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Voorwoord

Voor U ligt het resultaat van een onderzoek naar een belangrijk aspect van het func-

tioneren van het OM. Het onderzoek was gericht op vormfouten. Dit hield tevens een

belangrijke beperking in. Indien het onderzoek gericht was geweest op het totale

functioneren van het OM als vervolgende instantie, zou het beeld anders zijn ge-

weest. Dan zou ook aandacht zijn besteed aan al die duizenden zaken die tot een

goed einde zijn gebracht. Dat is de normale gang van zaken. De vraagstelling impli-

ceerde in zekere zin een negatieve benadering. Het ging er niet om te achterhalen

waar, wanneer, hoe vaak en hoe het goed ging, maar om te bezien waar, wanneer,

hoe vaak en hoe het verkeerd ging. Daaruit mag zeker niet worden afgeleid dat de

onderzoekers en de rapporteurs met een negatieve en onwelwillende blik naar het

OM hebben gekeken. Het werk is in objectiviteit en onpartijdigheid, zonder voorin-

genomenheid verricht.

Het onderzoek was gericht op de afdoening van strafzaken. Het door het OM gevoer-
de beleid, laat staan het belang daarvan, was geen object van onderzoek. Het onder-
zoek kan dan ook geen antwoord geven op de vraag hoe de verhouding zou moeten
zijn tussen de afdoening in concrete strafzaken en het voeren van beleid: wie moeten
die respectieve taken verrichten, hoeveel tijd moet aan elk van die taken worden be-
steed, etc. Er kan hoogstens worden geconcludeerd dat de afdoening van concrete
strafzaken meer aandacht behoeft, maar daarmee is niet zonder meer gezegd dat dit
ten koste van de beleidstaak moet gaan.

In harmonieuze samenwerking tussen het Instituut voor Toegepaste Sociale weten-
schappen (ITS), het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie (WODC) en de dossieronderzoekers (merendeels gevorderde
Nijmeegse rechtenstudenten) is het onderzoek uitgevoerd. De geboden haast en de
verlangde degelijkheid hadden bronnen van aanzienlijke spanningen kunnen opleve-
ren, Dankzij de ferme wil van alle betrokkenen het project tot een goed einde te
brengen, hun doorzettingsvermogen en hun bereidheid hard en grondig te werken, is
de eindstreep gehaald. We hebben veel profijt gehad van het stimulerende commen-
taar van de leden van de klankbordgroep onder leiding van Prof. mr. H. de Doelder.
Als supervisoren, leden van het teamoverleg en (voor bepaalde onderdelen) rappor-
teurs kijken wij met plezier en dankbaarheid op de samenwerking terug.

Nijmegen, 9 mei 1994

Prof. mr. G.J.M. Corstens
Prof. mr. A.J.M. Machielse
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DeelI Vormfouten



1 Onderzoek naar vormfouten
Drs. L.G.H. Gunther Moor en mr. drs. A.G.P. van Ruth

1.1 Aanleiding tot het onderzoek

Het onderzoek naar vormfouten in de strafvervolging is uitgevoerd ten behoeve van
de werkzaamheden van de Commissie Openbaar Ministerie (naar haar voorzitter ook
wel Commissie Donner geheten). De Commissie Donner is door de Minister van
Justitie bij besluit van 9 december 1993 ingesteld op verzoek van de Tweede Ka-
mer'. Bij de behandeling van de begroting voor 1994 van Justitie door de Tweede
Kamer bestond behoefte aan onderzoek naar het functioneren van het Openbaar
Ministerie (OM). De Commissie Donner heeft onder andere tot taak aandacht te
geven aan het ontstaan en de achtergronden van zogenaamde vormfouten.

1.2 Vormfouten

Ons stelsel van strafvordering kent voorschriften van allerlei aard. Deze kunnen
onder meer betrekking hebben op de hantering van dwangmiddelen, de inrichting
van het voorbereidend onderzoek, het recht om tot vervolging over te gaan en de
condities waaronder deze plaatsvindt, de samenstelling van de gerechten, de medede-
lingen betreffende de terechtzitting, de vormgeving van de terechtzitting, de bewijs-
middelen en de inhoud en de wijze van bekendmaking van de uitspraak. De opsom-
ming is niet limitatief.
Indien dergelijke voorschriften niet worden nageleefd, wordt wel van vormverzui-
men of vormfouten gesproken. Dit begrip dekt dus een heel scala van mogelijkhe-
den, variërend van een te lang durend voorarrest tot een lacuneuze telastelegging en
tot een schorsing van de terechtzitting waarbij abusievelijk niet is aangegeven dat
daarvoor klemmende redenen bestaan.
Verscheidene auteurs en ook de Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering
(naar haar voorzitter ook wel genoemd de Commissie Moons) hebben getracht vorm-
fouten nader te onderscheiden 2. Die pogingen hebben echter niet in strakke onder-
scheidingen geresulteerd. In overleg met de opdrachtgever en de klankbordcommis-
sie is daarop besloten vormfouten als een empirisch verschijnsel op te vatten en

2
Instellingsbesluit Commissie Openbaar Ministerie, Stc. 27 december 1993.
Zie, bij voorbeeld, G.J.M Corstens (red.), Rapporten herijking strafvordering 1993, Arnhem, 1993.
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minder specifiek als een juridisch begrip. Op basis van gemeenschappelijke elemen-

ten die in dit verschijnsel telkens terugkeren, is gekozen voor de volgende werkdefi-

nitie.

Vormfouten zijn verzuimen of fouten in de strafrechtsketen, met ongewenste gevolgen

voor de procesgang, waarvoor het OM op de een of andere wijze verantwoordelijk

wordt gesteld. Hieronder vallen ook fouten van het opsporingsapparaat waarvoor het

OM conform wettelijke bepalingen van strafvordering in formele zin verantwoorde-

lijkheid draagt.

1.3 Vraagstelling van onderzoek

Het onderzoek is dus geconcentreerd op mogelijke vormfouten die in de gehele

keten van de strafrechtspleging kunnen worden gemaakt én waarvoor op een of

andere wijze het OM verantwoordelijk wordt gesteld.

Het onderzoek valt uiteen in de volgende deelvragen:

- de vraag naar de plaatsbepaling van vormfouten. Wat zijn vormfouten? Waar
kunnen ze worden gelokaliseerd in de strafrechtsketen? En in hoeverre zijn vorm-
fouten te kwantificeren?

de vraag naar de gevolgen van vormfouten. Dit betreft de vraag of een fout wel

of geen ongewenste gevolgen heeft voor de strafvervolging. Kunnen en worden

geconstateerde vormfouten gerepareerd, en welke gevolgen hebben zij voor de

uiteindelijke procesgang?

en tenslotte, de vraag naar de oorzaken van vormfouten. Welke oorzaken liggen
aan vormfouten ten grondslag? En is hierbij sprake van incidentele of structurele
oorzaken?

1.4 Opzet van onderzoek

Het onderzoek bevat de volgende deelonderzoeken:

een dossieronderzoek naar de technische of haalbaarheidssepots van het OM;
een dossieronderzoek naar de strafrechtelijke afdoeningen zonder schuldigver-
klaringen, exclusief de gevallen van TBS en plaatsing in een psychiatrisch zie-
kenhuis;
een dossieronderzoek naar strafrechtelijke afdoeningen met schuldigverklaringen;
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case-studies van op basis van de dossieronderzoeken geconstateerde vormfouten
door middel van topic-gestuurde interviews met de betrokken participanten in de
strafrechtspleging;
een overzicht-studie van 'geruchtmakende zaken' sinds 1985, aangevuld met
case-studies.

1.4.1 Dossieronderzoek

Uitgangspunt

Als uitgangspunt voor de dossieronderzoeken is gekozen voor het jaar 1992, dat wil

zeggen de bij het OM ingeschreven misdrijven die in 1992 tot (definitieve) afdoe-

ning zijn gekomen. Dit betreft circa 220.000 misdrijven die als volgt werden afge-

daan]: in 35.300 gevallen (16,0%) werd technisch geseponeerd, in 38.700 gevallen

(17,6%) werd beleidsmatig geseponeerd; in 58.900 gevallen (26,8%) werd een trans-

actie aangeboden; in 80.200 gevallen (36,5%) werd door de rechter een schuldigver-

klaring uitgesproken en circa 6.300 strafzaken (2,9%) eindigden zonder een schul-

digverklaring (zie het stroomdiagram in figuur 1.1).

Beperking

In overleg met de opdrachtgever is besloten het dossieronderzoek te beperken tot

technische sepots, afdoeningen zonder schuldigverklaringen en afdoeningen met

schuldigverklaring. De verwachting bestond dat mogelijke vormfouten met name in

de beide eerstgenoemde afdoeningscategorieën tot uiting zullen komen. Bij de laatst-

genoemde categorie kunnen vormfouten mogelijk een rol spelen in de hoogte van de

strafmaat.

Deze beperking brengt met zich mee dat dit onderzoek geen antwoord geeft op de
vraag in hoeverre vormfouten een rol spelen bij beleidssepots en transacties.

1 Bron: Jaarverslag Openbaar Ministerie 1992.
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Figuur 1.1 - Stroomdiagram afdoening misdrijven 1992'

afdoeningen met
dagvaardingen schuldigverklaring
39,6% (87.100) 36,5% (80.200)

} afdoeningen zonder
schuldigverklaring

2,9% (6.300)

transacties
afgedane 26,8% (58.900)
misdrijven
(220.000)

beleidssepots
17,6% (38.700)

technische sepots
16,0% 35.300)

Selectie
Het dossieronderzoek is niet in alle negentien arrondissementen uitgevoerd, maar in
een zestal geselecteerde arrondissementen. De selectie van deze arrondissementen is
gebaseerd op de volgende criteria, namelijk:
- naar geografische spreiding over het land;
- naar vertegenwoordiging van grote (2), middelgrote (2) en kleine (2) parketten.
Het onderzoek is gebaat geweest met de grote mate van bereidheid van de bij het
onderzoek betrokken parketten aan het onderzoek mee te werken.

Technische sepots
Duidelijk is dat er bij technische of haalbaarheidssepots sprake kan zijn van vorm-
fouten. In 1992 waren er landelijk bezien zo'n 35.300 technische sepots. Bij ieder

De afdoeningen zonder schuldigverklaring zijn exclusief de gevallen van TBS en plaatsing in een
psychiatrisch ziekenhuis (circa 600 gevallen: 0,2%).

6



geselecteerd arrondissement (zes) is een bruto steekproef van n = 100 getrokken. De
totale bruto steekproef is dus 6 x 100 = 600.

Afdoeningen zonder schuldigverklaringen
In 1992 was er in Nederland in 6.300 gevallen sprake van een afdoening zonder
schuldigverklaring.
In dit deelonderzoek is nagegaan in hoeverre deze gevallen, exclusief de gevallen
van TBS en plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, gebaseerd zijn op vormfouten.
Gezien het belang van dit deelonderzoek is hier niet met steekproeven gewerkt, maar
zijn in de zes arrondissementen in beginsel van alle gevallen het dossier gelicht. Een
uitzondering hierop vormen de vrijspraken. In ieder arrondissement is hier een bruto
steekproef van n = 50 getrokken, over zes parketten is hier de bruto steekproef 6 x
50 = 300.

Afdoeningen mét schuldigverklaringen

Het is zeer wel denkbaar dat ook bij de 80.200 afdoeningen die mét een schuldigver-
klaring zijn geëindigd, vormfouten een rol hebben gespeeld, bij voorbeeld in de
hoogte van de strafmaat. Om na te gaan in hoeverre dit het geval is ook hier bij ieder
van de zes arrondissementen een bruto steekproef van n = 100 getrokken. De totale
bruto steekproef is dan 6 x 100 = 600 dossiers.

1.4.2 Case-studies van geconstateerde vormfouten

Op basis van de drie dossieronderzoeken is vervolgens op de betreffende parketten
een aantal geconstateerde vormfouten als case-studies onderzocht. Vooral door deze
case-studies komt het bedrijfsmatige werken van het OM als geheel aan bod.
Een case study is de meest geschikte benaderingswijze wanneer vragen worden
gesteld hoe bepaalde verschijnselen zich in levensechte situaties voordoen, waarom
zij zich voordoen of waarom zij zich juist op een bepaalde wijze voordoen. Case-
studies zijn dus gericht op het vinden van verklaringen en bieden de mogelijkheid
van analytische generalisatie'.
In de case-studies hebben interviews met direct-betrokkenen plaatsgevonden omtrent
strafzaken waarbij vormfouten aantoonbaar een rol hebben gespeeld.

Zie Yin, R.K. Case Study Research, Design and Methods, Newbury Park, London, New Dehli, 1989
en Hutjes, J.M. en J.A. van Buuren, De gevalsstudie. Strategie van kwalitatief onderzoek, Meppel,
Amsterdam, Heerlen, 1992. In plaats van analytische generalisatie wordt ook wel gesproken van
analytische inductie.
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1.4.3 Pilot-studies

Voor dat met de dossieronderzoeken een aanvang is gemaakt, is eerst een pilot-stu-

die uitgevoerd in een ander arrondissement. Op grond van de resultaten van de pilot-

studie zijn vragenlijsten voor de dossieronderzoeken ontwikkeld.

Ten behoeve van de case-studies is een pilot-studie verricht in een arrondissement,
waar ook dossieronderzoek is verricht. Deze pilot-studie heeft geresulteerd in een
topic-lijst voor de interviews in de case-studies.

1.4.4 Overzicht-studie van 'geruchtmakende zaken' aangevuld met case-studies

Het laatste deelonderzoek richt zich op vormfouten die ook in de pers sinds 1985 tot
geruchtmakende affaires hebben geleid. Dit deel van het onderzoek richt zich onder-
meer op de beeldvorming rondom justitiële vormfouten in vergelijking tot de feitelij-
ke gang van zaken.
Voor de overzicht-studie van 'geruchtmakende zaken' is gebruik gemaakt van ver-
schillende bronnen: de Knipselkrant van het Ministerie van Justitie, het 'dossier' van
Victor Lebesque' en een bestand van kamervragen. Als criteria voor het vaststellen
of een strafzaak als geruchtmakend kan worden beschouwd, zijn gehanteerd:
- over de strafzaak dient in tenminste twee dagbladen te zijn geschreven;
- één van deze dagbladen dient een 'kwaliteitskrant' te zijn;
- over de strafzaak dient een hoofdredactioneel commentaar en/of een beschou-

wend artikel te zijn geschreven.
De overzicht-studie is aangevuld met case-studies.

1.4.5 Synchronisering van het onderzoek

Voor de strafzaken uit de overzicht-studie 'geruchtmakende zaken' zijn ook de vra-
genlijsten gebruikt, die in de dossieronderzoeken zijn gehanteerd. Bij de case-studies
rond 'geruchtmakende zaken' is de voor de case-studies naar aanleiding van de dos-
sieronderzoeken ontworpen topic-lijst ook toegepast. Daarnaast zijn uiteraard andere
specifieke topics gebruikt ten aanzien van de beeldvorming rond vormfouten. Voor
het deelonderzoek 'geruchtmakende zaken' is de werkdefinitie van vormfouten uit-
gebreid met criteria ter vaststelling van wat als 'geruchtmakend' kan worden opge-
vat. Dit impliceert dat in dit deelonderzoek ook fouten onder de loupe zijn genomen
die door buitenstaanders als vormfouten worden gepercipieerd, doch die zeker niet

1 Zie het artikel van Victor Lebesque in Delikt en Delinkwent van november 1993.
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aan het OM kunnen worden toegerekend. Daarbij valt te denken aan het rechterlijk

verzuim de zogenaamde klemmende redenen te vermelden als een zaak tegen een

voorlopig gehechte verdachte op de zitting wordt aangehouden.

1.4.6 Procedure van onderzoek

De dossieronderzoeken zijn primair uitgevoerd door twee teams van dossieronder-

zoekers, ieder bestaande uit circa 25 personen voornamelijk bestaande uit juist afge-

studeerde strafrecht-juristen en vergevorderde studenten strafrecht'. Aan het feitelij-

ke onderzoek is een tweedaagse training vooraf gegaan. De twee teams werkten

simultaan in de periode januari-februari 1994.

De besluitvorming rond de dossieronderzoeken is op ieder parket beoordeeld door
het zogenaamde wekelijkse teamoverleg, bestaande uit prof. mr. G.J.M. Corstens en
prof. mr. A.J.M. Machielse (beiden van de Katholieke Universiteit Nijmegen), mr.
H.V. Koppe (Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling van het Ministe-
rie van Justitie) en mr. drs. A.G.P. van Ruth (ITS). Dit overleg diende ook om straf-
zaken te selecteren voor de case-studies op grond van de dossieronderzoeken. Deze
case-studies zijn verricht in de periode februari-maart 1994.

In het dossieronderzoek zijn in totaal 1882 dossiers onderzocht. Dit betrof 562 geval-
len van technische sepots; 734 gevallen van afdoening zonder schuldigverklaring2
en 586 dossiers van afdoening met schuldigverklaring.
Er zijn 74 case-studies verricht rondom concrete strafzaken waarin in totaal met 121
betrokkenen gesprekken zijn gevoerd. Dit betrof vertegenwoordigers van het OM
(OvJ's, parket-secretarissen, administratief medewerkers, parket PG), de zittende
magistratuur (rechters, griffie), politiefunctionarissen en advocaten.

De gegevens voor de overzicht-studie van het deelonderzoek 'geruchtmakende za-
ken' zijn verzameld in de periode januari-februari 1994; voor de aansluitende case-
studies gebeurde dit in maart 1994. De overzichtstudie omvatte uiteindelijk 23 straf-
zaken. Hiervan is een vijftal nader onderzocht.

2
Voor een volledige lijst van medewerkers aan het dossier-onderzoek: zie bijlage twee.
Nietigheid dagvaarding (183), onbevoegdheid van de rechter (8), niet ontvankelijkheid van het OM
(189), vrijspraken (steekproef; 275), ontslagen van alle rechtsvervolging (68)). In 11 gevallen is de
afdoening onbekend gebleven.
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1.5 Opzet van de rapportage

In deel I komt na de opzet van het onderzoek (hoofdstuk 1) in hoofdstuk 2 een straf-
rechtelijke beschouwing over vormfouten aan de orde.
Deel II is gewijd aan de uitgevoerde dossieronderzoeken. In dit deel wordt gepoogd
kwantitatief de aard en omvang van vormfouten vast te stellen.
Op grond van uitgevoerde case-studies komen in deel III oorzaken en factoren van
vormfouten aan bod. In deel IV volgt een analyse van geruchtmakende zaken sinds
1985.
De rapportage wordt besloten in deel V met een samenvatting en conclusies.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie

Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en het Instituut voor Toegepaste

Sociale wetenschappen (1TS) van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De supervi-

sie van het onderzoek is verricht door prof. mr. G.J.M. Corstens en prof. mr. A.J.M.

Machielse van de Vakgroep Strafrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de

Katholieke Universiteit Nijmegen. De regie van het onderzoek was in handen van

het ITS.

Het team van het WODC ten behoeve van dit onderzoek bestond uit prof. dr. H.G.
van de Bunt, dr. M.M. Kommer, dr. C.H. Brants, dhr. G. Paulides, mw. B.J.W. Doe-
ter-Schamhardt en dhr. R.J. Bokhorst. Namens het ITS werkten aan het onderzoek
mee drs. L.G.H. Gunther Moor, mr. drs. A.G.P. van Ruth, drs. P.C. Stal en mw. dr.
Cl. Woldringh.

De respectieve bijdragen aan het onderzoek zijn als volgt:
Deel 1 ITS en Vakgroep Strafrecht KU
Deel II ITS
Deel III . ITS met een bijdrage aan het veldwerk van het WODC
Deel IV : WODC
Deel V ITS en vakgroep Strafrecht KU

Het onderzoek werd begeleid door een klankbordcommissie onder voorzitterschap
van prof. mr. H. de Doelder'. De onderzoekers wensen hen te bedanken voor de
constructieve samenwerking.

1 Voor de samenstelling van de klankbordcommissie: zie bijlage één.
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2 OM en vormfouten
Prof. mr. G.J.M. Corstens en prof. mr. A.J.M. Machielse

2.1 Algemene beschrijving van de strafrechtelijke procedure, de wijzen van
afdoening door OM en rechter

Opsporingsonderzoek
In enkele korte trekken zal hieronder de gebruikelijke strafrechtelijke procedure in
misdrijfzaken worden beschreven. Deze pleegt aan te vangen met ofwel een aangifte,
meestal door het slachtoffer, ofwel een zelfstandige actie van de politie of een andere
opsporingsinstantie (alcoholcontrole, FIOD-actie). Van meet af aan treedt de politie
(afgezien van optreden krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de
douane- en accijnswetgeving) onder gezag van het OM op. De politie of de andere
opsporingsinstantie stelt na de aangifte of de eigen actie een verder opsporingsonder-
zoek in. Slechts bij uitzondering houdt de officier van justitie zich zelf met de con-
crete opsporing bezig.
Zo'n uitzonderingsgeval zal zich voordoen als het een zeer belangrijke zaak betreft,
bijvoorbeeld een moord of een grote fraudezaak, of als de officier de toepassing van
bepaalde dwangmiddelen moet fiatteren (bij voorbeeld een aanhouding buiten heter-
daad).

Gerechtelijk vooronderzoek (GVO)
De officier van justitie beslist vervolgens of de rechter-commissaris met het oog op
een nader, zogenaamd gerechtelijk vooronderzoek moet worden ingeschakeld, al dan
niet in verband met de toepassing van bepaalde binnen diens exclusieve competentie
vallende bevoegdheden. De officier beheerst de toegang tot de rechter-commissaris.

Hoofdbeslissing OM (dagvaarden, seponeren, transigeren)

Na afronding van het voorbereidend onderzoek (de overkoepelende term voor opspo-
ringsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek) moet de officier van justitie over het
al dan niet dagvaarden ter zitting beslissen. Afzien van dagvaarding ter zitting kan
worden ingegeven door opportuniteitsmotieven of overwegingen van haalbaarheid.
Een zogenaamd opportuniteitssepot (beleidssepot) kan bijvoorbeeld zijn gegrond op
de geringe betekenis van het feit of de omstandigheid dat de schade inmiddels is
vergoed. Een haalbaarheidssepot (technisch sepot) houdt in dat de officier van oor-
deel is dat een veroordeling, bijvoorbeeld wegens gebrek aan bewijsmateriaal, niet
haalbaar is.
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Een opportuniteitssepot is niet per definitie een desavouering van het politieoptre-

den. Het staat de politie niet vrij een aangifte niet op te nemen, ook al verwacht zij

reeds op dat moment dat de officier straks de zaak zal seponeren. Bovendien kan een

zaak gaandeweg iets anders blijken te liggen dan men aanvankelijk dacht: uit het

onderzoek kan bijvoorbeeld naar voren komen dat het vermeende slachtoffer mede-

schuld heeft. Indien echter stelselmatig door het OM opportuniteitshalve zaken wor-

den geseponeerd, moet men de vraag stellen of het OM wel adequate instructies aan

de politie heeft verschaft.

De officier van justitie kan voorts besluiten vooralsnog van dagvaarding af te zien,

maar wel een transactievoorstel te doen. Transactie houdt in dat de officier van justi-

tie voorwaarden stelt ter voorkoming van strafvervolging voor de strafrechter.

Meestal is de voorwaarde de betaling van een geldsom aan de staat. Dit mag alleen

bij misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat. Vanaf 15 oktober

1993 is die bevoegdheid, voor zover het betreft misdrijven die bij algemene maatre-

gel van bestuur zijn aangewezen, ook in handen van de politie gelegd. Zij oefent

deze bevoegdheid onder toezicht van het OM uit. Logische consequentie van niet

voldoen aan de voorwaarde(n) is dat alsnog wordt gedagvaard.

Indien de officier van justitie besluit hetzij direct, hetzij nadat de verdachte niet aan
de transactievoorwaarde(n) heeft voldaan, te dagvaarden, moet hij een keuze maken
tussen dagvaarding bij de enkelvoudige strafkamer (kinderrechter, politierechter,
economische politierechter) of bij de meervoudige strafkamer.

Onderzoek ter zitting
Op de zitting treedt de officier van justitie opnieuw op. Hij heeft gedagvaard en legt
de zaak aan de rechter voor. Tijdens de zitting treedt hij als vervolgende instantie op
en zegt aan het slot welke beslissing de rechter zijns inziens moet nemen. Op die
zitting heeft de rechter de leiding. Daar onderzoekt hij op grondslag van de telaste-
legging de zaak. In Nederland ligt tijdens de zitting de nadruk op het verifiëren van
het tijdens het voorbereidend onderzoek verzameld bewijsmateriaal. Dit sluit niet uit
dat tijdens de zitting nog nieuw materiaal wordt geproduceerd. De telastelegging
wordt door of onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie opgesteld. Het
strafbaar feit of de strafbare feiten waarvan de officier de verdachte beschuldigt,
worden erin omschreven. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting kan de telasteleg-
ging op vordering van de officier van justitie worden gewijzigd. De wijziging van de
telastelegging is door de wetgever aan strikte voorwaarden gebonden.

Rechtsmiddelen

Na de uitspraak in eerste aanleg kunnen partijen in het algemeen appelleren. In ap-

pel, bij het gerechtshof, treedt dan in plaats van de officier van justitie de procu-
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reur-generaal, feitelijk meestal een advocaat-generaal, op. Na de uitspraak van het
hof kan er eventueel beroep in cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld.

Executie

Na het onherroepelijk worden van de uitspraak rust op het OM de taak de beslissing,

voorzover deze daarvoor in aanmerking komt, ten uitvoer te leggen. Daaronder valt

ook het organiseren van het toezicht op de naleving van voorwaarden die bij een

voorwaardelijke veroordeling zijn gesteld.

Voeging ad informandum

Een bijzondere afdoeningsmodaliteit is de zogenaamde voeging ad informandum.
Deze behelst dat de officier van justitie bij een zaak waarin hij een dagvaarding laat
uitgaan een aantal andere zaken voegt zonder deze formeel te laste te leggen. De
rechter mag volgens de jurisprudentie bij de bestraffing met die gevoegde zaken
rekening houden, als - kort gezegd - de verdachte die zaak/zaken heeft bekend.

2.2 Vormen

Bij de aldus globaal beschreven wijzen van afdoening moeten de betrokken strafvor-
derlijke functionarissen allerlei regels in acht nemen. Die regels zijn voor een deel
gecodificeerd in het Wetboek van Strafvordering en in bijzondere wetgeving (bij-
voorbeeld de wegenverkeerswetgeving). Daarnaast zullen zij ook ongeschreven
regels, voortvloeiend uit beginselen van behoorlijk procesrecht, moeten respecteren.
Dit samenstel van regels wordt wel met de term vormen aangeduid. Het voorschrift
waarin de vorm is verwoord, het vormvoorschrift, zegt hoe er moet worden geproce-
deerd. Bij niet respecteren ervan spreekt men dan van vormfouten of vormverzui-
men. Alvorens daarop in te gaan moet het begrip vorm nader worden verhelderd.

Grondslag

Vormvoorschriften kunnen in de eerste plaats hun grondslag vinden in de zorg voor

de kwaliteit van de waarheidsvinding. Daaronder ressorteren bijvoorbeeld de voor-

schriften over het opgeven en horen van getuigen en deskundigen ter zitting en bij de

rechter-commissaris. De procespartijen moeten de gelegenheid hebben om te laten

onderzoeken wat er is gebeurd. Daartoe kunnen ze getuigen en deskundigen naar

voren brengen. Dat is met het oog op de waarheidsvinding van groot belang. Vervol-

gens moet men op de zitting ook over en weer aan de getuigen en deskundigen vra-

gen kunnen stellen. Voorts moeten dezelfde rechters als degenen die bij het onder-

zoek ter terechtzitting aanwezig waren, over die zaak vonnissen. Ook de regels die te

maken hebben met de publieke controle op de strafrechtspleging, zoals de bepalin-
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gen over de openbaarheid van zittingen, hebben te maken met de kwaliteit van de

waarheidsvinding.

Een tweede reeks van voorschriften vindt haar grondslag in de bescherming van de

verdachte. Zo moet de verdachte tijdig en duidelijk worden gedagvaard. Dwangmid-

delen kennen allerlei beperkingen die op deze grondslag berusten. Zo is de duur van

de voorlopige hechtenis beperkt en mag deze alleen in bepaalde gevallen en op be-

paalde gronden worden bevolen. Daarin wordt de algemene gedachte tot uitdrukking

gebracht dat bevoegdheden steeds ook beperkingen voor de overheid inhouden.

Bevoegdheden zijn nooit ongelimiteerd. Voorschriften over de rechtsbijstand en over

het attenderen op de mogelijkheid van rechtsbijstand hebben natuurlijk ook alles van

doen met bescherming van de verdachte.

Een derde reeks vormvoorschriften ziet op de toedeling van rollen en posities in het
strafproces. Die zou men de structuurvoorschriften kunnen noemen. Zo is bepaald
dat de voorzitter de leiding van het onderzoek ter zitting heeft, dat de hulpofficier de
inverzekeringstelling mag bevelen, dat de griffier het proces-verbaal houdt.
Een vierde reeks zou men kunnen aanduiden met de term scenariovoorschriften. Die
zeggen iets over de orde in het proces, bijvoorbeeld dat op de zitting eerst getuigen,
deskundigen en de verdachte worden gehoord, waarna de officier van justitie zijn
requisitoir mag houden.

Materiële betekenis

Niet al deze vormen hebben een even krachtige materiële betekenis. In een aantal

gevallen is voorstelbaar dat de wetgever anders had bepaald zonder aan een belang-

rijke waarde afbreuk te doen. De dagvaardingstermijn in meervoudige-kamer-zaken

is bijvoorbeeld bepaald op tien dagen. Daarmee is niet gezegd dat die tien dagen het

absolute minimum vormen. Denkbaar is dat de wetgever de termijn op een week had

gesteld. De keuze is betrekkelijk arbitrair. Gegeven die keuze is het echter van groot

belang dat die termijn wordt gerespecteerd. De procesdeelnemers moeten daarop

kunnen rekenen.

Aan andere vormen kleeft echter reeds van meet af aan een krachtige materiële bete-
kenis. De beperking van de duur van de voorlopige hechtenis is van groot belang
voor de voorlopig gehechte verdachte. De voorschriften over het opgeven van getui-
gen en deskundigen zijn voor de waarheidsvinding van groot gewicht. De keuze van
de wetgever voor deze voorschriften is niet arbitrair doch met het oog op respectie-
velijk de bescherming van de verdachte en de waarheidsvinding geboden. Openbaar-
heid van de strafrechtspleging is bij voorbeeld ook een vorm met een krachtige ma-
teriële betekenis. Het belang van de samenleving bij controleerbaarheid van de
rechtspleging vereist openbaarheid van het onderzoek ter terechtzitting.
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Belang van naleving

Met het voorgaande is beoogd aan te geven dat de zogenaamde vormen van zeer
uiteenlopende aard kunnen zijn. De samenleving, de verdediging, het slachtoffer,
maar ook het politiële en justitiële apparaat hebben belangen bij naleving van de
vormen. Soms lopen die belangen parallel. Niet alleen de verdachte heeft belang bij
waarheidsvinding op een eerlijke en behoorlijke wijze, maar ook de samenleving is
daarbij gebaat. Er behoort fatsoenlijk te worden opgetreden. Dat heeft alles te maken
met de kern van de rechtsstaat. De vormen zijn er niet om te worden geschonden,
maar om gerespecteerd te worden. Bovendien moet men zich realiseren dat de rollen
kunnen wisselen. En welk lid van de samenleving zal, in die rol van verdachte be-
land, toejuichen dat ten aanzien van hem of haar de vormen niet worden gerespec-
teerd? Het is derhalve onjuist de problematiek te beperken tot het probleem van de
verdachte die 'baat' heeft bij respect voor de vormen. Daarmee wordt de problema-
tiek valselijk versmald. Aan vele vormen kleven diverse aspecten.

2.3 Sancties op vormfouten

Vormfouten kunnen op vele wijzen worden gesanctioneerd. Alvorens tot sanctione-
ring te komen kan men natuurlijk ook nog trachten de fout of het verzuim te herstel-
len. Dat zal echter niet altijd meer mogelijk zijn. Vervolgens moet in de eerste plaats
een onderscheid worden gemaakt tussen vormfouten die in het voorbereidend onder-
zoek worden begaan, die in het onderzoek ter zitting worden begaan en vormfouten
die betrekking hebben op de dagvaarding.

Vormfouten in het voorbereidend onderzoek
Sanctie op in het voorbereidend onderzoek begane vormverzuimen kan zijn dat de
rechter die deze constateert onder bepaalde voorwaarden het door het verzuim ver-
kregen bewijsmateriaal ter zijde stelt. Zo pleegt, als ten onrechte de verdachte niet
op zijn zwijgrecht is gewezen (verzuim van cautie), de door de verdachte afgelegde
verklaring niet voor het bewijs te worden gebruikt. Dit is een toepassing van het
leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs dat onder meer op de gedachte steunt
dat de strafvorderlijke overheid zich aan de regels moet houden en als zij dit niet
doet dit binnen het proces zelf tot consequenties moet leiden. Dit leerstuk is een
vijftiental jaren geleden in de rechtspraak omarmd en vervolgens met een aantal
relativeringen omringd. Een belangrijke relativering staat bekend onder de term
Schutznorm-gedachte. Die houdt in dat wordt bezien of de verdachte of een derde
direct is aangetast in een belang dat het overtreden voorschrift beoogt te beschermen.
Als de verdachte niet is getroffen, kan van onrechtmatigheid jegens hem niet worden
gesproken en pleegt het vormverzuim niet in zijn zaak te worden gesanctioneerd. Als
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bijvoorbeeld de politie met schending van de desbetreffende voorschriften een wo-

ning tegen de wil van de bewoner is binnengetreden, mag het daar aangetroffen

bewijsmateriaal wel worden gebruikt in de strafzaak tegen de medeverdachte die niet

in die woning woonde.

De rechter pleegt voorts steeds te beoordelen of de vormfout wel in causaal verband
staat tot de verkrijging van bewijsmateriaal ten aanzien waarvan de verdediging
betoogt dat dit ter zijde moet worden gesteld.
Een andere sanctie op vormfouten in het voorbereidend onderzoek kan bestaan in de

niet-ontvankelijkverklaring van het OM in zijn vervolging. Als het vormverzuim

bestaat in onrechtmatige bewijsgaring, dan pleegt de sanctie van niet-ontvankelijk-

beid te worden gereserveerd voor gevallen waarin er grof onrechtmatig is gehandeld.

