

De PACE kent niet alleen een 'code of practice' voor de registratie van verdachten-
verhoren, maar ook een voor 'the detention, treatment and questioning of persons 
by police officers'. In de eerste versie van deze handleiding - evenals de andere 
vier handleidingen werd zij in 1991 respectievelijk 1995 op onderdelen gewijzigd - 
werd reeds bepaald dat een aangehouden verdachte op het politiebureau door de 
'custody officer' moest worden geInformeerd over de rechten waarover hij 
gedurende zijn hechtenis beschikte: a) het recht om iemand van zijn aanhouding 
op de hoogte te stellen, b) het recht 'to consult privately with a solicitor', en c) 
het recht om de onderhavige handleidingen te raadplegen. Verder werd hierin 
vastgelegd dat een aangehouden verdachte die (verder) wordt verhoord, moet 
worden gewaarschuwd dat hem (verdere) vragen mogen worden gesteld met het 
oog op de verkrijging van bewijs dat in de vervolging bij de rechtbank tegen hem 
kan worden ingebracht. Deze waarschuwing luidde toen - in 1984 - als volgt: 'You 
do not have to say anything unless you wish to do so, but what you say may be 
given in evidence'. In het geval de betrokkene evenwel heeft gevraagd om 
rechtsbijstand mag hij niet (verder) worden verhoord tenzij (onder meer) een 
hoofdinspecteur redelijke gronden heeft om te geloven dat: 
- uitstel een direct risico van leed aan personen of van zwaar verlies van of ernstige 

schade aan goederen inhoudt; 
- wachten op de komst van een raadsman onredelijk oponthoud van de opsporing 

zou veroorzaken; 
- of de persoon in kwestie er schriftelijk of op band in heeft toegestemd dat het 

verhoor direct kan beginnen. 
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Verder moe(s)t volgens de betrolcken handleiding de verdachte die om rechtsbij - 
stand heeft gevraagd, worden toegestaan 'to have his solicitor present while he 
is interviewed'. Dit recht op aanwezigheid was ook al in 1984 evenwel niet 
absoluut. Aan de betroldcen raadsman kon toen immers worden gevraagd om bij 
het verhoor weg te gaan 'if his conduct is such that the investigating officer is 
unable to put questions to the suspect'. Wanneer dit laatste het geval was werd 
in 1984 niet omschreven. Wel werd in een noot aangegeven wanneer dit zeker 
niet het geval was, namelijk wanneer de raadsman 'seeks to challenge an improper 
question to his client or the manner in which it is put or he wishes to give his client 
further legal advice'. Gaat de raadsman duidelijk verder, dan dient de betrokken 
politieman het verhoor te beeindigen en een meerdere te raadplegen. Deze moet 
vervolgens, na met de raadman te hebben gesproken, beslissen of het verhoor al 
dan niet in aanwezigheid van deze raadsman zal worden voortgezet. Beslist hij 
van niet, dan moet de verdachte de kans worden gegeven om een andere raadsman 
te raadplegen voordat het verhoor verder gaat. Ook de eventuele nieuwe raadsman 
moet tenslotte in de gelegenheid worden gesteld bij het (verdere) verhoor aanwezig 
te zijn. En wat het verhoor zelf betreft, bevat onderhavige handleiding vrij 
gedetailleerde voorschriften betreffende de plants waar het moet gebeuren, de wijze 
van verhoren, het doel van het verhoor - 'to obtain from the person concerned his 
explanation of the facts, and not necessarily to obtain an admission' - en de 
verplichting voor de verhorende ambtenaren om zich te identificeren. Daarenboven 
werd bepaald dat, als verhoren niet elektronisch zouden worden geregistreerd, 
zij in de loop van de ondervraging woord voor woord dienden te worden vastgelegd 
in 'contemporaneous notes'. 

3.4.2 	Het eerste onderzoek naar de uitwerlcing van deze regeling in de pralctijk 

Deze regeling van de rechtsbijstand en van het verhoor betekende ook in het 
Verenigd Koninkrijk een hele ommekeer in de opsporing. Hierom is het niet 
verwonderlijk dat in het empirisch onderzoek dat in de tweede helft van de jaren 
tachtig werd verricht naar de uitwerking van de PACE in de praktijk, ook tamelijk 
veel aandacht werd geschonken aan de manier waarop aan de politiebureaus 
rechtsbij stand wordt verleend aan aangehouden verdachten en aan de effecten 
hiervan op de wijzen waarop verdachten worden verhoord en op de resultaten van 
deze verhoren voor de opheldering van strafzaken. 

M. Maguire stelde op een aantal (drie) plaatsen vast dat het aantal verzoeken 
om rechtsbijstand ander invloed van de PACE was verdubbeld en daar waar een 
behoorlijk systeem van rechtsbijstand bestond zelfs verdriedubbeld, in het bijzonder 
in gevallen van meer emstige misdaad (inbraken en overvallen). Van een echte 
'boom' in aanvragen en dus in kosten was evenwel geen sprake: het aantal 
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aanvragen op de onderzoekslokaties varieerde van 9 % tot 17% van het aantal 
aangehouden verdachten. Dit nam niet weg dat met name rechercheurs in het 
algemeen uiterst negatief reageerden op de invoering van de PACE. Zij stelden, 
en dit niet zonder reden, dat de PACE - met al haar voorschriften omtrent de 
opsluiting van verdachten, hun verhoor, de aanwezigheid van raadslieden tijdens 
de ondervraging, de redactie van processen-verbaal - het niet alleen veel moeilijker 
maakte om in de verhoorkamer zaken op te lossen maar ook was 'drying up their 
flow of information about the activities of local criminal groups'. De PACE plaatste 
hen - volgens Maguire - dus voor de uitdaging om nieuwe onderzoeksstrategieen 
te ontwikkelen, buiten de verhoorkamer om. 75  

K. Bottomley et al. kwamen in een van de grotere Engelse politiekorpsen 
eveneens tot de bevinding dat door toedoen van de PACE het aantal aangehouden 
verdachten dat om rechtsbijstand vroeg in de periode 1984-1987 opliep van 17% 
naar 26%. Ook hier gebeurde dit substantieel vaker in ernstiger stafzaken dan in 
minder emstige. Zij stelden ook vast dat politiemensen verdachten niet altijd positief 
adviseerden over de verlening van rechtsbijstand, in sommige gevallen omdat zij 
meenden dat het om uiteenlopende redenen - al een bekentenis afgelegd, bekorting 
van de duur van de hechtenis, besparing van kosten - niet in het belang van de 
verdachten was om met een raadsman te overleggen, in andere gevallen omdat 
dit niet in het belang was van de oplossing van de zaak: de raadsman zou het 
onderzoek kunnen dwarsbomen. Soms was het evenwel in hun eigen belang dat 
zij verdachten suggereerden om een raadsman te nemen. Op deze manier konden 
zij zich indekken tegen kritiek en/of tegen een klacht, speciaal wanneer het ging 
om raadslieden 'who have the reputation of being cooperative with, or helpful 
to, the police'. Het merendeel van de politiemensen verklaarde overigens dat de 
aanwezigheid van raadslieden bij het verhoor weinig of geen invloed had op de 
manier waarop het verhoor werd afgenomen. De belangrijkste reden hiervan was 
dat de raadsman er gewoonlijk alleen maar stilzwijgend bij zat en aantekeningen 
maakte. Een aantal politiemensen gaf echter aan dat zij zich in het geval van diens 
aanwezigheid niettemin onthielden van het stellen van 'off the record'-vragen en 
van het uitoefenen van ongepaste druk. Verder maakten politiemensen tamelijk 
dikwijls bezwaar tegen een interventie van de raadsman in het verhoor, met name 
wanneer hij op hun vragen de verdachte de woorden in de mond legde. Bottomley 
c.s. tekenden hier overigens bij aan dat veel raadslieden 'are not qualified solicitors, 
but their clerks (or 'runners') often ex-police officers without the same professional 
expertise, however useful their experience may be to suspects'. Zij troldcen met 
andere woorden de kwaliteit van het juridisch advies dat door deze plaatsvervangers 
werd verschaft, niet weinig in twijfel. Tenslotte registreerden zij in politielcringen 

75 	M. Maguire, 'Effects of the `13 .A.C.E.' provisions on detention and questioning', British 
Journal of Criminology 1988, p. 19-43. 
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groot enthousiasme voor het opnemen van verdachtenverhoren op band: het zou 
het verhoren aanzienlijk vergemalckelijken. De vraag waar niet of weinig bij werd 
stilgestaan was echter hoeveel tijd en moeite het achteraf zou kosten om de verhoren 
in processen-verbaal vast te leggen.' 

B. Irving en I. McKenzie berekenden voor 'hun' korps eveneens dat slechts 
in een beperkt aantal gevallen aangehouden verdachten vroegen om rechtsbijstand 
- afhankelijk van de groep varierend van 11% tot 29% - en dat in een nog beperlcter 
aantal gevallen raadslieden het verhoor geheel of gedeeltelijk bijwoonden. Ofschoon 
de overgrote meerderheid van raadslieden zich keurig opstelde, werden zij in het 
algemeen door de politie met meer of minder wantrouwen bejegend. Haast nooit 
werd hen jets verteld omtrent het beschikbare bewijs en de inzage van stuklcen 
werd zoveel als mogelijk tegengegaan. Deze houding werd kennelijk ingegeven 
door het gedrag van een Icleine minderheid van advocaten. Dezen spreidden openlijk 
minachting voor de politie ten toon, poogden ten onrechte om vertrouwelijke 
stukken in te zien, hielden ormodig de verhoren op, etcetera. Wat de verhoren zelf 
betreft stelden deze onderzoekers vast dat de PACE bun verloop ingrijpender had 
veranderd dan K. Bottomley etal. hadden geconcludeerd. Niet alleen vonden er 
geen `voorgespreldcen' meer plaats zodat rechercheurs niet langer op voorhand 
de opstelling van verdachten konden aftasten, maar ook waren de eigenlijke 
verhoren haast verworden tot - in vergelijking met vroeger - bizarre rituelen die 
zowel menige verdachte als heel wat rechercheurs behoorlijk op de zenuwen 
werkten; een van hen verklaarde vlakaf: 'The Act was designed to ensure that more 
criminals get away with it, and as far I can see it's working'. Het tactisch gehalte 
van de verhoren was daarenboven aanzienlijk gedaald: waar er in het verleden 
gewoonlijk meerdere verhoorstrategieen werden uitgeprobeerd, bleef dit nu meestal 
beperkt tot eentje. Maar Irving en McKenzie sloten niet uit dat na de nodige 
gewenning aan de PACE het er in de verhoorkamers weer wat meer ontspannen 
aan toe zou kunnen gaan. Wat zij overigens niet vaststelden was dat het aantal 
bekentenissen als gevolg van de aanwezigheid van raadslieden bij een aantal 
verhoren terugliep. Zij schreven dit onder meer toe aan het feit dat in - bewijstech-
nisch gezien - zwakke zaken in het algemeen al nooit bekentenissen worden 
verlcregen. Ook sloten zij niet uit dat rechercheurs de `misluldcing' van een verhoor 
wel toeschreven aan de bijstand en/of aanwezigheid van een raadsman, maar dat 
de eigenlijke oorzaken hiervan moesten worden gezocht in beta! bestaande gebrek 
aan bewijs of in hun weigering om de raadsman op een adequate manier te 

76 	K. Bottomley et al., The impact of PACE; policing in a northern police force, Hull 1991, 
p. 136-165. 
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informeren over de zaak met als gevolg dat deze zich eerder defensief opstelde 
ten opzichte van de politie." 

Al deze bevindingen omtrent de toepassing van de PACE leidden als vanzelf 
tot heel wat discussie over de vraag of zoniet de PACE zelf dan toch tenminste 
de bijbehorende handleidingen op een aantal punten zouden moeten worden 
herschreven. In deze discussie werd door een aantal auteurs en organisaties gepleit 
voor een nog striktere regeling van de behandeling en ondervraging van verdachten 
aan politiebureaus met het oog op de realisatie van hun rechten, maar werd, van 
andere kanten met zeker zoveel verve de noodzaak bepleit om terwille van zowel 
de effectiviteit als de rechtvaardigheid van de strafrechtspleging (de rol van) het 
zwijgrecht in het strafproces in te perken. De bekendwording van het feit dat een 
aantal mensen in de jaren zeventig voor terroristische aanslagen was veroordeeld 
op grond van onder meer verklaringen/bekentenissen waarmee door de politie was 
geknoeid ( onder meer in de 'The Birmingham Six' en 'The Guilford Four') gooide 
natuurlijk nog meer olie op het vuur.' Op de korte termijn bewerkstelligde deze 
verhitte discussie dat in 1991 met name de Code of practice for the detention, 
treatment and questioning of persons by police officers op diverse punten werd 
herzien. Op de langere termijn had zij vergaander gevolgen. Ten eerste werd door 
de regering beslist om een Royal Commission on Criminal Justice in te stellen. 
En ten tweede werd doorgewerkt aan de voorbereiding van wat de Criminal Justice 
and Order Act 1994 is geworden. 