Vormfouten in het onderzoek ter zitting

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting en in het vonnis of arrest of bij de uitspraak

begane vormfouten kunnen met de zogenaamde nietigheidssanctie worden gesanctio-

neerd. Dan wordt het onderzoek ter zitting nietig verklaard hetgeen de nietigheid van

het daarop gevolgde vonnis of arrest meebrengt of wordt het vonnis of arrest direct

vernietigd. Die sanctie wordt uitgesproken door een hogere rechter.

De nietigheidssanctie is door de wetgever in een aantal gevallen uitdrukkelijk voor-

geschreven. Dat zijn de zogenaamde formele nietigheden (zie bijvoorbeeld art. 359

lid 10 Sv). In de rechtspraak worden die formele nietigheden soms gerelativeerd, met

name indien geen belang is geschaad door het vormverzuim. Dat gebeurt bijvoor-

beeld als de verdachte het document dat in strijd met art. 297 Sv niet is voorgelezen

of samengevat, bleek te kennen: incidentele geldigheid ondanks formele nietigheid.

In de rechtspraak is daarnaast ten aanzien van een aantal niet op straffe van nietig-

heid voorgeschreven vormen aangenomen dat verzuim ervan toch tot nietigheid

leidt. Dat zijn de zogenaamde substantiële nietigheden. Soms worden die overigens

weer gerelativeerd: incidentele geldigheid ondanks substantiële nietigheid. Langs

deze jurisprudentiële weg is een betrekkelijk soepel systeem ontstaan dat de rechter

veel mogelijkheden biedt in concrete gevallen tot billijke oplossingen te komen.

Vormfouten inzake de dagvaarding

Deze nietigheidssanctie moet niet worden verward met de nietigverklaring van de
dagvaarding of van de betekening van de dagvaarding. Die kan ook al door de rech-
ter in eerste aanleg worden uitgesproken, indien hij meent dat de inhoud van de
dagvaarding niet deugt of deze onjuist is uitgebracht. Dan wordt over respectievelijk
interne en externe nietigheid gesproken.
Het correct uitbrengen of betekenen van de dagvaarding is van groot belang. Vorm-
voorschriften die hierop betrekking hebben beogen zoveel mogelijk te bewerkstelli-
gen dat de dagvaarding de verdachte ook daadwerkelijk bereikt. Dat is in de eerste
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plaats voor die verdachte zelf van groot belang. Hij loopt anders het gevaar dat hij
wordt veroordeeld zonder zich te hebben kunnen verdedigen. Maar ook voor de
rechtshandhavers en uiteindelijk voor de samenleving is dit van groot gewicht: de
uitvoerbaarheid van een rechterlijke veroordeling hangt in hoge mate af van de be-
kendheid van de verdachte met de procesgang.
Indien een dagvaarding inhoudelijk niet deugt, bijvoorbeeld omdat de telastelegging

niet voldoet aan de gestelde wettelijke voorschriften, zal de rechter die dagvaarding

nietig verklaren (interne nietigheid). Daarnaast kunnen aan een foutieve telasteleg-

ging ook andere consequenties worden verbonden. Zo moet de rechter naar huidige

rechtspraak de verdachte vrijspreken als in de telastelegging een verkeerde keus voor

wat betreft de tijds- of de plaatsaanduiding of andere feitelijke omstandigheden is

gemaakt en deze fout niet tijdig is hersteld. Hij mag evenmin veroordelen, als de wet

dwingt tot toepassing van een andere delictsomschrijving dan die waarop de telaste-

legging blijkt te zijn toegesneden. Dan zal hij de verdachte van alle rechtsvervolging

moeten ontslaan.

2.4 Kort overzicht van de opinievorming rond vormfouten'

De sanctionering van vormfouten heeft de laatste jaren in politieke kringen en in de
media veel aandacht gekregen. Herhaaldelijk verschenen in de pers berichten over
verdachten die op grond van vormfouten vrijuit zouden zijn gegaan. Die berichtge-
ving lijkt gezien de woordkeus te willen suggereren dat in de strafrechtspleging vaak
sterk wordt gehecht aan overdreven formalismen. Het woord vorm roept al gauw een
associatie met formeel en vervolgens met formalistisch op. Uit het bovenstaande
vloeit echter voort dat die vormen vaak van groot gewicht zijn en zeker geen pure
formalismen zijn. Dat geldt ook voor die vormen die niet van meet af aan een krach-
tige materiële betekenis hebben. Procesdeelnemers moeten er bij voorbeeld op kun-
nen rekenen dat de ander bepaalde in de wet voorgeschreven termijnen respecteert.
Dat is een groot goed.
De vormfouten lijken in de media, ondanks dat ze - zoals hierboven uiteengezet -
zeer divers van aard zijn, ook vaak op één hoop te worden gegooid. Een beteke-
ningsfout bij het uitbrengen van een dagvaarding wordt dan niet onderscheiden van
de overschrijding van de termijn van voorlopige hechtenis, terwijl het toch om we-
zenlijk verschillende zaken gaat.

In deze paragraaf staat een aantal 'populaire' veronderstellingen over de aandacht van de media voor
vormfouten verwoord. In deel IV van dit onderzoek gewijd aan geruchtmakende zaken, komt aan de
orde in hoeverre deze veronderstellingen daadwerkelijk hout snijden.
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Soms lijkt men in de media ook geen onderscheid te maken tussen fouten die fataal

zijn voor de procesgang en degene die niet fataal zijn. Een foutieve plaatsaanduiding

in een telastelegging die niet tijdig wordt hersteld, zal tot een vrijspraak leiden die

niet meer in een latere instantie of in een latere procedure kan worden omgezet in

een veroordeling. Een termijnoverschrijding bij voorlopige hechtenis die leidt tot

wegzending van de verdachte, staat een veroordeling van de verdachte echter niet in

de weg. Alleen indien de verdachte zich ongrijpbaar maakt, zal die veroordeling niet

kunnen worden geëxecuteerd. Een termijnoverschrijding bij de vervolging leidt niet

per definitie, volgens de huidige rechtspraak van de Hoge Raad, tot niet-ontvanke-

lijkheid van het OM, maar kan de rechter ook aanleiding geven tot strafverminde-

ring.

Vervolgens lijkt vaak over het hoofd te worden gezien dat de rechter, geconfronteerd

met vormfouten, allerlei technieken heeft ontwikkeld die erin resulteren dat een

onderscheid kan worden gemaakt tussen vormfouten waardoor relevante belangen

wel zijn geschaad en die waarin dit niet het geval is. In het laatste geval heeft de fout

rechtens meestal geen gevolgen. Gewezen kan worden op het hierboven uiteengezet-

te stelsel van nietigheden en de verschillende wijzen van relativering van de bewijs-

uitsluiting in geval van onrechtmatig verkregen bewijs. De sanctie van strafvermin-

dering in geval van termijnoverschrijding bij de vervolging impliceert dat wel wordt

geconstateerd dat een belang van de verdachte is geschonden, doch daaraan geen

voor de vervolging fatale consequentie wordt gehecht.

Tenslotte moet erop worden gewezen dat vormfouten door allerlei functionarissen in

het proces en soms ook door functionarissen daarbuiten kunnen worden begaan of

veroorzaakt. Niet alleen de officier van justitie, ook diens medewerkers, politiefunc-

tionarissen, rechters, griffiers, personen die bij de betekening van dagvaardingen zijn

betrokken, zoals PTT medewerkers en ambtenaren van de gemeentelijke bevolkings-

administraties, zij allen kunnen vormfouten begaan of veroorzaken.

Dat vormfouten in de meeste gevallen met het OM in verband lijken te worden ge-
bracht is alleszins verklaarbaar. Het OM heeft de leiding van de opsporing. Van het
OM wordt dan ook een zodanig toezicht verwacht dat vormfouten in het opsporings-
onderzoek tot een minimum worden gereduceerd. Voorts is het OM verantwoordelijk
voor het uitbrengen van de dagvaarding. Op vormfouten met betrekking tot de bete-
kening of op inhoudelijke mankementen in de telastelegging zal het OM kunnen
worden aangesproken. In vele gevallen zal een vormfout in het voorbereidend onder-
zoek daarna kunnen worden hersteld op initiatief van of door het OM. Merkt het OM
een herstelbare vormfout niet op, of neemt het OM om andere redenen geen initiatief
tot herstel, dan zal zo een nalaten aan het OM kunnen worden aangerekend. De
sanctie op vormfouten doet afbreuk aan de rechtshandhaving door vervolging, een
taak waarmee bij uitsluiting het OM is belast.
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2.5 Reacties van de wetgever

In zijn bekende Asser rede van 27 september 19871 vroeg de toenmalige Minister
van Justitie Mr F. Korthals Altes aandacht voor de kwestie van de vormfouten. Hij
stelde zich primair op het standpunt dat 'de samenleving van onze magistratuur mag
verwachten dat zij geen fouten maakt en formele vereisten strikt in acht neemt opdat
het materiële recht zijn loop heeft en niet het formele recht die loop belemmert'.
Subsidiair stelde hij de vraag of 'het redelijk en aanvaardbaar (is) dat in een groot
aantal gevallen een herstel achteraf van een gemaakte fout niet mogelijk blijkt. Wij
noemen als voorbeeld de beëindiging van voorlopige hechtenis omdat een vordering
tot verlenging niet tijdig, niet op de juiste wijze - ter terechtzitting bijvoorbeeld -
wordt ingesteld of niet kan worden behandeld zonder aanwezigheid van een tolk. Is
het redelijk en aanvaardbaar dat een dergelijke vordering dan niet later alsnog kan
worden ingesteld en behandeld?'. Daarop volgde bij besluit van 13 september 1988
de instelling van de Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering, naar haar
voorzitter de commissie Moons genaamd. Die commissie kreeg onder meer als op-
dracht na te gaan welke consequenties een nadere beschouwing van de bepalingen
van het Wetboek van Strafvordering naar het oordeel van de commissie zou moeten
hebben voor het bij de Staten Generaal aanhangige wetsvoorstel tot vereenvoudiging
van procedurevoorschriften (19488).
De Commissie Moons heeft in verschillende rapporten de kwestie van de vormfouten
en de sanctionering ervan ter hand genomen. Zij heeft in de eerste plaats in haar
vijfde rapport geadviseerd over wetsvoorstel 19774 dat onder meer over de conse-
quenties van vormfouten bij de voorlopige hechtenis handelt. Dit advies is op sterke
aandrang van de Tweede Kamer aan de Commissie Moons gevraagd. Een van de
onderdelen van het wetsvoorstel 19774 behelsde het voornemen tot introductie van
de bevoegdheid van de rechter om de voorlopige hechtenis opnieuw te verlengen,
wanneer de termijn, gedurende welke het bevel tot voorlopige hechtenis van kracht
is, verstreken is zonder dat (tijdig) een vordering tot verlenging van die termijn is
ingediend. De commissie was van oordeel dat de behandeling van onder meer dit
onderdeel uit het wetsvoorstel niet moest worden voortgezet, alvorens een bezinning
op de betekenis van vormvoorschriften en de sanctionering ervan heeft plaats gevon-
den. De minister heeft dit standpunt gevolgd en in een nota van wijziging overeen-
komstig het standpunt van de commissie het wetsvoorstel afgeslankt. Dit heeft geleid
tot de op 1 juli 1992 in werking getreden wet van 16 april 1992, Stb. 1992, 214.
Ingevolge deze wet kan de rechter die de dagvaarding nietig verklaart voortaan bij
zeer ernstige delicten bepalen dat de voorlopige hechtenis nog 30 dagen van kracht
blijft. In die periode kan het OM een nieuwe dagvaarding uitbrengen. Aldus is een

1 Nederland Juristenblad (NJB) 1987, p. 1142.
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belangrijk pijnpunt dat onder meer in de bekende zaak van de Zettense psychiater tot

de voortijdige beëindiging van diens voorlopige hechtenis leidde, weggenomen.

Het door de commissie uitgestelde punt dat door de vorige Minister van Justitie in

zijn Asser rede als voorbeeld was genoemd, werd ten gronde behandeld in het grote

rapport Recht in vorm. De Commissie Moons concludeerde dat het voorstel van de

minister tot reparatie niet aanvaardbaar was. Het eerste argument van de commissie

behelsde dat het voorstel 'beoogt een situatie te repareren waarin niet tijdig is voor-

zien in een rechterlijke beslissing tot verlenging van de voorlopige hechtenis. Door

het niet in acht nemen van termijnen is de juridische basis aan de - voortzetting van

de - voorlopige hechtenis ontvallen. Dan kan geen sprake meer zijn van afweging

van belangen'.

In haar grote, negende rapport heeft de Commissie Moons de kwestie van de vorm-

fouten ten principale ter hand genomen. Met betrekking tot vormfouten in het voor-

bereidend onderzoek heeft de commissie voorgesteld de rechtsgevolgen van vorm-

verzuimen te codificeren. In het voorgestelde art. 359a Sv wordt voorop gesteld dat

verzuimen moeten worden hersteld. Als dat niet gelukt staan de rechter de navolgen-

de sancties ter beschikking: strafvermindering, bewijsuitsluiting en niet-ontvankelijk-

verklaring van het Openbaar Ministerie. De sancties zijn in termen van discretionaire

bevoegdheden geformuleerd. Dit impliceert dat de rechter ook kan besluiten gelet op

de aard van het verzuim geen enkele sanctie toe te passen.

De commissie is voorts alle formele nietigheden uit het wetboek nagelopen. De

desbetreffende vormen heeft zij stuk voor stuk op hun belang beoordeeld. In het

kader van die operatie heeft zij ten aanzien van een aantal vormen voorgesteld die te

laten vervallen of te veranderen. Bijna alle door de wetgever bepaalde nietigheden

moeten naar het oordeel van de commissie vervallen. Daartoe voert zij aan dat uit de

veelvuldige relativeringen door de rechtspraak blijkt dat de wetgever moeilijk voor

eens en altijd de in het geding zijnde belangen kan afwegen. Criterium voor de com-

missie om formele nietigheden te handhaven was dat er geen geval is te bedenken

waarin de sanctie van nietigheid bij overtreding van het vormvoorschrift te zwaar

zou zijn. Formeel is absoluut. Als bij de door de commissie uitgevoerde toetsing aan

deze maatstaf bleek dat wel gevallen denkbaar waren waarin die sanctie te zwaar zou

zijn, is geconcludeerd dat de formele nietigheid moet worden geschrapt. Voor het

overige wil de commissie het voortaan geheel aan de rechter overlaten of hij bij

vormfouten daaraan de nietigheidssanctie wil koppelen. Aldus zal de nu door het

wetboek in veel gevallen opgeroepen valse suggestie dat een vormfout tot nietigheid

leidt, worden weggenomen. De meeste gevallen van vormfouten waarop nu een

formele nietigheid staat, zullen in deze benadering straks hoogstens tot substantiële

nietigheid leiden.

Op het stuk van de telastelegging wil de commissie tot een belangrijke verandering
komen. Zij stelt voor een einde te maken aan de zogenaamde tirannieke werking van
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de telastelegging. Zij wil het aantal 'ongewenste' vrijspraken en ontslagen van
rechtsvervolging terugdringen. Daarbij kiest zij uit een drietal door haar genoemde
varianten voor een variant die erin bestaat dat de rechter een betrekkelijk grote vrij-
heid krijgt van de telastelegging af te wijken. Uiteraard zal de verdachte niet in het
vonnis mogen worden overvallen met een bewezenverklaring en een kwalificatie die
op de zitting in het geheel niet te verwachten waren. De door de commissie voorge-
stane variant houdt in dat de officier van justitie veel 'feitelijker' en begrijpelijker
moet gaan te laste leggen en moet aangeven, zoals ook het EVRM eist, welke straf-
bepaling toepasselijk is. Naar verluidt heeft de minister in een aan de Raad van State
aangeboden wetsvoorstel voor een andere variant gekozen. Die behelst dat het OM
nog tot in hoger beroep wijziging van de telastelegging kan vorderen.
De Commissie Moons heeft de gevallen waarin gerechtelijke mededelingen, waaron-
der ook dagvaardingen zijn te verstaan, via de zware weg van de zogenaamde bete-
kening moeten worden gedaan, onder de loupe genomen. Zij heeft zich niet bezig
gehouden met de betekeningsproblemen als zodanig. In het recente verleden heeft de
wetgever daarin herhaaldelijk zijn tanden gezet en deze daarop stuk gebeten. Intus-
sen is er een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat ertoe strekt gerechtelijke
stukken te laten uitreiken op het adres dat de burger in de gemeentelijke basisadmi-
nistratie heeft laten registreren. Deze (oude) oplossing werd in het verleden altijd van
de hand gewezen. Zij is opgenomen in een nota van wijziging bij de Aanpassingswet
Gemeentelijke Basisadministratie (Wetsvoorstel 21147).
Afgezien van de reeds vermelde wetgeving is in de afgelopen jaren een groot aantal
wetten tot stand gekomen en in werking getreden die andere knelpunten op het ge-
bied van de strafvordering hebben weggenomen. Het vermelden waard is de wet van
10 oktober 1988, Stb. 474, in werking getreden op 1 december 1988. Bij deze wet is
de bezwaarschriftprocedure ingrijpend herzien en vereenvoudigd. De mogelijkheid
om door het indienen van een bezwaarschrift de loop van de strafvordering te ver-
tragen of te bemoeilijken is door deze wet goeddeels geëlimineerd. De wet van 3 juli
1989, Stb. 284, die op 1 september 1989 in werking is getreden, heeft een wijziging
gebracht in de voorschriften met betrekking tot de betekening van gerechtelijke
stukken. Op een aantal punten zijn deze voorschriften vereenvoudigd, onder andere
door het adres van inschrijving van de betrokkene in het bevolkingsregister een
belangrijker plaats toe te kennen. Ook valt te wijzen op de wet van 27 november
1991, Stb. 1991, 663, in werking getreden op 1 mei 1992, die een herziening van
vele strafvorderlijke termijnen teweegbracht. Verschillende termijnen die in de prak-
tijk te kort bleken te zijn en daarom het OM in tijdnood plachten te brengen, zijn
verruimd. Als voorbeeld kunnen dienen de termijnen gesteld aan de sluiting van het
gerechtelijk vooronderzoek. Verlenging van deze termijnen heeft een bron van vorm-
fouten nagenoeg drooggelegd.
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2.61ussentijdse conclusie

Het door de rechtspraak ontwikkelde stelsel van sancties op vormfouten wordt niet

gekenmerkt door grote starheid. Vormfouten in het voorbereidend onderzoek kunnen

op verschillende wijzen worden gesanctioneerd. Sanctionering kan ook achterwege

blijven. Daarbij pleegt de rechter sterk te letten op de door de vormfout al dan niet

geschonden belangen. Hetzelfde geldt voor vormfouten in en om het onderzoek ter

terechtzitting. De wetgever heeft inmiddels enige verdere versoepeling aangebracht

en zal, mede op basis van de voorstellen van de Commissie Moons nog verdere

versoepelingen aanbrengen. Daardoor zal een deel van de ook in dit onderzoek naar

voren gekomen pijnpunten worden weggenomen. Dit neemt evenwel niet weg dat

ook dan er gevallen zullen blijven bestaan waarin vormfouten moeten worden ge-

sanctioneerd wegens het belang of de belangen die daardoor zijn geschaad.

22



Deel II Aard en omvang van vormfouten

Mr. drs. A.G.P. van Ruth en mw. dr. Cl. Woldringh



3 Afdoening door het OM: technische sepots

3.1 Inleiding

Deel II van dit onderzoek beoogt een kwantitatief beeld te geven van de omvang van
vormfouten op de zes onderzochte parketten. Hiertoe is op dossierniveau een onder-
zoek uitgevoerd naar in aanmerking komende afdoeningen door OM en strafrechter,
waarbij vormfouten mogelijk een rol hebben gespeeld.
Voorafgaand aan de presentatie van de gegevens zal eerst worden ingegaan op de
vraag, in hoeverre (de dossiers op) de zes parketten een goede afspiegeling vormen
van (die in) alle 19 arrondissementen. Daartoe zijn de aantalsverhoudingen van de
dossiers in de onderzochte categorieën (technische sepots, afdoeningen zonder schul-
digverklaring en afdoeningen met schuldigverklaring) in de zes parketten van het
onderzoek en in alle 19 parketten met elkaar vergeleken. Deze aantalsverhoudingen
blijken goed met elkaar overeen te komen'.

De indeling van dit deel is als volgt. Dit hoofdstuk is gewijd aan de afdoening door
het OM in de vorm van een technisch sepot. Hoofdstuk vier centreert zich rond de
afdoeningen van de strafrechter zonder schuldigverklaring. Dit betreft allereerst de
voorvragen in het strafproces: de vragen inzake de geldigheid van de dagvaarding,
de bevoegdheid van de rechtbank en de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministe-
rie2; vervolgens de rechterlijke einduitspraken vrijspraak en ontslag van alle rechts-
vervolging3.

1 De aantalsverhoudingen zijn als volgt:

technische sepots
afdoeningen zonder schuldigverklaring
afdoeningen met schuldigverklaring

alle 19 parketten zes parketten
in onderzoek

35.300 (28,9%) 13.063 (32,3%)
6.800 (5,6%) 1.787 (4,4%)

80.200 (65,6%) 25.595 (63,3%)
2

3

De vierde vraag ex art. 348 Sv (redenen voor mogelijke schorsing der vervolging) is voor de doelein-
den van het huidige onderzoek niet relevant.
Het rechterlijk pardon ex art. 9a Sr is hier niet relevant. Bij een rechterlijk pardon is in eerste instantie
sprake van een schuldigverklaring, waarbij de rechter vervolgens op grond van de geringe ernst van
het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan of zich
nadien hebben voorgedaan, besluit tot afzien van het opleggen van een straf of maatregel. Overigens
worden gevallen van rechterlijk pardon op sommige parketten ten onrechte wel als gevallen zonder
schuldigverklaring geregistreerd.

25



Hoofdstuk vijf bevat de resultaten voorzover het de uitspraken mét schuldigverkla-

ring betreft. Hoofdstuk zes tot slot, bevat een korte samenvatting en totaaloverzicht

waarin ook de vraag naar de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie

wordt beantwoord'.

Het onderhavige hoofdstuk is gewijd aan de resultaten van het dossieronderzoek

voorzover het de technische sepots betreft. In de volgende paragraaf wordt ingegaan

op het onderzoeksbestand: de formeel geregistreerde sepotgronden en de doorloop-

snelheid (paragraaf 3.2). Paragraaf 3.3 bevat de achtergronden hiervan en de gesig-

naleerde vormfouten.

3.2 Onderzoeksbestand

Steekproefbestand

In 1992 werden - blijkens de Gouden Delta-registratie - bij het OM over geheel Ne-

derland 220.000 misdrijven afgedaan2. Daarvan werden 35.300 gevallen (16,0%)

afgedaan door het OM in de vorm van een technisch sepot.

De zes onderzochte parketten die in de onderhavige steekproef waren vertegenwoor-
digd nemen blijkens dezelfde registratie 13.063 gevallen van de technische sepots
voor hun rekening (= 37% van alle technisch sepots).

Ten behoeve van het onderzoek is uit deze technische sepots een steekproef geno-
men van 600 gevallen. Hiervan bleek in 9 gevallen (1,5%) de registratie niet te klop-
pen. Ook met behulp van COMPAS konden deze zaken niet worden teruggevonden.

Hier is een toelichting op de vermelde statistische toetsen op zijn plaats. De statistische toets die in dit
onderzoek is gebruikt is de chikwadraat, de toets die gebruikelijk is om na te gaan of relaties die in
tabelvorm worden gepresenteerd, significant zijn. In de voetnoten in de tekst wordt steeds de bij de
chikwadraat behorende p-waarde vermeld. Deze p-waarde geeft het significantieniveau weer. Dit geeft
aan, met welke mate van waarschijnlijkheid er in werkelijkheid geen significant verband bestaat tus-
sen twee kenmerken. Om een voorbeeld te geven, 'p<.05' betekent, dat de kans dat er in werkelijkheid
geen significant verband bestaat tussen twee kenmerken, kleiner is dan 5%. Het is gebruikelijk om als
bovengrens voor het significantieniveau uit te gaan van een niveau van vijf procent.
Ook worden in voetnoten de betrouwbaarheidsgrenzen van een aantal belangrijke onderzoeksgegevens
weergegeven. Een aantal onderzoeksgegevens berust op een steekproef, en geeft dus de werkelijkheid
weer met een bepaalde (te berekenen) mate van (on)betrouwbaarheid. De werkelijke waarde van het
betreffende onderzoeksgegeven bevindt zich met een waarschijnlijkheid van 95% binnen de aangege-
ven betrouwbaarheidsmarges.
Bron: Jaarverslag OM 1992.2
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In 13 gevallen (2,2%) bleek het dossier - ook na ijverig naspeuren - onvindbaar te

zijn in het sepotarchief'. In 1% van de gevallen is sprake van een afwijkende regis-

tratie: de verdachte had een transactie aangeboden gekregen of was gedagvaard.

In 562 gevallen (93,7%) was het dossier tenslotte voorhanden, en bleek de formeel
geregistreerde sepotgrond 'technisch sepot' te corresponderen met de feitelijke aan-
duiding op het dossier.

Geregistreerde sepotgronden

Bij 559 van de 562 gevallen in het onderzoek (99,5%) is formeel geregistreerd op
welke gronden in het onderzoeksjaar 1992 werd geseponeerd.
De voornaamste reden betreft het ontbreken van voldoende bewijs (justitiecode 02):
in 82,3% (460) van de gevallen bleek hiervan sprake te zijn. 63 gevallen (11,3%)
werden geseponeerd omdat gebleken is dat de verdachte ten onrechte als verdachte
werd aangemerkt (justitiecode 01). Sepot op grond van (voorziene) niet ontvanke-
lijkheid van het OM (justitiecode 03) vond plaats in 23 gevallen (4,1%). In 5 geval-
len werd op meerdere gronden geseponeerd. Voor meer uitvoerige gegevens: zie
tabel 3.1.

Tabel 3.1 - Formeel geregistreerde sepotgronden, in percentages (N=559)

ten onrechte als verdachte aangemerkt 11,3
geen wettig bewijs 82,3
OM niet ontvankelijk 4,1

rechter niet bevoegd 0,4
feit niet strafbaar 1,4
dader niet strafbaar 0,5
geen justitiecode aangegeven 0,9

Wat betreft de sepotgronden zijn duidelijke verschillen tussen de parketten te consta-
teren (tabel 3.2). Parket 2 wijkt af van het algemene beeld: hier komt het vaker voor,
dat de verdachte ten onrechte verdacht wordt (22,3% tegen 11,3% gemiddelde) en
minder vaak, dat er geen wettig bewijs was (67,0% tegen 82,3% gemiddeld)3.

1 In 10 gevallen was het dossier niet voorhanden op andere gronden (in circulatie, doorgestuurd naar
ander parket).

2 p<.01
3 p<.001
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Opmerkelijk is verder dat er twee parketten zijn (de parketten 4 en 5) waar de niet

ontvankelijkheid van het OM als sepotgrond niet voorkomt of niet als zodanig wordt

geregistreerd. Deze parketten scoren gemiddeld ook iets hoger op de sepotgrond

'geen wettig bewijs'.

Tabel 3.2 - Formeel geregistreerde sepotgronden naar parket, in percentages
(N=559)

ten onrechte als verdachte aangemerkt
geen wettig bewijs
OM niet ontvankelijk
rechter niet bevoegd
feit niet strafbaar
dader niet strafbaar
geen justitiecode aangegeven

N

par par par par par par tot
1 2 3 4 5 6

12.2 22,3 12,0 6,2 4,4 10,4 11,3
83,3 67,0 80,4 88,7 94,4 80,2 82,3

5,6 7,4 5,4 0,0 0.0 6,3 4,1
0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
1,1 1,1 2,2 3,1 0,0 1,0 1,4
0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,0 0,5
0,0 3,2 0,0 1,0 0,0 1,0 0,9

90 94 92 97 90 96 559

Doorloopsnelheid

Hoe lang duurt het, voordat een zaak die bij de politie bekend is, bij het parket wordt

ingeschreven en vervolgens wordt afgerond? Naarmate deze duur langer is, is de

kans groter, dat zaken geseponeerd worden op grond van overschrijding van de rede-

lijke termijn. In het onderzoek is daarom ook nagegaan, wat de gemiddelde door-

loopsnelheid van strafzaken in de onderzochte arrondissementen is. Daartoe zijn in

het dossieronderzoek gegevens opgenomen over de pleegdatum van het oudste straf-

bare feit waarop de zaak betrekking heeft, de datum van inschrijving op het parket

en de datum van het technisch sepot van het OM. In de onderstaande tabellen (3.3 en

3.4) vindt men gegevens over de duur van de verschillende trajecten: het politietra-

ject (van pleegdatum tot datum inschrijving op het parket) en het OM-traject (van

inschrijving aldaar tot afdoening OM). Van 475 gevallen waren de data zo nauwkeu-

rig ingevuld, dat het politietraject berekend kon worden.

De kortste doorlooptijd in het politietraject vindt men in de parketten 4 en 6. De ver-
schillen tussen de parketten blijken echter niet significant te zijn'. De relatief hoge
gemiddelde doorloopsnelheid uitgedrukt in maanden, in vooral parket 1, maar ook in

1 p=.07.
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de parketten 3 en 5, wordt veroorzaakt door een paar zaken met een zeer lange tijds-
duur tussen de pleegdatum en de inschrijving in het parket.

Tabel 3.3 - Duur van het politietraject bij technische sepots, naar parket, in percen-

tages en met gemiddelde (N=475)

0-3 maanden
4-6 maanden
meer dan 6 maanden

gemiddelde (in mnden)

N

par par par par par par tot
1 2 3 4 5 6

44,6 52,4 64,3 68,8 49.3 64,8 58,7
32,1 26,8 15,5 14,0 29,0 18,7 21,7
23,2 20,7 20,2 17,2 21,7 16,5 19,6

9,6 5,0 6,3 3,3 6,0 4,3 5,4

56 82 84 93 69 91 475

Wat het OM-traject betreft zijn de verschillen wel significant'. De doorloopsnelheid
op de parketten 4 en 6 is gemiddeld korter dan op de overige parketten.

Het cumulerend effect van zowel relatief lange doorloopsnelheden in het politietra-
ject als in het OM-traject leidt met name op parket 1 tot een verhoogde kans op
vormfouten als gevolg van overschrijding van de redelijke termijn2.

Tabel 3.4 - Duur van het OM-traject bij technische sepots, naar parket, in percenta-

ges en met gemiddelde (N=461)

par par par par par par tot
1 2 3 4 5 6

0-3 maanden 69,4 67,4 65,4 84,3 64,6 87,9 74,2
4-6 maanden 18,4 19,8 23,5 10,1 23,1 5,5 16,1
7-12 maanden 8,2 9,3 6,2 4,5 10,8 6,6 7,4
meer dan 12 maanden 4,1 3,5 4,9 1,1 1,5 0,0 2,4

gemiddelde (in mnden) 3,4 3,5 3,3 2,0 3,3 1,9 2,8

N 49 86 81 89 65 91 461

1 p<.05.
2 Zie ook hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.5.
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3.3 Achtergronden

Aanwijzingen in de dossiers
Meer inhoudelijke informatie over de achtergronden van het sepot - naast de formeel
geregistreerde sepotgronden -, wordt slechts in een beperkt aantal dossiers aangetrof-
fen'. In 28,8% van de gevallen (161) wordt in het dossier nader ingegaan op de se-
potgronden2.

Representativiteit

In het onderzoek is nagegaan in hoeverre deze 161 dossiers als representatief kunnen

worden beschouwd voor alle onderzochte sepots.

Dit kan bij benadering worden nagegaan door deze dossiers op achtergrondkenmer-

ken te vergelijken met dossiers waarin geen opmerkingen zijn gemaakt. Hiertoe zijn

de dossiers vergeleken op die kenmerken waarop ze met elkaar vergeleken kunnen

worden:

- parket;
- de (formele) gronden waarop is geseponeerd;
- het al dan niet een bekentenis afleggen door de verdachte;
- het type opsporingsinstantie waarvan het proces-verbaal afkomstig is;
- het al dan niet plaatsvinden van een gerechtelijk vooronderzoek.

Uit de gegevens blijkt, dat er geen verschillen zijn tussen-de 161 dossiers en de

overige dossiers wat betreft het soort opsporingsinstantie en het al dan niet plaatsge-

vonden hebben van een gerechtelijk vooronderzoek. Wel wijken de dossiers waarin

inhoudelijke opmerkingen worden gemaakt af wat betreft de drie overige achter-

grondkenmerken: het parket, het al dan niet afleggen van een bekentenis en de gron-

den waarop technisch is geseponeerd. Nagegaan is of deze vertekening van invloed

zou zijn op de hier gepresenteerde gegevens. Dit bleek nauwelijks het geval te zijn:

aangenomen mag worden, dat de 161 dossiers een goed beeld vormen voor alle

technische sepots in het onderzoek.3

2

3

Sepotdossiers zijn doorgaans vrij summier. Ze bevatten vaak niet meer dan het proces-verbaal van de
opsporingsinstantie met daarop een sepotaantekening of -stempel. Op een aantal parketten is het
bovendien de gewoonte om - uit ruimtegebrek - een sepotdossier dat naar het sepotarchief gaat, te
ontdoen van de kaft en andere papieren. In het sepotarchief bevindt zich dan alleen nog het proces-
verbaal van de politie.
Parket 1: 25,6%; parket 2: 50,0%; parket 3: 37,0%; parket 4: 25,8%; parket 5; 13,5%, parket 6:

21,5%.

Nagegaan is, wat het effect van de vertekening is op de inhoud van de aantekeningen (zie tabel 3.6).
De percentages in deze tabel veranderen dan niet noemenswaard, en blijven binnen de betrouwbaar-
heidsmarges.
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Herkomst

In 31,0% (50) van de gevallen waarover inhoudelijke informatie is verkregen, betreft

het notities van de officier van justitie, en in ongeveer een gelijk percentage (30,4%)

aantekeningen van de parketsecretaris. Andere aantekeningen - kennelijk niet afkom-

stig van de OvJ of de parketsecretaris - worden op de kaft van het dossier aangetrof-

fen (23,0%) of op allerlei stukken in het dossier (13,0%). Opmerkelijk is dat soms

ook de processen-verbaal van de opsporingsinstantie expliciet melding maken van

mogelijke gronden voor sepot (11,2%). Zie tabel 3.5.

Tabel 3.5 - Inhoudelijke aanwijzingen voor de sepotgrond, in percentages (N=161)

kaft van het dossier/niet van OvJ of parketsecretaris 23,0

notities van de parket-secretaris 30,4

notities van de officier van justitie 31,1

notities van de opsporingsinstantie 11,2

interne nota's van het parket 1,2

anderszins 13,0

Besluitvorming

Er is in het onderzoek ook nagegaan in hoeverre de aantekeningen die niet van de

officier van justitie afkomstig zijn, alsnog door deze worden gezien en accoord be-

vonden. Dit blijkt in 37,6% van de dossiers het geval te zijn.

In totaal in 51,6%' van de gevallen waarin in het dossier inhoudelijke aanwijzingen
voor het sepot worden genoemd, is de officier zelf hierbij betrokken. De overige
gevallen lijken te zijn gedelegeerd aan ondersteunende diensten.
Er zijn hierbij geen verschillen aangetroffen terzake van de gronden voor het sepot:
de OvJ is bij alle 'typen' sepots ongeveer gelijkelijk (56,5%) betrokken.
Uitzondering hierbij vormt de sepotgrond 'niet ontvankelijkheid van het OM': in
72,2%2 van deze gevallen heeft de OvJ zelf deze beslissing genomen of geaccor-
deerd. Het betreft hier blijkbaar op het parket gesignaleerde 'probleemgevallen',
waarbij nadrukkelijk om een beslissing van de OvJ wordt gevraagd.

1 Betrouwbaarheidsmarges: tussen de 43,9% en 59,4%.
2 N-18.
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Inhoudelijke gronden

In tabel 3.6 wordt aangegeven waarop de verschillende aantekeningen in de dossiers

betrekking hebben. Dit betreft in het merendeel van de gevallen de bewijsmiddelen

(55,3%), gevolgd door de wijze van afdoening als technisch sepot (26,7%). Aanwij-

zingen hebben ook betrekking op de persoon van de verdachte (18%) en op de mo-

gelijke ontvankelijkheid van het OM (11,2%).

Tabel 3.6 - Inhoud van de aantekeningen', in percentages (N=161)

de wijze van afdoening als technisch sepot 26,7

de identiteit van de verdachte 18,0

de bewijsvoering/bewijsmiddelen 55,3

de ontvankelijkheid van het OM 11,2

strafprocessuele voorschriften (termijnen, betekening) 3,7

samenwerking met andere instellingen 4,3

1 De percentages tellen op tot meer dan 100%, omdat meerdere antwoorden tegelijk mogelijk zijn.

Hieronder wordt ingegaan op de afzonderlijke categorieën van de wijze van afdoe-
ning.

Wijze van afdoening

Wat betreft de wijze van afdoening komt vooral naar voren dat de geregistreerde
afdoening als technisch sepot vaak geen recht doet aan de feitelijke afdoening.
In 11,2% van de 161 gevallen is niet zozeer sprake van een 'echt' technisch sepot,

als wel van een registratie als technisch sepot ten behoeve van verdere administratie-

ve afwerking. Het merendeel van deze gevallen betreft gevallen van overdracht naar

het kantongerecht: de zaak wordt dan als (binnengekomen) misdrijf op het parket

technisch geseponeerd.

In 8,7% van de gevallen is evenmin sprake van een technisch sepot, maar van een
beleidssepot (het merendeel), een transactie of van overdracht naar een ander parket.
Al met al klopt de registratie als technisch sepot in één op de vijf technische sepots
niet met de feitelijke afdoening. De registratie lijkt hiermee bij het OM een structu-
reel knelpunt te vormen.
In 2 gevallen (1,2%) is wellicht ten onrechte geseponeerd.
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Identiteit van de verdachte

Ten aanzien van de aanwijzingen over de identiteit van de verdachte komt naar vo-
ren dat deze vooral betrekking hebben op valse aangifte en gebrekkigheid van de
bewijsmiddelen. In een beperkt aantal gevallen (2,5%) is hierbij sprake van fouten
gemaakt bij de opsporing (1,3%) of in het administratieve traject bij het OM (1,2%).

Bewijsmiddelen
De aantekeningen over de bewijsmiddelen hebben voor het merendeel betrekking op
het gegeven dat in gezamenlijkheid onvoldoende bewijs voorhanden is. Opmerkelijk
is het relatief hoge aandeel hierin van het ontbreken of onvoldoende zijn van het
technisch bewijsmateriaal: in 9,9% van de 161 gevallen wordt dit expliciet vermeld
als sepotgrond. Het is denkbaar dat (vorm)fouten hierbij een rol gespeeld hebben.
Dit is op basis van de dossiers niet verder na te gaan.
In een kleine één op de tien gevallen (9,3%) hebben de aantekeningen betrekking op
fouten gemaakt in de opsporing. Hierbij is in 5,0% onvoldoende doorgerechercheerd:
de opsporingsinstantie heeft een onvolledig proces-verbaal ingestuurd. Door het OM
is geen aanvullend PV gevraagd.
Het bewijsmateriaal is in 4,3% van de gevallen onrechtmatig verkregen.

Ontvankelijkheid

Wat betreft de ontvankelijkheid van het OM tot slot, komt naar voren dat slechts in

enkele gevallen (3,1%; 5 gevallen) expliciet melding wordt gemaakt van een vervol-

ging die niet binnen een redelijke termijn heeft plaatsgevonden of van een over-

schrijding van strafprocessuele termijnen. In twee gevallen wordt de verantwoorde-

lijkheid gelegd bij de opsporingsinstantie, in drie gevallen bij het OM.
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4 Afdoening zonder schuldigverklaring

4.1 Inleiding

Het onderhavige hoofdstuk is gewijd aan mogelijke vormfouten die tot uiting komen
in de rechterlijke afdoeningen zónder schuldigverklaring.
Eerst wordt het onderzoeksbestand gepresenteerd (paragraaf 4.2). Vervolgens komen
aan de orde de voorvragen in het strafproces: de vraag naar de geldigheid van de
dagvaarding (paragraaf 4.3), naar de bevoegdheid van de rechter (paragraaf 4.4) en
naar de ontvankelijkheid van het OM (paragraaf 4.5)I. Tot slot wordt de aandacht
gericht op de einduitspraken: vrijspraak (paragraaf 4.6) en ontslag van alle rechtsver-
volging (paragraaf 4.7).
In elke paragraaf wordt ingegaan op de achtergronden van deze uitspraken door de
strafrechter en naar de verschillen tussen de parketten.

4.2 Onderzoeksbestand

Steekproef bestand

In 1992 werden 87.100 strafzaken voorgelegd voor afdoening door de rechter. Voor
het overgrote deel (82%) betreft dit politierechterzaken: in 8,4% meervoudige ka-
merzaken2.

In totaal 6.300 strafzaken (7,2%) resulteerden - aldus de Gouden Delta-registratie -
met een uitspraak van de strafrechter waarin de verdachte niet schuldig werd ver-
klaard. Dit betrof voor het merendeel vrijspraken (circa 4000). Circa 1.800 zaken
resulteerden in een nietigverklaring van de dagvaarding, een onbevoegdheidsverkla-
ring van de strafrechter of niet ontvankelijkheid van het OM. De ontslagen van alle
rechtsvervolging worden op 500 geschat.

Voor de zes onderzochte parketten werden door Gouden Delta de volgende aantallen
geregistreerd. De vrijspraken betrof 1244 gevallen (31,1 % van de in totaal 4000

2

De voorvraag inzake mogelijke schorsing van de vervolging blijft als eerder vermeld buiten beschou-
wing.
Het resterende gedeelte werd afgedaan door de kinderrechter of de militaire strafkamer.
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gevallen); de voorvragen 453 gevallen (25,2% van de 1.800 gevallen) en de ontsla-

gen van alle rechtsvervolging 90 gevallen (18% van de circa 500).

In het dossieronderzoek zijn alle voorvragen en ontslagen van alle rechtsvervolging

onderzocht. Wat betreft de vrijspraken is volstaan met een steekproef van 300 (ofwel

7,5% van alle vrijspraken). Het totale onderzoeksbestand betrof in beginsel 843

dossiers.

In totaal 25 dossiers van deze 843 (3%) waren niet voorhanden: zeven vanwege
appel of cassatie; negen omdat deze onvindbaar bleken.
De geregistreerde afdoening - zonder schuldigverklaring - bleek in 6,2% (54) van de

gevallen niet te corresponderen met de feitelijke afdoening. Voorzover na te gaan

was in 19 gevallen de zaak afgedaan door het OM': in 29 gevallen door de straf-

rechter2.

Onduidelijkheid heerste tenslotte wat betreft de Gouden Delta-registratie van in
totaal zo'n 30 parketnummers (3,6%). Hiervan was niet, niet meer of niet goed na te
gaan waarom deze geregistreerd stonden als nietige dagvaarding, niet ontvankelijk-
heid van het OM, vrijspraak, of ontslag van alle rechtsvervolging. De parketnumme-
ring klopte niet. COMPAS3 registreerde weer andere verdachten, enzovoort.
Uiteindelijk zijn op de zes parketten 734 dossiers (87%) onderzocht.

Concluderend kan worden gesteld dat in één op de tien gevallen de registratie niet

spoort met de feitelijke afdoening en in ongeveer één op de honderd gevallen de dos-

siers onvindbaar blijven.

Afdoening

Bij 723 van de 734 gevallen van 'afdoening zonder schuldigverklaring' (98,5%) is

bekend hoe het vonnis of de einduitspraak van de rechter in het onderzoeksjaar 1992

luidde. In 183 gevallen hiervan is de dagvaarding nietig verklaard. In 8 gevallen ver-

klaarde de rechter zich onbevoegd en in 189 gevallen is het OM niet ontvankelijk

verklaard. Ontslag van rechtsvervolging volgde in 68 gevallen en vrijspraak tot slot

in 275 gevallen.

Zoals hiervoor is aangegeven, vormen de eerstgenoemde vier vormen van afdoening
geen steekproef, maar zijn deze het totale bestand (althans voor zover terug te vin-
den); de vrijspraken vormen echter een steekproef uit het totale bestand op de par-
ketten. Om toch een beeld te geven van de aantalsverhoudingen van de verschillende

2

3

Technisch sepot (4), beleidssepot (5), transactie (4), voeging ter berechting (4), voeging a.i. en over-
dracht (2).
Geldboete (14), vrijheidsstraf (11), onbetaalde arbeid (4).
COMPAS is het registratie- en volgsysteem van strafzaken op de betrokken parketten.
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vormen van afdoening, wordt in tabel 4.1 een overzicht gegeven van de aantallen op
de parketten volgens de Gouden Deltaregistratie.

Tabel 4.1 - Aantalsverhoudingen van de verschillende vormen van afdoening zonder

schuldigverklaring op de zes parketten, volgens de Gouden Deltaregistratie

nietigheid dagvaarding 246 (13,8%)

niet ontvankelijkheid OM 198 (11,1%)

onbevoegdheid rechter 9 (0,5%)

ontslag van rechtsvervolging 90 (5,0%)

vrijspraak 1244 (69,6%)

totaal 1787 (100%)

Verschillen in afdoening
In hoeverre zijn er verschillen te onderkennen tussen de zes parketten in het onder-
zoek wat betreft de aard van de afdoeningen zonder schuldigverklaring? Dit weten
we alleen voor de eerste vier vormen van afdoening die in tabel 4.1 worden ge-
noemd: de nietigheid dagvaarding, niet ontvankelijkheid OM, onbevoegdheid rechter
en ontslag van rechtsvervolging. Al dit soort gevallen dat op de zes parketten voor-
kwam, is immers in het onderzoek opgenomen, terwijl van de vrijspraken steeds een
steekproef van evenveel (50) gevallen is opgenomen.
Tussen de parketten zijn grote verschillen te constateren wat betreft deze afdoenin-
gen (zie tabel 4.2). Nietigheid van de dagvaarding komt vrijwel alleen voor op de
parketten 2 en 4 (en in minder mate op parket 3): vrijwel niet op de overige parket-
ten. Niet ontvankelijkheid van het OM komt vooral voor op parket 5, en daarnaast
ook nog op parket 1. Ontslag van rechtsvervolging tenslotte komt nauwelijks voor op
de parketten 4 en 51.

De vrijspraken zijn gebaseerd op een steekproef van 50 dossiers per parket: ze zijn hier dus niet rele-
vant.
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Tabel 4.2 - Vonnis/einduitspraak van de rechter, naar parket, in percentages

(N=448)

nietigheid dagvaarding

niet ontvankelijkheid OM

onbevoegdheid rechter

ontslag van rechtsvervolging

N

par par par par par par tot

1 2 3 4 5 6

1,7 85,9 31,6 90,8 2,8 0,0 40,8

61,7 3,8 26,3 4,6 87,2 50,0 42,2

3,3 1,3 0,0 0,9 2,8 0,0 1,8

33,3 9,0 42,1 3,7 7,1 50,0 15,2

60 78 38 109 141 22 448

De verschillen wat betreft de nietigheid dagvaarding laten zich grotendeels verkla-

ren uit de wijze van registreren op de verschillende parketten. Na een nietig verklaar-

de dagvaarding wordt door het OM doorgaans een nieuwe dagvaarding uitgereikt.

Indien deze tweede dagvaarding alsnog geldig wordt verklaard en de strafrechter tot

een eindoordeel komt, wordt op sommige parketten de eerder geregistreerde nietig-

heid uit de registratie verwijderd ten gunste van het eindoordeel van de rechter. Het

aantal geregistreerde nietigheden vermindert hierdoor aanmerkelijk. Deze niet gere-

gistreerde nietigheid komt in het dossieronderzoek boven water in zaken die met

andere einduitspraken zijn geëindigd. Andere parketten daarentegen handhaven de

eerder geregistreerde nietigheid.

Dit verschil in registratie heeft de volgende consequenties. Cijfermateriaal wat be-
treft nietigheid van dagvaardingen kan slechts onder groot voorbehoud worden gege-
ven. Het totaalbeeld aan nietigverklaarde dagvaardingen over alle parketten heen
betreft een minimum-ondergrens: het totaal-percentage nietig verklaarde dagvaardin-
gen over 1992 ligt (aanmerkelijk) hoger.

Terzake van de overige verschillen tussen de parketten: deze verschillen zijn moge-

lijk ook afhankelijk van het sepotgedrag op de parketten. Zo scoort parket 5 geen

enkel geval van sepot op grond van niet ontvankelijkheid van het OM', maar rela-

tief wel vaak het eindoordeel 'niet ontvankelijkheid van het OM' door de strafrech-

ter. Wellicht is de bereidheid om 'twijfelgevallen' alsnog aan de strafrechter voor te

leggen hier wat hoger. In hoeverre dit gedrag echter de uiteindelijke cijfers beïn-

vloedt is onduidelijk.

1 Zie hoofdstuk 3.
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Doorloopsnelheden

In het onderzoek is ook nagegaan wat de gemiddelde doorloopsnelheid van strafza-

ken in de verschillende arrondissementen is. Dit is inclusief de vrijspraken. Daartoe

zijn in het dossieronderzoek gegevens opgenomen over de pleegdatum van het oud-

ste strafbare feit waarop de zaak betrekking heeft, de datum van inschrijving op het

parket en de datum van het vonnis of het eindoordeel van de rechter.

In de tabellen 4.3 en 4.4 vindt men gegevens over de duur van de verschillende tra-
jecten: het politietraject (van pleegdatum tot datum inschrijving op het parket) en het
OM-traject (van inschrijving aldaar tot afdoening door de strafrechter).' Dat aan-
dacht wordt geschonken aan dit gegeven is opnieuw gebaseerd op de overweging,
dat een lange duur van beide trajecten het gevaar van een overschrijding van de re-
delijke termijn met zich meebrengt.

Tabel 4.3 - Duur van het politietraject van afdoeningen zonder schuldigverklaring,

naar parketten, in percentages en met gemiddelde (N=602)

par par par par par par tot.
1 2 3 4 5 6

0-3 maanden 53,2 60,3 68,4 75,9 55,2 61,4 63,0
3-6 maanden 22,1 18,1 14,5 8,5 18,7 15,8 15,8

6 maanden of meer 24,7 21,6 17,1 15,6 26,1 22,8 21,3

gemiddelde (in mnden) 1,8 1,6 1,4 1,4 1,7 1,7 1,6

N 138 116 76 141 133 57 602

1 Vrijspraken zijn, zoals uiteengezet, ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Daarom volgt hieron-
der een overzicht van het gemiddelde doorloopsnelheid in maanden respectievelijk voor alle gevallen
exclusief de vrijspraken en voor alleen de gevallen van vrijspraak.

politietraject, exclusief vrijspraken
politietraject, alleen vrijspraken

justitietraject, exclusief vrijspraken2
justitietraject, alleen vrijspraken

1 p<.05
2p<.001

par par par par par par tot
1 2 3 4 5 6

1,8 1,6 1,4 1,5 1,7 1,8 1,6
1,7 1,6 1,5 1,1 1,7 1,6 1,5

3,4 3,1 2,8 1,9 2,8 3,0 2,7
3,1 2,5 2,8 1,5 2,9 2,8 2,6
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In 602 gevallen waren de data zo nauwkeurig ingevuld, dat op grond hiervan de duur

van het politietraject berekend kon worden. In 21,3% van deze gevallen duurt het

politietraject 6 maanden of meer. De verschillen tussen de arrondissementen zijn niet

erg groot, en niet significant. Een duur van het politietraject van meer dan 6 maan-

den komt nog het meest voor op parket 5 (in 26,1 % van de gevallen) en het minst op

parket 4 (in 15,6% van de gevallen).

Tabel 4.4 - Duur van het justitietraject van afdoeningen zonder schuldigverklaring,

naar parket, in percentages en met gemiddelde (N=628)'

par par par par par par tot.

1 2 3 4 5 6

0-3 maanden 3,8 6,7 8,9 52,4 2,8 7,6 16,2

3-6 maanden 8,9 23,3 25,3 20,3 26,2 24,2 21,8

6-12 maanden 46,8 48,3 48,1 25,9 56,7 45,5 44,5

12 maanden of meer 40,5 21,7 17,7 1,4 14,2 22,7 17,3

gemiddelde (in mnden) 3,3 2,9 2,8 1,7 2,8 2,9 2,7

N 79 120 79 143 141 66 628

In zes op de tien gevallen (61,8%) duurde het traject bij het Openbaar Ministerie in

de jaren 1991/1992 meer dan 6 maanden; in 17,3% van de gevallen duurde het lan-

ger dan een jaar. Er zijn hierbij aanzienlijke verschillen tussen de parketten te signa-

leren2. Een overschrijding van de tijdsduur van 6 maanden treedt met name op op

parket 1: daar is niet meer dan 12,7% van de zaken binnen een half jaar afgerond.

Dit in tegenstelling tot parket 4, waar 72,7% van de zaken binnen een half jaar is

afgerond. Op parket 1 komt het bovendien in 40,5% van de gevallen voor dat de

afhandeling meer dan één jaar in beslag neemt.

De gemiddelde doorloopsnelheid van strafzaken wordt mede beïnvloed door het feit
dat op een aantal parketten een verdachte die op het politiebureau in verzekering is
gesteld, aldaar direct wordt ingeschreven en tegelijk in persoon de dagvaarding krijgt
uitgereikt. De verdachte komt hierna vrij snel op de zitting.

2

Voor het justitietraject waren in 628 gevallen de data nauwkeurig genoeg om een berekening te kun-
nen maken.
P<.001.
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4.3 Nietigheid dagvaarding

Volgens de Gouden Deltaregistratie luidde in de zes parketten het vonnis van de
rechter in 13,8% van de zaken van afdoening zonder schuldigverklaring dat de dag-
vaarding nietig is. Het onderzoek laat zien dat de achterliggende reden voor nietig-
verklaring vrijwel steeds gelegen is in de betekening: in 92,3% van de gevallen is de
dagvaarding niet conform de wettelijke voorschriften betekend. Andere redenen, zo-
als het niet voldoen van de dagvaarding aan gestelde werkelijke voorschriften of
informatieverplichting, komen nauwelijks (5,5%) voor (zie tabel 4.5). De parketten
die hoog scoren op het percentage nietigheden wijken hierin niet of nauwelijks van

elkaar af.
Structureel knelpunt in het justitietraject wat betreft vormfouten is daarmee gelegen
in betekeningsperikelen. De vraag rijst of het toezicht vanwege het OM hier tekort
schiet.

Tabel 4.5 - Gronden voor nietigheid dagvaarding, in percentages (N=183)

de dagvaarding is niet conform de wettelijke voorschriften betekend 92,3
de telastelegging in de dagvaarding voldoet niet aan de gestelde wettelijke voorschriften 4,4

de dagvaarding voldoet niet aan de wettelijk gestelde informatieverplichting 1,1
anderszins 1,1

geen reden vermeld 1,6

De gronden voor deze gebrekkige betekening zijn divers (zie tabel 4.6). De meest
voorkomende redenen zijn het ontbreken van de akte van uitreiking in het dossier
(27,3%) en het bezorgen van de dagvaarding op het verkeerde adres (21,3%). Ook
het niet volledig invullen van de akte van uitreiking (11,5%) en het in zijn geheel
niet (kunnen) doen uitgaan van de dagvaarding (7,1%) komen regelmatig voor.
Knelpunten doen zich blijkbaar structureel voor bij achtereenvolgens, de bepaling
van het juiste adres van de verdachte (verkeerd adres of in het geheel niet doen uit-
gaan van de dagvaarding), en inzake de akte van uitreiking (ontbreken of gebrekkige
invulling ervan). De parketten die hoog scoren op het percentage geregistreerde nie-
tigheden wijken hierin niet of nauwelijks van elkaar af.
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Tabel 4.6 - Gronden voor het niet correct betekenen van de dagvaarding, in percen-

tages (N=)83)

de verdachte bevindt zich voor deze zaak in voorlopige hechtenis en de dagvaarding is

niet in persoon betekend 1,6

de dagvaarding is niet uitgegaan 7,1

de dagvaarding is te laat betekend 4,4

de dagvaarding is op het verkeerde adres bezorgd 21,3

de akte van uitreiking ontbreekt 27,3

de akte van uitreiking is niet volledig ingevuld 11,5

anderszins 1,1

geen reden aangegeven 16,4

Slechts in een beperkt aantal gevallen vermeldt het dossier expliciet wie voor de
gebrekkige betekening verantwoordelijk is. Degene aan wie het niet correct beteke-
nen van de dagvaarding wordt toegerekend, is in het merendeel van de gevallen de
verdachte zelf (14,8%; N=169'). Daarnaast wordt dit soms ook aan het justitiële ap-
paraat toegerekend, namelijk in 11,9% van de gevallen (het OM: 8,9%; de opspo-
ringsinstantie: 2,4% en de griffie van de rechtbank: 0,6%). Ook de PTT wordt in
4,1% van de gevallen genoemd als instantie bij wie de verantwoordelijkheid voor het
niet correct betekenen van de dagvaarding wordt gelegd. In ruim tweederde van de
gevallen (69,2%) vermeldt het dossier echter niet aan wie het niet correct betekenen
van de dagvaarding moet worden toegerekend.
Hierbij kan echter wel worden aangetekend dat correcte betekening altijd onder ver-

antwoordelijkheid van het OM geschiedt. Het OM is formeel verantwoordelijk en

fouten hierin zijn aan het OM toe te rekenen. Dit staat soms in contrast tot de materi-

ële verantwoordelijkheid van het OM en de afhankelijkheid van het OM hierbij van

derden.

Van alle gevallen die nietig worden verklaard op grond van het feit dat zij niet cor-
rect betekend zijn (N=169), is de dagvaarding reeds in 20,7% van de gevallen eerder
nietig verklaard. In één op de vijf nietigverklaringen vindt nietigverklaring dus (mi-
nimaal) tweemaal plaats. In 5,3% van de gevallen wordt een eerdere dagvaarding
daarnaast door het OM zelf ingetrokken. Fouten in de betekening zijn blijkbaar her-
halend van karakter.

1 In 14 gevallen was dit niet verder na te gaan.
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Wat betreft de overige redenen voor nietigheid van de dagvaarding: deze aantallen
zijn zo gering dat dit weinig relevante informatie oplevert. Deze nietigheidsgronden
lijken vrij incidenteel van aard.

4.4 Onbevoegdheid rechter

In slechts 8 gevallen (volgens gegevens van de Gouden Deltaregistratie 0,5% van het
totaal aantal gevallen van afdoening zonder schuldigverklaring) verklaarde de straf-
rechter zich onbevoegd. Bij 6 hiervan worden de gronden hiervoor aangegeven. In 4
van de 6 gevallen wordt nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aangewezen
(militaire rechter, kantonrechter, en de strafrechter in een ander arrondissement).
Problemen rondom de rechterlijke bevoegdheid spelen slechts zeer incidenteel een

rol.

4.5 Niet-ontvankelijkheid OM

Zoals hiervoor is aangegeven, luidde volgens de Gouden Deltaregistratie in ruim een
tiende deel van de gevallen van afdoening zonder schuldigverklaring (11,1%) de
uitspraak van de strafrechter, dat het OM niet-ontvankelijk werd verklaard. Verder
laten de onderzoeksgegevens zien dat de niet-ontvankelijkheid van het OM vooral
een probleem vormt op parket 5 en parket 1.
In 96,3% van deze dossiers worden hiervoor nadere gronden gegeven. Deze vindt
men in tabel 4.7.

Tabel 4.7 - Gronden voor niet-ontvankelijkheid van het OM, in percentages (N=182)

verjaring van het strafbaar feit 0,5
overlijden van verdachte 2,2
over het feit is reeds beslist / ne bis in idem 1,6
klachtdelict zonder klacht 2,7
eerdere mededeling van seponeren 3,3
eerder transactie aangegaan 59,9
strafbaar feit eerder als ad informandum gevoegd 1,1
eerdere kennisgeving van niet verdere vervolging 1,1
niet (goed) betekenen van sluiting GVO 1,6
verklaring dat zaak geëindigd is 1,1
verdachte in verdediging geschaad 2,2
OM wijkt af van richtlijnen/eigen beleid 2,2
vervolging niet binnen redelijke termijn 15,9
anderszins 6,0
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Meest voorkomende reden voor het niet ontvankelijk verklaren van het OM is, dat al

eerder een transactie werd aangegaan (59,9%). Een structureel knelpunt binnen het

justitiële apparaat lijkt gelegen in de problematiek van een dagvaarding na betaling

van een aangeboden transactie door verdachte.

Uitsplitsing naar parket laat zien dat dit met name op parket 5 de aanleiding tot niet
ontvankelijkheid is: 82% van alle gevallen van niet ontvankelijkheid op grond van
een eerdere transactie is afkomstig van dit parket.

Een andere belangrijk grond voor niet ontvankelijkheid van het OM is, dat vervol-

ging niet binnen redelijke termijn heeft plaatsgevonden (15,9%). In bijna tweederde

deel van deze gevallen is de vertraging in de fase vóór de eerste dag van de zitting

opgetreden. Dit wil zeggen, een kleine 10 procent (9,9%) van het totaal aantal geval-

len waarbij het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard ontstaat in het traject vóór de

zitting.

In enkele (3) gevallen is een dergelijke vertraging (mede) te wijten aan problemen

met de dagvaarding: deze is ofwel eerder nietig verklaard of ingetrokken. Echter, in

géén van deze gevallen is de vertraging te wijten aan de rechter-commissaris: een

gerechtelijk vooronderzoek heeft - opmerkelijk - in deze gevallen niet plaatsgevon-

den.

Uitsplitsing naar parket laat verder zien dat 36,1% van de gevallen van overschrij-

ding redelijke termijn voor rekening komen van parket 11. Gezien de eerder genoem-

de relatief langdurige doorloopsnelheden van dit parket is dit niet geheel verwonder-

lijk.

De fase tijdens het onderzoek ter terechtzitting is overigens ook soms verantwoorde-
lijk voor vertraging c.q. voor niet ontvankelijkheid van het OM. In 2,3% van het
totaal aantal niet-ontvankelijkheden is de overschrijding van termijnen te wijten aan
de zittingsfase: in twee gevallen wordt dit veroorzaakt door terugverwijzing naar de
rechter-commissaris voor gerechtelijk vooronderzoek.

Wat betreft de overige niet ontvankelijkheidsgronden kan tot slot worden vermeld
dat coárdinatiestoomissen op het parket zelf hieraan ten gronde kunnen liggen: in
6,6% van alle gevallen wordt het OM niet ontvankelijk verklaard op grond van het
feit dat het blijkbaar eerder een andere beslissing (sepot, voeging, kennisgeving van
niet verdere vervolging, verklaring dat zaak geëindigd is) heeft genomen. Strafzaken
blijken eerder te zijn geseponeerd of gevoegd: hetgeen ofwel ten onrechte is ge-
schied of abusievelijk niet doorgegeven.

Niet ontvankelijkheid van het OM op grond van het feit dat eerder een transactie is aangeboden komt
op dit parket slechts in 16,7% van de gevallen voor.
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4.6 Vrijspraak

Volgens de gegevens van de Gouden Deltaregistratie maken vrijspraken 69,6% uit
van alle gevallen van afdoening zonder schuldigverklaring. In het onderzoek berus-
ten de gegevens op een netto steekproef van 275 gevallen van vrijspraak. Van deze
gevallen wordt in 61,5% van de dossiers aangegeven wat de achtergrond daarvan is

geweest'.

Representativiteit
Nagegaan is of deze 168 dossiers representatief zijn voor de gehele steekproef van
vrijspraken. Hiertoe is gecontroleerd op de achtergrondkenmerken, waarop gecontro-
leerd kon worden:
- is er al dan niet een bekentenis afgelegd door de verdachte;
- het type opsporingsinstantie waarvan het proces-verbaal afkomstig is;

- heeft er al dan niet gerechtelijk vooronderzoek plaatsgevonden;
- heeft de terechtzitting al dan niet op tegenspraak plaatsgevonden.

Er zijn hierbij geen verschillen gevonden wat betreft het al dan niet aangeven van de
achtergronden van de vrijspraak, tussen het al dan niet afleggen van een bekentenis,
het type opsporingsinstantie, het al dan niet plaatsvinden van een GVO en het al dan
niet plaatsvinden van de terechtzitting op tegenspraak. Voor zover nagegaan kan
worden, kunnen de 168 dossiers als representatief gelden voor de gehele steekproef
van vrijspraken.

Achtergronden voor vrijspraak

In tabel 4.8 vindt men uitvoerige gegevens over de achtergronden van de vrijspraak.

De rechterlijke overwegingen inzake een vrijspraak zijn minder vaak in het dossier terug te vinden.
Het vonnis volstaat doorgaans riet de standaardmotivering 'geen wettig en overtuigend bewijs'. Deze
standaardfrase is voor de beantwoording van de verdere vragen genegeerd.
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Tabel 4.8 - In het dossier geregistreerde gronden voor vrijspraak, in percentages

(N= 168)

de persoon is ten onrechte verdacht 5,4

de bekentenis van de verdachte is onbruikbaar als gevolg van:

verzuim van cautie 3,0

ongeoorloofde dwang/drukuitoefening door de opsporingsinstantie 0,6

de bewijsmiddelen zijn onvoldoende/onbruikbaar omdat:

- verklaringen van slachtoffer en verdachte zonder verder bewijs tegenover elkaar staan 4,8

- verdachten tegenstrijdige verklaringen afleggen 3,6

- getuigenverklaringen tezamen onvoldoende bewijs bieden 8,3

- getuigen leugenachtige verklaringen afleggen dan wel o.g.v. hun persoon/omstandigheden

onvoldoende betrouwbaar geacht worden 0,6

- technisch bewijsmateriaal niet voorhanden/onvoldoende overtuigend is 15,5

- bewijsmateriaal onrechtmatig verkregen is 3,0

het proces-verbaal van de politie is onvolledig 3,6
er is een fout in de telastelegging gemaakt 9,5

het OM eist zelf vrijspraak 3,0
de bewijsmiddelen zijn in gezamenlijkheid onvoldoende 38,7

anderszins 6,0

In 38,7% van de gevallen blijkt geconcludeerd te zijn tot vrijspraak, onder de alge-

mene noemer dat de gezamenlijke bewijsmiddelen onvoldoende zijn. Daar waar

meer specifieke aanduidingen kunnen worden aangetroffen over de redenen waarom

bewijsmiddelen onvoldoende/onbruikbaar zijn (35,8%), wordt met name aangegeven

dat het technisch bewijsmateriaal onvoldoende overtuigend dan wel niet voorhanden

is (15,5%). Dit blijkt bij verdere analyse in één op de vijf gevallen (20,7%) waarin

het een vrijspraak van een bekennende verdachte betreft, ook de reden voor deze

vrijspraak te zijn.

In 19,7%t van de gevallen wordt geconcludeerd tot vrijspraak wegens klaarblijkelij-

ke fouten in de procedure: er was sprake van een onvolledig proces-verbaal (3,6%)2,

van een fout in de telastelegging (9,5%), van verzuim van cautie (3,0%), van onge-

oorloofde dwang/drukuitoefening door de opsporingsinstantie (0,6%) of van onrecht-

matig verkregen bewijs (3,0%).

2
Betrouwbaarheidsgrenzen: 15% en 24,4%.
Er is geen verband gevonden tussen het type opsporingsinstantie en de geconstateerde onvolledigheid
van de PV's.
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Er is kennelijk sprake van een relatief hoog aantal fouten in de telastelegging zelf:

een kleine tien procent (9,5%)' van de geregistreerde gronden voor vrijspraak wordt

rechtstreeks op conto van het OM, de telastelegger, geschreven. Fouten in de telaste-

legging lijken hiermee een knelpunt te vorment. Dit betreft ondermeer fouten als

verkeerde plaatsnamen, verwisseling van data en personen, en een verkeerde delicts-

kwalificatie gezien de bewijsmiddelen 3. Controle op de (kwaliteit van de) telasteleg-

ging lijkt op parketten een structureel knelpunt te vormen.

Bij verdere analyse blijkt dat van de 45 bekennende verdachten die worden vrijge-
sproken, een fout in de telastelegging in bijna een kwart (24,4%) van de gevallen de
reden voor de vrijspraak is. Van de vrijspraak in verstekzaken is dit in 20,7% van de
gevallen de reden geweest4.
Analyse over de parketten heen laat tot slot zien, dat dergelijke fouten op de helft
van de onderzochte parketten gemaakt worden5. Dit lijkt erop te duiden dat organi-
satorische problemen op parketten hierin een rol spelen.

4.7 Ontslag van rechtsvervolging

Zoals hierboven is aangegeven, concludeerde de strafrechter volgens de Gouden
Deltaregistratie in 5,0% van de gevallen van afdoening zonder schuldigverklaring tot
ontslag van rechtsvervolging. Bij 94,1 % van de dossiers in het onderzoek wordt aan-
gegeven wat de reden hiervoor is geweest. Deze vindt men in tabel 4.9.