De herziening van de genoemde handleiding in 1991 had betrekking op tal 
van aspecten van de regeling van de rechtsbijstand. De voornaamste punten kunnen 
als volgt worden samengevat": 
- de verdachte moet niet alleen worden geInformeerd over zijn recht op 

rechtsbijstand, maar moet er ook uitdrukkelijk op worden gewezen dat deze 
bijstand kosteloos is; 

- in de politiebureaus moeten posters worden opgehangen waarin het recht op 
rechtsbijstand prominent wordt geafficheerd; 

- er moet aan verdachten duidelijk worden gemaakt dat het recht op rechtsbijstand 
niet slechts bij de binnenkomst op het bureau geldt, maar dat het hier gaat om 

77 	B. Irving & I. McKenzie, Police interrogation: the effects of the Police and Criminal Evidence 
Act 1984, London 1989, vol. 1, P.  58-59, 86-96, 102-115. 

78 	Om de persoonlijke dramatiek van deze schandalen in te kunnen voelen leze men bijvoorbeeld 
G. Conlon, Proved innocent; the story of Gerry Conlon of the Guilford Four, London 1990 
of P. Hill, Stolen years; before and after Guilford, London 1990. Zie verder bijvoorbeeld 
ook C. Forder & E. Steyger, 'De Birmingham Six: een juridische horrorstory', NJB 1991, 
p. 1050-1055. 

79 	Voor een meer uitgebreide bespreking, zie D. Wolchover & A. Heaton-Armstrong, 'The 
questioning code revamped', The Criminal Law Review 1991, P.  232-251. Verder ook J. 
Lensing, Wan 'miscarriages of justice' en de PACE; enkele recente ontwikkelingen rond 
het strafprocesrecht in Engeland en Wales', D&D 1991, p. 1048-1077. 
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een 'continuing right' dat kan worden uitgeoefend gedurende heel de periode 
van hechtenis; 

- bij de aanvang van elk verhoor moot de verdachte worden medegedeeld dat 
hij recht heeft op kosteloze rechtsbijstand en van doze mededeling moet melding 
worden gemaakt in het proces-verbaal; 

- alleen in uitzonderlijke omstandigheden mogen verdachten voor hun aankomst 
op het politiebureau nog worden ondenrraagd over het delict waarvan zij worden 
verdacht (op deze manier wilde men een einde maken aan de zogenaamde 'car 
seat interview cases'). 

Vanzelfsprekend was deze herziening een compromis. Voor een aantal hervormers 
ging zij dan ook nog (lang) niet ver genoeg. Voor sommige politiemensen ging 
zij in elk geval te ver. Bijtend merkte de hoofdcommissaris van Devon and 
Cornwall in 1992 tijdens een lezing voor de Britse balie op dat het toch wel 
bijzonder ironisch was dater alles aan werd gedaan om to voorkomen dat gedurende 
het politieverhoor welke vorm van pressie op de verdachte dan ook plaatsvond, 
maar dat door rechtbanken en andere betroldcen geledingen - lees de advocatuur - 
de intimidating experience (...) to stand in a witness box, surrounded by the 
costume and dignity of the court and be cross-examined by clever professional 
advocates whose sole intention it is to discredit and undermine his or her testimony 
and character' wordt beschouwd als het 'finest model for determining truth'. Hij 
verklaarde ook geen bezwaar to hebben tegen de aanwezigheid van een raadsman 
gedurende het verhoor maar 'it is quite wrong that the defendant's solicitor is 
allowed to determine the content and structure of the interview by passing guidance 
on the suitability of the response to every question or, indeed, actually answering 
the question himself. At present, police officers may be forced to wait hours 
following an arrest before beginning to interview the prisoner awaiting the arrival 
of a solicitor who promptly and without knowledge of the circumstances advises 
his client not to answer any questions. Is this not, in itself, an obstruction of justice 
or the judicial process?'" 

3.4.3 	De onderzoeken, opvattingen en aanbevelingen van de Runciman- 
commissie 

De Royal Commission on Criminal Justice ging - onder voorzitterschap van 
Viscount Runciman - in juni 1991 van start met als algemene opdracht `to examine 

80 	J. Evans, 'Miscarriages of justice — a police perspective', The Police Journal 1993, p. 4-11. 

Een belangrijk artikel over het ideologische gehalte van de discussie over de PACE is dat 
van D. Dixon, 'Legal regulation and policing practice', Social and Legal Studies 1992, p. 

515-541. 
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the effectiveness of the criminal justice system in Engeland and Wales in securing 
the conviction of those guilty of criminal offences and the acquittal of those who 
are innocent'. In het bijzonder moest zij onder meer nagaan of er verandering moest 
komen in 'the conduct of police investigations and their supervision by senior police 
officers' en in 'the arrangements for the defence of accused persons, access to 
legal advice, and access to expert evidence'. Met het oog op de uitvoering van 
haar opdracht liet de commissie een hele reeks onderzoeken uitvoeren. Enkele 
hiervan hadden betrekking op de rechtsbijstand aan aangehouden verdachten op 
politiebureaus, met name tijdens hun verhoor door de politie.' 

J. Baldwin kwam tot de bevinding dat in de grote meerderheid van gevallen 
de rol van de raadslieden is 'primarily a passive one. Two-thirds of them said 
absolutely nothing during the course of interviews. (...) When they did intervene 
it was sometimes to assist the interviewers rather than the interviewee. Unsurpri-
singly, interventions by lawyers which hindered police questioning were not 
welcomed by the police and in a few cases led to unpleasant confrontations'. Deze 
opstelling had natuurlijk ook alles te maken met de rolopvatting van de raadslieden: 
'In the interview itself, they saw their task as being mainly to ensure that fair play 
was observed. Generally, they found little to complain about in the way that most 
interviews were conducted and little need to intervene'. De verdachten die van 
hun raadsman het advies kregen te zwijgen, waren meer geneigd om een aanzienlijk 
aantal vragen niet te beantwoorden dan verdachten die dit advies niet lcregen, maar 
in het algemeen speelde het 'right of silence' in verreweg de meeste verhoren geen 
rol van betekenis. Een van de slotconclusies van Baldwin was dat de politie 'regard 
lawyers as intruders on their territory and their presence during interviews is 
tolerated rather than accepted. In order to maintain harmonious relations with the 
police, therefore, lawyers tend to refrain from intervening in interviews'. 

M. McConville en J. Hodgson stelden vast dat de meeste verdachten die om 
rechtsbijstand vroegen niet in contact kwamen met een echte 'solicitor' maar 
- zonder dat zij dit wisten - werden afgescheept met een 'non-qualified representati-
ve'. Gewoonlijk hadden de(ze) raadslieden voor het verhoor niet of nauwelijks 
overleg met hun client 'with the result that in nearly three-quarters of cases police 
interviews begin when the advisor has only a superficial knowledge of the case 
and the suspect's likely response to questions'. In de meerderheid van de gevallen 

81 	Van at deze onderzoeken zijn in 1994 samenvattingen gepubliceerd in een speciale editie 
van het Research Bulletin (nr. 35) van het Home Office Research and Statistics Department. 
De hiernavolgende uiteenzetting is gebaseerd op deze samenvattingen. Voor een meer 
uitgebreide uiteenzetting van de betrokken bevindingen, zie onder meer J. Hodgson, 'Tipping 
the scales of justice: the suspect's right to legal advice', The Criminal Law Review 1992, 
p. 854-862; J. Baldwin, 'Legal advice at the police station', The Criminal Law Review 1993, 
p. 371-373, en L. Bridges & J. Hodgson, 'Improving custodial legal advice', The Criminal 
Law Review 1995, p. 101-113. 
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deden de raadslieden niets om hun clienten aan te moedigen het stilzwijgen te 
bewaren; integendeel, zij adviseerden hen meestal om te antwoorden op de vragen 
van de politie of namen aan dat dezen zulks zouden doen. Ten overstaan van 
zwijgende verdachten hanteerden de rechercheurs een hele reeks van strategieen 
om hen tot spreken, zoniet tot een bekentenis, te brengen. Sommige van deze 
strategieen werden door de onderzoekers bestempeld als 'inappropriate and liable 
to increase the likelihood of false or unreliable confessions'. Desondanks kwamen 
de raadslieden in het algemeen niet tussen tijdens de verhoren 'restricting their 
role to ensuring that the police do not use naked oppression'. Mede in het licht 
van deze bevindingen kwamen McConville en Hodgson tot de conclusie dat - gelet 
op de lcwaliteit van de meeste raadslieden - hun aanwezigheid bij verhoren niet 
garandeert 'that the suspect is placed on even terms with the police'. Advocatenkan-
toren zagen hun aanwezigheid op politiebureaus 'as important in terms of customer 
satisfaction and retention but not as justifying the diversion of qualified staff. 
De onderzoekers vonden vooral hierom 'that the right of silence should in fact 
be strengthened rather than attenuated'. 

Vanzelfsprekend is het een belangrijke vraag wat de Runciman-commissie 
met al deze onderzoeksresultaten deed, temeer omdat zij - in elk geval op het punt 
van (de aard, de kwaliteit en de effecten van) de rechtsbijstand - in hoge mate de 
uitkomsten bevestigden van de onderzoeken die reeds in de tweede helft van de 
jaren tachtig waren verricht. Zij onderschreef in het algemeen op een heel 
pragmatische manier de onderzoeksbevindingen, zowel die met betreklcing tot 
de vraag van verdachten om rechtsbijstand en de reactie van de politie daarop als 
die met betreklcing tot het aanbod van de raadslieden en de houding van de politie 
tegenover hen. Met name de laatstbedoelde bevindingen noemde zij evenwel 
'disturbing'. Opmerkelijk genoeg verzette zij zich in het geheel niet tegen het 
zogenaamde 'investigative interviewing' dat in 1992 nationaal was gantroduceerd, 
als het maar gebeurde om de waarheid te achterhalen en plaatsvond 'within a clearly 
defined code of ethical conduct'.' Zij juichte verder toe dat de elektronische 
registratie van verdachtenverhoren reeds op grote schaal ingang had gevonden 
'removing as completely as possible the scope for argument over what the suspect 
really said while in the interview room'; of het nodig was om eveneens op grote 
schaal over te gaan tot audio-visuele registratie van de bedoelde verhoren wilde 
zij evenwel laten afhangen van verder onderzoek naar de voor- en nadelen hiervan. 

82 	Zie over 'investigative interviewing', met name in verhoren die op band worden opgenomen, 
onder meer A. Memon, R. Bull & M. Smith, 'Improving the quality of the police interview: 
can training in the use of cognitive techniques help?', Policing and Society 1995, P.  53-68; 
S. Moston & T. Engelberg, 'Police questioning techniques in tape recorded interviews with 
criminal suspects', Policing and Society 1993, p. 223-237; T. Newton, 'The place of ethics 
in investigative interviewing by police officers', The Howard Journal 1998, p. 52-69. 
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Tenslotte kon de commissie natuurlijk ook niet om de kwestie van het zwijgrecht 
heen. Alle argumenten pro en contra de inperking hiervan afwegende voelde zij 
zich geplaatst voor het volgende dilemma: 'One is the prospect, if adverse comment 
at trial were to be permissible, of an increase in the number of convictions of guilty 
defendants who have refused to answer police questions. The other is the risk of 
an increase in the number of innocent defendants who are convicted because they 
have made admissions prejudicial to themselves through the fear of adverse 
comment at trial or whose silence has been taken by the jury to add sufficient 
weight to the prosecution case to turn a not guilty verdict into one of guilty'. Ten 
einde raad besloot de meerderheid van de commissieleden dat 'the possibility of 
an increase in the convictions of the guilty is outweighed by the risk that the extra 
pressure on suspects to talk in the police station and the adverse inferences invited 
if they do not may result in more convictions of the innocent. They recommend 
retaining the present caution and trial direction unamended. In taking this view, 
the majority acknowledge the frustration which many police officers feel when 
confronted with suspects who refuse to offer any explanation whatever of strong 
prima facie evidence that they have committed an offence. But they doubt whether 
the possibility of adverse comment at trial would make the difference which the 
police suppose. The experienced professional criminals who wish to remain silent 
are likely to continue to do so and will justify their silence by stating at trial that 
their solicitors have advised them to say nothing at least until the allegations against 
them have been fully disclosed.' Wat de vele andere aanbevelingen van de 
commissie betreft dienen in dit verband vooral te worden genoemd: 
- dat nauwkeuriger moet worden geregistreerd dat verdachten afzagen van 

rechtsbij stand; 
- dat alle verdachten die afzagen van rechtsbijstand niettemin de gelegenheid 

moet worden geboden om telefonisch contact te hebben met een advocaat; 
- dat raadslieden automatisch in het bezit moeten worden gesteld van een kopie 

van het hechtenisregister inzake hun client; 
- dat raadslieden in staat moeten worden gesteld om de bandopnames te horen 

van alle verhoren die eventueel reeds voor hun komst op het politiebureau zijn 
afgenomen; 

- dat de politie formeel moet worden aangemoedigd om de raadsman bij zijn 
aankomst op het politiebureau te informeren over de aard van de zaak en over 
het bewijs ten aanzien van hun client; 

- dat de nodige stappen moeten woiden gezet om te zorgen dat alle raadslieden 
aan bepaalde standaarden beantwoorden ('fit and proper persons to offer legal 
advice at police stations before being permitted to receive legal aid fees')." 

83 	The Royal Commission on Criminal Justice, Report, London: 1993, p. 11-13, 35-41, 50-55, 
193-195. 
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In het licht van het voorgaande is het niet verwonderlijk dat dit rapport op zijn 
beurt ook weer voor de nodige discussie heeft gezorgd, natuurlijk ook op de punten 
die ons bier interesseren. Niet de eerste de beste onderzoekers verweten haar 
bijvoorbeeld dat zij de beruchte 'miscarriages o f justice ' volstrelct ten onrechte 
als incidenten had beschouwd en dus volslagen over het hoofd had gezien dat 'in 
England and Wales injustices are not the occasional products of a special set of 
circumstances but are widespread, inevitable and systematic'." Desondanks zette 
de regering een belangrijk aantal van haar aanbevelingen in 1995 om in wijzigingen 
van de eerder besproken handleiding. Hierbij moet onder meer worden gedacht 
aan. 85 

 

- het recht van een raadsman om na aankomst op het politiebureau zo spoedig 
mogelijk het hechtenisregister te raadplegen; 

- de verplichting van de wachtcommandant om elke aangehouden verdachte een 
formulier te geven waarop zijn rechten staan vermeld; 

- evenzo zijn verplichting om elke aangehouden verdachte te vragen of hij 
rechtsbijstand wil en hem te vragen zijn beslissing hieromtrent zelf op te tekenen 
en te ondertekenen in het hechtenisregister; ook de manier waarop elke 
aangehoudene moet worden medegedeeld dat hij recht heeft op rechtsbij stand 
werd gewijzigd; hem moet tegenwoordig worden gezegd dat hij 'may at any 
time consult and communicate privately, whether in person, in writing or by 
telephone with a solicitor, and that independent legal advice is available free 
of charge from the duty solicitor'; 

- een duidelijke omschrijving wie wel en niet gerechtigd is om als raadsman op 
te treden en van de bevoegdheid van de politie om onder omstandigheden 
onbevoegde raadslieden te weren uit het politiebureau en/of de verhoorkamer 
(hierbij kan worden aangetekend dat The Law Society en de Legal Aid Board 
in 1995 eindelijk maatregelen begonnen te nemen om de kwaliteit van de 
raadslieden via opleiding en accreditatie te verbeteren); 

- en ook een definitie van de 'only role' van de raadsman op het politiebureau: 
`to protect and advance the legal rights of his client. On occasions this may 
require the solicitor to give advice which has the effect of his client avoiding 
giving evidence which strengthens a prosecution case. The solicitor may 
intervene in order to seek clarification or to challenge an improper question 

84 	R. Young & A. Sanders, 'The Royal Commission on Criminal Justice: a confidence trick?', 
Oxford Journal of Legal Studies 1994, p. 435- 448. Wat speciaal de kwestie van de verhoren 
door de politic betreft, zie R. Evans, 'Police interrogations and the Royal Commission on 
Criminal Justice', Policing and Society 1994, p. 73-81. 

85 	De wijzigingen zijn op een duidelijke manier opgenomen in de derde editie van M. Zander's 
The Police and Criminal Evidence Act, p. 453-486. Al de 'codes of practice' zijn ook 
gebundeld te verkrijgen bij The Stationary Office in Londen. Hier is gebruik gemaakt van 
de editie 1997. 
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to his client or the manner in which it is put, or to advise his client not to reply 
to particular questions, or if he wishes to give his client further legal advice'; 
hem mag alleen worden gevraagd de verhoorkamer te verlaten 'if the solicitor's 
approach or conduct prevents or unreasonably obstructs proper questions being 
put to the suspect or his response being recorded. Examples of unacceptable 
conduct include answering questions on a suspect's behalf or providing written 
replies for him to quote.'" 

Tot besluit kan erop worden gewezen dat veel van de lcritiek die rond 1990 in het 
Verenigd Koninlcrijk werd uitgeoefend op de regeling en op de praktijk van de 
rechtsbijstand op politiebureaus ook doorklinkt in de hiervoor besproken rapporten 
van de CVM over de situatie in dit land. Evenzo kan worden vastgesteld dat de 
reactie van de regering op een aantal kritische kanttekeningen van de CVM 
natuurlijk spoort met de wijzigingen die metterdaad zijn aangebracht in de 
betrokken 'code of practice'. De situatie in Noord-Ierland blijft ook in dit opzicht 
evenwel een geval apart, tenminste zolang er geen duurzaam vredesaldword tussen 
de strijdende partijen kan worden bereikt. 

3.4.4 	De inperking van (de rol van) het zwijgrecht via The Criminal Justice 
and Public Order Act 1994 

Het zwijgrecht heeft in de voorbije decennia in het Verenigd Koninkrijk gewerkt 
als een splijtzwam in de discussie over de hervorming van de strafprocedure. De 
naar verhouding uitvoerige bespreking van zijn betekenis voor een eerlijk 
strafproces en, ruimer, voor een rechtvaardige en doeltreffende strafrechtspleging 
door de Royal Commission on Criminal Justice laat dit duidelijk zien. Reeds in 
1972 had een Criminal Law Revision Committee evenwel al het standpunt 
verdedigd, niet om het zwijgrecht af te schaffen, maar om de rechtbanken de 
bevoegdheid te geven 'to draw such inferences (...) as proper from the failure of 
an accused to mention to the police, before or at the point of charge, any fact upon 
which he subsequently relied in his defence'. In 1989 had een Home Office 
Working Group dit voorstel nader uitgewerkt in een heel pakket van maatregelen 
om zowel de verdediging als de vervolging te dwingen reeds in het vooronderzoek 
ruimer opening van zaken te geven over kwesties van bewijs en tegenbewijs. Een 
van haar concrete aanbevelingen was dat er een nieuwe politiewaarschuwing moest 

86 	Voor een meer uitgebreide bespreking van deze en andere wijzigingen, zie D. Wolchover 
en A. Heaton-Armstrong, 'Questioning and identification: changes under P.A.C.E. '95', The 
Criminal Law Review 1995, p. 356-370. Verder kan ten stelligste worden aanbevolen om 
ook in verband met de kwesties die in deze situatieschets aan de orde zijn, A. Ashworth's 
boek te raadplegen: The criminal process; an evaluative study, Oxford 1998, p. 123-125. 
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worden geintroduceerd 'which would encourage suspects to mention any fact upon 
which they intend to rely in their defence at trial, and which would warn that failure 
to do so could result in them not being believed in court'. Deze en andere 
aanbevelingen lcregen weliswaar veel kritiek, maar - zoals gezegd - de regering 
zette door en diende in 1993 het ontwerp voor een Criminal Justice and Public 
Order Act in waarin voor een heel aantal heikele onderwerpen een regeling werd 
uitgewerkt. Dit ontwerp zorgde vanzelfsprekend opnieuw voor heel wat vinnige 
discussies, binnen en buiten het Parlement, over wat voor vele Britten in dit debut 
de hamvraag is: 'whether such silences ought in circumstances to be taken as 
evidence of guile." 

Vooral de tegenstanders lieten natuurlijk van zich horen, en dit met een waaier 
van argumenten": 
- afschaffing van het zwijgrecht - zo werd het regeringsvoorstel vaak kort door 

de bocht betiteld - is flagrant in strijd met het nemo tenetur-beginsel; 
- dit zou weinig of geen invloed hebben op de bereidheid van verdachten om mee 

te.werken met de politie maar zou niettemin van het verdachtenverhoor wel 
weer de voomaamste bron van bewijs maken 'with all the attendant dangers 
of oppressive questioning'; 

- het zou misschien leiden tot wat meer veroordelingen in zaken die anders niet 
waren vervolgd of op vrijspraak zouden zijn geeindigd maar wel tegen een hoge 
prijs 'in terms of extended trials and more miscarriages of justice'; 

- het zou de positie van de raadslieden in de verhoorkamers van de politie - 'in 
which it is police officers who decide when and where an interview takes place, 
how it is to be conducted and for how long. Interviews take place on police 
territory and on police terms. Their power even to eject troublesome advisers 
from the interview room firmly underlines who is in charge' - nog moeilijker 
maken want voor hen het dilemma aanscherpen: 'simply to act as referees to 
satisfy themselves that police questioning is fair to their clients? Or should they 
be solely concerned to push their clients's interests, if need be by advocating 
non-cooperation with police interviewers?' 

De regering en haar meerderheid in het Parlement lieten zich door deze en nog 
andere argumenten niet van hun stuk brengen. In 1994 werd The Criminal Justice 

87 	Het vorenstaande is hoofdzakelijk ontleend aan S. Greer, 'The right to silence: a review of 
the current debate', The Modern Law Review 1990, p. 709-730. Zie verder bijvoorbeeld ook 
A. Zuckerman, 'Procedural fairness during police interrogation and the right of silence', The 
Journal of Criminal Law 1990, p. 499-506 . 

88 	Ben belangrijke bundel in de strijd die werd gevoerd, is die van D. Morgan & G. Stephenson 
(eds.), Suspicion and silence; the right to silence in criminal investigations, London: 1994. 
De navolgende opsomming van argumenten is met name gebaseerd op de bijdragen van R. 
Leng, M. Maguire en J. Baldwin. 
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and Public Order Act een feit." De regeling van het zwijgrecht in deze wet (art. 
34-36) is al bij al tamelijk ingewikkeld. Samengevat komt zij erop neer dat: 
- wanneer in het vooronderzoek de beschuldigde verdachte, ondervraagd door 

een politieman die hem heeft gewaarschuwd, 'failed to mention any fact relied 
on in his defence in those proceedings' en 'being a fact which in the circumstan-
ces existing at the time the accused could reasonably have been expected to 
mention when so questioned, charged or informed', dan kunnen de rechtbank/de 
rechter bij het nemen van een aantal met name genoemde beslissingen 'draw 
such inferences from the failure as appear proper'; 

- in het onderzoek ter terechtzitting 'the court shall, at the conclusion of the 
evidence for the prosecution, satisfy itself (in the case of proceedings on 
indictment, in the presence of the jury) that the accused is aware that the stage 
has been reached at which evidence can be given for the defence and that he 
can, if he wishes, give evidence and that, if he chooses not to give evidence, 
or having been sworn, without good cause refuses to answer any question, it 
will be permissible for the court or jury to draw such inferences as appear proper 
from his failure to give evidence or his refusal, without good cause, to answer 
any question'; 

- in het geval iemand is aangehouden door een politieman en dat 'there is on his 
person; or in or on his clothing or footwear, or otherwise in his possession, or 
in any place in which he is at the time of the arrest, any object, substance or 
mark, or there is any mark on any such subject', en dat 'or another constable 
investigating the case reasonably believes that the presence of the object, 
substance or mark may be attributable to the participation of the person arrested 
in the commission of an offence specified by the constable', en 'the constable 
informs the person arrested that he so believes, and requests him to account 
for the presence of the object, substance or mark', en 'the person fails or refuses 
to do so', dan kunnen de rechtbank/rechter bij het nemen van een aantal net 
name genoemde beslissingen eveneens 'draw such inferences from the failure 
or refusal as appear as proper'. 