2
Betrouwbaarheidsgrenzen: 6,1% en 12.9%.
Het betreft hier fouten in de telastelegging die tot problemen leiden bij de bewezenverklaring. Deze
staan los van de in paragraaf 4.2 genoemde gevallen waarin de dagvaarding nietig wordt verklaard
op grond van het feit dat de telastelegging niet voldoet aan de gestelde wettelijke voorschriften (-
4,4% van de nietige dagvaardingen) of de dagvaarding niet voldoet aan de wettelijk gestelde infor-
matieverplichting (a 1.1% van de nietige dagvaardingen). Onvoldoende feitelijkheid en innerlijke
tegenstrijdigheid van de telastelegging (de problematiek van het zogenaamde 'obscuur libel') voor-
zover deze tot nietigheid leiden, zijn hier dus niet verdisconteerd.
Het komt bijvoorbeeld meerdere malen voor dat diefstal van een auto telaste wordt gelegd, terwijl uit
de bewijsmiddelen duidelijk blijkt dat sprake is van joyriding.
Uit de verdere analyse komt naar voren dat in deze strafzaken geen rechtspersonen als verdachten
waren betrokken en het voor het overgrote deel (93%) 'gewone' politierechterzaken betreft.
Parket 1: 28%, parket 6: 18,2%, en parket 2: 13,8%. Op de overige parketten komt dit niet of nauwe-
lijks voor.

3

4

s
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Tabel 4.9 - Gronden voor ontslag van rechtsvervolging, in percentages (N=64)

het bewezen verklaarde is niet onder de toepasselijke delictsomschrijving

te kwalificeren omdat:

een essentieel bestanddeel van de delictsomschrijving

ontbreekt in de telastelegging ,6

de wetgeving veranderd is 1,6

de verdachte beroept zich met succes op:

noodweer 26,6

bevoegd gegeven ambtelijk bevel 1,6

overmacht 7,8

ontoerekeningsvatbaarheid 17,2

noodweerexces 12,5

afwezigheid van alle schuld 10,9

verdachte is niet strafbaar (zonder nadere aanduiding) 15,6

feit is niet strafbaar (zonder nadere aanduiding) 7,8

anderszins 3,1

De meest voorkomende reden voor ontslag van rechtsvervolging is - uiteraard -, dat
de verdachte om een of andere reden niet strafbaar is. Dit blijkt in 92,2% van de
gevallen het geval te zijn. Voorzover hiervoor de redenen worden vermeld is hierbij
meestal sprake van noodweer (26,6%) of noodweerexces (12,5%). Ook ontoereke-
ningsvatbaarheid wordt vrij veel (17,2%) als reden opgegeven.
Dat een essentieel bestanddeel van de delictsomschrijving in de telastelegging ont-
breekt, komt voor, zij het heel sporadisch. Dat ten onrechte de generale delictsom-
schrijving te laste is gelegd in plaats van de speciale delictsomschrijving, blijkt niet
voor te komen. Vormfouten lijken bij ontslag van rechtsvervolging niet of nauwe-
lijks een rol te spelen.
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5 Afdoening met schuldigverklaring

5.1 Inleiding

Het laatste hoofdstuk van dit onderdeel van het onderzoek is gewijd aan de einduit-
spraken van de strafrechter waarin de verdachte uiteindelijk wel schuldig wordt ver-
klaard. Achterliggende idee hierbij is, dat ook in de uitspraken met schuldigverkla-
ring mogelijke vormfouten van het justitiële apparaat een rol gespeeld kunnen heb-
ben, bijvoorbeeld doordat zij geleid hebben tot matiging van de strafoplegging door
de strafrechter.
Om dit na te kunnen gaan is op de zes onderzochte parketten een steekproef van
uitspraken mét schuldigverklaring genomen en vervolgens een geselecteerde groep
van deze dossiers nader onderzocht. Paragraaf 5.2 is gewijd aan de selectie van de
onderzoeksgroep. De paragrafen 5.3 en 5.4 tenslotte, bevatten de resultaten van dit
gedeelte van het onderzoek.

5.2 Onderzoeksbestand

Volgens de Gouden Deltaregistratie eindigden in totaal 80.200 zaken (op de zes
parketten: 25.595) met een uitspraak van de rechter waarin de verdachte schuldig
werd verklaard.
Voor het dossieronderzoek is een steekproef van 604 gevallen getrokken. Hiervan
bleken er 10 dossiers (1,7%) niet voorhanden, terwijl bij 8 dossiers (1,3%) de gere-
gistreerde afdoening niet correspondeert met de feitelijke afdoening. Bij twee hier-
van was er in feite sprake van een technische sepot OM, twee van een beleidssepot,
eveneens twee van vrijspraak, één dossier betrof een voeging ad informandum, en
eveneens één dossier een transactie.
In totaal is er dus bij 3% van de dossiers met betrekking tot afdoening met schuldig-
verklaring sprake van een foute registratie of het ontbreken van het dossier.
In totaal zijn er 586 dossiers waarover gegevens bekend zijn met betrekking tot af-
doening met schuldigverklaring.

Bijzondere kenmerken

Relevant voor de doelen van dit onderzoek is dat - blijkens de dossiers - in circa één
op de twintig gevallen van de totale steekproef van afdoeningen met schuldigver-
klaring er eerder sprake is geweest van een nietigverklaring van de dagvaarding of
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een intrekking van de dagvaarding. In een kleine vier procent (3,9%) is de dagvaar-

ding namelijk eerder nietig verklaard; een tweede - of wellicht een derde - dagvaar-

ding is alsnog geldig verklaard en heeft blijkbaar tot een schuldigverklaring geleid.

Problemen met de dagvaarding doen zich kennelijk ook voor bij strafzaken die - na

herstel - wel tot een schuldigverklaring leiden. Verder is in 1,9% van de gevallen

sprake van afdoeningen waarbij sinds het eerste contact met verdachte méér dan 18

maanden is verlopen.

Doorloopsnelheid

Ook in de gevallen van afdoening met schuldigverklaring is nagegaan, wat de ge-

middelde doorloopsnelheid van strafzaken in de verschillende arrondissementen is.

In de tabellen 5.1 en 5.2 vindt men gegevens over de duur van de trajecten: het po-

litietraject (van pleegdatum tot datum inschrijving op het parket) en het justitietraject

(van inschrijving aldaar tot afdoening door de strafrechter).

Tabel 5.1 - Duur van het politietraject voor afdoeningen met schuldigverklaring,

naar parket, in percentages en met gemiddelde

0-3 maanden
4-6 maanden

meer dan 6 maanden

gemiddelde

N

par par par par par par tot

1 2 3 4 5 6

64,4 68,5 66,7 83,1 67,9 75,0 71,3

16,4 15,7 17,9 5,6 21,0 13,5 14,8

19,2 15,7 15,5 11,2 11,1 11,5 13,9

4,9 4,3 3,7 4,1 3,8 4,9 4,3

73 89 84 89 81 96 512

Er zijn geen significante verschillen tussen de parketten.
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Tabel 5.2 - Duur van het OM-traject voor afdoeningen met schuldigverklaring, naar

parket, in percentages en met gemiddelde

par par par par par par tot

1 2 3 4 5 6

0-3 maanden 5,7 13,8 16,1 70,5 24,2 24,0 26,5

4-6 maanden 20,0 42,5 29,9 21,6 37,8 21,9 29.0

7-12 maanden 54,3 33,3 41,4 8,0 28,0 46.9 34,9

meer dan 12 maanden 20,0 10,3 12,6 10,3 9,8 7,3 9,6

gemiddelde (in mnden) 9,3 7,1 7,8 7,1 6,5 7,1 6,7

N 70 87 87 87 82 96 510

Er bestaan aanzienlijke verschillen in doorloopsnelheid tussen de parkettent. Het

kortst zijn deze in parket 5, het langst wederom in parket 1.

53 Selectie van de onderzoeksgroep

De dossiers zijn vervolgens - omwille van een snellere verwerking - aan een nadere
selectie onderworpen. Hiertoe werden selectiecriteria gehanteerd die zich in eerste
instantie richten op de mogelijke gevolgen van vormfouten: een (groot) verschil tus-
sen de door het OM oorspronkelijk beoogde, en de uiteindelijk door de strafrechter
opgelegde straf. Criteria in dit verband waren:
- een groot verschil tussen (de hoogte van de) strafeis van het Openbaar Ministerie

en de uiteindelijke opgelegde straf door de strafrechter,
- een schuldig verklaring aan minder strafbare feiten dan oorspronkelijk door het

OM te laste werd gelegd;
- een schuldigverklaring aan aanmerkelijk geringere delictskwalificatie(s) dan oor-

spronkelijk te laste werd gelegd.

Indien één van bovenstaande vragen met ja of onduidelijk/twijfelachtig kon worden
beantwoord, werd het dossier in de uiteindelijke steekproef opgenomen. Indien dit
niet het geval was, werd het dossier terzijde gelegd.

p<.001.
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Om ook zicht te hebben op de rol van mogelijke vormfouten en bijzondere gebeurte-

nissen in het vóórtraject van de terechtzitting, is deze selectie van dossiers uitgebreid

met dossiers waarbij minstens één van de volgende bijzondere kenmerken werd

geconstateerd:

- een aanmerkelijk verschil tussen het 'telastegelegde' in de processen-verbaal van
de opsporingsinstanties en datgene wat door het OM uiteindelijk telaste werd
gelegd;

- het voorkomen van veelvuldige correspondentie tussen OM, rechter-commissaris
(RC) en/of de raadsman van verdachte, bijvoorbeeld tijdens het GVO;

- een intrekking van een eerdere dagvaarding door het OM;
- bezwaarschrift(procedures) tegen eerdere dagvaarding(en) van het OM;
- eerdere nietigverklaring(en) van de dagvaarding;
- bezwaarschrift(en) tegen herziene/latere dagvaarding(en);

- eerdere kennisgeving(en) van verdere vervolging;

- bezwaarschrift(procedures) tegen eerdere kennisgeving(en) van verdere vervol-

ging;

- een termijn van méér dan 18 maanden sinds het eerste contact met verdachte en
de datum van het vonnis, dit in verband met mogelijk undue delay.

De veronderstelling hierbij was, dat bij een dergelijk vrij ruime voorselectie alle
dossiers die mogelijk van belang kunnen zijn voor het doel van dit onderzoek, uit-
eindelijk ook werden geselecteerd. Deze veronderstelling is verder niet geverifieerd.
Vooralsnog zijn er echter geen indicaties die erop wijzen dat dit niet het geval zou
zijn.

Uiteindelijk zijn 180 dossiers (29,9%) van de 586 dossiers geselecteerd voor verdere
analyse. Deze zijn in ongeveer gelijke mate verdeeld over de parketten'.

Kenmerken van geselecteerde dossiers
Het betreft hier een geselecteerde groep dossiers. Deze kunnen niet als representatief
voor de totale steekproef worden beschouwd. Wel is nagegaan in hoeverre zij afwij-
ken van de totale steekproef wat betreft enkele kenmerken. Dit betreft de volgende:
- type opsporingsinstantie waarvan het proces-verbaal afkomstig is;
- het al dan niet plaatsvinden van een gerechtelijk vooronderzoek (GVO).
- het verschil in hoogte tussen strafeis en opgelegde straf2;

Zie hoofdstuk 6.
Voor de laatste drie kenmerken heeft bestandsvergelijking plaatsgevonden tussen het vóórkomen van
deze bijzondere kenmerken in de gehele steekproef in vergelijking tot het vóórkomen ervan in de
geselecteerde groep.
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- schuldig verklaard aan minder strafbare feiten;
- schuldig verklaard aan een aanmerkelijk geringer delict

Bij de bijzondere dossiers is de opsporing wat minder vaak verricht door de gemeen-
tepolitie dan in de overige dossiers (69,5% tegen 79%)'. Er is echter geen verschil
wat betreft het al dan niet plaatsvinden van een GVO.
In de bijzondere dossiers kent 31,3% een groot verschil tussen de hoogte van de
strafeis en de opgelegde straf, tegen 10% gemiddeld2.
Ook is in de bijzondere dossiers de verdachte in 16,1% van de gevallen schuldig
verklaard aan minder strafbare feiten dan oorspronkelijk telacte werd gelegd, tegen
5,1% gemiddeld3.
Tot slot is de verdachte in 11,2% van de gevallen schuldig verklaard aan een gerin-
ger delict dan oorspronkelijk telaste werd gelegd, tegen 3,4% gemiddeld4.

5.4 Geschilpunten inzake de voorvragen

Van de geselecteerde dossiers is nagegaan of tijdens de terechtzitting sprake is ge-
weest van geschilpunten inzake de voorvragen van het strafproces (geldigheid dag-
vaarding, bevoegdheid rechter en ontvankelijkheid van het OM) en welke gronden
hiervoor werden aangevoerde.
Opgemerkt dient te worden, dat in het navolgende telkens wordt gepercenteerd op
het totale bestand, niet op het bestand aan geselecteerde dossiers. Bij de geselecteer-
de dossiers is immers meer 'aan de hand' dan bij de niet-geselecteerde dossiers, en
percenteren op de geselecteerde dossiers zou daarom een overschatting leveren van
mogelijke vormfouten. De percentages geven daarom waarschijnlijk een onder-
schatting van de gevallen waarin mogelijk sprake is van vormfouten.
In 4,9% (29) van de gevallen die met een schuldigverklaring zijn geëindigd, is er
enige discussie geweest over strafrechtelijke voorvragen. In het merendeel van de
gevallen (25) betrof dit de geldigheid van de dagvaardingó: in enkele gevallen (4) de
mogelijke niet-ontvankelijkheid van het OM. De bevoegdheid van de rechter werd
niet bestreden.

p<.05.
P<.001.
P<.001.
p<.001.
De strafrechter is op grond van de artikelen 358/359 Sv wettelijk gehouden om een principieel ver-
weer terzake van deze voorvragen gemotiveerd te beantwoorden, ook indien hij dit verwerpt. Aan-
vullende informatie omtrent een dergelijke discussie op de zitting is vooral terug te vinden in het
proces-verbaal van de terechtzitting en de aantekeningen van de griffier.
Dit betreft de geldigheid van de dagvaarding die direct tot de schuldigverklaring heeft geleid: niet
eventuele eerdere - nietig verklaarde - dagvaardingen.

6
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De argumenten voor de mogelijke nietigheid van de dagvaarding bevinden zich

wederom op het vlak van de betekening (3,0% van alle gevallen), en daarbinnen

voornamelijk op de akte van uitreiking: deze ontbreekt (6 gevallen) of is niet vol-

ledig ingevuld (4 gevallen). Van deze gevallen wordt driemaal vermeld aan wie dit

toegerekend moest worden (in casu de verdachte).

In 7 gevallen vermeldt het dossier waarom de strafrechter de aangevoerde argumen-
ten niet doorslaggevend (genoeg) vond en ten gunste van het OM concludeerde.
In 5 gevallen heeft de OvJ de zaak zelf 'gered': tweemaal door een inhaaldagvaar-
ding en eveneens in twee gevallen door een schorsing ter terechtzitting ten behoeve
van een aanvullend proces-verbaal. Eenmaal werd bovendien een aanvullend uittrek-
sel uit het bevolkingsregister overlegd. Vormfouten worden hier door het OM gecor-
rigeerd.
In 2 gevallen was er duidelijk wel twijfel maar heeft de rechter dit niet doorslagge-
vend bevonden: eenmaal kennelijk tot verrassing van de OvJ zelf (de OvJ hield zelf
rekening met niet ontvankelijkheid).

5.5 Geschilpunten inzake de einduitspraken

Voor de geselecteerde groep dossiers is eveneens bekeken of er sprake is geweest
van mogelijk vrijspraak en/of ontslag van rechtsvervolging, en de gronden die hier-
voor werden aangevoerd.

Vrijspraak

In 59 gevallen is sprake geweest van vrijspraak van een of meer onderdelen van de

telastelegging. Dit is in één op de tien gevallen van de totale steekproef met schul-

digverklaring het geval: ook in gevallen waarin verdachte schuldig wordt verklaard

kan dus sprake zijn van een vrijspraak op onderdelen.

Deze vrijspraken betreffen in 4,1% van de totale steekproef (24 gevallen) vrijspraak
voor één of enkele van de telastegelegde strafbare feiten, en in 4,8% (28 gevallen)
vrijspraak voor een ernstiger delictskwalificatie. Hiernaast werd de verdachte in vier
gevallen vrijgesproken van een strafverzwarende omstandigheid.

In 22 gevallen geeft het dossier hiervoor ook de reden voor de vrijspraak.
In het merendeel van de gevallen betrof dit niet wettig en overtuigend bewijs.
In drie gevallen is sprake van een vormfout geweest welke leidde tot - gedeeltelijke -
vrijspraak. Eénmaal werd vrijgesproken op grond van een vormfout gemaakt door de
opsporingsinstantie (schending van de 20 minuten-termijn van de ademanalyse bij
rijden onder invloed). Tweemaal was sprake van een foutieve telastelegging gezien
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de aard der bewijsmiddelen: er werd 'poging' telaste gelegd ondanks het kennelijk

voltooid zijn van het delict; eenmaal werd een vergissing gemaakt wat betreft dief-

stal en joyriding.

In twee gevallen is eerder onduidelijk waarom de zaak wel werd aangebracht en niet
geseponeerd. Blijkens de dossiers lag in één geval alleen de verklaring van de ver-
dachte ter tafel zonder verder steunbewijs; het andere geval betrof een oud feit waar-
bij de verdachte bovendien de buit had teruggebracht aan het slachtoffer.

In een drietal andere gevallen tot slot voorkwam de OvJ vrijspraak door middel van
een (tijdige) wijziging van de telastelegging op de zitting.

Ontslag van alle rechtsvervolging

Slechts incidenteel (4 gevallen) is op de terechtzitting sprake geweest van mogelijk
ontslag van rechtsvervolging: dit betrof enkel verweren van noodweer(exces) en
ontoerekeningsvatbaarheid. Mogelijke vormfouten spelen hierbij geen rol.
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6 Totaaloverzicht

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is het niet mogelijk gebleken strakke onder-
scheidingen aan te brengen in het juridische begrip 'vormfouten'. Daarom is besloten
'vormfouten' als een empirische verschijnsel op te vatten en minder als een juridi-
sche begrip, en is als werkdefinitie van vormfouten de volgende omschrijving gehan-
teerd: vormfouten zijn verzuimen of fouten in de strafrechtsketen, met ongewenste
gevolgen voor de procesgang, waarvoor het OM op de een of andere wijze verant-
woordelijk wordt gesteld. In dit onderzoek is gekeken naar fouten in de totale straf-
rechtsketen, dus ook naar fouten gemaakt door het opsporingsapparaat, waarvoor het
OM, conform wettelijke strafvorderingsbepalingen in formele zin verantwoordelijk-
heid draagt.

Op basis van het dossieronderzoek is wat betreft de registratie, archivering en om-
vang van vormfouten op de parketten het volgende te destilleren.

6.1 Afdoening door het OM: de technische sepots

Registratie en archivering

In 1992 werden - blijkens de Gouden Delta-registratie - bij het OM over geheel
Nederland 220.000 misdrijven afgedaan'. Daarvan werden 35.300 gevallen (16,0%)
afgedaan door het OM in de vorm van een technisch sepot.

Ten behoeve van het onderzoek is uit deze technische sepots een steekproef geno-
men van 600 gevallen. Hiervan bleek in 9 gevallen (1,5%) de registratie niet te klop-
pen. Ook met behulp van COMPAS konden deze zaken niet worden teruggevonden.
In 562 gevallen (93,7%) was het dossier voorhanden en bleek de formeel geregis-
treerde sepotgrond 'technisch sepot' te corresponderen met de feitelijke aanduiding
op het dossier. In 13 gevallen (2,2%) bleek het dossier - ook na ijverig naspeuren -
onvindbaar te zijn in het sepotarchief2. In één procent van de gevallen is sprake van
een afwijkende registratie: de verdachte had een transactie aangeboden gekregen of
was gedagvaard.

1 Bron: jaarverslag OM 1992.
2 In 10 gevallen was het dossier niet voorhanden op andere gronden (in circulatie, doorgestuurd naar

ander parket). .
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Uiteindelijk zijn 562 dossiers onderzocht, waarvan bij 161 meer bekend is over de

achtergrond van het sepot. Voor zover nagegaan kan worden, geven deze sepots een

goed beeld van alle onderzochte sepots.

In 11,2% van deze gevallen werd een zaak als 'technisch sepot' afgeboekt op grond

van de noodzakelijk administratieve afdoening. Het betreft hier voornamelijk over-

tredingen die ten onrechte bij het parket als misdrijf werden ingeschreven, vervol-

gens naar de kantonrechter werden doorgestuurd en als technisch sepot voor het

misdrijf werden afgeboekt. In 8,7% van de gevallen tenslotte, is sprake van een

andersoortige afdoening. Hieruit komt naar voren dat in circa één op de vijf techni-

sche sepots de registratie als technisch sepot alsnog afwijkend is van de feitelijke

afdoening.

Concluderend kan worden gesteld dat in een kleine kwart (24,6%) van alle gevallen
van technisch sepot de registratie niet spoort met de feitelijke afdoening of dossiers
niet traceerbaar blijken te zijn. De registratie en archivering van sepot-afdoeningen
door het OM lijken een groot knelpunt.

Ruim de helft van de technische sepots (51,6%) werd afgedaan door de OvJ of onder
diens toezicht. De overigen lijken te zijn gedelegeerd.

Vormfouten

Zoals gezegd worden in 161 van de onderzochte dossiers aanwijzingen aangetroffen

van de achtergonden van de technische sepots. Al met al blijkt in 14,9%I van de

gevallen van technisch sepot sprake te zijn van vormfouten. In tabel 6.1 vindt men

een overzicht van de vormfouten, zoals die in hoofdstuk 3.3 worden genoemd.

1 Betrouwbaarheidsgrenzen van dit gegeven (met een waarschijnlijkheid van 95%): 9,4% tot 20,4%.
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Tabel 6.1 - Vormfouten bij technische sepots bij opsporingsinstanties en OM, in

percentages (N=161)

ten onrechte technisch sepot 1.2

fouten wat betreft de identiteit van de verdachte

bij de opsporing 1,3

fouten wat betreft de identiteit van de verdachte

bij OM 1,2

onzorgvuldigheid opsporingsinstantie 5,0

onrechtmatig verkregen bewijs 4,3

overschrijding van de strafprocessuele termijnen

bij opsporingsinstantie 1,2

overschrijding van de redelijke termijn bij OM 1,9

totaal' 14,9

1 De verschillende vormfouten kunnen elkaar overlappen. Daarom is het totaal van 14,9% lager dan de

som van de afzonderlijke percentages.

Hiervoor kunnen bij 10,6% van de gevallen de verschillende opsporingsinstanties
direct verantwoordelijk worden gesteld: processen-verbaal worden onvolledig inge-
stuurd, bewijsmateriaal wordt onrechtmatig verkregen, er worden fouten gemaakt bij
de bepaling van de identiteit van de verdachte, en er is sprake van overschrijding van
de redelijke termijn.
In 4,3% van de gevallen van technisch sepot wordt het OM rechtstreeks verantwoor-
delijk gesteld voor gemaakte vormfouten bij technisch sepots. Dit betreft de over-
schrijding van de redelijke termijn, het feit dat ten onrechte technisch geseponeerd is
en fouten wat betreft de identiteit van de verdachte bij het OM-traject.

Daarnaast lopen strafzaken opmerkelijk vaak stuk op onvoldoende of gebrekkig
technisch bewijsmateriaal (circa één op de tien): in hoeverre vormfouten bij opspo-
ringsinstanties hieraan te gronde liggen is onduidelijk.
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6.2 Afdoening door de strafrechter zonder schuldigverklaring

In 1992 werden 87.100 strafzaken voorgelegd voor afdoening door de rechter. Voor
het overgrote deel (82%) betreft dit politierechterzaken: in 8,4% meervoudige ka-
merzaken ' .

Registratie en archivering

In totaal 6.300 strafzaken (7,2%) eindigden - aldus de Gouden Delta-registratie - met

een uitspraak van de strafrechter waarin de verdachte niet schuldig werd verklaard.

Dit betrof voor het merendeel vrijspraken (circa 4000). Circa 1.800 zaken eindigden

met een nietigverklaring van de dagvaarding, een onbevoegdheidsverklaring van de

strafrechter of de niet ontvankelijkheid van het OM. De ontslagen van alle rechtsver-

volging worden op 500 geschat.

Voor de zes onderzochte parketten werden door Gouden Delta de volgende aantallen
geregistreerd. De vrijspraken betroffen 1244 gevallen (31,1% van de in totaal 4000
gevallen); de geregistreerde antwoorden op de voorvragen 453 gevallen (25,2% van
de 1.800 gevallen) en de ontslagen van rechtsvervolging 90 gevallen (18% van de
circa 500).

In het dossieronderzoek zijn alle zaken met geregistreerde antwoorden op de voor-
vragen en alle ontslagen van rechtsvervolging onderzocht. Wat betreft de vrijspraken
is volstaan met een steekproef van 300 (ofwel 7,5% van alle vrijspraken). Het totale
onderzoeksbestand betrof in beginsel 843 dossiers.

Uiteindelijk zijn op de zes parketten 734 dossiers (87%) onderzocht.
In totaal 25 dossiers (3%) waren niet voorhanden: zeven vanwege appel of cassatie;
negen omdat deze onvindbaar bleken.
De geregistreerde afdoening - zonder schuldigverklaring - bleek in 6,2% (54) van de
gevallen niet te corresponderen met de feitelijke afdoening. Voorzover na te gaan
was in 19 gevallen de zaak afgedaan door het OM2: in 29 gevallen door de straf-
rechter3.
Onduidelijkheid heerste tenslotte wat betreft de Gouden Delta-registratie van in to-
taal zo'n 30 parketnummers (3,6%). Hiervan was niet, niet meer of niet goed na te
gaan waarom deze geregistreerd stonden als nietige dagvaarding, niet ontvankelijk-

Het resterende gedeelte werd afgedaan door de kinderrechter of de militaire strafkamer.
Technisch sepot (4), beleidssepot (5), transactie (4), voeging ter berechting (4), voeging a.i. en over-
dracht (2).
Geldboete (14), vrijheidsstraf (1l), onbetaalde arbeid (4).
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heid van het OM, vrijspraak, of ontslag van alle rechtsvervolging. De parketnumme-
ring klopte niet. COMPAS registreerde weer andere verdachten, enzovoort.

Concluderend kan worden gesteld dat in één op de tien gevallen de registratie niet
spoort met de feitelijke afdoening en in ongeveer één op de honderd gevallen de dos-
siers onvindbaar blijven.
Daarnaast komt uit het verdere onderzoek naar voren dat met name de registratie van
nietige dagvaardingen op parketten verschillend gebeurt. Op een aantal parketten is
het gebruik dat de registratie van een eerdere nietigverklaring later wordt gewijzigd,
indien - na geldigverklaring van een hernieuwde dagvaarding - de rechter alsnog tot
een schuldigverklaring komt. De geregistreerde nietige dagvaardingen betreffen
derhalve een minimum-ondergrens: het totaal-percentage nietig verklaarde dagvaar-
dingen ligt naar alle verwachting hoger. De verschillen tussen de parketten zijn
groot'.

Vormfouten

Wat betreft vormfouten komt uit de 734 onderzochte dossiers het volgende beeld

naar voren.

Nietige dagvaardingen2 worden vooral veroorzaakt door gebreken in de betekening
(externe nietigheid: in totaal 92,3% van de gevallen). Dit heeft de volgende achter-
gronden: de akte van uitreiking ontbreekt (27,3%) of is niet volledig ingevuld
(11,5%); de dagvaarding wordt naar een verkeerd adres verzonden (21,3%), of gaat
in het geheel niet uit (7,1%). Dat de dagvaarding niet voldoet aan gestelde wettelijke
voorschriften of informatieverplichting, is in 5,5% van de gevallen een grond voor
de nietigheid van de dagvaarding.
De kans dat de nietigheid zich herhaalt is ook redelijk aanwezig: in circa één op de
vijf gevallen is al eerder sprake van een nietig verklaarde dagvaarding en in één op
de twintig heeft het OM zelf een eerdere dagvaarding ingetrokken.
De betekening is derhalve een structureel knelpunt. De vraag rijst of het toezicht
vanwege het OM hier tekort schiet. In een kleine één op de tien gevallen wordt het
OM rechtstreeks hiervoor verantwoordelijk gesteld.

1

2

Twee parketten scoren zeer hoog op het vlak van de nietige dagvaardingen; drie andere registreren
relatief zeer weinig nietige dagvaardingen.
Zoals vermeld betreffen de hier verstrekte gegevens een minimum-ondergrens.
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Niet ontvankelijkheid van het OMA wordt in een kleine zestig procent van de geval-

len veroorzaakt door transactieperikelen. Een eerder aangeboden transactie wordt be-

taald. Desondanks wordt gedagvaard en het OM vervolgens niet ontvankelijk ver-

klaard. Hierbij zijn grote verschillen tussen parketten te constateren. Het probleem

schijnt vooral organisatorisch van aard te zijn (interne afstemming).

In circa één op de zes gevallen (15,9%) van niet ontvankelijkheid wordt tot niet ont-

vankelijkheid geconcludeerd op grond van overschrijding van de redelijke termijn.

Dit betreft doorgaans vertraging in de fase vóór de zitting, maar soms is ook de zit-

tingsfase zelf hiervoor verantwoordelijk (bijvoorbeeld door terugverwijzing naar de

rechter-commissaris voor verhoor).

Doorloopsnelheden wat betreft afdoening spelen eveneens een rol: er is - in ieder

geval op één parket - een duidelijk verband tussen de doorloopsnelheid op het parket

en de niet ontvankelijkheid van het OM.

In één op de vijftien gevallen (6,6%) zijn coi rdinatiestoornissen op het parket de

rechtstreekse oorzaak voor de niet ontvankelijkheidsverklaring. Strafzaken blijken

eerder te zijn geseponeerd of gevoegd: ofwel ten onrechte ofwel omdat dit abusie-

velijk niet is doorgegeven en er alsnog wordt gedagvaard.

Vormfouten lijken bij de vrijspraken een niet onaanzienlijke rol te spelen. In één op

de vijf de gevallen (19,7%) liggen kennelijke fouten ergens in het strafrechtelijk

traject ten gronde aan de vrijspraak.

De fouten worden hierbij aardig verdeeld. In circa één op de tien gevallen zijn de

verschillende opsporingsinstanties eerst-verantwoordelijk. Dit betreft voornamelijk

vormfouten als verzuim van cautie (3%), onrechtmatig verkregen bewijs (3%) en

onvolledige processen-verbaal (3,6%).

In eveneens een kleine tien procent (9,5%) van de gevallen is het OM rechtstreeks

verantwoordelijk voor de vrijspraken. In dit laatste geval betreft het fouten in de

telastelegging. Deze blijken op de helft van de onderzochte parketten voor te komen.

Ook in ongeveer een kwart van de gevallen van vrijspraak van bekennende verdach-

ten ligt een fout in de telastelegging hieraan te gronde.

Fouten in de telastelegging lijken derhalve een structureel knelpunt te vormen. Dit
betreft ondermeer fouten als verkeerde plaatsnamen, verwisseling van data en perso-
nen, en een verkeerde delictskwalificaties gezien de bewijsmiddelen. Controle op de
(kwaliteit van de) telastelegging is op parketten een structureel knelpunt.

De niet ontvankelijkheidsverklaringen komen eveneens voornamelijk voor rekening van een tweetal
parketten. De percentages van de andere parketten liggen ook hier veel lager. De gronden voor de
niet ontvankelijkheid lijken verbonden te zijn met specifieke - organisatorische - problemen op de
betrokken parketten.
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Wat betreft ontslag van rechtsvervolging en onbevoegdheid van de rechter tot slot,

kan worden gezegd dat hieraan slechts zeer incidenteel vormfouten aan ten gronde

liggen.

Deze paragraaf wordt besloten met een overzicht van de omvang van de vormfouten

over het totaal aantal afdoeningen zonder schuldigverklaring op de zes parketten. De

percentages in tabel 6.2 zijn een extrapolatie van vormfouten die men heeft aange-

troffen in de tabellen 4.5, 4.6, 4.7 en 4.8 in hoofdstuk 4. In deze tabellen is steeds

gepercenteerd op het aantal dossiers in het onderzoek. Zoals is aangegeven, berusten

de vrijspraken op een steekproef, en zijn van de overige vormen van afdoening zon-

der schuldigverklaring alle op de zes parketten aangetroffen dossiers in het onder-

zoek vertegenwoordigd.

Om toch een goed beeld te krijgen van de omvang van de vormfouten op het totaal
van alle afdoeningen zonder schuldigverklaring op de zes parketten, is een verdere
berekening uitgevoerd op het percentage vormfouten dat in deze tabellen voorkomt.
In deze berekening worden de percentages waarin de afzonderlijke vormfouten voor-
komen, steeds gecorrigeerd naar het aandeel van de afzonderlijke vormen van afdoe-
ning in de totale afdoening zonder schuldigverklaring. Om een voorbeeld te geven:
dat de akte van uitreiking ontbreekt of niet volledig is ingevuld, komt bij 27,3% +
11,5% = 38,8%t van de gevallen van nietigheid van dagvaarding voor. Op de zes
parketten maakt nietigheid van de dagvaarding 13,8%2 uit van alle gevallen van af-
doening zonder schuldigverklaring. Van alle gevallen van afdoening zonder schul-
digverklaring is dus bij 38,8% x 13,8% = 5,4% sprake van het ontbreken/niet volle-
dig zijn van de akte van uitreiking.
Met andere woorden, voor wat betreft de afdoeningen zonder schuldigverklaring,
worden in de omvang van vormfouten zoals die in de tabellen 4.5 tot en met 4.8 naar
voren komt, de aantalsverhoudingen volgens de Gouden Delta-registratie verdiscon-
teerd.
Bij de percentages in tabel 6.2 dient dus als kanttekening te worden geplaatst, dat
deze niet rechtstreeks voortvloeien uit het onderzoek, maar berusten op een extra-
polatie van de onderzoeksgegevens.

Zie tabel 4.6 de antwoordcategorieën 'de akte van uitreiking ontbreekt' (27,3%) en 'de akte van uitrei-
king is niet volledig ingevuld' (11,5%).