Deze regeling had natuurlijk ook.haar gevolgen voor de Code of practice for the 
detention, treatment and questioning ofpersons by police officers. In het bijzonder 
de regeling met betreldcing tot de waarschuwing werd aangepast. De formule voor 
de waarschuwing luidt sindsdien: 'You do not have to say anything. But it may 
harm your defence if you do not mention when questioned something which you 
later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence.'" 

89 	Hierna wordt gebruik gemaakt van de volgende editie: L. Jason-Lloyd, The Criminal Justice 
and Public Order Act 1994: a basic guide for practitioners, London 1996. 

90 	Zie met name de pp. 98-103, 193-198 in het in de vorige noot geciteerde boek. 
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Vanz,elfsprekend werd de publicatie van deze wet weer gevolgd door een vloedgolf 
van commentaren. Tal van vragen werden opgeworpen, juist ook in relatie tot de 
positie van de raadsman in het verdachtenverhoor. Hoe moet de weigering van 
een verdachte om vragen van de politic te beantwoorden voordat hij heeft kunnen 
overleggen met een raadsman, worden uitgelegd? Kan het een verdachte worden 
tegengeworpen wanneer hij op aanraden van zijn raadsman - hoe ondeskundig 
wellicht ook - te goeder trouw het stilzwijgen bewaart? Men kan hem toch niet 
straffen voor fouten van zijn raadsman? Voor de beantwoording van deze en andere 
vragen werd reilchalzend uitgezien naar uitspraken van de hogere rechtbanken in 
het land." 

Deze uitspraken zijn er in de voorbije jaren op een aantal punten ook 
gekomen." De casus belli is in het verband van deze studie ongetwijfeld R v 
Condron. In deze zaak kwam het Court of Appeal in oktober 1996 onder meer 
tot de slotsom dat 'if an accused person gave as a reason for not answering 
questions that he had been advised by his solicitor not to do so, that advice did 
not amount to a waiver of privilege, but that bare assertion was not likely of itself 
to be regarded as a sufficient reason for not mentioning matters relevant to the 
defence. It was necessary, therefore, if the accused wished to invite the court not 
to draw an adverse inference, to state the basis or reason for the advice and it was 
probably desirable that the judge should then warn counsel, or the accused, that 
the privilege might be taken to have been waived if the accused gave evidence 
of the nature of the advice'. In een commentaar bij deze uitspraak in The Criminal 
Law Review werd hierbij aangetekend dat inderdaad het 'privilege cannot be 
allowed to operate as a bar on the asking of uncomfortable questions by the 
prosecution in order to ascertain the whole picture'. De commentator verwees 
hierbij naar de rechtspraak in Noord-Ierland - waar al in de jaren tachtig soortgelijke 
wetgeving inzake het zwijgrecht werd ingevoerd, zoals eerder is opgemerkt: 'it 
appears that the judges have taken a strong line in holding that what would 
otherwise be an unreasonable failure to answer questions in interview does not 
become reasonable simply because of reliance on legal advice'." 

91 	Zie onder meer 1. Dennis, 'The Criminal Justice and Public Order Act 1994; the evidence 
provisions', The Criminal Law Review 1995, p. 4-18; H. Fenwick, 'Curtailing the right to 
silence; access to legal advice and section 78', The Criminal Law Review 1995, p. 132-136; 
R. Pattenden, `Inferences from silence', The Criminal Law Review 1995, p. 602-611; D. 
Roberts, `Legal advice, the unrepresented suspect and the courts: inferences from silence 
under the Criminal Justice and Public Order Act 1994', The Criminal Law Review 1995, p. 
483-485. 

92 	Zie onder meer Radford v Kent County Council (The Journal of Criminal Law 1999, p. 110- 
112), R v Daniel (The Journal of Criminal Law 1999, p. 41-42), R v Bowers, Taylor and Millen 
(The Journal of Criminal Law 1999, p. 133-134) en R v Bowden (The Journal of Criminal 
Law 1999, 443-446). 

93 	Deze uitspraak is gepubliceerd in The Criminal Law Review 1997, p. 215-217. 
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Deze laatste verwijzing brengt ons niet alleen weer naar Noord-Ierland, maar ook 
terug naar Straatsburg' waar immers niet alleen Condron, maar ook John Murray, 
Averill en Magee hebben gediend. Na al hetgeen hiervoor te berde is gebracht zal 
men gemakkelijker kunnen begrijpen waarom de uitspraken van het EHRM in 
deze zaken - althans wat de betekenis van het zwijgrecht betreft - een verpletterende 
indruk hebben gemaakt op velen in het Verenigd Koninlcrijk.' Zeker de geharnaste 
tegenstanders van de Criminal Justice and Public Order Act 1984 werden er diep 
door teleurgesteld. Eigenaardig genoeg zochten sommigen van hen de verklaring 
voor de opstelling van het EHRM in deze zaken in het feit dat nu 'the adversarial 
system is not indigenous to Europe as a whole, the Court declined to consider 
whether as a matter of principle the drawing of inferences under the Order was 
compatible with the notion of a fair hearing under Article 6'. Met als voor de hand 
liggende gevolgtreklcing dat er in het Verenigd Koninlcrijk niet zozeer behoefte 
is aan het EVRM, maar aan een Bill of Rights 'that should accomodate the paradigm 
of the adversarial process in which the defendant bears no burden of proof . 95  

3.4.5 	De laatste ontwikkelingen in theorie en praktijk 

• Het ligt voor de hand dat de literatuurproductie over het politieverhoor en de 
rechtsbijstand op politiebureaus in de voorbije jaren niet is stilgevallen. Met het 
oog op de discussie in Nederland over de toelating - al of niet - van de raadsman 
tot het politiele verdachtenverhoor moet worden gewezen op drie van de kwesties 
die in de recente literatuur aan de orde worden gesteld. 

In aansluiting op hetgeen in de voorgaande paragraaf te berde werd gebracht, 
kan er allereerst op worden gewezen dat de discussie over (de beknotting van) 
het zwijgrecht bepaald nog niet is uitgewoed, mede onder invloed trouwens van 
nog weer nieuwe wetgeving zoals de Criminal Procedure and Investigations Act 
1996 waardoor de verdediging sinds 1997 al bij het begin van de vervolging kan 
worden verplicht om - in antwoord op de 'primary disclosure' van het openbaar 
ministerie - haar verweren bekend te maken. 96 Zo wordt er bijvoorbeeld op gewezen 
dat de `aanval' op het zwijgrecht heeft geleid tot een complete uitholling van de 
rol van de advocaat, omdat `verdachtelijk' zwijgen op diens advies voor rechters 

94 	A. Ashley wijst in een noot bij het arrest van het EHRM in Condron terecht op enkele 
belangrijke verschillen tussen deze zaak en John Murray, onder meer het feit dat Condron 
niet de sterkste zaak was om de uitspraak van het EHRM in John Murray te testen dat een 
veroordeling niet 'solely or mainly' mag worden gebaseerd op 'adverse inferences from 
silence' (The Criminal Law Review 1999, P.  984-985). 

95 	S. Sharpe, 'The European Convention: a suspect's Charter?', The Criminal Law Review 1997, 
p. 848-860. 

96 	J. Sprack, 'The Criminal Procedure and Investigations Act 1996: (1) the duty of disclosure', 
The Criminal Law Review 1997, p. 308-320. 
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op zich geen reden vormt om er geen consequenties aan te verbinden.' Anderen 
wijzen erop dat de politie somtijds, juist ook als er wel al voldoende bewijs is voor 
een inbeschuldigingstelling, iemand ondervraagt in de hoop dat hij weigert om 
vragen te beantwoorden." Maar ook de invoering van nieuwe vormen van snelrecht 
zetten de rol van de raadsman ten aanzien van het politiele verdachtenverhoor onder 
druk: zal hij nog wel - via het bijwonen van de verhoren respectievelijk het 
beluisteren van de verhoorbanden respectievelijk het lezen van de geschreven 
samenvattingen hiervan - het tempo kunnen bijhouden waarin op grond van de 
Crime and Disorder Act 1998 strafprocedures met bekennende verdachten kunnen 
worden afgewikkeld?" Overigens hebben verwikkelingen als deze de interesse 
van onderzoekers voor de relaties die zich door toedoen van de PACE en andere 
wetten hebben ontwikkeld tussen de politie en de advocatuur, verder aangewakkerd. 
Haten alle rechercheurs alle advocaten? En minachten alle advocaten alle 
rechercheurs? Of ligt het toch wat ingewikkelder, afhankelijk van de eigen 
opstelling, de kwaliteit van het gepresteerde werlc, het soort verdachten en het soort 
zaken, de bereidheid om het systeem te laten functioneren? Welke sociale en 
economische belangen werken door in de arbeidsrelaties die tussen beide 
beroepsgroepen aan de politiebureaus heersen? Welke zijn bijvoorbeeld de revenuen 
- in tijd, in geld, in nachtrust, in prestige - van samenwerlcing met de politie voor 
advocaten en welke negatieve sancties dreigen er bij welbewuste tegenwerking? 
Welke professionele baten genereren advocaten voor politiemensen als zij hun 
klanten adviseren zich niet te beroepen op bun zwijgrecht? In zijn voortreffelijke 
boek Law in policing: legal regulation and police practices biedt D. Dixon een 
mooi overzicht van de bevindingen waartoe Britse onderzoekers hieromtrent de 
laatste jaren zijn gekomen.' 

Al dit onderzoek bestrijkt evenwel slechts de `binnenkane van de transforma-
tie die de regeling van het strafrechtelijk vooronderzoek in het Verenigd Koninkrijk 
sinds het begin van de jaren tachtig heeft ondergaan. Er is echter ook een 
`buitenkane aan deze transformatie. En hier wees Maguire eigenlijk al op het einde 
van de jaren tachtig op, toen hij concludeerde dat de PACE - niet alleen door de 
herregeling van de rechtsbijstand, maar eigenlijk door het hele samenstel van 
regelingen inzake de opsluiting, de behandeling en het verhoor van verdachten 
aan politiebureaus - de politie preste om minder afhankelijk te worden van de 
uitkomsten van verdachtenverhoren en buiten de verhoorkamer nieuwe succesvolle 
onderzoeksstrategieen tot ontwikkeling te brengen. Een kleine tien jaar later heeft 

97 	D. Birch, 'Suffering in silence: a cost-benefit analysis of section 34 of the Criminal Justice 
and Public Order Act 1994, The Criminal Law Review 1999, p. 796-788. 

98 	E. Cape, 'Detention without charge: what does 'sufficient evidence to charge' mean?', The 
Criminal Law Review 1999, p. 874-885. 

99 	A. Edwards, 'Improving criminal procedure?', The Criminal Law Review 1999, p.29-35. 
100 D. Dixon, Law in policing; legal regulation and police practices, Oxford: 1997, p. 228-258. 
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dezelfde Maguire kunnen vaststellen dat de politie dit ondertussen inderdaad had 
gedaan. Om niet langer zo afhankelijk te zijn van verklaringen/bekentenissen van 
verdachten om zaken op te lossen, is zij er in de voorbije jaren toe overgegaan 
om op grote schaal `bijzondere' opsporingsmethodes toe te passen zodat een 
bekentenis er voor een veroordeling eigenlijk niet meer toe doet: er is reeds bij 
de aanhouding voldoende ander bewijs verzameld. Deze 'intelligence driven' 
proactivering van de opsporing in grote en in kleine zaken heeft overigens niet 
alleen verregaande consequenties gehad voor de bewijsvoering in strafzaken aan 
gene zijde van het Kanaal maar ook voor de interne en operationele organisatie 
van de politiekorpsen. Een land dat overweegt om het Britse voorbeeld te volgen, 
moet dus goed rekening houden met een strategische omslag in de organisatie van 
het politiewerk die strafprocessueel gesproken natuurlijk ook weer voor de nodige 
problemen zorgt - juridische en andere. 1°1  But that's another story ... 

Tenslotte dient de aandacht te worden gevestigd op de aanhoudende pogingen 
om de `paperflow' van politie naar openbaar ministerie, rechtbanlcen en advocatuur 
zodanig te stroomlijnen dat de administratieve werklast van de politie weliswaar 
zoveel als mogelijk wordt verlicht, maar de gerechtvaardigde behoeften van de 
andere partijen in het strafproces aan de juiste informatie niet worden geschaad. 
Een van de belangrijke bottle-necks in deze reorganisatie is de verslaglegging van 
de verdachtenverhoren die op band zijn opgenomen. Hoe te bereiken dat de 
betroldcen verslagen 'fair and accurate' zijn zonder de politie te verplichten ze 
volledig uit te werken, inclusief woordelijke citaten wanneer het gaat om cruciale 
passages in de verklaringen die door verdachten zijn afgelegd. Maar wat is 
`woordelijk' en wat betekent `cniciaal' ?102 

3.5 	Een nadere analyse van de situatie in Nederland 

Bij tijd en wijle is er in Nederland wel veel te doen over het politiele verdachtenver-
hoor, maar die drukte beperkt zich gewoonlijk tot een discussie over de verhoren 
in een bepaalde zaak of over een bepaalde methode van verhoren zoals de `Zaanse 
verhoormethode'.' Op enkele uitzonderingen na is dat verhoor - en al helemaal 
de eventuele toelating van raadslieden ertoe - sinds 1987 in wetenschappelijk en 
politiek opzicht geen thema van belang. Hierorn kan deze bespreking van de situatie 
in Nederland kort zijn. Er is lang niet zoveel discussiestof voorhanden als in het 
Verenigd Koninkrijk. 

101 M. Maguire & T. John, Intelligence, surveillance and informants: integrated approaches, 
London: 1995, p. 4-7. 

102 A. Mackie, J. Burrows & R. Tarling, 'Preparing the prosecution case', The Criminal Law 
Review 1999, p. 460-469. 

103 Vergelijk J. Blaauw, `Dubieuze verhoren, fatale gevolgen', Justitiele Verkenningen 1998, 
p. 47-60. 
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Wettelijk gesproken komt de bestaande situatie erop neer dat de verdachte in het 
algemeen bevoegd is om zich (art. 28 Sv) overeenkomstig de bepalingen van de 
Derde Titel van Boek I te doen bijstaan door een of meer gekozen of toegevoegde 
raadslieden (art. 38-46 Sv) en dat hem daartoe, telkens wanneer hij dit verzoekt, 
zoveel mogelijk de gelegenheid moet worden verschaft om zich met zijn raadsman 
of met zijn raadslieden in verbinding te stellen. In aansluiting op deze bepaling 
stelt art. 50 dat de raadsman vrije toegang heeft tot de verdachte die rechtens van 
zijn vrijheid is beroofd - ongeacht dus of dit is in het kader van het voorbereidend 
onderzoek of in dat van het gerechtelijk onderzoek - en hem alleen kan spreken 
en met hem brieven kan wisselen zonder dat van de inhoud door anderen wordt 
kennisgenomen, een en ander onder het vereiste toezicht, met inachtneming van 
de huishoudelijke reglementen, en zonder dat het onderzoek daardoor mag worden 
opgehouden. Indien uit bepaalde omstandigheden een ernstig vermoeden voortvloeit 
dat het vrije verkeer tussen raadsman en verdachte hetzij zal strelcken om de 
verdachte bekend te maken met een omstandigheid waarvan hij in het belang van 
het onderzoek tijdelijk onlcundig moet blijven, hetzij wordt misbruikt voor pogingen 
om de opsporing der waarheid te belemmeren, kan de rechter-commissaris - tijdens 
het gerechtelijk onderzoek - respectievelijk de officier van justitie - tijdens het 
voorbereidend onderzoek - dit verkeer echter voor ten hoogste zes dagen aan 
bepaalde beperkingen onderwerpen. 

Van een soortgelijk recht - als het recht op consultatie/vrij verkeer met zijn 
raadsman - voor de (aangehouden) verdachte op aanwezigheid van zijn raadsman 
tijdens zijn verhoren (door de politie) in het (voorbereidend of gerechtelijk) 
onderzoek spreekt het Wetboek van Strafvordering echter niet. In overeenstemming 
hiennee hoeft de verdachte voor 'het verhoor' - zie art. 29 lid 2 Sv - dan ook alleen 
maar te worden medegedeeld 'dal hij niet verplicht is tot antwoorden'; hij heeft 
dus wel het recht om te zwijgen. Complementair hieraan zegt art. 29, lid 1, Sv 
dat in alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, de verhorende 
rechter of ambtenaar zich van alles moet onthouden 'wat de strekking heeft een 
verklaring te verlcrijgen, waarvan niet kan worden gezegd dat zij in vrijheid is 
afgelegd. De verdachte is niet tot antwoorden verplicht'. Lid 3 voegt hier alleen 
aan toe dat de verklaringen van de verdachte, bepaaldelijk die welke een bekentenis 
van schuld inhouden, in het proces-verbaal van het verhoor zoveel mogelijk in 
zijn eigen woorden moeten worden opgenomen, tezamen overigens met de 
mededeling uit lid 2. Op het punt waarom het in deze studie gaat, wijkt de verdere 
regeling van het voorbereidend onderzoek vervolgens wel erg af van de verdere 
regeling van het gerechtelijk onderzoek: alleen de laatstgenoemde regeling kent 
een aanwezigheidsrecht' voor de raadsman bij de verhoren door de rechter-
commissaris. Art. 186 Sv zegt immers - lid 1 - dat de raadsman, voorzover het 
belang van het onderzoek dit naar het oordeel van de rechter-commissaris niet 
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verbiedt, bevoegd is de verhoren, inclusief die van de verdachte(n), bij te wonen. 
Hij dient dit op verzoek van de raadsman zelfs te bevorderen, weliswaar zonder 
dat het onderzoek daardoor mag worden opgehouden. Indien de raadsman het 
verhoor bijwoont, nodigt de rechter-commissaris hem uit om in of buiten 
tegenwoordigheid van de te verhoren persoon de vragen op te geven die hij wenst 
gesteld te zien (lid 2). Indien de raadsman het verhoor niet bijwoont, kan hij de 
vragen opgeven die hij wenst gesteld te zien (lid 3). Bij het vorenstaande moet 
wel worden aangetekend dat op grond van art. 57, lid 2, Sv de verdachte altijd 
bevoegd is zich door een raadsman te doen bijstaan bij het verhoor door de 
(hulp)officier van justitie met het oog op zijn inverzekeringstelling. Dit wil in 
samenhang met hetgeen is bepaald in art. 61 Sv zeggen dat een aangehouden 
verdachte steeds uiterlijk 6 uur na zijn aanhouding - en soms 15 uur omdat de tijd 
tussen middernacht en negen uur voormiddag niet moet worden meegerekend - 
rechtsbijstand geniet. Het Wetboek van Strafvordering sluit overigens niet uit dat 
een verdachte die krachtens art. 38 zelf een raadsman heeft gekozen, zich met deze 
vrijelijk onderhoudt binnen de termijn van 6 respectievelijk 15 uur. 

In de commentaren en leerboeken wordt er steeds vanuit gegaan dat het 
Wetboek van Strafvordering de verdachte niet het recht geeft op aanwezigheid 
van zijn raadsman tijdens de (materiele) verhoren door de politie.' Soms noemen 
de auteurs dit wel een omstreden kwestie, maar mede omdat de Hoge Raad ook 
steeds heeft vastgehouden aan deze interpretatie van de betroldcen bepalingen wordt 
deze situatie als een voldongen juridisch feit aanvaard.' Een regelrecht pleidooi 
voor de toekenning van zulk recht aan de verdachte is dan ook een grote 
zeldzaamheid geworden. Het enige is eigenlijk dat van J. Lensing in Justitiele 
Verkenningen in 1998. 1 ' Hierin betoogde deze dat er allerhande redenen zijn om 
het politieverhoor van de verdachte dat `een van de meest cruciale onderdelen van 
het strafproces blijft' met meer waarborgen te omgeven. En bij deze waarborgen 
dacht hij in de eerste plaats aan toelating van de raadsman tot het politieverhoor, 
en dit op grond van de evolutie van de jurisprudentie in Straatsburg (John Murray) 
in combinatie met de rechtsontwikkeling in Duitsland (de uitspraak van het 
Bundesgerichtshof in 1992). Mocht dit alsnog niet haalbaar zijn, dan zou de 
verdachte in elk geval het recht moeten worden gegeven om voor zijn verhoor 
een raadsman te consulteren: 'Da is vanuit een oogpunt van eerlijke procesvoering 
nodig omdat de verdachte op het politiebureau niet geacht kan worden zelf in 

104 Zie onder meer C. Cleiren & J. Nijboer, T&C Sv, Deventer 1995, P.  58-67, 185-187; G. 
Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, Arnhem: 1995, p. 87-95,252-260; A. Minkenhof/J. 
Reijntjes, De Nederlandse strafvordering, Deventer: 1998, p. 68-71, 100-107. 

105 Zie HR 21 mei 1985, NJ 1986, 26 met noot ThWvW; HR 13 mei 1997, NJ 1998, 152 met 
noot Sch. Zie verder ook Hof Den Bosch 19 april 1984, NJ 1985, 80. 

106 J. Lensing, 'Controle op het politieverhoor; meer waarborgen voor de verdachte en de 
strafrechtspleging', Justitiele Verkenningen 1998, p. 37-46. 
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voldoende mate de consequenties van zijn houding bij het politieverhoor te 
overzien. Als hij dat recht inroept zou het verhoor onmiddellijk moeten worden 
stopgezet.' Verder pleitte Lensing in dit artikel eveneens voor een meer objectieve 
registratie van het verdachtenverhoor, bij voorkeur door middel van audio-visuele 
registratie. De invoering van zulk een maatregel zou niet alleen.het (toenemend) 
aantal langdurige betwistingen voor de rechter omtrent water wet of niet bij de 
politic is verklaard respectievelijk al dan niet door haar bij proces-verbaal werd 
vastgelegd, kunnen beperken, maar ook in het algemeen de controle op de gang 
van zaken rond het verhoor doen toenemen en zo de algehele kwaliteit van de 
strafrechtspleging ten goede komen. 

In aansluiting op dit pleidooi moet bier wel worden gewezen op het feit dat 
in de Nederlandse literatuur uiteenlopende consequenties warden verbonden aan 
met name de uitspraak van het EHRM in John Murray voor de kwestie van de 

toelating van raadslieden tot de politiele verdachtenverhoren. Naast Lensing vroeg 
ook E. Myj er zich naar aanleiding van dit arrest af 'of de gekozen raadsman nog 
wel in zijn algemeenheid bij het (eerste) politieverhoor kan worden geweerd?"' 
En T. Spronken was wel heel stellig: 'Hit de zaak-John Murray kan worden afgeleid 
dat de verdachte ook in Nederland bij de aanvang van de politieverhoren al recht 
heeft op rechtsbijstand van een advocaat (...) en dient de advocaat zowel 
voorafgaande aan de verhoren van de politie als (naar alle waarschijnlijkheid) 
tij dens de verhoren te worden toegelaten bij zijn aangehouden client en dient de 
verdachte rechtsbijstand te kunnen krijgen bij het bepalen van zijn procespositie'.'" 
G. ICnigge noemde haar conclusies evenwel voorbarig. Niet alleen, zo riep hij in 
herinnering, liet het EHRM de aanwezigheid van de raadsman tijdens het 
politieverhoor uitdrukkelijk onbesproken, maar ook kon volgens hem uit het arrest 
niet worden afgeleid dat een verdachte voorafgaande aan het eerste politieverhoor 
in de gelegenheid moet worden gesteld met een advocaat te overleggen.'" De 
onduidelijIcheid die het EHRM heeft geschapen over zijn positie in deze kwestie 
zorgt dus ook voor heel wat geharrewar in de Nederlandse discussie. Opmerkelijk 
is trouwens dat in deze discussie totaal wordt voorbijgegaan aan het feit dat het 
CVM in zijn rapporten over Nederland keer op keer is opgekomen voor toelating 
van de raadsman tot het politiele verdachtenverhoor en dus eveneens aan de 

107 E. Myjer, `Zwijgen zonder raadsman', NCJM-Bulletin 1996, p.706-724. Zie ook zijn bijdrage 
'Nemo tenetur revisited', in E. Hondius (red.), De meerwaarde van de rechtsvergelijking; 
opstellen aangeboden aan prof mr. H. U. Jessurun d'Oliveira, Deventer: 1999, p. 229-242. 