2 Zie tabel 4.1.

63



Tabel 6.2 - (Schatting van) vormfouten bij het totaal aantal afdoeningen zonder

schuldigverklaring op de onderzochte parketten, in percentages

nietigheid dagvaarding

akte van uitreiking ontbreekt/is niet volledig

ingevuld

dagvaarding niet in persoon betekend/niet uitgegaan/

te laat betekend/op verkeerde adres bezorgd

dagvaarding voldoet niet aan gestelde wettelijke

voorschriften of informatieverplichting

5.4

4,5

0,8

niet ontvankelijkheid OM

overschrijding redelijke termijn 1,8
coSrdinatiestoornissen op parket 0,7

vrijspraak
- verzuim cautie/ongeoorloofde dwang 2,5
- onrechtmatig verkregen bewijs 2,1
- onvolledig proces-verbaal 2,5
- fout telastelegging 6,6

Totaal 26,9

Bij ruim een kwart van het aantal afdoeningen zonder schuldigverklaring is dus spra-

ke geweest van een vormfout bij hetzij de opsporingsinstantie, hetzij het OM. De

voornaamste vormfouten hierbij zijn fouten in de telastelegging en de redenen die

leiden tot nietigheid van de dagvaarding.

6.3 Afdoening door de strafrechter met schuldigverklaring

Registratie en archivering
Volgens de Gouden Deltaregistratie eindigden in totaal 80.200 zaken (op de zes par-
ketten: 25.595) met een uitspraak van de rechter waarin de verdachte schuldig werd
verklaard.
Voor het dossieronderzoek is een steekproef van 604 gevallen getrokken. Hiervan
bleken er 10 dossiers (1,7%) niet voorhanden, terwijl bij 8 dossiers (1,3%) de gere-
gistreerde afdoening niet correspondeert met de feitelijke afdoening. In totaal is er
dus bij 3% van de dossiers met betrekking tot afdoening met schuldigverklaring
sprake van een foute registratie of het ontbreken van het dossier.
Uiteindelijk bestaat de steekproef voor het onderzoek uit 586 dossiers.
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In een kleine vier procent (3,9%) van de totale steekproef met schuldigverklaring is
er eerder sprake geweest van een nietige dagvaarding. Problemen met de betekening
doen zich ook voor bij strafzaken die - na een correcte betekening - wel tot een
schuldigverklaring leiden.
Ook met betrekking tot de strafzaken die tot de schuldigverklaring leiden, is in een
beperkt aantal gevallen (5,1%) wel discussie geweest over de geldigheid van de dag-
vaarding en met name de betekening, maar is dit niet gehonoreerd. In enkele geval-
len zijn eerdere vormfouten hierbij door de OvJ gecorrigeerd.
In 1,9% van de totale steekproef is sprake van een afdoening die meer dan 18 maan-
den na het eerste contact met verdachte heeft plaatsgevonden maar door een schul-
digverklaring is gevolgd.

In één op de tien gevallen van de totale steekproef met schuldigverklaring is sprake
van een vrijspraak op onderdelen: in 4,1% van de gevallen is dit een vrijspraak voor
één of enkele van de telastegelegde strafbare feiten, en in 4,8% voor een ernstiger
delictskwalificatie. Vormfouten spelen hierbij slechts zeer incidenteel een rol.
In enkele gevallen voorkwam de OvJ tot slot, vrijspraak door middel van een wijzi-
ging telastelegging.

6.4 Tot slot

Tot slot van dit hoofdstuk wordt geëindigd met een stroomdiagram zoals dat ook in
hoofdstuk 11 is gepresenteerd, en waarin wordt visueel wordt weergegeven welk
deel van het totaal aantal bij het OM ingeschreven misdrijven in dit onderzoek is
onderzocht op het mogelijk voorkomen van vormfouten bij de afhandeling daarvan,
en hoe vaak vormfouten daarbij feitelijk voorkomen.
Zoals ook al in hoofdstuk 1 is beschreven, is geen willekeurige steekproef getrokken
uit het totaal aantal gevallen, maar heeft het onderzoek zich vooral gericht op die
afdoeningen, waarbij de wijze van afdoening erop wijst dat er mogelijk problemen
zijn geweest in de rechtsgang: dit wil zeggen de technische sepots en de afdoeningen
zonder en met schuldigverklaring. Dit onderzoek geeft dus geen antwoord op de
vraag in hoeverre vormfouten ook bij de beleidssepots of de transacties een rol spe-
len. In het stroomdiagram kan dit dan ook niet worden aangegeven. Voor wat betreft
de afdoeningen met schuldigverklaring kan tot slot worden gesteld dat het aandeel
van vormfouten hierin dermate gering is, dat dit grafisch niet goed kan worden gevi-
sualiseerd.

1 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.1.
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Figuur 6.3 - Stroomdiagram (het aandeel van vormfouten in de afdoening is gear-

ceerd)'

afgedane
misdrijven
(220.000)

i
afdoeningen met

dagvaardingen schuldigverklaring
39,6% (87.100) 36,5% (80.200)

afdoeningen zonder
schuldigverklaring

26,9% 2,9% (6.300)
(van 6.300 = ca. 1.700)

transacties
26,8% (58.900)

beleidssepots
17,6% (38.700)

14,9%
(van 35.300 = ca. 5.260)

technische sepots
16,0% (35.300)

De afdoeningen zonder schuldigverklaring zijn expliciet gevallen van TBS en plaatsing in een psy-
chiatrisch ziekenhuis.
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Deel III Oorzaken en factoren

Drs. L.G.H. Gunther Moor, mr. drs. A.G.P. van Ruth,

drs. P.C. Stal en dr. M.M. Kommer



7 Kwalitatief onderzoek naar oorzaken van vormfouten

7.1 Inleiding

In de voorafgaande delen van dit onderzoek komt naar voren dat er vormfouten in
diverse soorten en maten zijn. Sommige vormfouten lijken incidenteel voor te komen
en meer op zichzelf te staan. Andere vormfouten lijken - alleen al door hun getals-
matige voorkomen - meer algemeen, structureel van aard te zijn.
Ook de oorzaken van vormfouten kunnen divers zijn. Oorzaken kunnen basaal zijn
en bijvoorbeeld worden teweeg gebracht door eenvoudig menselijk falen. Oorzaken
kunnen echter ook op een hoger niveau ontstaan, bijvoorbeeld als diffuus samenspel
van risicoverhogende factoren, die ieder voor zich niet tot vormfouten zouden behoe-
ven te leiden. In zoverre zijn vormfouten ook op te vatten als signalen voor meer
structurele en meer diffuse knelpunten binnen een organisatie of procesgang.

Deel III van dit onderzoek is gewijd aan oorzaken en factoren die aan vormfouten
ten grondslag liggen. Aan de hand van concrete casus van gesignaleerde vormfouten
wordt langs inductieve weg - door middel van case-studies van geselecteerde strafza-
ken - nagegaan welke oorzaken en factoren aan vormfouten ten grondslag kunnen
liggen. Dit betreft zowel directe oorzaken en factoren van geselecteerde gevallen, als
- op een hoger niveau - het samenspel van oorzaken en factoren welke mogelijk
risicoverhogend kunnen werken.
Het onderzoek beperkt zich tot oorzaken en factoren die tot vormfouten leiden. Een
overall-analyse van knelpunten wat betreft het gehele functioneren van de betrokken
organisaties en de strafrechtsketen is niet beoogd.

De indeling van dit deel is als volgt. Het navolgende hoofdstuk is gewijd aan een
bespreking van de onderzoeksopzet en de (on)mogelijkheden van kwalitatief onder-
zoek in deze. Hoofdstuk acht centreert zich rond knelpunten in de eerste fase van de
strafrechtsketen, bij de politie. Hoofdstuk negen heeft de structurele oorzaken en
factoren in het traject bij het OM tot en met de hoofdbeslissingen van het OM op het
oog. Hoofdstuk tien centreert zich rond knelpunten inzake het aanhangig maken van
strafzaken bij de rechter. Hoofdstuk elf is gericht op mogelijke problemen ter zitting.
Hoofdstuk twaalf tot slot, centreert zich rond de knelpunten in het appel- en execu-
tietraject.
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Het onderhavige hoofdstuk valt als volgt uiteen. Paragraaf 7.2 beschrijft de verschil-

lende fasen en beslissingsmomenten binnen de strafrechtsketen. In paragraaf 7.3

worden langs empirische weg, op basis van concrete dossiers van vormfouten af-

komstig uit het kwantitatieve onderzoek, structurele knelpunten binnen elk van deze

fasen geïnventariseerd. Paragraaf 7.4 is gewijd aan de selectie van concrete strafza-

ken ten behoeve van de case-studies. Paragraaf 7.5 tenslotte bevat een korte metho-

dologische verantwoording wat betreft de validiteit, betrouwbaarheid en reikwijdte

van de resultaten van dit deel van het onderzoek.

7.2 Fasen en beslissingsmomenten

Het Wetboek van Strafvordering onderkent drie hoofdfasen van strafprocesrecht: de
strafvordering in eerste aanleg, de fase van de rechtsmiddelen (verzet, appel, cassatie
en herziening), en de fase van de tenuitvoerlegging of executie'. Wat betreft de
strafvordering in eerste aanleg maakt het wetboek verder onderscheid in het opspo-
ringsonderzoek, het gerechtelijk vooronderzoek, de fase omtrent beslissing tot verde-
re vervolging en aanhangig maken van de zaak ter terechtzitting, en de zittingsfase2.

Bezien vanuit de procedurele gang van zaken rondom strafzaken en op de parketten,

laten zich ook andere fasen in de strafrechtsketen onderscheiden. Dit betreft onder-

meer:

A. het traject van strafzaken bij de opsporingsinstanties (politie, bijzondere opspo-
ringsdiensten);

B. het traject van overdracht van zaken van de opsporingsinstantie naar het Open-
baar Ministerie;

C. het traject bij het Openbaar Ministerie vanaf de inschrijving aldaar tot aan de
hoofdbeslissingen van het OM (sepot, transactie, dagvaarden);

D. de gang van zaken rondom de hoofdbeslissing en de wisselwerking hierbij tus-
sen OvJ en parketsecretaris3;

E. het traject na de hoofdbeslissing: de verdere administratieve afwerking (sepot,

transactie) en de zittingsvoorbereiding en het aanhangig maken van de zaak ter

zitting (in geval van dagvaarden);

F. de fase van de zitting tot en met de uitspraak in eerste aanleg;

Respectievelijk boek II, boek III en boek V van het Wetboek van Strafvordering.
Respectievelijk Titel I, III, IV jo V, en VI van het Wetboek van Strafvordering.
De fase van het gerechtelijk vooronderzoek (instelling, bij de rechter-commissaris, sluiting) loopt
grotendeels parallel aan de fasen C en D. Om deze reden is ervan afgezien het GVO als zelfstandig
traject op te nemen. Mogelijke problemen rondom het GVO worden in beide fasen aan de orde
gesteld.
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G. de fase van de 'follow up' na de terechtzitting tot en met de behandeling in
tweede aanleg of in cassatie;

H. de fase van de executie- of tenuitvoerlegging.

In elk van deze fasen functioneren de genomen beslissingen en knelpunten als een
soort filter: ze bepalen in hoge mate óf er een vervolgtraject in de keten is, en zo ja,
welke beslissingen of knelpunten zich daar weer kunnen of zullen voordoen. Ver-
schillende trajecten kunnen ook gelijktijdig worden afgelegd. Dit kan tot interferen-
tie leiden. Zo kan het traject bij de opsporingsinstanties gedeeltelijk parallel lopen
met het voortraject van het OM. Hierdoor kunnen weer andere problemen ontstaan.

7.3 Inventarisatie van mogelijke knelpunten

Voor elk van bovenstaande fasen werd langs empirische weg, op basis van concrete
dossiers van vormfouten afkomstig uit het kwantitatieve deel van dit onderzoek,
geïnventariseerd welke knelpunten hierbij werden gesignaleerd. Aldus werd een lijst
van mogelijke zwakke plekken in de strafrechtsketen samengesteld. Doel van deze
lijst was enerzijds een empirische index van mogelijke knelpunten tot stand te bren-
gen. Het streven was hierbij gericht op volledigheid. Anderzijds vormt de index de
basis voor verdere selectie van casus.

De samenstelling van de lijst geschiedde door een wekelijks teamoverleg bestaande
uit prof.mr. G.J.M. Corstens en prof.mr. A.J.M. Machielse namens de vakgroep
Strafrecht van de Katholieke Universiteit Nijmegen, mr.drs. A.G.P. van Ruth namens
het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) en mr. H.V. Koppe
namens de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (CDWO) van het
Ministerie van Justitie.
In het navolgende worden de empirisch geconstateerde knelpunten per traject kort
beschreven. Hierbij wordt tevens een indicatie gegeven voor de vraag in hoeverre de
geconstateerde knelpunten structureel van aard zijn, dit wil zeggen of zij op alle, op
het merendeel of slechts op enkele parketten voorkwamen.

A. Traject van de opsporingsinstanties
In het politie- en opsporingstraject werden de volgende broze plekken onderschei-
den:
- alcoholcontroles. Op vrijwel alle onderzochte parketten deden zich knelpunten

voor wat betreft de voorwaarden die aan alcoholcontroles worden gesteld in
geval van (mogelijk) rijden onder invloed. Dit raakt met name de gang van za-
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ken rondom de ademanalyse en de 20-minuten termijn'. Daarnaast doen zich

soms problemen voor terzake van de bloedproef en de contra-expertise;

onrechtmatig of onzorgvuldig politie-optreden. Op eveneens de meeste onder-

zochte parketten leek men van tijd tot tijd te worden geconfronteerd met on-

rechtmatig of onzorgvuldig politie-optreden. Dit varieerde van onzorgvuldig

recherchewerk tot ongelegitimeerd handelen;

kwaliteit processen-verbaal. Op alle onderzochte parketten lijken knelpunten

voor te komen inzake de kwaliteit van de ingestuurde processen-verbaal van met

name de reguliere politie. In het bijzonder de reactie van het OM is hier relevant

(wordt aanvulling gevraagd, teruggekoppeld aan de opsporingsinstantie, enzo-

voort);

delegatie transactiebevoegdheden en toezicht OM. Op een aantal onderzochte
parketten was al in het onderzoeksjaar 19922 sprake van projecten waarbij
transactiebevoegdheden in het kader van een lik op stuk-beleid van het OM
werden gedelegeerd aan de politie. Dit betrof vooral eenvoudige zaken als art.
26 WVW (rijden onder invloed) en eenvoudige winkeldiefstal. Hierbij bleken
zich soms problemen voor te doen terzake van het toezicht en de afstemming
met het OM. Transacties werden niet goed geregistreerd of klaarblijkelijk niet
goed doorgegeven;
bijzonder onderzoek door speciale rechercheteams. Op een aantal van de onder-

zochte parketten werden knelpunten gesignaleerd met betrekking tot opsporings-

onderzoek van een grootschalig en langdurig karakter. De knelpunten centreer-

den zich hier vooral rond het toezicht van het OM, de tussentijdse vervanging

van OvJ's, en het beslag op tijd en menskracht van het OM.

B. Traject van de overdracht en inschrijving op het parket
Het traject van overdracht en inschrijving is wat mogelijke knelpunten betreft vrij
beperkt gebleven. Dit wordt deels veroorzaakt doordat werd gevaren op het kompas
van voorhanden justitiedossiers. Mogelijke knelpunten als strafzaken die ten onrech-
te niet worden overgedragen, worden langs deze weg niet getraceerd.
Een tweetal knelpunten werd desondanks gesignaleerd: de verkeerde inschrijving
(als misdrijf terwijl er sprake is van een overtreding; bij het verkeerde gremium) en
de dubbele inschrijving.

2

Dit betrof in het bijzonder de voorgeschreven 20-minutentermijn: ademanalyse dient 20 minuten of
meer ná vordering tot medewerking aan de ademanalyse of, indien deze vordering niet gedaan is,
het tijdstip van het eerste contact met verdachte te worden verricht.
Sinds 15 oktober 1993 heeft de politie de wettelijke geregelde bevoegdheid tot transigeren, voorzo-
ver het misdrijven betreft die bij algemene maatregelen van bestuur zijn aangewezen. De politie
oefent deze bevoegdheid uit onder toezicht van het OM.
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C. Traject vanaf de inschrijving tot de hoofdbeslissing OM
In het voortraject bij het OM werden op alle onderzochte parketten in meerdere of

mindere mate knelpunten gesignaleerd. De problemen centreren zich voornamelijk

rond de interne communicatie. De volgende knelpunten werden aangetroffen:

- coordinatie tussen administratieve afdelingen onderling. Op de meeste onder-

zochte parketten lijken zich binnen het administratieve circuit de nodige proble-

men voor te doen. Zaken blijven hierdoor te lang liggen of worden anders afge-

daan dan oorspronkelijk beoogd;

- coordinatie tussen administratie en parket-secretaris. Op alle onderzochte par-
ketten werden communicatiestoornissen tussen de administratie en de parket-
secretarissen aangetroffen. Dit lijkt zich vooral te wreken bij het dagvaarden;

- coordinatie tussen parketsecretaris en OvJ'. Op alle onderzochte parketten wer-
den voorbeelden van gebrekkige communicatie tussen OvJ en parket-secretaris
aangetroffen. Met name de terugkoppeling van en naar de zitting (bijvoorbeeld
na een nietig verklaarde dagvaarding) is een zorgenkind;

- coordinatie tussen OvJ's onderling. Communicatiestoornissen tussen OvJ's
onderling uiten zich op enkele van de onderzochte parketten vooral op het vlak
van de overdracht van zaken en bij de begeleiding van RAIO's of recent aange-
stelde officieren.

D Hoofdbeslissing OM
Communicatiestoornissen tussen OvJ en de parket-secretaris bleken soms tot beslis-
singen (sepot, transactie, dagvaarden) te leiden die op basis van het dossier minder
inzichtelijk waren of in sommige gevallen als kennelijk foutief waren te duiden. Op
een aantal van deze beslissingen is dan ook nader nagegaan. In een enkel geval tot
slot, is sprake van een beslissing die in strijd is met formele OM-beleidsprioriteiten)
terzake.

E Traject na de hoofdbeslissing (verwerking, zittingsvoorbereiding, aanhangig
maken)
In dit traject doen zich bij alle onderzochte parketten problemen voor. Drie clusters
van knelpunten zijn te onderscheiden: de appointering van strafzaken (vooral bij de
meervoudige kamer (MIK)), de betekening van dagvaardingen en oproepingen, en
uiteindelijk de inhoud van de dagvaarding en de bewoordingen van de telasteleg-

Deze categorie heeft gedeeltelijk overlap met categorie D, het traject van de beoordeling. Voorzover
communicatiegebreken gevolgen hebben gehad voor een correcte beoordeling van de zaak is dit
onder D opgenomen. Andere gesignaleerde communicatiegebreken zijn op deze plaats samenge-
bracht.
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ging. De beide laatste knelpunten kwamen overigens ook al uit het kwantitatieve

deel van dit onderzoek naar voren.

F Fase van de terechtzitting
De fase ter terechtzitting kent meerdere knelpunten. Dit uit zich onder andere in de
vóórvragen van het strafproces. Naast mogelijke nietigheid van de dagvaarding -
veelal resultante van de onder punt E geconstateerde problemen - werden de volgen-
de clusters gesignaleerd: rondom de vraag van de ontvankelijkheid van het OM (als
gevolg van undue delay, eerdere sepotmededeling of kennisgeving van niet-verdere
vervolging, afwijking van eigen opsporingsbeleid, enzovoort), en in de - soms narri-
ge - verhouding tot de rechter. In een enkel geval is ook de bevoegdheid van de
rechter aan de orde gesteld of vragen die hiermee verband houden (follow up naar
een wel-bevoegde rechter).

G Foloow up-traject (appel en cassatie)
In dit traject kwamen uit de dossiers drie clusters van mogelijke knelpunten naar
voren. Deze hadden op de onderzochte parketten vooral betrekking op de klaarblijke-
lijk geringe neiging van OvJ's om appel in te stellen tegen uitspraken die ten nadele
van het OM zijn, bijvoorbeeld indien de OvJ - betwistbaar - niet-ontvankelijk werd
verklaard. Dit komt op alle onderzochte parketten voor. In de tweede plaats worden
in sommige gevallen officiersappellen later weer ingetrokken en in de derde plaats
ondervindt het appel klaarblijkelijk vertraging in het traject bij het Hof.

H Traject van executie op tenuitvoerlegging
Ten aanzien van het executietraject doen zich bij de meeste onderzochte parketten
vooral problemen voor inzake de betekening van het (verstek)-vonnis, de vordering
tenuitvoerlegging en de soms gebrekkige dossiervorming waardoor (latere) executie
niet goed meer mogelijk is.

7.4 Selectie van casus en respondenten. Topiclijst en veldwerk

Selectie
Op basis van de aldus empirisch samengestelde lijst zijn op de onderzochte parketten
74 casus onderzocht. Case-studies zijn het meest geschikt om verklaringen te vinden,
waarom en hoe bepaalde verschijnselen zich in levensechte situaties voordoen.

1 Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.2 (met noot).
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De selectie van zaken geschiedde door het eerdere genoemde teamoverleg en werd

geleid door de volgende criteria. Geselecteerd werden zaken die:

- representatief leken voor gesignaleerde knelpunten binnen (de verschillende
fasen van) de strafrechtsketen;

- waarvan enig inzicht werd verwacht wat betreft het feitelijk functioneren van de
betrokken-organisaties of de strafrechtsketen als geheel;

- waarvan de genomen beslissingen - vanuit strafrechtelijk oogpunt - betwistbaar
leken dan wel onduidelijk was hoe men in redelijkheid tot die beslissing had

kunnen komen;
- waarvan de dossiers duidelijke onregelmatigheden vertoonden (oninzichtelijk,

ontbrekende stukken, veelvuldige correspondentie, enzovoort).

Een volledige lijst van de aldus geselecteerde casus is te vinden in bijlage 3.

Respondenten
Van de aldus geselecteerde strafzaken werden vervolgens de functionarissen bena-

derd die bij de zaak rechtstreeks betrokken zijn geweest en die voor het gesignaleer-

de knelpunt relevante informatie konden verstrekken. Dit betrof zowel vertegen-

woordigers van het OM (OvJ's, parket-secretarissen, administratief medewerkers,

parket PG), als vertegenwoordigers van de zittende magistratuur (rechters, griffie),

politiefunctionarissen en raadslieden. In totaal zijn met 121 betrokkenen gesprekken

gevoerd (voor een overzichtslijst van respondenten: zie bijlage 1). Elk knelpunt kon

op deze manier vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Topiclijst

De bij de vraaggesprekken gehanteerde topiclijst was primair gericht op het achter-

halen van structurele oorzaken en factoren voor vormfouten. Daartoe bestond zij uit

drie 'lagen'. Op het eerste niveau werd getracht de concrete casus te reconstrueren

en de factoren op te sporen die tot problemen rond deze zaak leidden. Vervolgens

werd aan de orde gesteld of de gevonden oorzaken vaker voorkwamen dan wel of dit

slechts incidenteel het geval was. Op deze wijze kon worden nagegaan of de gecon-

stateerde oorzaken en factoren een structureel dan wel een incidenteel karakter had-

den. Tot slot werden de respondenten meer in zijn algemeenheid gevraagd naar hen

bekende oorzaken en factoren voor vormfouten. De topiclijst werd in een korte pilot-

studie op één parket uitgetest.
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Veldwerk

Het veldwerk vond, als eerder' vermeld, plaats in de periode februari-maart 1994.

Het werd in goed overleg persoonlijk verricht door de auteurs van dit deel van het

onderzoek, hierbij secretarieel gesteund door mw. N. Arts en mw. Ch. Lagarde.

Uitspraken gedaan door gesprekspartners, werden - vaak woordelijk - genoteerd. Het

materiaal werd vervolgens geanalyseerd met behulp van het computerprogramma

Kwalitan2. Dit is een programma dat oorspronkelijk is ontwikkeld ter ondersteuning

van de procedures voor de gefundeerde theoriebenadering, maar ook geschikt is voor

andere benaderingen van kwalitatief materiaal. De basisprocedure is, dat inhoudelijk

relevante tekstfragmenten (scenes) in het onderzoeksmateriaal worden gecodeerd

met behulp van één of meer trefwoorden. Tijdens de analyse kunnen in deze tref-

woorden nadere verfijningen worden aangebracht en kan worden toegewerkt naar

een conceptueel kader, waarbinnen begrippen steeds nauwkeuriger worden gedefi-

nieerd.

7.5 Waardering van bevindingen

Een onderzoeksontwerp is niet alleen een concreet werkplan, maar in de eerste plaats
een strategisch model voor een empirisch onderbouwde en logisch-consistente be-
wijsvoering3. De centrale vraag is derhalve of een (kwantitatief en kwalitatief) on-
derzoeksontwerp voldoet aan eisen van wetenschappelijke bewijsvoering.
Een van de voorwaarden hiervoor is de betrouwbaarheid van de gevonden onder-

zoeksresultaten. Betrouwbaarheid kan worden opgevat als de mate waarin verschil-

lende onafhankelijke beoordelaars het met elkaar eens zijn over een bepaalde situa-

tie. Betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek kan worden vergroot door zogenaam-

de peer debriefing, peer examination of consensual validation, dit wil zeggen de

controle op (mogelijk subjectieve) interpretaties door collega-onderzoekers gaande-

weg het onderzoek. Dit is in essentie de methode die in het huidige onderzoek is

gevolgd. Door gelijktijdige inzet van meerdere, ervaren onderzoekers vanuit ver-

schillende instellingen (vakgroep Strafrecht, 1TS en WODC) is getracht de betrouw-

baarheid van de bevindingen te verhogen.

Een andere voorwaarde van wetenschappelijke bewijsvoering is de validiteit van de
gevonden resultaten. Validiteit is de mate waarin de bevindingen overeenkomen met

2

3

Zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.4.6.
Peters, V., F. Wester en R. Richardson, Kwalitatieve analyse in de praktijk en handleiding bij Kwa-
litan, Versie 2, Nijmegen: ITS, 1989.
Hutjes. J.M. en J.A. van Buuren, De gevalsstudie. Strategie van kwalitatief onderzoek, Amster-
dam/Heerlen 1992, pp. 50 en verder.
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de werkelijkheid. Validiteit staat in beginsel los van de betrouwbaarheid van de
bevindingen: alle beoordelaars kunnen in theorie immers dezelfde fout maken.
Een manier om de validiteit van onderzoeksresultaten te verhogen is deze te vergelij-
ken met andere - in casu kwantitatieve - onderzoeksgegevens, en door middel van de
zogenaamde member-check: gegevens en interpretaties worden gaandeweg het on-
derzoek voorgelegd aan betrokkenen in het veld, om vast te stellen of de door de
onderzoeker gereconstrueerde werkelijkheid ook voor hen herkenbaar is. Responden-
ten zijn dan niet alleen informanten, maar treden funderend en zo nodig corrigerend
op.
In het onderhavige onderzoek is deze werkwijze gevolgd. Gaandeweg is aan (latere)

respondenten het geschetste beeld voorgelegd en gevraagd of dit overeenkomt met

de eigen ervaringen. Indien dit niet het geval is, werd de conclusie bijgesteld of de

gedachte verlaten. De gelaagde structuur van de topiclijst was hierop ingericht. Mo-

gelijke subjectieve beïnvloeding van de zijde van de gesprekspartners (bijvoorbeeld

als gevolg van rationalisaties, tegengestelde belangen, machtselementen, de neiging

om zaken 'af te dekken', enzovoort[) kon worden tegengegaan door alle relevante

betrokkenen bij strafzaken te bevragen.

Een laatste vraag tot slot, betreft de vraag naar de reikwijdte van de bevindingen. In
casu raakt dit met name de vraag of, en zo ja, in hoeverre onderzoek naar vormfou-
ten tevens een beeld geeft van het algehele functioneren van het OM en de straf-
rechtsketen.
Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het beeld inzake vormfou-
ten, zoals dit in de volgende hoofdstukken wordt geschetst, al met al een redelijk
beeld biedt van de problematiek van (oorzaken en factoren voor) vormfouten op de
parketten, in Nederland.
Hoewel in de literatuur aanwijzingen te vinden zijn voor het standpunt, dat onder-
zoek op basis van gemaakte fouten een valide onderzoeksmethode is om het algehele
functioneren van organisaties te beoordelen2, hechten wij er op deze plaats waarde
aan om te vermelden dat algemene uitspraken in het navolgende voorzover deze niet
samenhangen met vormfouten, een voor ons hypothetisch karakter dragen. De lezer
beoordele zelf hoeveel diagnostische waarde op dit punt aan de bevindingen mag
worden toegekend.

2

De onderzoekers hechten er op deze plaats waarde aan om te benadrukken dat van bewuste beïn-
vloeding niet of nauwelijks sprake was. De gesprekken met alle betrokkenen verliepen in een open,
informatieve sfeer.
Bijvoorbeeld in de Signal Detection Theory. Zie D.M. Green en J.A. Swets, Signal detection theory
and psychophysics, New York 1966. Zie ook: H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen en W.A. Wage-
naar: Dubieuze zaken. De psychologie van het strafrechtelijk bewijs. Amsterdam/Antwerpen 1992.
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8 Opsporing van strafbare feiten

8.1 Inleiding

De politie spoort strafbare feiten op onder gezag van het OM. Dit geldt ook voor
andere opsporingsinstanties, met uitzondering van zaken die de belastingen, douane
of accijnzen betreffen. Het gezag over de politie bij de opsporing van strafbare feiten
wil overigens niet zeggen, dat bij iedere strafzaak de opsporing door een officier van
justitie wordt geleid. In de meeste gevallen treedt de politie naar aanleiding van een
aangifte of een eigen actie zelfstandig op. In deze gevallen neemt het OM veelal pas
kennis van een strafzaak na insturing van een proces-verbaal door de politie. Alleen
bij ernstige strafbare feiten (bij voorbeeld moord of fraude) neemt een officier deel
aan het opsporingsonderzoek. Dit is ook het geval indien de officier het gebruik van
bijzondere dwangmiddelen moet toestaan.
De relatief grote mate van autonomie van de politie wil overigens niet zeggen, dat er
tussen het OM en de politie geen overleg plaatsvindt. Integendeel, op vele niveaus
plegen het OM en de politie regelmatig te praten over het stellen van prioriteiten bij
de opsporing door de politie, het aanleveren van processen-verbaal, de kwaliteit van
de processen-verbaal, het sepot-beleid van de politie, beslag en betekening door de
politie, en dergelijke. Denk in dit verband ook aan de piketdienst van het OM, waar-
door de politie steeds een aanspreekpunt heeft. Op deze wijze vervult het OM veelal
het toezicht op de opsporing. Ook bestaan er afspraken tussen het OM en de politie
dat bij twijfel de politie een zaak alleen doorzet na overleg met het OM. Is de offi-
cier, bij voorbeeld, van mening dat het bewijs voor de zaak aan de magere kant is,
dan doet de politie er wijs aan de zaak niet verder door te zetten. Doet zij dit toch,
dan dreigt immers seponering door het OM.
Duidelijk is dat onzorgvuldig optreden of slordigheden van de politie tot verstorin-
gen in de strafvervolging kunnen leiden. Indien het OM van oordeel is dat de politie
onrechtmatig heeft opgetreden kan het soms niet anders dan de zaak seponeren. In
andere gevallen kan de zaak nog worden gecorrigeerd. Denk in dit verband aan het
verzoek aan de politie om een aanvullend proces-verbaal op te stellen. Maar ook in
het laatste geval kan er van een verstoring in de strafvervolging sprake zijn, bijvoor-
beeld door de vertraging die dit met zich meebrengt. Voor het OM is het van het
belang niet alleen formeel met het gezag over de politie ten aanzien van het opspo-
ren van strafbare feiten te zijn bekleed, maar deze gezagsrol daadwerkelijk ook te
gebruiken, minimaal ter toetsing van het politieoptreden. Niet opgemerkte fouten,
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onzorgvuldigheid of slordigheid van de politie kunnen immers de procesgang (ern-
stig) verstoren.
In dit hoofdstuk komen factoren aan de orde die ten grondslag blijken te liggen aan

verstoringen in de strafvervolging in het traject van de opsporing van strafbare feiten

bij de reguliere politie'. Deze factoren zijn ontleend aan de case-studies, die naar

aanleiding van de dossieronderzoeken zijn uitgevoerd. Deze factoren sprongen tel-

kens weer in het oog. Zij zijn achtereenvolgens gegroepeerd rond de thema's kwali-

teit van politiewerk, leiding over de politie en terugkoppeling aan de politie en uit-

eenlopende belangen.

8.2 Kwaliteit van politiewerk

Zonder deugdelijk proces-verbaal is een doelmatige strafvervolging onmogelijk. Het
OM heeft er dus alle belang bij, dat door de politie processen-verbaal van een goede
kwaliteit worden geleverd, dat wil zeggen processen-verbaal op grond waarvan door
het OM en eventueel de rechter adequate beslissingen kunnen worden genomen.
Controle en toetsing van door de politie naar het OM verstuurde processen-verbaal
zijn dan ook voor het OM van belang. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan bestaat
het reële gevaar, dat bij een besluit tot dagvaarding de zaak stuk loopt. Uit veel van
de casus blijkt, dat binnen het OM men over het algemeen thans niet erg te spreken
is over de kwaliteit van door de politie afgeleverde processen-verbaal. Nu lijkt het
altijd aantrekkelijk om te beweren, dat de situatie in het verleden zoveel beter was.
Maar daar kan aan worden toegevoegd, dat ook door politie-verbalisanten wordt
aangegeven dat in ieder geval de eindcontrole van processen-verbaal bij de politie
(door bijvoorbeeld een ervaren adjudant) voor versturing naar het OM in de afgelo-
pen periode is getaand. Door het streven naar generale taakstelling bij de politie is
bovendien het opstellen van een proces-verbaal naar aanleiding van een strafbaar feit
niet langer vrijwel exclusief een taak voor de recherche.
Een rommelig of slordig proces-verbaal geeft vaak aanleiding tot het vragen van een
aanvullend proces-verbaal door het OM. Dit werkt sterk vertragend. Als voorbeeld
moge onderstaande casus dienen.

Casus: betreft rijden onder invloed. Uit het PV bleek niet duidelijk genoeg dat

het bevel tot medewerking aan de ademanalyse voldoende was begrepen. Aan-

vullende gegevens werden opgevraagd en verkregen. Er volgt een sepot.

Er is onvoldoende materiaal voorhanden om tot uitspraken over bijzondere opsporingsdiensten te
komen.
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29-08-91 Verdachte rijdt onder invloed tegen vangrail. Het 'aankruis-PV' is

onvolledig ingevuld. Het vermeldt geen tijden, en ook niet de om-

standigheden waaruit de weigering medewerking ademanalyse

bleek. Dit laatste had door de brigadier / wachtcommandant van

het bureau waarnaar verdachte was overgebracht, vermeld moeten

worden. Verdachte verklaart 'het zou best kunnen dat ik geweigerd

heb het ademanalyse-onderzoek af te leggen'; het PV vermeldt ook

dat 'verdachte zich bewusteloos houdt'. Er is wel een verificatie- en

informatiestaat bijgevoegd doch deze is niet getoetst bij de gemeen-

te.

Het PV wordt ingezonden naar het parket, en op 08-01 -'92 terugge-

zonden naar de politie met het verzoek de verificatiestaat te laten

controleren. Het verdere verloop is als volgt.

13-01-92 PV binnen bij politie.
22-01-92 Verificatie gevraagd door politie.

11-02-92 Verificatie verstrekt door gemeente.

12-03-92 Zaak ingeschreven op parket'.

21-04-92 Verzoek aanvulling PV ten aanzien van niet-ingevulde tijdstippen
wat betreft de vordering voorlopig ademonderzoek, aanhouding,
bevel medewerking ademanalyse en afsluiting PV.

06-07-92 Binnenkomst aanvullend PV met de gevraagde tijdstippen en afslui-

ting.

29-07-92 Tweede verzoek om aanvulling, nu met betrekking tot de niet-ver-

melde reden voor het niet opvolgen van het bevel medewerking

ademanalyse, en met betrekking tot de vraag waarom geen bloed-

proef is afgenomen?

11-08-92 Binnenkomst aanvullend PV waarin brigadier l wachtcommandant

zegt het zich niet precies te herinneren. Er zijn geen medische rede-

nen of gezondheidstoestanden voor het niet afnemen van bloed-

proef.

20-08-92 Beslissing tot dagvaarding door parket-secretaris.
21-08-92 Beslissing tot sepot door officier.

Uit deze casus blijkt, dat tussen het plegen van het delict en de uiteindelijke beslis-
sing tot seponeren ongeveer een jaar verstrijkt. Veel van die tijd is nodig om van de
politie relevante aanvullende informatie te verkrijgen. Volgens de door ons benader-
de parket-secretaris geven de ook in deze casus gebruikte 'prefab-PV's' veel aanlei-

De zaak was teruggestuurd naar de politie zonder ingeschreven te zijn op het parket.
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ding tot fouten door de politie. Hij was overigens van mening dat er voldoende be-

wijs in de zaak zat. De door hem geraadpleegde officier oordeelde echter anders:

sepot. Bij een in eerste instantie volledig proces-verbaal zou het waarschijnlijk niet

zo ver zijn gekomen. In het algemeen volgt bij overtreding van art. 26 Wegenver-

keerswet krachtens de beleidslijn van het OM immers niet snel een sepot. Van een

sepot kan volgens deze beleidslijn alleen sprake zijn als het technisch juridisch niet

anders kan. Bij alcohol in het verkeer-zaken komt dit herhaaldelijk op alle parketten

voor, zo blijkt uit andere casus. Vooral het niet in acht nemen van de twintig minu-

ten-termijn bij ademanalyse door de politie wordt in dit opzicht genoemd.

Indien niet door het OM wordt gereageerd op rommelige en/of slordige processen-

verbaal volgt later vaak noodgedwongen seponering. Dit is ook het geval als door

het OM een onrechtmatig of onzorgvuldig politieoptreden wordt vastgesteld. Ook

hier geldt, dat bij onvoldoende controle of toetsing ten aanzien van deze aspecten

(ernstige) negatieve gevolgen voor de procesgang dreigen. Het is gebleken, dat die

controle of toetsing soms niet of onvoldoende plaatsvindt. Maar er kunnen zich ook

omstandigheden voordoen, waardoor ondanks de te verwachten problemen rond de

rechtmatigheid van het politieoptreden het OM toch besluit de zaak door te zetten.

Een voorbeeld geeft de volgende casus.

Casus: twee politiemensen in burger (in casu rechercheurs die in een burger-

auto bezig waren met een ander, grootschalig onderzoek) houden een fietser op

de snelweg aan. Deze verzet zich. Een politieman trekt zijn jasje uit (met daarin

zijn legitimatiebewijs) en legt dat in de auto. Er volgt een worsteling. De ande-

re verbalisant gaat (per auto) assistentie halen. Opnieuw vindt er een worste-

ling plaats. Een passant in een auto stopt en bemoeit zich ermee. De verdachte

roept zijn hulp in, ontkent dat de politietitan (die zich niet kan legitimeren

omdat zijn legitimatiebewijs in de auto ligt) politieman is. De passant bedreigt

daarop de politieman; deze laat de verdachte gaan, zegt de passant PV aan en

noteert het nummerbord. Fietser en passant worden gedagvaard wegens res-

pectievelijk verzet (180 Sr.) en belemmering (179 Sr.). Beiden worden vrijge-

sproken.

De parket-secretaris die tot het besluit tot dagvaarding was gekomen, onderkent de
problemen rond het zich niet kunnen legitimeren als politieman. De loyaliteit met de
politie woog in dit geval echter zwaarder dan het risico van een mogelijke vrijspraak.
Uit deze casus blijkt, dat het louter beoordelen van het OM op het aantal vrijspraken
een onevenwichtig beeld oplevert. Afgezien van het feit dat sommige vrijspraken
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volledig terecht zijn omdat, bijvoorbeeld, op de zitting feiten naar boven komen die
eerder onbekend zijn, kan het OM soms welbewust het risico van vrijspraak nemen.

8.3 Leiding over en terugkoppeling aan de politie

Uit veel casus blijkt, dat de leiding over en de terugkoppeling aan de politie ten
aanzien van de opsporing voor het OM problemen oplevert. De gevolgen hiervan
kunnen consequenties hebben voor de procesgang. Uit de onderstaande casus komen
problemen van (gebrekkige) leiding en terugkoppeling tezamen. De casus is een
goede illustratie van de gesignaleerde problemen.

Casus: het gaat om een persoon die gedagvaard wordt inzake diefstal van

personenauto's (in totaal vier) plus enkele andere goederen (gereedschap,

zuurstofflessen). Eerder is sprake van een sepot ten aanzien van diefstal van

twee van de gestolen auto's.

Op de zitting worden door de raadsman stukken overlegd waaruit blijkt dat in

de zaak van de twee gestolen auto's een ander parketnummer is gehanteerd en

geseponeerd. Hoewel er dus feiten overblijven (twee andere auto's, het gereed-

schap en de zuurstofflessen) vordert de OvJ zelf niet-ontvankelijkheid voor de

gehele telastelegging en verklaart de MK de OvJ niet ontvankelijk vanwege het

ne bis in idem beginsel. Wellicht hoefde dit niet: de telastelegging had deels in

stand kunnen blijven. Slechts ten aanzien van een deel van de telastelegging

was eerder geseponeerd.

Uit de gesprekken die naar aanleiding van deze casus met betrokkenen (officier,
parket-secretaris, medewerker administratie, politie-verbalisanten) zijn gevoerd,
komt het volgende beeld naar voren. In januari 1991 stelt de politie een summier
proces-verbaal op. Op basis van dit summiere proces-verbaal was er (nog) geen
sterke zaak tegen verdachte. In het summiere proces-verbaal wordt aangekondigd,
dat nader onderzoek tegen verdachte loopt en dat een aanvullend proces-verbaal zal
volgen. Het onderzoek verloopt moeizaam: onder andere vergt de inschakeling van
het Gerechtelijk Laboratorium veel tijd. In oktober 1991 volgt het met een 'A-tje'
gemarkeerde aanvullende proces-verbaal. Het aanvullende proces-verbaal wordt als
zodanig niet herkend en wordt onder een nieuw parketnummer ingeschreven. De
officier heeft voor een gedeelte van de zaak in april 1991 al een beslissing tot sepo-
neren genomen. Van deze sepot-beslissing is de politie niet op de hoogte.
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De gebrekkige communicatie tussen OM en politie blijkt ook uit de volgende casus

Casus: alcoholcontrole. OvJ komt er op de zitting achter dat het PV onvol-

doende uitgebreid is, en vraagt en krijgt aanhouding van de zaak. OvJ vraagt

de verbalisant om een aanvullend PV, maar krijgt dit niet. De OvJ wordt hier-

door op de latere zitting geconfronteerd met vrijspraak.

Pas kort voor de tweede zitting wordt opgemerkt, dat het gevraagde aanvullende

proces-verbaal nog ontbreekt. De verbalisant wordt gebeld, die zegt toe dat hij een

aanvullend proces-verbaal zal maken. De politie-verbalisant ziet hier echter toch

vanaf. Volgens hem staan de gevraagde aanvullende gegevens al in het oorspronke-

lijke proces-verbaal. 'Ik maak gewoon mijn PV's en gooi ze over de muur. Wat het

OM er meedoet is hun zaak. Je hoort nooit wat terug en daar heb ik ook geen be-

hoefte aan.' Voor de officier is het dan kort dag. Hij komt dan na aanhouding voor

de tweede maal op de zitting, wetende dat er vrijspraak zal volgen.

Uit beide casus komt naar voren dat de werkzaamheden van het OM en de politie
niet altijd even goed op elkaar zijn afgestemd. Beide casus staan bovendien niet
geïsoleerd. Zij illustreren structurele pijnpunten voor het OM, die ontstaan door
hiaten in leiding over en terugkoppeling aan de politie bij de opsporing van strafbare
feiten.

Bovendien blijkt het OM soms vooral te vertrouwen op leiding en terugkoppeling
via korpsleiding of andere politiechefs. Dit vertrouwen op de invloed van het politie-
management op de werkvloer is vaak niet effectief. In veel gevallen komen signalen
van boven niet door op de werkvloer, maar ook is de bereidheid signalen van boven
serieus te nemen niet altijd aanwezig: 'wachten tot het weer is overgewaaid' is niet
ongebruikelijk volgens een ervaren politie-verbalisant.

8.4 Uiteenlopende belangen

Het formele gezag van het OM over de politie ten aanzien van de opsporing van
strafbare feiten staat niet gelijk aan het beschikken van machtsmiddelen ten opzichte
van de politie. Als de politie geen gevolg geeft aan wensen van het OM kan het OM
vaak niet anders dan dit als een gegeven te accepteren. Met de woorden van een
officier. 'Een conflict leidt alleen tot ongewenste publiciteit over de machteloosheid
van het OM.'
Duidelijk is dat belangen van de politie en het OM kunnen uiteenlopen. Zo lijken
voor de politie doeleinden vooral geoperationaliseerd te zijn in oplossingspercenta-

84



ges van misdrijven; voor het OM lijkt echter vooral het aantal telasteleggingen te

tellen. Beide zijn niet altijd te verenigen: een oplossing van een zaak door de politie

kan onvoldoende bewijs opleveren om tot een dagvaarding over te gaan, waardoor

een sepot volgt. Interventie op het politiebureau van het OM om het aantal techni-

sche sepots terug te dringen, kan daarentegen haaks staan op het streven van de

politie naar verbetering van het oplossingspercentage van misdrijven, maar kan veel

onnodig werk door de politie voorkomen.

Voor het OM is het vaak lastig om invloed uit te oefenen op het stellen van prioritei-
ten door de politie en de wijze van afdoening aldaar. Dit blijkt volgens een aantal
van onze zegslieden ook vaak op het tripartite overleg. De samenwerking tussen
burgemeester en korpschef verloopt in veel gevallen meer in harmonie. Volgens een
officier van justitie eerste klasse vormen burgemeester en korpschef dikwijls een
soort bolwerk, waardoor het voor het OM moeilijk is invloed uit te oefenen. 'Alleen
vaardige onderhandelaars namens het OM kunnen dat. Niet iedere hoofdofficier
beschikt over die vaardigheden.' De eventuele gevolgen hiervan ten aanzien van
vormfouten komen echter geheel voor rekening van het OM.
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9 Hoofdbeslissing OM

9.1 Inleiding

Na overdracht van de zaak door de opsporingsinstantie volgt inschrijving van de
zaak op het parket en dient het OM tot een beslissing te komen: sepot, transactie of
dagvaarding. De wijze waarop strafzaken dit traject bij het OM doorlopen is afhan-
kelijk van de aard van de strafzaak. Te onderscheiden zijn:
- de eenvoudige 'loopzaken': kleinere strafzaken, die door opsporingsinstanties

zonder voorafgaand contact met het OM worden ingezonden;

- strafzaken waarin voorgeleiding en/of voorlopige hechtenis van verdachten heeft
plaatsgevonden, of waarvan de aard van het opsporingsonderzoek tussenkomst
van een OvJ of rechter-commissaris vereist (bijvoorbeeld voor dwangmiddelen).

De volgende paragraaf (9.2) is gewijd aan het traject van de loopzaken. Het be-
schrijft de voorselectie, het vervolgtraject en de respectieve knelpunten. In paragraaf
9.3 komt het traject van de niet-loopzaken aan de orde en de structurele knelpunten
die hiermee gepaard gaan.

9.2 Traject van de loopzaken

Loopzaken vormen de grootste bulk van strafzaken op het parket. Het betreft hier
relatief eenvoudige zaken die, indien het tot een terechtzitting komt, voornamelijk bij
de politierechter terecht komen.
Deze zaken worden zonder vooraankondiging bij het parket ingezonden. Het grootste
knelpunt is hiermee direct gegeven: het is de politie die hier aanstuurt, niet het OM.
Uit veel casus komt naar voren dat het OM doorgaans weinig tot geen invloed heeft
op de kwaliteit én kwantiteit van de ingezonden processen-verbaal; dit ondanks
afspraken in het tripartite overleg over het stellen van prioriteiten bij de opsporing of
het quoteren van de aantallen processen-verbaal.
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9.2.1 Voorselectie

Op alle zes onderzochte parketten is een spanning te constateren tussen een effi-

ciënte én correcte verwerking van loopzaken. Om de stroom beheersbaar te maken

worden zaken doorgaans voorgeselecteerd. Dit gebeurt op drie manieren:

voorselectie bij de politie. Zaken worden vanuit een oogpunt van proces-econo-

mie reeds op het politiebureau beoordeeld door (meestal) de parket-secretaris. Dit

voorkomt veel onnodig werk (opmaken van PV, inzending, administratieve ver-

werking). Op één parket zijn parket-secretarissen gestationeerd op het (hoofd)-

bureau;

voorselectie door de administratie. Op een drietal parketten is het gebruik dat de

administratie de binnengekomen zaken selecteert in 'eenvoudige' zaken (= zaken

die zich lenen voor afdoening door middel van een sepot of transactie) en niet-

eenvoudige zaken (zaken geëigend voor dagvaarding), dan wel in politierechter-

zaken en meervoudige kamerzaken. Strafzaken verkrijgen een bepaalde aandui-

ding en worden vervolgens naar de verschillende trajecten doorgeleid;

voorselectie door middel van filterbijeenkomsten. Op twee parketten worden

binnengekomen zaken gefilterd door parketsecretarissen in aanwezigheid van een

OvJ. Filtering is een eerste, marginale beoordeling van het dossier. Vervolgens

volgt toegeleiding naar het 'eenvoudige' (sepot, transactie) of het dagvaardings-

traject.

Elk type voorselectie heeft - aldus de gesprekspartners - naast voordelen ook knel-

punten. Wat betreft de voorselectie bij de politie wordt gesteld dat dit gunstig is voor

een efficiënte verwerking en voor het cijfermatige beeld van het parket. De politie

behoeft minder processen-verbaal te maken. Er wordt minder technisch of beleids-

matig geseponeerd. De doorloopsnelheid van strafzaken is doorgaans hoger.

In de praktijk betekent voorselectie bij de politie echter soms ook een verschuiving
van problemen. De knelpunten in de strafrechtsketen worden minder zichtbaar. De
inzet van parket-secretarissen op politiebureaus betekent toch een groot beroep op de
bestaande capaciteit. De detachering vergroot de delegatie aan de parketsecretaris.
Het parket - lees: de OvJ - verliest aan controlemogelijkheden. Wel kan er sprake
zijn van verbetering van de kwaliteit van het politiewerk en verhoging van de ar-
beidssatisfactie bij parketsecretarissen.
Ook wordt soms gevreesd, dat te grote aanwezigheid van het OM op het politiebu-
reau tot een te snelle keuze voor strafrechtelijke afdoening kan leiden. Andere, meer
bestuurlijke, wijzen van afdoening kunnen hierdoor in het gedrang komen. Het be-
oogde resultaat - vermindering van aantal strafzaken - wordt door deze aanzuigende
werking (deels) weer teniet gedaan.
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Een aantal gesprekspartners geeft tot slot aan, dat gewaakt moet worden voor een
ongewenste vermenging van opsporing en vervolging, welke mogelijk het gevolg is
van een bestendige aanwezigheid van het OM op het politiebureau. Goede afstem-
ming - doorgaans toegejuicht - dient niet zo ver te gaan dat sprake is van vermen-
ging van bevoegdheden en verantwoordelijkheden: een zekere distantie - en vertra-
gingsfactor - in de strafrechtsketen tussen politie en OM verdient de voorrang.

Voorselectie door de administratie heeft als belangrijkste knelpunt dat de eerste - en
in de praktijk vaak cruciale - beslissingen in strafzaken op zeer laag niveau in de
organisatie worden genomen. Lagere echelons zijn vaak minder goed in staat dos-
siers op hun inhoudelijke merites te beoordelen. Toezicht hierop van de zijde van
hogere echelons ontbreekt veelal.
De toegeleiding naar een bepaald traject heeft bovendien invloed op de besluitvor-
ming door hogere echelons. Uit het dossieronderzoek komt meerdere malen naar
voren dat zaken stuk lopen doordat de eerste toegeleiding niet correct was. De enkele
aanwezigheid van bijvoorbeeld een bepaalde kaft om het dossier of een bepaalde
kleur sticker op de kaft, dan wel het feit dat de zaak zich in een bepaalde stroom
bevindt, zet hogere echelons soms op het verkeerde been. Overdracht naar andere
trajecten geschiedt sporadisch en pas naar aanleiding van concreet ervaren knelpun-
ten: de parket-secretaris komt er niet goed uit; de OvJ merkt ter zitting dat de zaak
toch minder eenvoudig is dan het lijkt; of bijvoorbeeld de politierechter acht de zaak
te complex voor een politierechterzitting.

Filterbijeenkomsten tot slot, ondervangen veel van bovenstaande knelpunten. De
besluitvorming geschiedt onder direct toezicht van een OvJ en door gezamenlijk
overleg komt men doorgaans eerder tot interne afstemming.
De kritiek richt zich hier op het arbeidsintensieve karakter van deze wijze van wer-
ken. Bijeenkomsten van meerdere parket-secretarissen inclusief OvJ, worden niet
altijd als even produktief en efficiënt ervaren. Voor een groot aantal eenvoudige
delicten - winkeldiefstallen, rijden onder invloed, enzovoort - is het ook niet nodig.
Met name van de kant van de OvJ's wordt gesteld dat deze hun tijd wel beter kunnen
besteden. Voor grotere parketten tot slot, wordt het gelegde beslag op de capaciteit
sowieso niet haalbaar geacht.

9.2.2 Vervolgtraject

Na voorselectie worden de loopzaken verder voorbewerkt door de administratie.
Zaken worden ingeschreven in COMPAS - het registratie en volgsysteem van het
OM - en het dossier wordt aangemaakt. Hiertoe wordt contact opgenomen met ande-
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re instanties (bijvoorbeeld de justitiële documentatiedienst) en met andere afdelingen

(bijvoorbeeld de financiële afdeling of de afdeling beslag). Daarna wordt het dossier

doorgestuurd naar de parket-secretaris voor beslissing.

Op parketten waar men geen filterbijeenkomsten kent', neemt de parketsecretaris

doorgaans zelfstandig de (voorlopige) beslissing en stelt - indien besloten is tot dag-

vaarden - de concept-telastelegging op. Deze wordt in beginsel voorgelegd aan de

OvJ ter accordering2.

Vervolgens wordt de zaak teruggestuurd naar de administratie. De administratie
zorgt voor de verdere administratieve verwerking (in geval van sepot of transactie)
of voor de voorbereiding voor de zitting (in geval van dagvaarding). Zittingscapaci-
teit wordt gereserveerd (appointering). De dagvaarding wordt uitgestuurd naar ver-
dachte en raadsman. Slachtoffers worden benaderd. Getuigen worden opgeroepen.

Werkorganisatie

Het verloop van het vervolgtraject is afhankelijk van de werkorganisatie op de par-

ketten. Van oudsher kennen parketten een Tayloristische werkorganisatie. Hierin

wordt gekozen voor een functioneel gedifferentiëerde wijze van werken. Dit wil

zeggen, de afzonderlijke taken zijn in afzonderlijke afdelingen ondergebracht (re-

gistratie, parket-secretariaat, zittingsvoorbereiding, executie) en de verschillende

medewerkers verrichten één nauw-omschreven taak. De verschillende fasen in de

afhandeling betekenen dus transport van strafzaken en dossiers van afdeling naar

afdeling. Dit gebeurt meestal door bodes.

Momenteel wordt op een aantal parketten geëxperimenteerd met de invoering van
een geintegreerde werkorganisatie of unitsysteem3. In dit model worden alle admi-
nistratieve taken met betrekking tot een strafzaak binnen één en dezelfde unit ver-
richt. Strafzaken behoeven hierdoor niet zo te 'reizen'. Elke unit bestaat hiertoe uit
verschillende soorten medewerkers. De units zelf zijn verdeeld naar regio's van het
arrondissement of naar 'stroom' (kantongerechts-, politierechter- of meervoudige
kamer-stroom).
Een unitsysteem is echter niet overal of even ver doorgevoerd. Vooral de OvJ's en -
uit de aard der zaak - ook de zittende magistratuur blijven er buiten. Hiermee is
tevens een belangrijk structureel knelpunt binnen een unit-systeem gegeven. Ook
indien de administratie unitmatig is georganiseerd, betekent dit doorgaans toch nog

Indien sprake is van filtering heeft - als eerder vermeld - de beslissing al eerder plaatsgevonden. De
parket-secretaris voert de beslissing verder uit.
Uit het kwantitatieve deel van het onderzoek komt naar voren dat dit in ongeveer de helft van de
gevallen geschiedt. Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.
Voor de verschillen tussen deze en de eerder genoemde werkinrichtingsvorm, zie: L. ter Horn en H.
Steensma, Recente stromingen in de humanistische beweging, in: J. van Ruysseveldt en J. von
Grumbkow, Kwaliteit van de arbeid. Hedendaagse stromingen, Assen/Maastricht, 1989.

2

3
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dat de belangrijkste schakels in de strafrechtsketen (rechter, griffie, OvJ en - hieraan
aangehangen - vaak ook de parket-secretaris) buiten schot blijven. Snelle verwerking
in het administratieve traject leidt soms tot grotere knelpunten in het vervolgtraject.

Administratieve ondersteuning
In het dossieronderzoek is een aantal casus aangetroffen waaruit blijkt dat in het
vervolgtraject bij de administratieve ondersteuning een aantal dingen mis kan gaan.
Meestal is dit in de praktijk een cumulatief effect van meerdere factoren: vaak lijkt
de wet van Murphy van toepassing te zijn. Een sprekend voorbeeld hiervan is de

volgende casus.

Casus: op 1 augustus 1991 wordt door de politie een proces-verbaal inge-

zonden terzake van overtreding van de opiumwet, gepleegd op 2 oktober

1990. Deze zaak heeft bij de politie dan al 10 maanden op een stapel gelegen.

Bovendien vergeet de politie een kennisgeving inbeslagneming (van de

heroïne) mee te sturen.

Op 11 november 1991 vindt de voorbewerking door de parket-secretaris

plaats: hij besluit tot dagvaarden en verzoekt aan de administratie om de

kennisgeving inbeslagneming op te vragen.

Bij de afdeling beslag komt de zaak vervolgens op een wachtstapel terecht.

De verdere verwerking laat op zich wachten. Op de afdeling beslag zat -

aldus de betrokken medewerkster - 'ik er toen alleen met een uitzendkracht

voor. Een collega was al geruime tijd ziek. Het is dan druk, er ontstaat een

opstopping in de keten (= ontbreken van de akte van kennisgeving), je vergeet

de zaak en voegt de binnengekomen kennisgeving te laat. Bovendien was er

net een nieuwe chef. Er was toen weinig controle op het werk.'

Pas op 30 september 1992 - nadat de kennisgeving al weer geruime tijd op

het parket binnen was - komt de zaak van de administratie terug bij de parket-

secretaris. Deze besluit de zaak vervolgens in overleg met de zaak-officier te

seponeren (sepot 03). Het is dan op twee dagen na twee jaar geleden dat het

delict werd gepleegd.

Deze eenvoudige casus is een goed voorbeeld van een aantal, vaak cumulerende
knelpunten in de administratieve sfeer op parketten. Naar aanleiding van deze casus
merken wij het volgende op:
- afhankelijkheid. Het OM is voor verdere verwerking veelvuldig afhankelijk van

wat andere instanties aanleveren. Dit is vaak een bron van vertraging. Zaken
komen hierdoor 'op de wacht te staan'. In casu werd dit veroorzaakt door de
politie: uit andere casus komt naar voren dat dit bijvoorbeeld ook de justitiële
documentatiedienst of het bevolkingsregister kan zijn;
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stapels. Zaken die niet direct kunnen worden afgehandeld of om wat voor reden

'van de band aflopen' belanden doorgaans op de beruchte stapels. Opgestapelde

dossiers hebben op vrijwel alle onderzochte parketten de neiging een zelfstandig

leven te gaan leiden. Een belangrijke factor hierin is het zogenaamde 'fifo-sys-

teem' dat door de meeste administraties wordt gehanteerd: dossiers die het eerst

binnenkomen worden het eerst afgehandeld. De laatst binnengekomen zaken

komen onder op de stapel te liggen ongeacht de eventuele urgentie. In de woor-

den van een raadsman: 'de verdediging hoeft niet eens voor de verdere vertraging

te zorgen, dat doet het apparaat zelf wel';

routinematige afdoening. De verwerking van strafzaken geschiedt vaak routine-
matig en over 'allerlei anonieme schakels en tussenschijven'. Het dossier wordt
behandeld - zoals in casu door de parketsecretaris - en zonder meer doorgestuurd
naar het volgende station, en zo verder. Terugkoppeling ontbreekt veelal;
gebrek aan slagvaardigheid. De gevolgde werkwijze kenmerkt zich vaak door
een gebrek aan slagvaardigheid en flexibel vermogen. Strafzaken die om enigerlei
reden vertraging oplopen, worden vrij snel sleepzaken en 'als je iemand iets
vraagt, dan hoor je het apparaat zuchten'. Dit werkt ook door als er hobbels in
de verwerking ontstaan: het probleem verschuift zich dan per schakel in de keten;
capaciteitsgebrek. Op de meeste parketten kampt men met structurele capaci-
teitstekorten en uitval van ervaren personeel op administratieve afdelingen. Een
factor hierin is niet alleen chronisch gebrek aan middelen, maar ook het feit dat
men weinig tot geen carrièreperspectieven kan aanbieden. De zo ontstane knel-
punten worden opgelost met tijdelijke krachten;
controle en toezicht op de afdeling. Eén van de gevolgen van capaciteitsgebrek is
ondermeer dat leidinggevenden zelf gaan participeren in het primaire proces: het
zogenaamde 'gaten vullen'. Het feitelijk leidinggeven en het toezicht op de uit-
voering is hierdoor aan kwaliteitsverlies onderhevig. Uit de vraaggesprekken
komt naar voren dat veel leidinggevenden regelmatig voor de keuze 'correct
werken of produceren' staan. Ook uit andere casus komt naar voren dat dit laatste
een belangrijke bron van vormfouten is op de onderzochte parketten. Het leidt
vaak tot een groot aantal onnodige en 'eenvoudige' fouten (verkeerde namen,
plaatsnamen, data, enzovoort), bijvoorbeeld in de telastelegging. Dit komt dan
pas op de zitting tot uiting en leidt tot vrijspraak;
controle en toezicht op het traject als geheel. Een andere belangrijke bron van
vormfouten is het ontbreken van controle en toezicht op het traject als geheel.
Fouten of knelpunten worden pas laat gesignaleerd. Dossiers blijven - zoals in
bovenstaand voorbeeld - onbegrijpelijk lang liggen en kunnen dan niet, of slechts
met zeer veel moeite, weer worden verwerkt;
reageren achteraf. Door gebrek aan preventief toezicht op afdelingen en op het
voortraject als geheel gaat beschikbare capaciteit van hogere echelons onnodig
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verloren. Hogere echelons - parket-secretarissen, OvJ's - zijn vaak gedwongen

om in individuele gevallen achter fouten en verzuimen aan te rennen, en zich

hierbij bezig te houden met taken van lagere echelons (telefonische contacten,

opvragen aanvullend PV, dossiervorming, administratieve verwerking, enzo-

voort). Een aantal OvJ's verzucht in dit verband dat zij 's avonds doodmoe zijn

van al dat rennen en dan er pas goed aan toekomen om hun zaken voor te berei-

den'. De verbrokkelde structuur van de organisatie en het ontbreken van regulier,

preventief toezicht leidt tot veel onnodig werk en capaciteitsverlies achteraf.

Transitie
Een deel van bovenstaande knelpunten wordt zowel in het landelijk beleid als op de
parketten onderkend. Er wordt getracht om dit tot een oplossing te brengen. Het OM
vertoont hierdoor op veel parketten het beeld van een 'OM in transitie'.
De opeenvolgende veranderingen zijn echter vooral gericht op de werkorganisatie
(invoering unitsysteem), en de verbetering van de procesmatige verwerking van
strafzaken (terugdringing sepots, verbetering doorloopsnelheden, invoering van
COMPAS, enzovoort). Anders gezegd, efficiency-verbeterende maatregelen komen
vrijwel geheel neer op het hoofd van de administratie. De OvJ's zijn vaak geheel of
gedeeltelijk buiten schot gebleven.
Voor veel administratief medewerkers heeft dit een behoorlijke kwantitatieve én
kwalitatieve taakverzwaring betekend. De invoering van COMPAS en unit-systemen
is hen 'door de strot geramd' zonder dat daar vaak extra personeel, voldoende scho-
ling of een goede begeleiding tegenover stond. Weerstand tegen verandering speelt
hierbij ongetwijfeld ook een rol.
Door uiteenlopende gesprekspartners - administratie én OvJ - wordt in dit verband
naar voren gebracht dat zonder meer personeel, extra scholing en het bieden van
carrièreperspectieven 'de rek er wat de administratie betreft enigszins uit is: veel
medewerkers lopen nu al op de toppen van hun kunnen'.

OvJ en parketsecretaris

In het vervolgtraject bij de parketsecretaris en OvJ gaat soms ook het nodige mis,
getuige de volgende casus.

Casus: een minderjarige wordt betrapt op winkeldiefstal. In overleg met de

kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming besluit de OvJ de zaak

af te doen met een waarschuwing ter parkere. De OvJ - duidelijk betrokken

bij de zaak - heeft hiervoor vrij veel moeite gedaan (extra overleg, telefoon-

tjes, enzovoort).
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De minderjarige verdachte verschijnt samen met haar moeder en ontvangt

deemoedig het parketstandje. De OvJ in kwestie stuurt na de berisping het

hoofddossier met een sepotaantekening door naar de administratie voor ver-

dere afwerking.

Vervolgens wordt alsnog gedagvaard. Dit gebeurt op instigatie van de parket-

secretaris die de eerdere sepotaantekening klaarblijkelijk over het hoofd heeft

gezien en hierover ook geen contact heeft gehad met de OvJ.

Een andere OvJ krijgt de dagvaarding later te zien ter appointering en accor-

deert deze beslissing naar eigen zeggen enkel 'op basis van het schaduwdos-

sier van de OvJ'.

Weer een andere OvJ tenslotte is zittings-OvJ. Deze OvJ wordt tenslotte niet
ontvankelijk verklaard op grond van het eerdere sepot.

Deze en andere casus illustreren enkele verschijnselen die de afdoening van loop-
zaken bij de parketsecretaris en de OvJ kenmerken:
- delegatie. Op alle onderzochte parketten is sprake van een vergaande delegatie

van besluitvorming. De besluitvorming in gewone strafzaken is voor een groot
deel in handen gelegd van lagere echelons, waarbij met name de figuur van de
parket-secretaris zich heeft ontwikkeld tot een dragende (machts-)factor en schar-
nierfunctie binnen het OM;

- autonomie. De gedelegeerde besluitvorming vertoont alle kenmerken van een
autonoom proces en gaat vaak buiten de OvJ om. Bij de beslissing tot transigeren
is de OvJ in het geheel niet betrokken. Bij de beslissing tot seponeren of dagvaar-
den doorgaans pas indien de parket-secretaris daar zelf om vraagt of de zaak aan
hem overlegt. Controle vindt veelal steekproefsgewijs plaats;

- afhankelijkheid en sturing. Het gebrek aan overzicht dat hieruit resulteert leidt tot
grote afhankelijkheid van de ondersteuning, bijvoorbeeld inzake de kwaliteit van
de beslissing, de dossiervorming en de zittingsvoorbereiding. In voorkomende
gevallen is het eerder de ondersteuning die de OvJ aanstuurt in plaats van anders-
om;
meerdere OvJ's. Dit wordt mede versterkt doordat het op parketten geen zeld-
zaamheid is dat één en dezelfde strafzaak door meerdere OvJ's wordt behandeld.
Zoals bovenstaande casus laat zien: de zaaks-OvJ is een andere dan de appointe-
rings-OvJ en de zittings-OvJ. Ook een persoonlijk betrokken OvJ als boven-
staande verliest hierdoor elk overzicht;
kloof tussen OvJ's en ondersteuning. Op een aantal parketten is - aldus de ge-
sprekspartners - nog steeds sprake van een 'muur' tussen OvJ's en administratie.
Dit is nog een restant van de oude hiërarchische cultuur op het parket. Onderling
contact is vaak afhankelijk van individuele OvJ's. Gevolg is wel dat ondersteu-
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nende diensten minder gauw geneigd zijn om in voorkomende gevallen de OvJ te
benaderen voor advies;
stuiterende dossiers. Gevolg van deze kloof is dat dossiers soms heen en weer
stuiteren tussen OvJ en ondersteuning en vice versa. Uit bovenstaande casus,
maar ook uit talloze andere, komt naar voren dat dossiers eindeloos heen en weer
lijken te gaan zonder dat het tot een definitieve afdoening komt. De - ongewenste
- gevolgen hiervan komen vaak pas ter zitting tot uiting;
meerdere dossiers. Bijkomend probleem hierbij is het soms in omloop zijn van
meerdere dossiers met verschillende inhoud. In casu stond de sepotaantekening
wel in het hoofddossier, maar niet in het schaduwdossier van de OvJ. Schaduw-
dossiers worden bovendien niet altijd aan andere behandelende OvJ's overgedra-
gen;
complicerende factoren. Tot slot kan een aantal complicerende factoren een rol
spelen. Genoemd worden ondermeer. één verdachte met meerdere strafzaken
(voeging van dossiers), één strafzaak met meerdere verdachten (afsplitsing van
dossiers, processen-verbaal door de politie gescheiden ingezonden); aanvullende
processen-verbaal; de routing van het dossier (dossier ligt bijvoorbeeld bij de
griffie als de OvJ het net nodig heeft); en tekortschietende terugkoppeling van in-
stanties (het dossier moet dan weer terug).