108 T. Spronken, 'Nemo tenetur, zwijgrecht en advocatenbijstand bij het politieverhoor: de zaak-
Murray', Advocatenblad 1996, p. 420-424 . 

109 Zie EHRM 8 februari 1996, NJ 1996, 725 met noot Kn. In zijn noot bij Imbrioscia toonde 
hij zich evenwel meegaander in dit opzicht en sloot niet uit dat het EHRM meent dat de 
verdachte in beginsel het recht heeft zich tijdens het politieverhoor te doen bijstaan door 
een raadsman. Zie EHRM 24 november 1993 NJ 1994, 459 met noot Kn. 
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verweren van de Nederlandse regering hiertegen, hoewel die ook in juridisch 
opzicht niet min zijn: er zijn reeds voldoende garanties voor een behoorlijke 
behandeling van de verdachte in deze fase, er is nooit .gebleken van redenen, 
bijvoorbeeld onoirbare verhoormethodes, om dit toe te staan, de aanwezigheid 
van de raadsman zal leiden tot verlenging van de vrijheidsberoving, er zijn heel 
wat post factum-controlemogelijIcheden en ook in andere landen bestaat dit recht 
niet. 

Wat de audio-visuele registratie van verdachtenverhoren betreft zit er wel 
wat meer schot in de zaak. In de voorbije jaren werd er bij herhaling van diverse 
kanten gepleit om hiertoe over te gam.' Opmerkelijk genoeg was het echter een 
brief van het Amsterdamse advocatenkantoor Seegers, Meijering, Ficq en Van 
Kleef d.d. 24 september 1997 aan de minister van Justitie en vele andere 
belanghebbenden en geinteresseerden over de wenselijkheid van audio-visuele 
registratie van verdachten- en getuigenverhoren die tot concrete actie leidde. Naar 
aanleiding van deze brief vroeg de minister bij brief van 27 oktober 1997 aan de 
Recherche Advies Commissie (RAC) immers om haar liefst voor 1 april 1998 te 
adviseren over de mogelijkheden van het structurele gebruik van geluids- en 
beeldopnamen bij verhoren en gehoren en over de praktische en juridische 
voorwaarden die daaraan naar het oordeel van de RAC dienden te worden 
verbonden." 1  Binnen de RAC werd de behandeling van dit dringende verzoek 
toevertrouwd aan de Werkgroep Verhoormethoden die reeds begin 1997 was 
ingesteld om - naar aanleiding van de discussie over de `Zaanse verhoormetho-
de" - voorstellen te doen met het oog op de ontwikkeling van verhoormethoden 
voor bijzondere situaties. 

Haar advies - gebaseerd op literatuurstudies, een expert-meeting en studie-
bezoeken 113 - was op 27 maart 1998 klaar. Hierin wordt zowel uitvoerig stilgestaan 
bij de voordelen van audio-visuele registratie van (verdachten)verhoren als bij 

110 Zie onder meer N. Nierop, Verdachtenverhoor op video', Algemeen Politieblad 1997, p. 
9-11; L. van Zwieten, `Elektromagnetische registratie van het politieverhoor', D&D 1998, 
p. 248-267; N. Nierop & J. van Zwieten, 'Video-opnamen bij verdachtenverhoor'', Modus 
1997, nr. 6, p. 4-7. 

111 Dit relaas is ontleend aan C. Fijnaut, 'Het politiele verdachtenverhoor; naar de audio-yisuele 
registratie', Justitiele Verkenningen 1998, p. 118-127. 

112 Zie omtrent deze methode en de beoordeling ervan door de Nederlandse rechter onder meer 
M. Dane & P. van Sasse van IJsselt, 'De 'Zaanse verhoormethode", NJCM-Bulletin 1997, 
p. 979-987. Overigens mag bekend worden verondersteld dat het EHRM de klachten over 
deze methode niet-ontvankelijk heeft verklaard; in dit geval kan volgens het EHRM dus niet 
worden gesproken van marteling of onmenselijke of vernederende behandeling. 

113 Wat de onderzoeken betreft die in dit verband voor de RAC zijn uitgevoerd, zie E. Beenakkers, 
Bijzondere verhoormethoden; een literatuurverkenning, Den Haag: 1998 (WODC-
onderzoeksnotitie 1998/6) en N. Nierop & A. Mooij, Het verdachtenverhoor in bijzondere 
zaken; de relatie tussen onderzoek en praktijk, Zoetermeer/Driebergen: 2000 (Divisie 
Recherche KLPD, dR nummer 12/2000). 
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de nadelen ervan: taakverzwaring van de politie omdat al de verhoren ook nog 
een keer bij proces-verbaal moeten worden uitgewerkt, vermindering van het belang 
van het verdachtenverhoor voor de bewijsvoering, de toenemende openbaarheid 
van verhoorstrategieen, het risico dat opnamen onbedoeld in de media terechtkomen 
etcetera. Niettemin kwam de werkgroep op dit punt tot de conclusie dat 'bij 
afweging van de voordelen en de mogelijke nadelen' - in elk geval voor de categorie 
van (ernstige) misdrijven - de voordelen van audio-visuele registratie van het 
verdachtenverhoor zwaarder wegen. Haar conclusie betreffende de praktische 
problemen is dat het momenteel niet alleen niet haalbaar is om alle verhoren van 
verdachten op te nemen, maar ook niet direct nodig, bijvoorbeeld bij overtredingen. 
Hierom stelt zij voor om audio-visuele registratie `vooralsnog - bij wijze van pilot - 
te beperken tot een aantal categorieen misdrijven en verdachten'. Concreet denlct 
zij aan misdrijven met een strafdreiging van twaalfjaar of meer, en aan verdachten 
die bijvoorbeeld zwakbegaafd zijn of psychisch gestoord. Op grond van de 
opgedane ervaringen kan dan worden bezien of uitbreiding van die categorieen 
aangewezen is. Een kleinschalige en gefaseerde invoering van audio-visuele 
registratie is volgens haar overigens ook nodig omdat de landelijke invoering ervan 
'een grote cultuuromslag' in de politic teweeg zal brengen. Wat tenslotte de 
juridische problemen aangaat meent de werkgroep dat die allemaal oplosbaar zijn. 
Zo zou de verdachte niet om toestemming moeten worden gevraagd voor de audio-
visuele registratie van zijn verhoor, maar zou hem uit zorgvuldigheid wel moeten 
worden medegedeeld dat dit gebeurt. En bij betwistingen (door de raadsman) van 
bij de politie afgelegde verklaringen zouden door de verdediging aan te duiden 
gedeelten van de opnamen in beginsel aan de processtukken kunnen worden 
toegevoegd.' De minister van Justitie heeft dit advies van de RAC overgenomen 
en de Tweede Kamer toegezegd dat er enkele pilots in het land zullen worden 
opgezet. Tot op heden zijn die echter nog niet van start gegaan. 

De RAC heeft er zelf voor gepleit om deze pilots wetenschappelijk te laten 
evalueren. En dit is geen overbodige luxe. Want ondanks alle publieke rumoer 
rondom het politiele verdachtenverhoor werd er in Nederland nog nimmer adequaat 
onderzoek hieromtrent verricht - en met adequaat onderzoek bedoel ik op de eerste 
plaats onderzoek waarin de gang van zaken in en rond politiele verdachtenverhoren 
door onderzoekers zelf systematisch, langdurig en rechtstreeks met behulp van 
verschillende methoden - paniciperende observatie, dossier-analyse en interviews - 
wordt onderzocht. In het roemruchte boek Dubieuze zaken wordt wel van alles 
geponeerd omtrent het politiele verdachtenverhoor in Nederland, maar op de keper 
beschouwd berust veel van wat wordt beweerd niet of nauwelijks op serieus eigen 

114 Zie ook het arrest van de Hoge Raad van 27 oktober 1997, NJ 1998, 133 m.nt. 'tH. 
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onderzoek. 115  De onderzoeken van N. Nierop en A. Mooij bevatten zeker heel wat 
interessante gegevens over de opleidingen inzake het verdachtenverhoor en over 
wat mensen beweren met betrekking tot de aanpak ervan in de praktijk, maar 
berusten dus evenmin op eigen waameming, in de mime zin van het woord.' 16  
In zekere zin zijn in Nederland de publikaties over de manier waarop verdachten 
het beste kunnen worden verhoord dan ook interessanter dan de publikaties over 
de wijze waarop hun verhoor in feite plaatsvindt.)' 7  Het is dus heel belangrijk dat 
er met het oog op de oplossing van zo'n omstreden kwestie als de toelating van 
raadslieden tot de politiele verdachtenverhoren alsnog uitgebreid onderzoek wordt 
gedaan naar de wijze waarop deze verhoren daadwerkelijk plaatsvinden. 

Hoe belangrijk het is dat onderzoeksmatig ook de nodige aandacht wordt 
geschonken aan de mogelijke gevolgen van maatregelen om de controle hierop 
te vergroten en te versterken, kan worden afgeleid uit enkele recente korte 
onderzoekjes van het WODC. In het ene onderzoek - van B. Wartna, W. Beijers 
en A. Essers - is gebleken dat in een steekproef van 704 strafzaken die in 1993 
door het OM of de rechter werden afgedaan, 83% van de betrokken 2374 delicten 
werd toegegeven door de betrokken (704) verdachten. 118  Opmerkelijk is verder 
dat vooral in het geval van zedendelicten naar verhouding vaak wordt ontkend 
(bijna 60%); in de andere gevallen (vermogensdelicten, vemielingen, drugs) is 
bekennen dus veeleer de regel. Van belang is ook de bevinding dat naarmate 
verdachten ouder zijn het steeds minder waarschijnlijk is dat het delict wordt 
toegegeven: jongeren tussen 12 en 18 jaar bekennen nagenoeg altijd, verdachten 
ouder dan 25 in nog geen 65% van de gevallen, hoogstwaarschijnlijk omdat zij 
vaker recidivist zijn en weten dat zij met een bekentenis meer te verliezen dan 
te winnen hebben. En deze wijsheid is niet uit de lucht gegrepen: in 70% van de 
(76) zaken die eindigden in een sepot of een vrijspraak was er sprake van een 
ontkennende verdachte; in `zwakke' zaken bewijst een bekennende verdachte 
zichzelf in strafrechtelijk opzicht dus inderdaad geen dienst. Deze onderzoeksresul-
taten zijn met het oog op de vraag of raadslieden al dan niet moeten worden 
toegelaten tot . de  politiele verdachtenverhoren inderdaad niet onbelangrijk. Zij 
suggereren immers dat ook reeds op dit ogenblik enkele categorieen verdachten 
er tijdens hun politieverhoor overwegend het zwijgen toedoen en dat het dus - mede 

115 H. Crombag, P. van Koppen & W. Wagenaar, Dubieuze zaken; de psychologie van 
strafrechtelijk bewijs, Amsterdam: 1992. 

116 Zie noot 112 voor de referentie van de betrokken publikatie. 
117 Hierbij denk ik met name ook aan de publikaties van A. Vrij. Zie van zijn hand onder meer 

`Goede politieverhoren', Net Tijdschrifi voor de Politie 1997, p. 27-30, en Verhoren van 
de verdachte en bekentenissen', in P. van Koppen, D. Hessing & H. Crombag (red.), Net 
hart van de zaak; psychologie van het recht, Deventer 1997, p. 469-492. 

118 B. Wartna, W. Beijers & A. Essers, Ontkennende en bekennende verdachten; over de 
proceshouding van verdachten van strafzaken tijdens het politieverhoor, Den Haag: 1999 
(WODC-onderzoeksnotitie 1999/5). 
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gegeven de ervaringen in het Verenigd Koninkrijk - maar helemaal de vraag is 
of hun percentage nog (aanzienlijk) zal stijgen als zij (daartoe?) worden geadviseerd 
door advocaten. Anderzijds mag op grond van diezelfde ervaringen niet worden 
uitgesloten dat, waar nu het merendeel van de (jongere) verdachten in Nederland 
bekent en in die zin het vlotte verloop van de strafrechtspleging enorm bevordert, 
met de toelating van raadslieden tot hun verhoor mag worden verwacht dat hun 
aantal enigermate (hoeveel is niet te zeggen) zal afnemen. 

Het andere onderzoek is dat van U. Aron en F. Heide naar het maken van 
bandopnamen van het nader gehoor in het kader van de asielzoekersprocedure. 119  
Dit onderzoek, bij wijze van experiment uitgevoerd in een onderzoeks- en 
opvangcentrum, is verricht naar aanleiding van soortgelijke problemen als welke 
voortdurend worden aangehaald in de discussie over de controleerbaarheid van 
het politiele verdachtenverhoor: het rapport over dit nader gehoor bevat geen 
volledige en juiste weergave van feiten en omstandigheden, er wordt onvoldoende 
rekening gehouden met eventuele correcties en aanvullingen, et cetera. Tot de 
interessante en relevante bevindingen behoren o.m. dat een deel van de gehoren 
niet kon worden opgenomen hetzij omdat de asielzoekers dit niet wilden - band-
opnames gaven hen een onprettig gevoel, angst dat opnames in verkeerde handen 
zouden vallen - hetzij omdat de tolken er bezwaar tegen maakten - vanwege de 
invloed van de opnames op de sfeer van het gehoor en uit vrees voor nadelige 
financiele repercussies als gevolg van discussies over de prestaties. De opnames 
hadden geen invloed op de bejegening van asielzoekers door tolken en contact-
ambtenaren. Wel bewerkstelligden zij dat de tolken tijdens de gehoren minder 
spontane initiatieven namen en dat er door de contactambtenaren meer aandacht 
werd geschonken aan de verslaglegging van de gehoren; nog maar een klein aantal 
rapporten werd door beslissers en rechtshulpverleners uiteindelijk als onvoldoende 
gekwalificeerd. Opmerkelijk was tenslotte ook dat de advocaten in de praktijk 
weinig gebruik maakten van dit bewijsmiddel. Enerzijds omdat het afluisteren 
van opnames een extra tijdsinvestering vergt, anderzijds omdat advocaten ze maar 
willen afluisteren als ze zeker zijn dat met de opnames tegenstrijdigheden kunnen 
worden bewezen tussen het rapport van het nader gehoor en het verhaal van de 
asielzoeker. Indien dit via de opnames niet kan worden bewezen, wordt immers 
de geloofwaardigheid van de client ondermijnd. De introductie van bandopnames 
vervulde dus niet de kwaliteitsbevorderende rol die er voor de aanvang van het 
experiment aan werd toegeschreven. 

119 U. Aron & F. Heide, Bandopname van het nader gehoor, Den Haag: 1999 (WODC-
onderzoeksnotitie 1999/6). 
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3.6 	De situaties in Nederland en de omringende landen onderling vergeleken 

De kernvraag van deze studie is de vraag of de raadsman al dan niet moet worden 
toegelaten tot het politiele verdachtenverhoor op het politiebureau. Het moge 
duidelijk zijn dat het Verenigd Koninkrijk op dit punt alleen staat tegenover de 
andere landen die in deze studie zijn betrokken. Aileen in Groot-Brittannie, althans 
Engeland en Wales, heeft de aangehouden verdachte immers (een relatief) recht 
op aanwezigheid van zijn raadsman tijdens zijn verhoor door de politie, in de andere 
landen is van zulk een recht geen sprake. Opmerkelijk hierbij is dat ook alleen 
in Groot-Brittannie de voorbije jaren systematisch is overgegaan tot de elektroni-
sche registratie van alle verdachtenverhoren aan de politiebureaus. Daarbuiten 
wordt momenteel slechts in Nederland overwogen om deze maatregel experimenteel 
in te voeren voor bepaalde categorieen van verdachten. Overigens moet in dit 
verband worden aangetekend dat de elektronische registratie van verdachtenverho-
ren in geen van beide landen wordt gezien als een middel dat de rechtsbij stand 
aan verdachten op de politiebureaus kan vervangen. Beide maatregelen kunnen 
elkaar natuurlijk wel aanvullen en versterken. 

Wat het recht op vrij verkeer betreft, dat binnen het algemene recht op 
rechtsbij stand als het ware het complement van het aanwezigheidsrecht vormt, 
staan de betrokken landen niet zozeer op de een of andere manier tegenover ellcaar, 
maar vormen zij veeleer een continuum. Aan het ene uiteinde bevinden zich Belgie 
en Franlcrijk waar de verdachte zich in welk geval dan ook pas na 24 respectievelijk 
20 uur (tot 1 januari 2001 althans) vrijelijk kan onderhouden met een raadsman. 
Dan volgt Nederland waar elke verdachte uiterlijk na 6 respectievelijk 15 uur 
bijstand van een raadsman krijgt; in de periode daarvoor kan de verdachte die over 
een gekozen raadsman beschikt evenwel ook reeds door deze worden bijgestaan. 
Vervolgens komt Duitsland waar elke aangehouden verdachte onmiddellijk (ruim 
genomen, want een termijn wordt in de StrafprozeBordnung niet genoemd) recht 
heeft op een onderhoud met een raadsman en dit verzoek onder omstandigheden 
ertoe kan leiden dat zijn verhoor wordt opgeschort of onderbroken. En tenslotte 
is er het Verenigd Koninlcrijk waar een aangehouden verdachte in beginsel altijd 
direct recht heeft op vrij verkeer met een raadsman. 

De verplichting om de verdachte bij aankomst op het bureau respectievelijk 
bij de aanvang van het (eerste) verhoor uitdrulckelijk te informeren over zijn recht 
op rechtsbijstand is overigens ook niet algemeen. Zij bestaat - in haar eerste 
variant - nacirukkelijk in Groot-Brittannie en is hier bovendien omringd met allerlei 
waarborgen en praktische maatregelen. In Duitsland en Frankrijk geldt zij ook, 
maar met dit verschil dat de verdachte in Duitsland pas bij zijn eerste verhoor moet 
worden geinformeerd over het onderhavige recht en in Frankrijk reeds bij het begin 
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van de hechtenis. In de Nederlandse en Belgische situatie bestaat een dergelijke 
verplichting niet, in geen van de beide varianten. 

Verder is hiervoor aangetoond dat de regeling van de rechtsbij stand bij de 
aanvang van het strafrechtelijk onderzoek eigenlijk alleen in Groot-Brittannie een 
onderdeel vormt van een zeer uitvoerig en samenhangend stelsel van maatregelen 
om de rechtsbescherming van de verdachte in deze fase verregaand en daadwerke-
lijk te verzekeren. In sommige andere landen - Franlcrijk, Duitsland en Nederland - 
vormt deze regeling niet meer dan een van de onderdelen van een naar verhouding 
slechts rudimentair gereguleerd voorbereidend onderzoek. En de regeling in Belgie 
vormt wat dit betreft in alles het tegendeel van die in het Verenigd Koninlcrijk. 

In aansluiting hierop dient nog te worden vastgesteld dat in de onderscheiden 
landen de kwestie van de toelating van raadslieden tot de politiele verdachtenverho-
ren - al dan niet als onderdeel van het gehele vraagstuk van de regeling van het 
voorbereidend onderzoek - een heel verschillende politieke lading heeft en dus 
een heel verschillende geschiedenis kent. Waar zij in het Verenigd Koninkrijk 
de laatste dertig jaar eigenlijk constant op de politieke agenda heeft gestaan, daar 
speelt zij in Belgie sedert mensenheugenis geen enkele rol in het publieke debat 
over de inrichting van het strafproces. En in landen als Duitsland, Franlcrijk en 
Nederland staat deze kwestie slechts met tussenpozen in de belangstelling van 
de academische en politieke wereld. 

Het is natuurlijk verleidelijk om in te gaan op de achtergronden van al deze 
verschillen tussen de onderscheiden landen. Daarop was deze vervolgstudie echter 
niet gericht. Hopelijk is echter wel duidelijk geworden dat zij niet alleen kurmen 
worden verklaard in termen van een accusatoire of angelsaksische traditie tegenover 
een inquisatoire of continentale traditie. Deze tradities spelen zeker nog een rot 
in de verschillen tussen Groot-Brittannie en de andere landen, maar de rol van 
de politieke machtsverhoudingen, de afwezigheid of aanwezigheid van ingrijpende 
misdaadproblemen en de manifestatie van crisis-achtige incidenten in de evolutie 
van de desbetreffende regelingen mag in geen van deze landen worden onderschat. 
Anders vallen bijvoorbeeld de verschillen tussen Engeland en Wales aan de ene 
kant en die in Noord-Ierland aan de andere kant niet te begrijpen. En evenmin de 
verschillen tussen Belgie en Frankrijk. En ook niet het verschil tussen Nederland 
en het Verenigd Koninlcrijk waar het gaat om de toelating van de raadsman tot 
het politiele verdachtenverhoor, of dat tussen Nederland en Duitsland inzake de 
regeling van de rechtsbijstand voorafgaand aan dit verhoor. En het is belangrijk 
om tenminste dit bier vast te stellen, omdat op deze manier enige ruimte kan worden 
gecreeerd voor een beleid dat erop is gericht om de rechtsbijstand aan verdachten 
in de eerste fase van het strafrechtelijk onderzoek aan te sterken. Zulk een beleid 
wordt niet enkel bepaald door rigide overgeleverde dogmatische schemata, maar 
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zal ook worden ingegeven door politieke ontwikkelingen en criminele problemen 
van de tijd waarin het wordt geformuleerd. 

Dit betekent vanzelfsprekend dat de uitwerking van een dergelijk beleid in 
de meeste besproken landen ook niet vlug zal worden gegrondvest op of gestuurd 
door een behoorlijke hoeveelheid empirisch-wetenschappelijk onderzoek, maar 
veeleer de speelbal zal zijn van een normatieve en/of ideologische meningenstrijd, 
zoals het voorbeeld van Franlcrijk overduidelijk heeft laten zien. Ook in Groot-
Britannie, waar in de voorbije 15 jaar toch flunk wat empirisch onderzoek werd 
gedaan, is dit uiteindelijk steeds weer het geval geweest; de geschiedenis van de 
inperking van het zwijgrecht spreekt wat dit betreft boekdelen. Dus men moet zich 
zeker geen illusies maken voor al die landen waar in het geheel geen onderzoek 
wordt gedaan op dit gebied. Hier zal het gevoerde beleid noodzakelijkerwijze altijd 
in hoofdzaak berusten op een, veelal ondoorzichtige, mix van normatief-
ideologische uitgangspunten en (quasi-)empirische aannames. Hoe zou wetenschap-
pelijk onderzoek hier de te maken keuzes kunnen beInvloeden als de meest 
belangrijke aspecten van de onderhavige problematiek - zoals de manier waarop 
verdachtenverhoren daadwerkelijk worden afgenomen, de kwantiteit en de lcwaliteit 
van de rechtsbij stand in het vooronderzoek, of de effecten van de aanwending van 
bijzondere opsporingsmethoden op de rol van het verdachtenverhoor in de 
bewijsvoering - nog nooit grondig werden onderzocht. 

4 	Algemeen besluit 

In de algemene inleiding werd erop gewezen dat een van de belangrijke uitgangs-
punten van het onderzoeksproject waarvan deze studie deel uitmaakt, de 
optimalisering van de rechten van de verdediging vormt, in het bijzonder door 
de verzekering van het recht op bijwoning van de verdachtenverhoren door de 
raadsman. Wanneer dit uitgangspunt wordt toegepast op het politiele verhoor van 
aangehouden verciachten - deze categorie staat nu eenmaal centraal in de discussie - 
in het voorbereidend onderzoek, dan spreekt het welhaast voor zichzelf dat er nog 
de nodige ruimte is voor deze vorm van optimalisering van de rechten van de 
verdediging. Vraag is alleen of deze ruimte via de toekenning van een recht van 
de verdachte op aanwezigheid van de raadsman moet worden benut. 