Werkzaamheden. Beleid versus strafzaken
Een belangrijk knelpunt tenslotte wordt gevormd door de huidige taakinvulling van
OvJ's. Onze zegslieden signaleren spanningsvelden tussen de taken van de OvJ.
Het werk van OvJ bevat van oudsher een drietal aspecten': de OvJ als rechterlijke
magistraat (de normatieve, juridische beoordeling in concrete strafzaken); de OvJ als
bestuurlijk ambtenaar en uitvoerder van overheidsbeleid; en de OvJ als dossierver-
werker (waarin vooral de noodzaak tot het werkbaar maken/houden van de werkom-
geving voorop staat).
In vergelijking tot deze typering hebben de werkzaamheden van de OvJ's zich in
toenemende mate ontwikkeld in de richting van beleid en beleidsvoering. Een groot
deel van de werktijd gaat - aldus de meeste gesprekspartners - op aan allerlei beleids-
overleggen.
De nadruk op beleid is ten koste gegaan van de betrokkenheid van OvJ's in individu-
ele strafzaken, en met name die (loop-)zaken waar hun betrokkenheid niet direct
vereist is. Het is op de meeste parketten een zeldzaamheid dat OvJ's eerste klasse
zelf strafzaken doen. Ook andere OvJ's - met uitzondering van de RAIO's en enkele
specifieke 'zaaksboeren' - zijn een groot deel van hun tijd kwijt aan beleid.

H.G. van de Bunt, officieren van justitie. Verslag van een participerend observatieonderzoek, Zwolle
1985.
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Het werk van OvJ heeft bovendien een gedaanteverwisseling ondergedaan. De OvJ

is meer een playing partner in de samenleving geworden. Het OM - in de persoon

van de OvJ - is in vergelijking met vroeger naar buiten getreden.

Een structureel knelpunt hierbij is allereerst - aldus betrokkenen zelf - dat de OvJ in
veel opzichten voor deze rol eigenlijk minder geschikt is. De OvJ is van oudsher een
juridisch expert: geen manager, beleidsmaker, onderhandelaar of bestuurskundige.
Op de lange duur verzwakt bovendien de strafrechtelijke know how. Het is voor de
OvJ vaak zeer moeilijk om bijvoorbeeld alle wettelijke of jurisprudentiële ontwikke-
lingen bij te houden, indien hij/zij daaraan niet de volle aandacht kan schenken.
Tot slot heeft dit tot gevolg dat de OvJ vaak fysiek afwezig is op de parketten. Be-

leidstaken worden meestal buiten de deur verricht. OvJ's zijn minder in persoon

aanwezig. De traditionele rol van strafrechtelijke vraagbaak, uitvoerder en toezicht-

houder op strafzaken komt hierdoor in geding. De OvJ krijgt aldus steeds minder

zicht op wat er op het parket speelt.

93 Overige strafzaken

Andere typen strafzaken volgen op de parketten doorgaans een geheel ander traject,
zowel wat betreft de behandeling als de betrokkenheid van de OvJ. Dit betreft vooral
strafzaken met verdachten die zich in voorlopige hechtenis bevinden en strafzaken
waar de aard van het opsporingsonderzoek eerdere tussenkomst van de OvJ vereist.
Onderstaande bevat een korte weergave van de gesignaleerde knelpunten.

93.1 Voorlopig gehechten

Strafzaken waarin de verdachten zich in voorlopige hechtenis bevinden, verkrijgen

op vrijwel alle parketten voorrang in de behandeling. Dit heeft vooral te maken met

de strikte termijnen die het Wetboek van Strafvordering aan de voorlopige hechtenis

stelt.

Doorgaans wordt getracht de verdachte vóór het aflopen van de tweede verlengings-
termijn van de voorlopige hechtenis op zitting te krijgen.
Deze mening wordt in de meeste arrondissementen ook door de zittende magistratuur

gedeeld. Rechter-commissarissen en rechters in eerste én tweede aanleg werken hier-

aan meestal mee.

Betrokkenheid OvJ
De voorgeleidingen gebeuren op vrijwel alle onderzochte parketten door OvJ's, en
dezelfde OvJ is meestal van begin tot eind bij de strafzaak betrokken. De vervolging
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en afdoening van strafzaken van voorlopig gehechte verdachten beantwoordt hier-
mee nog het meest aan de aloude idee van de OvJ als dominus litis. Elke OvJ houdt
hierop rechtstreeks controle en toezicht.
Op een aantal parketten wordt overigens overwogen om ook de voorgeleidingen
meer te gaan delegeren aan parket-secretarissen. Dit is echter nog nergens (volledig)
gerealiseerd.

Knelpunten
Ondanks de voorrangsbehandeling worden ook hier knelpunten gesignaleerd. Naast
het meer algemene knelpunt van de zittingscapaciteit van de meervoudige kamer van
de rechtbank', betreft dit een drietal clusters van problemen:
- de logistieke verwerking van strafzaken in relatie tot de wettelijk gestelde termij-

nen;
- de heenzendingen;
- strafzaken waarin zowel voorlopig gehechte verdachten als niet-gehechte ver-

dachten voorkomen.

Logistieke verwerking en termijnen

De wettelijk gestelde termijnen wat betreft voorgeleiding en voorlopige hechtenis
zijn strak en gedetailleerd. Dit vereist nauwkeurige en sluitende planning op het
parket: enigerlei vertraging in afhandeling kan ondermeer tot gevolg hebben dat
verdachten vóór de zitting op vrije voeten komen2.
Voor vertragingen zijn in de praktijk vele redenen aan te wijzen. Deze worden aller-
eerst veroorzaakt door - toevallige en soms cumulerende - factoren in de logistieke
verwerking. Genoemd worden ondermeer.
- niet tijdig afwerken en inzenden van het proces-verbaal door de politie. Bij de

politie wil - aldus de gesprekspartners - de administratieve afwerking van reeds
afgerond onderzoek nog wel eens op zich laten wachten;

- niet tijdig formuleren en terugsturen van de telastelegging door OvJ en parket-
secretaris. De betrokken OvJ en/of parket-secretaris is niet altijd aanwezig (ziek-
te, vakantie, enzovoort): een waarnemer is niet altijd bekend, voldoende in de
specifieke materie van de zaak ingewijd, of er wordt eenvoudigweg nagelaten
deze in te schakelen;

- soms gebrekkige samenwerking tussen de 'preventief medewerker', de medewer-
ker die met de voortgangsbewaking is belast, en de zittingsvoorbereiding. Door

1 Zie hoofdstuk 10, paragraaf 10.3.
2 Om dit te voorkomen dient de strafzaak vóór afloop van de tweede verlenging van de voorlopige

hechtenis-termijn op zitting te zijn geweest.

97



de bank genomen lijkt dit afhankelijk te zijn van de persoonlijke contacten, ken-

nis en ervaring van één of enkele individuen binnen het parket;

problemen inzake de (noodzakelijke) tijdsduur voor administratieve verwerking
en zittingsvoorbereiding. Van de zijde van de administratie wordt gesteld dat een
strafzaak vaak pas bij zittingsvoorbereiding terecht komt wanneer de tweede - en
laatste - termijn van de voorlopige hechtenis al is ingegaan. Men heeft dan nog
slechts korte tijd het traject op de administratie af te leggen' en om de beteke-
ning te doen plaatsvinden2.

Algemeen knelpunt is dat de termijnen die de organisatie voor afhandeling stelt
(coordinatie tussen afdelingen, overdracht dossiers, afstemming met de griffie) niet
altijd overeenkomen met de wettelijke termijnen. De verwerking staat hierdoor onder
een inherente spanning. Men signaleert daardoor soms te laat gebreken.

Heenzendingen
De praktijk van heenzending van verdachten creëert nieuwe knelpunten. Door de

heenzending van de verdachte verflauwt de bijzondere aandacht voor de zaak (de

termijnen vallen weg), en verkrijgt een dergelijke zaak bij de MK géén voorrang

meer.

Daarnaast brengt de praktijk van de heenzending zelf reeds veel onnodig werk met

zich mee: 'een OvJ is 's ochtends de hele tijd bezig om te proberen verdachten in

voorlopige hechtenis te krijgen, en 's middags is dezelfde OvJ heenzend-OvJ en pro-

beert hij dezelfde verdachten weer weg te krijgen'.

Indien heenzending geschiedt zonder tevens uitreiking van de dagvaarding, ontstaan
er betekeningsproblemen inzake de sluiting van het GVO, de kennisgeving van ver-
dere vervolging en/of de dagvaarding.

Gehechte en niet-gehechte verdachten
De betekeningsproblematiek klemt in het bijzonder bij strafzaken waarin slechts een

gedeelte van verdachten zich in voorlopige hechtenis bevindt, en de anderen op vrije

voeten zijn (of worden heengezonden). De termijnen van de gehechte verdachten

lopen door. Problemen inzake de betekening aan de lopende verdachten voorkomt

gezamenlijke behandeling ter zitting. Afsplitsing van zaken betekent in de praktijk

vaak veel copiëerwerk. De dubbele behandeling van één en dezelfde zaak vergroot

weer de capaciteitsproblematiek bij de zittende magistratuur en lijkt door deze niet

altijd op prijs te worden gesteld.

Dit betreft ondermeer het completeren van het dossier (copieën, schaduwdossier), het uitgaan van de
nodige stukken (benadering raadsman, getuigen, benadeelden) en de contacten met de griffie.
Deze dient minimaal tien dagen vóór de eerste dag der terechtzitting te zijn geschied.
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93.2 Opsporingsonderzoek met tussenkomst van de OvJ

Elk parket kent strafzaken die vrij complex zijn en veel inzet en goede afstemming
met opsporingsinstanties vereisen. Dit betreft meestal gevallen van zware criminali-
teit (drugszaken, grotere milieuzaken, fraudezaken, enzovoort). Tijdens de opsporing
en het gerechtelijk vooronderzoek wordt vaak permanente inzet en betrokkenheid
van de OvJ gevraagd.
Uit een aantal casus komt naar voren dat, indien het gerechtelijk vooronderzoek
eenmaal is afgesloten en verdachten zich niet of niet meer in voorlopige hechtenis
bevinden, juist deze gevallen soms het gevaar lopen op het parket tussen wal en
schip te vallen. Met name daar, waar voor dit soort gevallen geen speciale OvJ-unit
voorhanden is, verkrijgen ze dan niet meer de speciale aandacht die zij gezien hun
complexiteit wel zouden vereisen. De verwerking laat soms op zich wachten.
Dit wordt ondermeer veroorzaakt door de volgende - vaak cumulerende - factoren:
- opsporingsinstanties hebben doorgaans vrij veel tijd nodig om dit type zaak admi-

nistratief goed af te werken. De inzending van de PV's geschiedt nogal eens laat.
De structuur van de PV's is niet altijd even duidelijk;

- de zaaks-OvJ die de opsporing heeft geleid wordt soms overgeplaatst, gedeta-
cheerd, is van de RAIO-opleiding afgekomen of anderszins afwezig. De zaak
dient dan door een andere OvJ te worden overgenomen;

- structureel knelpunt op parketten is dat de overdracht van zaken niet altijd goed
geregeld is. Formele lijnen hebben niet altijd de continuïteitseffecten die ze beo-
gen;

- een nieuwe OvJ dient zich helemaal in te lezen. Dit kost veel tijd. Inlezen dient
bovendien te geschieden naast de overige werkzaamheden: niet iedereen heeft
hier zin in;

- uit het dossier blijkt niet altijd hoe de 'hazen precies gelopen hebben'. De OvJ
behoudt een kennisachterstand ten opzichte van de - doorgaans eerder betrokken
en gespecialiseerde - advocatuur;

- dit type strafzaken komt bij de MK terecht. Omdat er echter geen voorlopige
hechtenis (meer) wordt toegepast verkrijgen ze bij appointering vaak geen voor-
keursbehandeling. Bovendien kosten ze veel zittingscapaciteit en moet er dus
speciaal tijd voor worden vrijgemaakt.
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10 Aanhangig maken

10.1 Inleiding

Indien het OM besluit tot dagvaarden moeten er meerdere stappen worden gezet om
de zaak feitelijk aanhangig te maken. Allereerst zal met de rechtbank een afspraak
moeten worden gemaakt over datum en tijd van de zitting (appointeren; 10.3). Ver-
volgens moet de dagvaarding rechtsgeldig aan de verdachte worden betekend (10.4).
Beide procedures blijken regelmatig tot problemen in de strafrechtspleging te leiden.
Een specifiek probleem tot slot, is het geval van dagvaarden na een eerder aangebo-
den transactie (paragraaf 10.2). Uit het kwantitatieve deel van dit onderzoek komt
naar voren dat hier een structureel knelpunt ligt'.

10.2 Transacties en dagvaarden

Indien een aangeboden transactie niet wordt betaald dient de verdachte te worden
gedagvaard: de verdachte is immers niet op het aanbod ter voorkoming van strafver-
volging ingegaan. De OvJ kan echter ook besluiten een tweede transactie-aanbod te
doen. Eenmaal ter zitting eist de OvJ meestal een geldboete ter hoogte van het trans-
actiebedrag plus een verhoging.

Op de onderzochte parketten is beleid dat betalingen doorgaans tot vlak voor de
zitting worden geaccepteerd. Wordt de transactie nog voor de zitting voldaan, dan
wordt de zaak van de zitting gehaald. Het is de bedoeling dat de administratie of de
boekhouding nauwkeurig de stand van de betalingen bijhoudt teneinde zo snel moge-
lijk de desbetreffende dagvaardingen in te trekken en zo mogelijk het ontstane gat op
de zittingsdag te vullen.
Met een zekere regelmaat komt het echter voor dat ter zitting blijkt dat aan het trans-
actievoorstel toch voldaan is: zoals in hoofdstuk vier vermeld, vormde dit in circa 60
procent van de gevallen de grond voor niet ontvankelijkheid van het OM. Als voor-
beeld moge de volgende casus dienen:

Casus: in deze zaak (art. 26 WVW) werd de verdachte op 18 december 1991
aangehouden wegens rijden onder invloed. In het dossier bevindt zich een door

1 Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.5.
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de politie ter plekke uitgereikte dagvaarding om op 23 april 1992 voor de politie-

rechter te verschijnen ('Lik Op Stuk'). In februari 1992 wordt besloten dat de

verdachte een transactie moet worden aangeboden; de dagvaarding blijft ge-

handhaafd als stok achter de deur. Ongeveer een maand later, eind maart 1992,

wordt dit transactie-aanbod aan de verdachte verzonden. De uiterste betaalter-

mijn is 24 april 1992. In het dossier bevindt zich een door de Bank-Giro-centrale

op 27 april 1992 verwerkte accept-girokaart voor een transactie. De verdachte

verschijnt op 23 april op de zitting en zegt reeds ingegaan te zijn op het transac-

tie-aanbod van de OvJ. De rechter verklaart de OvJ niet-ontvankelijk.

Uit de casus wordt duidelijk dat bij de gang van zaken meerdere vraagtekens zijn te
plaatsen. Allereerst is het merkwaardig dat de uiterste betaaltermijn ná de zittingsda-
tum valt (dit wordt verklaard doordat de transactie te laat is verzonden, terwijl de
zittingsdatum al vast stond). Voorts blijkt het mogelijk te zijn om nog op het aller-
laatste moment tot betaling over te gaan, waardoor niet ontvankelijkheid van de OvJ
volgt.

Daarnaast zijn er nog andere redenen waardoor zaken waarin een transactie reeds is

betaald toch ter zitting kunnen komen. Allereerst blijkt het regelmatig voor te komen

dat betaling van een transactie niet (goed) wordt doorgegeven aan degenen die de

zitting voorbereiden: de afboekingslijst klopt niet of men vergeet eenvoudigweg de

betaling door te geven. Onder andere in de volgende casus was hiervan sprake:

Casus: winkeldiefstal. Verdachte kreeg een transactie aangeboden, maar weiger-

de hieraan mee te werken. Vervolgens werd gedagvaard, waarbij hem alsnog een

transactie werd aangeboden. Drie dagen voor de zitting betaalt verdachte, maar

dit wordt door de boekhouding niet aan de administratie doorgegeven. Het von-

nis op de zitting luidt: nietigheid dagvaarding (dit had niet-ontvankelijkheid OM

moeten zijn).

Voorts gebeurt het geregeld dat door de politie onvoldoende of foutieve gegevens
zijn ingevuld, dat de betreffende PV's nog niet binnen zijn of dat de opgevoerde
zittingsdata fout zijn. Ook bevatten acceptgirokaarten nogal eens geen mededeling
van noodzakelijke gegevens als de naam van de verdachte. Men heeft er dan de
grootste moeite mee om te achterhalen wie er betaald heeft en waarvoor.
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10.3 Appointeren

Is eenmaal besloten een verdachte te gaan dagvaarden, dan zal met de rechter(s) een
afspraak moeten worden gemaakt over de datum en tijd van de zitting. Meestal wor-
den deze afspraken voor meerdere zaken tegelijk gemaakt, die dan op één zitting
worden behandeld. Het appointeren van politierechterzaken geschiedt feitelijk door
de administratie van het OM (afdeling zittingsvoorbereiding) onder accordering van
de zittings-OvJ. Appointeren van MK-zaken geschiedt, op voorstel van de OM-ad-
ministratie, uiteindelijk door de voorzitter van de strafsectie van de zittende magis-
tratuur.

In veel van de onderzochte casus blijken problemen rond dit 'appointeren' een be-
langrijk of zelfs doorslaggevend knelpunt te zijn geweest. Appointeringsproblema-
tiek komt vrijwel altijd voort uit een gebrek aan zittingsruimte en heeft de volgende
onwenselijke gevolgen. De termijnen worden overschreden waardoor niet ontvanke-
lijkheid van de OvJ volgt, en de zaak moet noodgedwongen bij de politierechter
worden aangebracht in plaats van bij de meervoudige kamer (MK).

Een sprekend voorbeeld van de appointeringsproblematiek en daaruit voortvloeiende
gevolgen is de volgende casus:

Casus: naar aanleiding van fietsendiefstallen in augustus en november 1989

wordt verdachte in juni 1992 gedagvaard om in die maand terecht te staan. Al

met al betrof het een lijvig dossier met ad informandum gevoegde zaken en met

meerdere verdachten. Volgens de bij deze casus betrokken respondenten had de

vertraging de volgende oorzaken: het ging hier duidelijk om een MK-zaak, maar

in overleg met de voorzitter van de rechtbank werd, vanwege een gebrek aan

zittingsruimte, besloten de zaak van het grotere geheel 'af te splitsen' en bij de

PR aan te brengen. De zaak bleef vervolgens geruime tijd 'op voorraad' liggen,

omdat de afsplitsing niet lukte (het dossier was 'in circulatie'). Daarna bleef de

zaak ook weer enige tijd in de PR-kast liggen. Ter zitting beroept de raadsman

zich op overschrijding van de redelijke termijn. De PR verklaart het OM op

grond hiervan niet ontvankelijk: 33 maanden zijn sinds het eerste contact met de

verdachte en het onderzoek ter terechtzitting verstreken.

Enkele van de belangrijkste problemen bij het appointeren worden nu hieronder
nader geschetst.

103



MK-zittingen

Het gebrek aan zittingsruimte bij de MK, waarvan in bovenstaande casus sprake was,

vormt op meerdere parketten' een groot knelpunt. Hierdoor ontstaat soms een grote

voorraad aan zaken van niet preventief gehechten, die maar niet op een zitting kun-

nen worden gebracht. Dit probleem wordt door meerdere factoren veroorzaakt:

- allereerst krijgen bij MK-zittingen voorlopig gehechten altijd voorrang, omdat
deze zaken binnen 100 (voorheen 102) dagen na aanvang van de voorlopige
hechtenis op de zitting moeten zijn gebracht. Dit gaat ten koste van de niet-gede-
tineerden-zaken;

- het aantal voorlopig gehechten neemt de laatste jaren toe;
- zittingscapaciteit gaat steeds vaker verloren als gevolg van het feit dat zaken

vaker dan voorheen worden aangehoudene;
- zittingscapaciteit gaat verloren omdat de logistiek stokti. Het is dan, in verband

met de betekening van de dagvaarding, nog te kort dag om andere zaken op de
zitting te brengen;

- zaken voor de MK lijken steeds groter en ingewikkelder te worden (bijvoorbeeld:
fraude- en milieuzaken). Ze nemen daardoor steeds meer zittingsruimte in beslag.

Vanwege een gebrek aan zittingsruimte komt het voor dat in NIK-zaken noodge-
dwongen moet worden uitgeweken naar de politierechter. Onder meer in bovenge-
noemde casus was dit het geval. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de straf-
maat: de OvJ kan dan immers niet meer dan zes maanden eisen.

Politierechter-zittingen
Van gebrek aan zittingsruimte bij de PR is veel minder sprake dan bij de MK. Wel
wordt nogal eens de klacht gehoord dat het Lik-Op-Stuk-beleid veel zittingscapaci-
teit kost, doordat dezelfde verdachten voor meerdere zaken achter elkaar op de zit-
ting komen (voorheen zouden zaken gevoegd worden). Ook komen, vanwege gebrek
aan zittingsruimte bij de MK, steeds zwaardere zaken bij de PR. Dit leidt er soms toe
dat zaken in latere instantie weer worden doorverwezen naar de MK, zoals onder
andere uit onderstaande casus mag blijken:

Casus: een BV fraudeerde in de jaren 1985/1986 met ziektewetformulieren voor

werknemers. Het GVO wordt in november 1990 gesloten. Normaliter zou een

grote zaak als deze bij de MK zijn aangebracht, maar de wachttijd was in die

periode erg lang. De zaak wordt daarom, ter behandeling in juli 1991, bij de PR

Op één parket was er geen gebrek aan zittingsruimte; op 2 parketten was dit soms het geval; op 3
parketten vormde dit een structureel knelpunt.
Zie hoofdstuk 11, paragraaf 11.3.4.
Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.
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aangebracht. Telaste wordt gelegd het al dan niet feitelijk leiding geven aan

valsheid in geschrifte. Als gevolg van ziekte van de raadsman, wordt de zaak

vervolgens aangehouden tot april 1992. Op deze zitting verwijst de PR door naar

de MK. Reden hiervoor is dat de PR de zaak te ingewikkeld en te tijdrovend vindt

om op een PR-zitting af te doen. Dat de PR hiertoe pas op de tweede zitting con-

cludeert, komt doordat de raadsman om aanhouding had verzocht vooraleer de

rechter de zaak feitelijk gezien had. De zitting van de MK vindt pas in december

1992 plaats. Het OM wordt niet ontvankelijk verklaard.

Splitsen en voegen

Teneinde de druk op de MK-zittingen te verminderen worden zaken, zoals in de
eerstgenoemde casus het geval was, afgesplitst (één verdachte wordt bijvoorbeeld
gedagvaard voor de MK, de overigen voor de PR) of juist gevoegd (meerdere ver-
dachten die bij een delict zijn betrokken worden tegelijk gedagvaard; of meerdere
zaken van een verdachte worden gevoegd).
Afsplitsing leidt er soms toe dat de PR-zaken uiteindelijk 'stuk lopen'. In de eerstge-
noemde casus was afsplitsing lange tijd niet mogelijk, omdat het dossier in verband
met de MK-zaak in circulatie was (diverse betrokkenen moeten inzage in het dossier
hebben) en vervolgens de termijn werd overschreden. Een ander probleem bij het
splitsen van zaken is, dat dan vaak het gehele dossier moet worden gecopieerd.
Het voegen van zaken blijkt soms ook moeilijk te zijn. Een goede voeging vereist
vaak inhoudelijke kennis van het dossier. De mensen die appointeren - de admini-
stratie - zijn daartoe niet altijd even goed in staat.

Communicatie met de rechtbank
De communicatie met de rechtbank varieert sterk. Op enkele onderzochte parketten
verloopt de samenwerking uitstekend, maar elders is dat niet altijd het geval. Van
rechterszijde wordt niet altijd de flexibiliteit opgebracht om bijvoorbeeld een piek in
het aanbod van zaken op te brengen. Daarnaast komt het wel voor dat een zaak van
de zitting wordt gehaald, bijvoorbeeld omdat men de werklast te hoog vindt. Hier-
door moet het OM op het laatste moment improviseren om de zaak toch weer tijdig
op een zitting te krijgen.
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10.4 Betekenen

Zoals ook uit het kwantitatieve onderzoeksgedeelte' blijkt, vormt de betekening van
de dagvaarding een belangrijk knelpunt in het strafproces. Betekeningsperikelen
kunnen als consequentie hebben dat termijnen worden overschreden. De OvJ wordt
dan genoodzaakt uiteindelijk te seponeren. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in
de volgende casus:

Casus: het betreft hier meerdere zaken van eenvoudige diefstal, diefstal in vereni-

ging en meineed. Een eerste betekening van de dagvaarding slaagt niet, omdat de

verdachte blijkt te zijn verhuisd. Vervolgens wordt bij de bevolkingsadministratie

het nieuwe adres verkregen en een tweede poging tot betekening volgt. Ter zitting

wordt de dagvaarding nietig verklaard, aangezien de akte van uitreiking onvolle-

dig blijkt te zijn ingevuld. Uiteindelijk volgt een sepot in verband met dreigende

"undue delay".

Betekening van de dagvaarding moet minimaal 10 dagen voor de terechtzitting heb-
ben plaatsgevonden 2. Dit kan langs verschillende wegen gebeuren: via de PTT, via
de reguliere politie of via de parketpolitie 3. Het parket kan meerdere malen een dag-
vaarding doen uitgaan. Lukt betekening niet, dan kan de dagvaarding, na verificatie
van de gegevens bij de bevolkingsadministratie aan de griffie van de rechtbank wor-
den betekend.

Betekening via de PTT

Met een zekere regelmaat worden dagvaardingen nietig verklaard, omdat de rechter,
zoals in de casus het geval was, tot de conclusie komt dat dat deze niet op de voor-
geschreven wijze is uitgereikt4.
Dagvaardingen worden meestal betekend door de PTT. Zeer frequent komt het ech-
ter voor dat de betekeningsakte verkeerd of onvolledig is ingevuld5. Een probleem
hierbij is dat de akte in voor leken te complexe taal is gesteld. Ook komt het voor dat
de akte uberhaupt niet door de PTT wordt teruggestuurd. De reden hiervoor is dat de
handelingen die de PTT dient te verrichten, sterk afwijken van de gebruikelijke

Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.
Als de verdachte afstand doet van deze termijn kan de akte overigens nog wel binnen deze termijn
worden betekend.
Indien de verdachte gedetineerd is via een medewerker van de penititentiare inrichting.
Het probleem krijgt overigens uitsluitend betekenis, indien de verdachte niet is verschenen (verstek).
Is dat wel het geval dan wordt de nietigheid daardoor gedekt.
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.
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werkzaamheden van de M. In geval van niet-geslaagde bezorging moet de akte
exact worden ingevuld, voordat deze kan worden teruggestuurd.

Betekening via de (parket-)politie

Van de diensten van de politie wordt soms gebruik gemaakt in grotere zaken. Als
voordeel wordt gezien dat de politie meer moeite doet om de akte te betekenen en
zelfs in de avonduren nog pogingen kan ondernemen. Betekening door de politie
geschiedt echter lang niet altijd probleemloos. Op enkele parketten doen zich de
volgende knelpunten voor:
- als het de politie niet lukt de dagvaarding te betekenen is het zaak dat hiervan

bijtijds melding wordt gemaakt aan het parket. Het duurt echter vaak (te) lang
voordat de politie betekend heeft of aan het parket terugmeldt dat de dagvaarding
niet betekend kan worden;

- regelmatig komt het voor dat de politie het 'blauwtje' (nu 'geeltje') niet (volle-
dig) heeft ingevuld, waardoor de dagvaarding niet aan de griffie kan worden
aangeboden.

Als reden hiervoor wordt vermeld dat bij de politie onvoldoende binding met de
zaak bestaat en dat dit type werk als oneigenlijk werk wordt beschouwd (het 'rond-
brengen van post').

Van de parketpolitie wordt gebruik gemaakt, indien de termijn voor betekening te
krap dreigt te worden. Ook hier komt het voor dat de betekeningsakte niet goed
wordt ingevuld.

Bevolkingsregistratie

Regelmatig komt het voor dat er onduidelijkheid ontstaat over het juiste adres van de

verdachte (hij blijkt bijvoorbeeld, zoals in de casus, te zijn verhuisd). Dan is het

nodig dat bij de afdeling bevolking informatie wordt opgevraagd over het juiste

adres. Het inwinnen van informatie bij bevolkingsregistraties duurt vaak lang. Dit is

met name een probleem als de 10-dagen termijn gaat knellen. Het probleem lijkt zich

vooral voor te doen in de grote steden.

Verdachte

Onduidelijkheid over de woon- of verblijfplaats wordt vaak veroorzaakt door de

verdachte zelf. Juist de 'doelgroep' van het strafrecht heeft vaak schijnconstructies

met betrekking tot de woon- en verblijfplaats. Ervaren verdachten hanteren bijvoor-

beeld de volgende 'truc': zij laten zich uitschrijven bij de bevolkingsadministratie en

geven als nieuw adres bijvoorbeeld een Huis van Bewaring op (waar zij overigens

niet vertoeven).
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Een apart probleem vormen de verdachten, die een verkeerde (of iets anders gespel-

de) naam en/of geboortedatum opgeven en waarvan de personalia niet geverifieerd

kunnen worden.

Procedure op het parket

Een structureel probleem bij de betekening is gelegen in de procedure op het parket.

Zo komt het dossier pas laat (ongeveer een week voor de zitting) van de griffie van

de rechtbank terug op het parket. Dan pas kan worden nagegaan of de akte van uit-

reiking in het dossier zit en of deze goed is betekend. Als een en ander niet goed

verlopen is, is men eigenlijk al te laat om alsnog een poging tot betekening te doen

of om de dagvaarding in te trekken. De procedures die worden gevolgd bij het laten

circuleren van dossiers sporen slecht met de termijnen van het Wetboek van Straf-

vordering.

Op het parket zelf zouden sommige procedures ook beter gestroomlijnd kunnen
worden. Zo komt het voor dat een aangehouden verdachte zonder vaste woon- of
verblijfplaats alweer is heengezonden zonder dat men openstaande vonnissen of
beslissingen van de OvJ heeft kunnen betekenen.
Daarnaast wordt door respondenten regelmatig gemeld dat de administratie te zeer

vertrouwt op adresgegevens van officiële instanties (zoals de Kamer van Koophan-

del), terwijl uit het proces-verbaal of het onderzoek ter terechtzitting al kan blijken

dat verdachte zelf een ander adres opgeeft.

Betekeningsperikelen doen zich tot slot, ook voor bij het uitbrengen van andere
gerechtelijke stukken (onder andere: sluiting GVO, kennisgeving verdere vervolging,
kennisgeving van niet verdere vervolging, aanzegging hoger beroep, oproeping voor
vervolgzitting, vonnis). Een probleem hierbij is dat de betekening vaak aan termijnen
is gebonden. Kan binnen deze termijn niet betekend worden en geeft ook de rechter
geen toestemming voor termijnverlenging, dan is de zaak 'kapot'.
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11 De zitting

11.1 Inleiding

Het oogmerk van de OvJ wanneer hij een zaak eenmaal ter zitting heeft gebracht, is
dat door de rechter aan verdachte een straf wordt opgelegd. In de praktijk blijkt het
echter lang niet altijd zo ver te komen. Er wordt geen straf opgelegd of de rechter
komt tot een strafoplegging die lager uitvalt dan door de OvJ wordt beoogd.
In dit hoofdstuk worden enkele oorzaken en factoren hiervoor beschreven. Dit kun-
nen directe oorzaken zijn, of factoren die - bijvoorbeeld in gezamenlijkheid met
andere - risicoverhogend werken. Centraal staan de telastelegging (paragraaf 11.2),
de zittingsvoorbereiding van de OvJ (11.3), het zittingsverloop (11.4) en het natraject
(11.5).

11.2 Telastelegging

Fouten in de telastelegging zijn desastreus voorzover zij tot vrijspraak leiden (het
telastegelegde kan hierdoor niet (goed) worden bewezen). Daarom dient de telaste-
legging uiterst nauwkeurig te worden geformuleerd. De meest geconstateerde fouten
in de telastelegging zijn vermelding van een foutieve naam, pleegdatum of locatie'.
De strafzaken die hierna worden beschreven zijn goede voorbeelden van dergelijke
fouten. In de eerste casus wordt door de opsporingsbeambte een fout gemaakt met
betrekking tot de locatie:

Casus: De douane constateert verboden invoer van afvalstoffen en seint ver-

volgens het Bureau Handhaving Europese Richtlijnen (BHER) in. De verdach-

te bekent. De ambtenaar die het PV opmaakt is van BHER en niet goed be-

kend in de omgeving waar één en ander plaatsvindt. Als gevolg hiervan is de

aanduiding van de gemeente in het PV niet correct. Dit wordt door het parket

niet ontdekt of gecorrigeerd. De rechter woont echter vlak in de buurt en is

hierdoor goed op de hoogte van de lokale situatie. Verdachte wordt vervol-

gens vrijgesproken.

1 Zie hoofdstuk 4 paragraaf 4.6.

109



In de volgende casus verwisselt de parketsecretaris, die op de onderzochte parketten
doorgaans de telastelegging opstelt, twee broers:

Casus: de bestuurder van een snorfiets wordt aangehouden naar aanleiding

van diverse verkeersovertredingen (artt. 25 en 26 WVW: 180 WvS.). Hij verzet

zich bij aanhouding tegen agent X. De duo-passagier, een broer van de be-

stuurder, bemoeit zich ermee en verzet zich eveneens hevig bij de daaropvol-

gende aanhouding tegen agent Y Bij beide verdachten is sprake van alcohol-

gebruik. In de dagvaarding van de bestuurder is sprake van 'verzet tegen

hoofdagent van politie Y'. De broers zijn echter verwisseld. Vonnis: vrijspraak

(niet wettig en overtuigend bewezen) in beide zaken.