Op het eerste oog valt er — juist ook in het kader van het onderzoek waarvan 
deze studie deel uitmaakt - alles voor te zeggen om deze vraag positief te 
beantwoorden, omdat met de toekenning van een aanwezigheidsrecht de positie 
van de verdachte en van zijn verdediging in het voorbereidend onderzoek, formeel 
in elk geval, aanzienlijk wordt versterkt. Zulk een uitbreiding van de rechten van 
de verdediging zou ook in de lijn liggen van de ruime uitleg die het EHRM in het 
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algemeen heeft gegeven aan het recht op rechtsbijstand in art. 6(3)(c) EVRM. En 
een dergelijk antwoord strookt daarenboven volkomen met de aanbevelingen die 
het CVM sinds jaar en dag naar alle Lidstaten van de Raad van Europa op dit punt 
doet. 

Hier staat echter tegenover dat het EHRM zich tot op heden niet heeft 
uitgesproken over de vraag of een aanwezigheidsrecht bij de politiele verdachten-
verhoren een wezenlijk onderdeel vormt van het recht op rechtsbijstand in het 
strafrechtelijk vooronderzoek. Er kan op dit ogenblik dus niet zomaar worden 
beweerd dat dit aanwezigheidsrecht in Europa - zoals in de Verenigde Staten waar 
er wet een uitspraak van het hoogste gerechtshof in die zin ligt - onbetwistbaar 
een grondrechtelijke component van een (wettelijke) regeling van het opsporingson-
derzoek dient te zijn. Ook kan worden aangevoerd dat het volgens de rapporten 
van het CVM eigenlijk niet nodig is om een dergelijk recht in Nederland te 
introduceren omdat mishandeling en zeker marteling bij de politieverhoren hier 
niet voorkomen. Evenmin mag in deze tijd van Europese eenwording uit het oog 
worden verloren dat met de toekenning van het aanwezigheidsrecht Nederland 
een recht zou introduceren dat in elk geval voor Belgie, Frankrijk en Duitsland 
voorlopig niet aanvaardbaar is. En tenslotte staat het buiten kijf dat de invoering 
van zulk een recht ook voor Nederlandse begrippen in menig opzicht een hele stap 
vormt. In deze omstandigheden zou dan ook lcunnen worden gezegd dat een positief 
antwoord op de gestelde vraag in zekere zin geen optimalisering van de rechten 
van de verdediging vormt maar een maximalisering ervan. 

In abstracto valt misschien nog niet zoveel in te brengen tegen een dergelijke 
ontwiklceling; inconcreto bestaan er toch we! bezwaren. Dit bewijst het voorbeeld 
van Groot-Brittannie. Dit land voldoet weliswaar optima forma aan de normen 
die door het EHRM en het CVM inzake rechtsbijstand aan aangehouden verdachten 
zijn/worden ontwikkeld, maar kent dan ook de keerzijdes hiervan. 

Het laat in de eerste plaats zien dat bij introductie van zulk een recht een heel 
aantal moeilijke politiek-juridische vraagpunten moet worden opgelost. Hierbij 
valt onder meer te denken aan de vaststelling van het moment waarop de verlening 
van deze vorm van rechtsbijstand kan ingaan, aan de uitbreiding van de informatie-
plicht van de politie ten overstaan van de verdachte, aan een omschrijving van 
de rol van de raadsman bij het verhoor, aan de definitie van de redenen waarom 
een raadsman voorafgaand aan het verhoor of tij dens het verhoor kan worden 
geweerd uit de verhoorkamer, en aan de bepaling van de omstandigheden waaronder 
reeds met een verhoor kan worden aangevangen ook al is de raadsman nog niet 
gearriveerd. 

In de tweede plaats zullen de organisatorische omstandigheden waaronder 
de invoering van een recht op rechtsbijstand tijdens het politiele verdachtenverhoor 
op een behoorlijke manier kan gebeuren, aan een nader onderzoek moeten worden 
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onderworpen. Hierbij zijn ook heel verschillende dingen aan de orde: de aanpassing 
van de opleiding van rechercheurs, de aanscherping van het toezicht op de 
verhoorpraktijk aan de politiebureaus, de herinrichting van verhoorkamers, maar 
ook de reorganisatie van de (toegevoegde) rechtsbijstand, kwantitatief en 
kwalitatief: is de advocatuur bereid en in staat voldoende en volwaardige leden 
vrij te maken voor het bijwonen van de betroldcen verhoren (en niet alleen voor 
de verhoren van vermogende en/of doorgewinterde en/of politiek gemotiveerde 
verdachten)? 

Maar het belangrijkst van al zijn - ten derde - de onbedoelde consequenties 
van de invoering van het omstreden aanwezigheidsrecht, omdat zij het politiele 
verdachtenverhoor als bron van bewijs omtrent de schuld of onschuld van degene 
die wordt verhoord, verder in het gedrang brengen en zodoende bijdragen tot de 
ondermijning van de belangrijkste functie ervan in het strafproces (en, ironisch 
genoeg, dus ook de ratio van het aanwezigheidsrecht): het op een oirbare en 
controleerbare manier verkrijgen van betrouwbare verklaringen van de verdachte 
als zijn weerwoord op de vermoedens van schuld die de politie aan zijn adres 
koestert. De voornaamste consequenties waaraan in dit verband blijkens het Britse 
onderzoek moet worden gedacht zijn een te terughoudend gebruik van geoorloofde 
verhoormethoden, maar vooral de verplaatsing van het zwaartepunt van het 
opsporingsonderzoek naar voren omdat in toenemende mate zal worden getracht 
om reeds voor de aanvang van het verhoor via de toepassing van `bijzondere' 
opsporingsmethoden zoveel mogelijk bewijs tegen de verdachte te verzamelen 
(met alle problemen die zulk een ontwikkeling op zichzelve schept). Daarenboven 
moet ongetwijfeld rekening worden gehouden met een zekere toename van de 
polarisatie tussen (bepaalde categorieen) advocaten en (bepaalde categorieen) 
politie(mensen) en met de doorwerking van dit institutionele conflict op de gang 
van zaken in het opsporingsonderzoek en met name op het verdachtenverhoor.' 

Al deze Britse ervaringen pleiten ervoor om heden ten dage - anders dus clan 
in de tijd van mijn onderzoek voor het Nederlandse Parlement toen er nog lang 
niet zoveel toepasselijk empririsch onderzoek was verricht - de versterking van 
de rechten van de verdediging niet zozeer te zoeken in hun formele maximalisering 
als wel in een materiele optimalisering ervan die de functie van het politiele 
verdachtenverhoor niet uitholt. Deze optimalisering zou het beste kunnen bestaan 
in het nemen van twee complementaire maatregelen: enerzijds de introductie van 
een consultatierecht voor elke aangehouden verdachte en anderzijds een plicht 
voor de politie om alle verdachtenverhoren elektronisch te registreren. Bij 
toepassing van deze twee maatregelen blijft de wezenlijke strafprocessuele functie 
van het onderhavige verhoor immers intact, maar krijgt elke aangehouden verdachte 

120 Vergelijk het rapport van de Werkgroep Tvaluatie polarisatie' in Trema 2000, p. 185-197. 

753 



De toe/wing van de raadsman tot het polinele verdachtenverhoor 	Bijzonder deel 

een gerede gelegeitheid om voor het verhoor door de politie zijn procespositie op 
een geInformeerde manier te bepalen en wordt tevens de controleerbaarheid van 
het verdachtenverhoor voor iedereen - politieleiding, advocatuur, openbaar 
ministerie en rechter - op gelijke voet gewaarborgd; disputen omtrent de al dan 
niet aantasting van het zwijgrecht zullen dan goeddeels tot het verleden behoren. 
In aansluiting op deze twee maatregelen zouden bovendien in een gedragscode 
nadere regels voor het politiele verdachtenverhoor moeten worden gesteld. Naar 
het voorbeeld van de Britse Code of practice zouden in zulk een code kwesties 
moeten worden geregeld als de duur en de plaats van verhoren, de oirbaarheid 
van verhoormethodes, de controle op de verhoorpraktijk, de verzorging van 
verdachten, etcetera. 

Wanneer dit samenstel van maatregelen zou worden getroffen, zou dit 
betekenen dat Nederland op het eerder uitgestippelde continuum van omringende 
landen Belgie, Franlcrijk en Duitsland - de een meer, de ander minder - achter zich 
laat en een heel eind opschuift in Britse richting. Daarenboven kiest het voor een 
positie die op dit moment in Europees verband heel wel verdedigbaar is. En 
tenslotte zou een dergelijke ontwikkeling heel goed aansluiten op de situatie in 
eigen land waarin in elk geval alle verdachten die in verzekering worden gesteld 
van rechtsbijstand worden voorzien en voor bepaalde categorieen verdachten wordt 
geexperimenteerd met de audio-visuele registratie van hun verhoor. Dit alles wil 
natuurlijk niet zeggen dat met deze aanpak van het vraagstuk van het politiele 
verdachtenverhoor - die overigens helemaal aansluit bij de voorstellen die Lensing 
recentelijk heeft gedaan - ook alle implementatieproblemen zijn opgelost. Er zal 
moeten worden nagedacht over de mogelijkheden - bijvoorbeeld de inrichting 
van een juridische EHBO aan grote politiebureaus 121  - om ook aangehouden 
verdachten die niet in verzekering (kunnen) worden gesteld de kans te geven een 
raadsman te raadplegen. En de installatie van registratieapparatuur in nader aan 
te wijzen verhoorlcamers over het gehele land is vanzelfsprekend ook geen sinecure. 
Maar het valt buiten het bestek van deze studie om voor problemen als deze een 
adequate en pasklare oplossing te presenteren. 

Tenslotte kan worden overwogen dat wanneer het vorenstaande voorstel zou 
worden omgezet in wetgeving en praktijk, er niet alleen betere condities zouden 
worden geschapen voor het verrichten van empirisch onderzoek naar de werkelijke 
toedracht van het politiele verdachtenverhoor in Nederland, maar er ook nieuwe 
mogelijkheden ontstaan om niet langer enkel in termen van `voof of tegen' de 
raadsman bij het politiele verdachtenverhoor te discussieren. Dit voorstel biedt 

121 Zie M. Groenbuijsen en J. Naeye, 'De herstructurering van het voorbereidend onderzoek 
in strafzaken', in C. Fijnaut & P. Spierenburg (red.), Scherp toezicht: van 'Boeventucht' tot 
Samenleving en criminaliteit', Amhem: 1990, p. 252-254. 
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met andere woorden een royale uitweg uit de impasse waarin dit vraagstuk al 
decennia klem zit. 
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Het Wetboek van Strafvordering lijkt niet meer van deze 

tijd. De historische wortels van het wetboek gaan terug tot 

aan het begin van de negentiende eeuw. De systematische 

uitgangspunten van het wetboek weerspiegelen dan ook 

in belangrijke mate de maatschappelijke en politieke situ-

atie van die tijd. De discrepantie tussen die uitgangspunten 

en de gewijzigde maatschappelijke werkelijkheid is de 

laatste jaren duidelijk voelbaar geworden. 

Het is tegen deze achtergrond dat het onderzoeksproject 

Strafvordering 2001 van start is gegaan. De vraag is of het 

mogelijk is systematische grondslagen voor een nieuw wet-

boek tot stand te brengen, die recht doen aan de gewij-

zigde inzichten en behoeften, en waarmee de rechts-

praktijk ook n6 het jaar 2000 uit de voeten kan. Het onder-

zoek richt zich daarbij op de keuze van de uitgangspunten, 

en op de consequenties van die keuze voor de structuur 

van het wetboek. 

Het eerste interimrapport gaat over de inrichting van het 

onderzoek ter terechtzitting (Eerste interimrapport onder-

zoeksproject Strafvordering 2001: het onderzoek ter zit-

tiny). Voorwerp van onderzoek in het tweede onderzoeks-

jaar, waarvan dit interimrapport het verslag bevat, is het 

vooronderzoek in strafzaken. In lijn met de beschouwing 

in het eerste interimrapport over doel en functie van het 

strafproces en de rollen van de verschillende deelnemers 

aan het strafgeding, zijn uitgangspunten geformuleerd 

voor een nieuwe wettelijke regeling van het opsporings-

onderzoek. Hierbij gaat het om: 

O de definiering van het begrip opsporing en de norme-

ring van opsporingsbevoegdheden; 

O de verhouding van het strafprocesrecht tot het bestuurs-

recht; 

O de internationale rechtshulp in relatie tot de internatio-

nale opsporing; 

O het systeem van rechtsbescherming in het opsporings-

onderzoek; 

O de taak en plaats van de rechter in het vooronderzoek; 

10 de voorlopige hechtenis; 

is de rechtsbijstand bij het politieverhoor. 
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