Dit soort fouten is het gevolg van onoplettendheid: ze komen met enige regelmaat
voor, en kunnen slechts door een goede controle tot op zekere hoogte worden voor-
komen.
Naast bovenstaande type fouten kan er sprake zijn van meer juridisch-technische

fouten als bijvoorbeeld kwalificatiefouten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in stra-

fzaken waarbij ofwel een klachtdelict ex art. 266 (belediging) ofwel een delict in de

zin van art. 267 (belediging van een ambtenaar in functie) kan worden telastegelegd

en niet goed beoordeeld wordt of de ambtenaar in functie was. Een ander - berucht -

voorbeeld is bijvoorbeeld het telasteleggen van diefstal ofwel verduistering in geval

van wegnemen van goederen uit een winkel (is de verdachte de kassa gepasseerd of

niet).

Dergelijke fouten lijken veeleer verband te houden met de juridische kwaliteiten van
degenen die bij het opstellen en controleren van de telastelegging zijn betrokken.
Zoals gezegd, betreft dit in het merendeel van de gevallen de parketsecretaris.

Een andere fout, het zogenaamde obscuur libel[, lijkt, aldus respondenten, de laatste
jaren steeds vaker voor te komen. Oorzaak hiervan is verkeerd gebruik van de auto-
matisering: een belangrijk deel van de telastelegging kan voortaan met behulp van
COMPAS worden samengesteld. Slechts een aantal variabelen moet nog worden
ingevuld. Verkeerd gebruik van COMPAS leidt dan tot onbegrijpelijke teksten.

Er is sprake van 'duistere' teksten, waardoor niet meer duidelijk is wat nu precies telaste wordt ge-
legd.
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Beide fouten illustreren dat bij ver(der)gaande delegatie' en automatisering het be-
lang van een goede controle op de telastelegging toeneemt. Op een aantal parketten
lijkt het hieraan structureel te schorten2.

11.3 Zittingsvoorbereiding

De vraag rijst, hoe het komt dat fouten in het voortraject niet eerder door de OvJ
worden gesignaleerd. Dit heeft - naast eerder geschetste factoren - ook te maken met
de wijze van zittingsvoorbereiding van OvJ's.

Al eerder3 is besproken dat de werkzaamheden verregaand aan parketsecretarissen
gedelegeerd zijn. De OvJ steunt - ook in de gevallen die gedagvaard worden - door-
gaans volledig op de voorbereiding van de parketsecretaris en vertrouwt erop dat de
telastelegging in orde is.
Op de meeste parketten is het daarnaast praktijk, dat de OvJ die de PR-zitting doet
niet dezelfde is als de OvJ, die voor het voortraject verantwoordelijk is4. Dit is het
gevolg van de omstandigheid dat het aanbod van 'eigen' zaken van een OvJ meestal
te zeer fluctueert om daarvoor een gehele zitting te appointeren. De gedachtengang is
bovendien gebaseerd op de vooronderstelling dat een hele zitting - bijvoorbeeld
omwille van redenen van efficiency - het best door één OvJ gedaan kan worden.

In een politierechterzaak kan een (zittings)-OvJ de zaak meerdere malen onder ogen
krijgen. De eerste keer is wanneer de zaak ter appointering moet worden getekend
(zo'n 3 à 4 maanden van tevoren). Een OvJ kan dan bijvoorbeeld nog correcties
aanbrengen in de telastelegging, aanvullend PV vragen of - indien hij dat wenst - de
zaak van de zittingslijst afvoeren. Dit tekenen ter appointering blijkt in de praktijk
op de onderzochte parketten echter meer een automatisme te zijn. Vaak wordt vol-
staan met enkel paraferen, de zaak wordt hoogstens vluchtig bekeken. De appointe-
rings-OvJ is onder omstandigheden toch nog weer een andere dan de zittings-OvJ:
vaak worden zittingen vlak voor de zitting weer overgenomen.

Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.2.2.
Uit het kwantitatieve deel van het onderzoek komt naar voren dat dit met name op drie van de zes
onderzochte parketten het geval is. Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.6.
Zie hoofdstuk 9, paragraaf 9.2.2.
De verantwoordelijkheid van de zaak-OvJ wil overigens niet zeggen, dat deze OvJ alle zaken al eer-
der gezien heeft. In de meeste politierechterzaken neemt ook een zaak-OvJ pas kennis van de straf-
zaak vlak voor de zitting. Zie onder.
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De tweede keer dat de OvJ een PR-zaak onder ogen kan krijgen, is wanneer het dos-

sier naar de griffie gaat (ongeveer twee maanden vóór de zitting). De laatste keer dat

de OvJ het dossier kan inzien is vanaf ongeveer één week voor de zitting. Weliswaar

is het dus mogelijk om bijtijds van zaken kennis te nemen, maar vrij algemeen wordt

gesteld dat er te weinig tijd is voor de zittingsvoorbereiding en dat een al te vroege

voorbereiding ook niet zinvol is. Ten tijde van de zitting is men van de zaak niet

altijd meer en detail op de hoogte en bovendien bestaat het risico dat alsnog een an-

dere OvJ ter zitting figureert.

In de praktijk komt het er op neer dat de OvJ pas vlak voor de zitting (niet zelden de
avond ervoor) kennis van het dossier neemt. Hij kijkt het dossier dan snel door om te
bezien of alles compleet is. Eventuele omissies zijn op dat moment niet meer te
herstellen.

Bij MK-zaken komt het, zij het in mindere mate, eveneens voor dat de zaaks-OvJ

een andere is dan de zittings-OvJ. In beginsel volgt één OvJ deze zaken - met name

als het voorlopig gehechten betreft - van begin tot eind. De praktijk is echter ook

hier soms anders. Zeker bij wat meer complexe zaken kan dat problemen opleveren

en kan de zittings-OvJ soms onaangenaam worden verrast door het voorbereidende

werk van zijn collega.

Een mogelijke factor in de geschetste wijze van zittingsvoorbereiding betreft de
gepercipieerde werkdruk. Vrij algemeen wordt aangegeven dat de werkdruk van
OvJ's hoog is. De kwaliteit van het door hen geleverde werk lijdt hieronder, zo
wordt gesteld.
Dit wordt verstrekt doordat OvJ's geacht worden 'aan beleid te doen". Een OvJ
moet deelnemen aan 'allerlei onzinnige overleggen' en is nauwelijks meer op het
parket zelf aanwezig. Op één parket wordt gesteld dat nog maar 5% tot 10% van de
tijd aan strafzaken wordt besteed.
Daarnaast wordt aangegeven dat ook steeds minder OvJ's steeds meer zittingen
moeten doen (een aantal OvJ'á als bijvoorbeeld eersteklassers is vrijgesteld van het
doen van zittingen). In de beperkte tijd die rest moet men dan veel zaken (en andere
taken: telefoontjes, consultaties, enzovoort) tegelijkertijd afhandelen. Door de ver-
brokkelde structuur van de organisatie loopt men bovendien vaak achter de feiten
aan.

Van de zijde van de rechters tot slot, wordt gesteld dat ook het gebrek aan betrok-
kenheid van officieren bij concrete strafzaken als structureel knelpunt moet worden
aangewezen. Gesteld wordt dat de zorgvuldigheid waarmee een zaak door de OvJ

1 Zie ook hoofdstuk 9, paragraaf 9.2.2.
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wordt behandeld, voor een deel samenhangt met de - soms gebrekkige - interesse die
men voor de zaak heeft.

11.4 Zittingsverloop

Een OvJ ziet mogelijke fouten of omissies meestal pas vlak voor of op de zitting.
Indien de fout voor het requisitoir wordt ontdekt kan de OvJ nog een wijziging van
de telastelegging vorderen. Dit blijkt volgens gesprekspartners regelmatig voor te
komen. Een aantal factoren in het verloop van de zitting verhoogt echter het risico
dat reparatie uiteindelijk niet geschiedt.

Gepercipieerde kennis

Een eerste factor hierin is de gepercipieerde kennis van officieren zelf. Tijdens PR-
zittingen vertrouwen veel officieren op hun routine. De voorbereidingen die zij an-
ders wel zouden verrichten, blijven hierdoor achterwege. Doen zich echter onver-
wachte voorvallen voor (opmerkingen van de rechter of verweer van de raadsman),
dan kan de OvJ met problemen worden geconfronteerd. Op de zitting zelf ontbreekt
het dan aan de tijd om één en ander nog uit te zoeken.
Ook komt het voor dat een OvJ een zaak uiteindelijk niet goed blijkt te begrijpen.
Het gaat hier bijvoorbeeld om economische of milieu-zaken die men van een collega
heeft overgenomen en die bij nader inzien aspecten bevatten die voor een commune
OvJ niet altijd direct inzichtelijk zijn.
De problemen verergeren, wanneer rechter en OvJ niet over exact hetzelfde dossier
blijken te beschikken of wanneer het dossier slordig is opgebouwd.

Verhouding tot de rechter
Een andere factor hierin is de verhouding tot de rechter. Een groot aantal fouten ku-
nnen immers worden hersteld, indien de rechter bereid is daartoe gelegenheid te
geven, bijvoorbeeld door de zaak aan te houden. Opmerkelijk is dat een aantal zaken
werd aangetroffen, waarin dat niet gebeurde, terwijl het op het eerste gezicht alles-
zins redelijk leek.
Als voorbeeld moge hier gelden de volgende casus:

Casus: het betreft hier een alcoholzaak. De goedkeuring van het ademanaly-
se-apparaat is blijkens een stempel al op 5 februari 1991 geëxpireerd. De
pleegdatum van het delict is 15 december 1991, circa 10 maanden later.
Waarschijnlijk is sprake van een kennelijke schrijffout (verkeerd jaartal op de

Zie hoofdstuk 9, de paragrafen 9.2.1 en 9.2.2.
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datumstempel). De OvJ verzoekt aanhouding voor een aanvullend PV om dit

na te gaan. De politierechter weigert dit echter en spreekt vrij.

Waarom geeft de politierechter de OvJ hier niet het voordeel van de twijfel? Hier-

naar gevraagd stelde deze: 'Het ging niet om een aanvulling, maar om een correctie.

Dat kan dus niet. Het OM beweert steeds dat PV's geen fouten bevatten en dat moet

ik maar geloven; en dan zou ik nu ineens moeten geloven dat er wel een fout in

staat? Geen denken aan: er was een volledig PV en dan kan ik recht doen'. Dergelij-

ke opmerkingen zijn herhaaldelijk te registreren uit de mond van rechters, maar ook

officieren gaven aan dat er zich hier een knelpunt voordoet. Herhaaldelijke 'onregel-

matigheden' lijken tot een - soms narrige - verhouding tot de rechter te leiden.

Rechters reageren op de zitting bovendien nogal eens geïrriteerd als blijkt dat een

OvJ zijn zaak niet goed kent. Een rechter stelt: 'zoiets als dit is eigenlijk exempla-

risch: officieren zien de zaken niet, ze komen volstrekt onvoorbereid op de zitting.

Als ik dan nadere informatie wil, staan ze met hun mond vol tanden en moet de zaak

aangehouden worden'.

Ook kan men het niet altijd waarderen als blijkt dat dusdanige ernstige fouten zijn

gemaakt, dat de zaak helemaal niet aanhangig gemaakt had mogen worden (bijvoor-

beeld omdat bewijsmiddelen of documenten ontbreken). 'De geloofwaardigheid van

het OM wordt zo aangetast', aldus een rechter.

Een laatste aspect dat in de verhouding met de rechter een rol speelt, betreft de zoge-
naamde OM-richtlijnen. Gesteld wordt dat dergelijke richtlijnen soms een te dwang-
matig karakter krijgen. Uitvoering geven hieraan leidt tot beslissingen en strafeisen,
die niet tegemoetkomen aan het rechtsgevoel.
Zo kan een richtlijn bijvoorbeeld voorschrijven dat bij overtreding van het mest-

besluit de chauffeur/uitrijder van mest moet worden vervolgd, terwijl eigenlijk de

eigenaar van de onderneming vervolgd had moeten worden. Of de richtlijn schrijft

een boete voor, die echter voor de ene verdachte een zware sanctie betekent, maar

voor een groot bedrijf onevenredig licht is (bijvoorbeeld f 200,-- per keer, ongeacht

de hoeveelheid mest).

Uitvoering geven aan dergelijke richtlijnen houdt - zo blijkt uit het onderzoek - een
risico in. Indien het OM in een concrete strafzaak niet van de richtlijn afwijkt kan dit
tot gevolg hebben dat de opgelegde straf sterk divergeert van de strafeis en de ge-
loofwaardigheid ten opzichte van de rechter wordt ondermijnd. 'De magistratelijke
beslissing laat nog wel eens te wensen over; men laat zich te veel gebruiken als
administratief verwerker', aldus een rechter. Indien het OM - op goede gronden wel
afwijkt van de richtlijn, kan dit tot gevolg hebben dat de OvJ bijvoorbeeld niet ont-
vankelijk wordt verklaard.
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Toch rijst uit de gesprekken het beeld op dat de verstandhouding tussen leden van de

zittende en staande magistratuur over het algemeen goed is te noemen. Uiteraard

kunnen persoonlijkheden soms botsen.

Wel wordt op enkele onderzochte parketten de klacht gehoord dat rechters met enig
dédain het OM bezien: 'rechters vinden de bekommernis met strafrecht veelal niets,
voor hen is civiel recht veel mooier', aldus een OvJ.
Daarnaast worden vanzelfsprekend ook door rechters fouten gemaakt, maar opval-

lend is dat hierover door OvJ's in het algemeen mild wordt geoordeeld en dat evi-

dent rechterlijke fouten niet altijd tot appellen vanwege het OM leiden. Mogelijk

speelt hierbij een rol dat rechters in voorkomende gevallen (maar niet altijd, zoals

bovenstaande casus laat zien) van hun kant bereid zijn het OM de ruimte te geven

fouten of omissies te repareren. In een aantal gevallen komt het bovendien voor dat

de rechter de OvJ min of meer nadrukkelijk 'souffleert' als een telastelegging niet

correct is en de OvJ dit kennelijk niet gezien heeft.

11.5 Natraject

Tijdens het onderzoek werd een enkele maal geconstateerd dat de follow-up van de

zitting op het parket haperde. Het kan er dan bijvoorbeeld om gaan dat een zaak is

aangehouden of naar een andere rechtbank is verwezen. Deze beslissingen komen

dan foutief bij de administratie door. Verdere be- of afhandeling laat dan op zich

wachten.

Meer algemeen wordt als klacht gehoord dat de zittings-OvJ te weinig terugkoppelt
naar de parketsecretaris. Eventuele fouten worden niet gemeld, waardoor dezelfde
fout zich weer kan voordoen. De dagvaarding wordt bijvoorbeeld wederom verkeerd
betekend.
Ook met de OvJ zelf vindt zelden nabespreking plaats over de gebeurtenissen ter
zitting. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat de HOvJ, na een zitting, de
zittingslijst doornam met de betrokken OvJ. Een dergelijke nabespreking en mogelij-
ke terugkoppeling naar andere OvJ's lijkt thans niet meer plaats te vinden.

115



12 Appel en executie

12.1 Inleiding

In veruit de meeste gevallen wordt appel aangetekend door of vanwege de verdachte.
Meestal gaat het dan om strafmaat-appellen. Maar ook voor de OvJ kunnen er rede-
nen zijn om in beroep te gaan. Dit is het geval indien hij zich niet kan verenigen met
de beslissing van de rechter, waardoor een zaak 'voortijdig' eindigt of dreigt te ein-
digen (nietigheid van de dagvaarding, onbevoegdheid van de rechter, niet ontvanke-
lijkheid van het OM, vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging). Ook kan de
straf die de rechter oplegt aanzienlijk verschillen van die welke de OvJ vordert.
Tegen al deze rechterlijke beslissingen kan de OvJ in appel gaan bij het Hof. Maar,
zoals in de paragrafen 12.2 en 12.3 naar voren komt, de gang van zaken in dit appel-
traject verloopt lang niet altijd even vlekkeloos.
Indien geen rechtsmiddelen worden aangewend of indien ook in hoger beroep een
straf wordt opgelegd, komt het vonnis of het arrest in aanmerking voor executie: de
straf moet ten uitvoer worden gelegd. Enkele hiermee gepaard gaande knelpunten
worden in paragraaf 12.4 besproken.

12.2 Overwegingen bij het instellen van appel

Officieren lijken niet snel geneigd te zijn om appel in te stellen. Uit het onderzoek
komt naar voren dat er zaken zijn, waarin de OvJ op goede gronden in appel zou
kunnen gaan, maar door diverse factoren hiervan weerhouden wordt.
Appel lijkt alleen te worden ingesteld bij zaken, waarmee, principiële of grote maat-
schappelijke en/of materiële belangen zijn gemoeid. Bij evidente misslagen van de
rechter gaat men lang niet altijd in beroep en een strafmaatappel wordt zelden inge-
steld. Voor het wel instellen van een appel blijkt soms de loyaliteit met het opspo-
ringsapparaat een rol te spelen. In een casus, waar het bewijsmateriaal 'flinterdun'
was, werden enkele verdachten in eerste aanleg vrijgesproken. De politie, die zeer
veel tijd in het opsporingsonderzoek had gestoken, verloor veel aanzien in het milieu
waar de kwestie speelde. Een belangrijke reden voor de OvJ om in hoger beroep te
gaan, was om aan de politie een blijk van steun te geven.
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Uiteenlopende visies

Indien eenmaal door een OvJ besloten is beroep aan te tekenen, gebeurt het met

enige regelmaat dat in een later stadium wordt besloten dit beroep toch maar weer in

te trekken. Een belangrijke rol speelt hier het parket PG dat immers de zaken in

hoger beroep behandelt. Met enige regelmaat komt het voor dat, als een AG een zaak

in hoger beroep niet opportuun acht, aan de OvJ wordt geadviseerd om een appel

maar weer in te trekken. Als een AG zijn advies goed motiveert, wordt hieraan

meestal wel gevolg gegeven. Vanzelfsprekend speelt ook de mate waarin de OvJ

zich bij de zaak betrokken voelt een rol: in meerdere casus, waarin de zaak tussen-

tijds werd overgedragen naar een andere OvJ, leek het intrekken van appel zonder

veel discussie te verlopen.

Tussen de beoordeling van OvJ en AG blijft echter nog wel eens verschil bestaan.
Dit soort verschillen van inzicht blijken vrij gevoelig te liggen. Gesproken wordt van
een 'cultuurverschil'. Soms wordt gesteld dat AG's te weinig loyaal zouden zijn met
hun collega's (OvJ's) en te zeer rekening houden met de overwegingen die bij het
Hof leven (hierbij moet overigens worden opgemerkt dat men uitdrukkelijk niet van
mening is dat AG's huiverig zouden zijn om door het Hof te worden gecorrigeerd).
Ook is men van mening dat het parket PG te weinig zicht heeft op de problemen
waarmee het parket in eerste aanleg te maken heeft. Anderzijds kan dit ook voortko-
men uit een gebrekkig lopende communicatie tussen HOvJ en PG, waarvan in ieder
geval in één arrondissement sprake is.
Als een OvJ een appel doorzet, ondanks een negatief advies van de AG, kan dit ge-
volgen hebben voor de zaak: het is voorstelbaar dat de AG onwillig naar de zitting
gaat en de zaak niet optimaal behandelt. Eén en ander draagt er wel toe bij dat OvJ's
terughoudend zijn met het instellen van appel.

12.3 Problemen bij appel

De procedures bij het instellen van appel stuiten op vrijwel dezelfde problemen die
reeds eerder werden geschetst bij de gang van zaken in eerste aanleg. Ook hier heeft
men weer te maken met onvolkomenheden in de telastelegging, de betekening van
de dagvaarding, termijnen waarmee rekening moet worden gehouden en het zo nodig
voegen of juist afsplitsen van zaken. De problematiek zal kort worden besproken.
Voor een meer uitgebreide bespreking van bovengenoemde aspecten zij verwezen
naar de hoofdstukken 10 en 11.
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Telastelegging

Als probleem wordt ervaren dat moet worden uitgegaan van de telastelegging in

eerste aanleg. Indien deze onvolkomenheden bevat, heeft het alleen al om deze reden

doorgaans geen zin om appel in te stellen. Eén respondent pleit er daarom voor om

het OM de mogelijkheid te geven de telastelegging in tweede aanleg te wijzigen.

Betekening

De aanzegging in hoger beroep moet worden verzorgd door het parket in eerste

aanleg. Deze aanzegging moet bij een officiersappel conform art 409 Sv bij voorkeur

in persoon worden betekend'. In concreto betekent dit dat het officiersappel bij

verstekzaken vaak wordt opgehouden. Betekeningsperikelen kunnen dermate voor

vertraging zorgen, dat als fataal gevolg de OvJ niet ontvankelijk wordt verklaard

vanwege undue delay. Een opmerkelijk voorbeeld wordt in de volgende casus gege-

ven:

Casus: onttrekking van minderjarige aan het ouderlijk gezag (ontvoering). Er

zijn zes verdachten. Vier verdachten krijgen direct een dagvaarding in per-

soon uitgereikt voor een zitting op 16 januari 1992. De rechter spreekt deze

vier verdachten vrij (30 januari 1992).

Bij de vijfde verdachte mislukt aanvankelijk de uitreiking van de dagvaarding.

Hij wordt uiteindelijk geldig gedagvaard voor een zitting op 11 juni 1992.

Omdat deze zitting te veel uitliep en deze verdachte toen toch uit andere hoof-

de in voorlopige hechtenis zat, werd de zitting uitgesteld tot 13 augustus

1992. Uitspraak 27 augustus 1992: vijf maanden onvoorwaardelijk.

Om niet geheel duidelijk geworden redenen is de zaak van de zesde verdachte

van begin af aan gescheiden behandeld: deze wordt op 12 september 1992

vrijgesproken.

De OvJ is het nadrukkelijk niet met de vrijspraken eens en gaat direct na de

eerste vonnissen in hoger beroep (4 februari 1992). De appelmemorie is reeds

in maart 1992 gereed. De dossiers, met daarin de uitgewerkte vonnissen en

het proces-verbaal van de terechtzitting, komen in oktober 1992 binnen op het

parket PG. De afhandeling van de eerste vier vonnissen loopt daarna ver-

traging op doordat de aanzegging hoger beroep alleen aan drie verdachten

betekend kan worden; bij de vierde lukt dit aanvankelijk niet. Uit overwegin-

gen van efficiency wil men echter de vier zaken gezamenlijk behandelen.

1 Dit is weliswaar bij wet van 27 november 1991 (Stb. 1991, 663, in werking op 1 mei 1992) gewijzigd
in lid 2, maar lid 3 neemt weer gedeeltelijk terug wat lid 2 toekent (ofwel de dagvaarding, ofwel de
mededeling uitspraak vonnis ofwel de aanzegging hoger beroep moet in persoon betekend zijn: dit
vanwege de termijn voor het instellen van hoger beroep).
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Bovendien weet men dat er nog een vijfde appel (ten aanzien van verdachte 6)

in aantocht is. Van een appel van de zijde van verdachte 5 blijkt in een later

stadium.

Tenslotte worden alle zes de zaken op 25 november 1993 voorgebracht bij het

Hof. Het Gerechtshof verklaart bij arrest van 9 december 1993 het OM, wat

betreft de eerste 4 verdachten, niet ontvankelijk in de strafvervolging, met als

argument dat tussen het vonnis in eerste aanleg en datum arrest te veel tijd

(22 maanden) is verlopen. In de zaak tegen de vijfde verdachte oordeelt het

Hof conform (5 maanden onvoorwaardelijk). In de zaak tegen de zesde ver-

dachte wordt de oorspronkelijke vrijspraak omgezet in 3 maanden onvoor-

waardelijk. Het argument van 'undue delay' gaat in de laatste twee zaken niet

op, omdat beide vonnissen in eerste aanleg van veel latere datum zijn en er

pas iets meer dan een jaar verstreken is.

Het opmerkelijke in bovenstaande casus is dat in één zaak een delict voor vier ver-

dachten geen gevolgen heeft, terwijl dat voor twee andere wel zo is. De reden voor

deze ongelijkheid is louter gebaseerd op toeval (namelijk op grond van betekenings-

problematiek en zittingscapaciteit in één geval, en op grond van 'afsplitsing' in het

andere geval). Voor de buitenwereld levert dit natuurlijk wel een moeilijk te begrij-

pen situatie op.

Appellen worden meestal door op vanwege de verdachte aangetekend. In verreweg

de meeste gevallen gaat het dan om strafmaat-appellen, in andere gevallen om meer

principiële kwesties. Soms wordt beroep aangetekend om de executie te vertragen. In

een enkel arrondissement wordt daarom wel overwogen om, in geval van appel,

gelijk aan verdachte een dagvaarding te betekenen. Dit om eventuele betekeningspe-

rikelen en vertraging te voorkomen.

Termijnen

Ook in hoger beroep kunnen procedures lang duren, zoals onder andere in de be-

schreven casus duidelijk werd. Organisatorische factoren kunnen ook hier een rol

spelen.

Allereerst kan vertraging ontstaan doordat OvJ's nog wel eens te lang wachten met
het schrijven van de appelmemorie. Bij sommige rechtbanken is daarnaast de termijn
waarbinnen het vonnis en het PV van de terechtzitting worden uitgewerkt, erg lang
(gesproken wordt van periodes van 3 tot 6 maanden).
Wanneer een zaak eenmaal op het parket van de PG is binnengekomen, kan deze
daar weer geruime tijd blijven liggen. In de beschreven casus was hiervan onder
meer sprake.
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Als er vertraging optreedt blijken griffie en de respectieve parketten elkaar de bal toe
te spelen. Wat het parket in eerste aanleg betreft, wordt wel gesteld dat werkzaamhe-
den rond appel nog wel eens als 'bijkomend' worden beschouwd. Werkzaamheden
voor de eerste aanleg krijgen voorrang. Als men dan keuzes moet maken, dan wil
appel nog wel eens een ondergeschoven kindje worden.
Op PG-parketten wordt ook onderkend dat de molens soms traag draaien. Daarom
wordt nu op sommige van deze parketten, analoog aan enkele parketten in eerste
aanleg, sinds kort ter versnelling van de procedure een filterprocedure gehanteerd,
waarin onderscheid wordt gemaakt in eenvoudige en ingewikkelde zaken en zaken
die wel en geen voorrang hebben. Ook wordt bijgehouden hoe lang het duurt voor
een zaak van de rechtbank naar het parket PG komt. Blijkt dat een zaak lang weg
blijft, dan wordt dat nader onderzocht.

12.4 Executie

In het executie-traject kunnen meerdere knelpunten worden gesignaleerd. De tijds-
duur die verstrijkt tussen het vonnis en de tenuitvoerlegging lijkt een van de voor-
naamste problemen te zijn. Dit betreft met name de onvoorwaardelijke vrijheids-
straffen. 'Het komt te vaak voor dat iemand die een straf van een paar maanden
moet uitzitten, pas na een jaar een keertje een oproep krijgt', aldus een AG. Eén
rechter zegt deze klacht soms zelfs van verdachten, die hernieuwd op zitting staan, te
horen. Het almaar moeten wachten op tenuitvoerlegging is weer van invloed op het
gedrag van verdachten, aldus deze rechter. Het probleem speelt overigens niet alleen
op het parket in eerste aanleg: ook veel arresten van het Hof liggen op executie te
wachten, zo wordt gesteld. De oorzaken van de vertraging zijn uiteenlopend: ze zijn
te vinden in het traject griffie rechtbank - parket en/of bij de afdeling executie. On-
derstaand worden enige, reeds deels bekende, knelpunten besproken.

Betekening

Eén van deze knelpunten vormt - alweer - de betekening, maar nu van het vonnis.

Het betreft hier dan met name de verstekzaken: er moet zorg voor worden gedragen

dat de veroordeelde van het vonnis kennis neemt. Pas dan - en indien geen rechts-

middelen worden aangewend - is het vonnis onherroepelijk. Alle perikelen rond

betekenen die al eerder' werden geschetst doen zich hier wederom voor. Een apart

probleem vormen de verdachten zonder vaste woon- of verblijfplaats. Doorgaans kan

een vonnis alleen aan hen worden betekend, wanneer zij opnieuw op enigerlei wijze

met Justitie in aanraking komen.

1 Zie hoofdstuk 10, paragraaf 10.4.
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Arrestatie

Indien tot arrestatie moet worden overgegaan (omdat een boete niet wordt betaald of

omdat een zelfmelder zich niet meldt) moet het parket, waar de zaak diende, een

arrestatiebevel doen uitgaan. Dergelijke arrestatiebevelen blijven nog wel eens op de

plank liggen vanwege het cellentekort. Ook kunnen arrestatiebevelen soms niet wor-

den uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen (met name bij de parketpolitie).

Organisatie

Uit de gesprekken valt op te maken dat de executie van vonnissen, althans op enkele

parketten waar geen unit-systeem is ingevoerd, een taak is die relatief geïsoleerd van

de overige werkzaamheden plaatsvindt, zodanig dat de aandacht voor deze taak

dreigt te verslappen: 'men redeneert: onze primaire taak loopt van PV tot en met

vonnis. Het executietraject hangt er dan zo'n beetje bij. Men heeft vrij weinig feeling

met de executie', aldus een OvJ. Vanuit diverse geledingen (administratie, parketse-

cretaris, OvJ) valt te beluisteren dat men eigenlijk maar weinig zicht heeft op de

werkzaamheden die in het executietraject plaatsvinden. Van OvJ-zijde is de executie

helemaal uit handen gegeven. Formeel is er nog toezicht op de tenuitvoerlegging van

een straf, maar feitelijk is dat er niet meer. Er is sprake van vergaande delegatie. Dit

lijkt tot gevolg te kunnen hebben dat de kwaliteit van de werkzaamheden er onder

lijdt: 'de afdeling executie is op dit moment een ramp. Die mensen zijn 'niet capabel'

en ze zitten zonder goede leiding. Soms gebeurt er niets meer. Het gebrek aan aan-

dacht lijkt op alle niveaus te spelen, de PG's niet uitgezonderd: 'de PG die executie

in zijn portefeuille heeft zou veel meer het belang van een goede executie moeten

benadrukken', aldus een AG.
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Deel IV Geruchtmakende zaken
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13 Geruchtmakende 'justitiële fouten' in de media

Eerder werd een beeld geschetst van de ideeën die het publiek over `vormfouten'
erop na zou houden, ideeën die aan de media zouden zijn ontleend'. In dit hoofd-
stuk gaan wij na in hoeverre dat beeld klopt. Hoe wordt door de media over dergelij-
ke fouten bericht? Is het bijvoorbeeld waar dat zij aan de strafrechtspleging een over-
dreven 'formalisme' toeschrijven en met name kleine fouten met grote consequenties
signaleren (de ontbrekende datum in de dagvaarding waardoor de verdachte vrijuit
gaat)? Maken journalisten inderdaad geen onderscheid tussen typen fouten en de al
dan niet fatale gevolgen ervan en gooien ze alles op één hoop? En krijgt inderdaad
altijd de officier van justitie de schuld, ook al is de fout door een ander gemaakt?
Een tweede doel van dit hoofdstuk is na te gaan welke zaken zich tot geruchtma-
kend, beeldbepalend ontwikkelen, en waarom. De meeste dingen die fout gaan in de
strafrechtspleging zijn niet alleen herstelbaar, maar raken slechts de rechtstreeks
betrokkenen en blijven bij gebrek aan publiciteit onzichtbaar voor het grote publiek.
Van de 'justitiële fouten' die wel de krant halen, wordt maar een klein aantal ge-
ruchtmakend. Omdat vooral die zaken bepalend zijn voor de wijze waarop over
justitie wordt gedacht, is het van belang te weten hoe de pers ermee omgaat. Veelal
spreken de media over 'vormfout' als er iets in een strafzaak misgaat, maar er valt te
twisten over wat precies daaronder valt. Soms volstaan zij met kwalificaties als
'misser'of 'blunder'.
Wij hebben ons gericht op de publiciteit over incidenten, waarin door de media de
indruk wordt gewekt dat justitie iets fout heeft gedaan en dat daardoor een vervol-
ging is misgelopen en een verdachte zijn terechte straf heeft ontlopen. Daarbij heb-
ben we ons niet beperkt tot zaken waarbij, volgens de berichten, het openbaar minis-
terie een fout had gemaakt - we gingen er op voorhand niet van uit dat de berichtge-
ving wat dat betreft volstrekt accuraat zou zijn. Wel hebben we incidenten rond
proefverloven en heenzendingen buiten beschouwing gelaten, al worden ook zulke
zaken weleens in de media als 'vormfout' aangeduid en spelen zij zeker een rol in
het algemene beeld van 'missers bij justitie' dat in de pers wordt neergezet.
'Geruchtmakend' werd als volgt geoperationaliseerd: een nieuwsbericht in tenmin-

ste twee landelijke dagbladen (waarvan er één Volkskrant, NRC Handelsblad, of
Trouw moest zijn) èn aandacht in een andersoortig artikel (een redactioneel com-
mentaar, achtergrondartikel over 'vormfouten', column van een externe deskundige
zoals een hoogleraar strafrecht, enzovoort). Nadere aanwijzingen voor hoe gerucht-

' Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.
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makend een zaak is geweest, zijn plaats en omvang van het bericht, interviews met

betrokkenen, vragen in de Tweede Kamer, items bij het NOS-journaal, het steeds

terugkeren van een zaak in artikelen of nieuwsberichten naar aanleiding van andere

zaken. Hoe meer van zulke aanwijzingen, hoe geruchtmakender de kwestie. Overi-

gens, hoewel het deze zaken zijn die grote beroering veroorzaken en in die zin beeld-

bepalend zijn, moet vermoedelijk ook niet de invloed van de kleine 'één-kolommer'

over kleine fouten worden uitgevlakt. Wij hebben daarnaar geen onderzoek verricht,

maar het is niet uitgesloten dat zij als een druppel op een steen het imago van justitie

uithollen.

De te bestuderen zaken werden geselecteerd door middel van een sneeuwbalmetho-

de. Als basis diende de Knipselkrant van justitie vanaf zomer 1985 tot eind 1993.

Elk bericht dat daarin was opgenomen en een zaak betrof die onder onze operatione-

le definitie van 'geruchtmakend' viel en iedere verwijzing naar andere soortgelijke

zaken, hebben wij nagetrokken in zes landelijke dagbladen (Volkskrant, NRC Han-

delsblad, Telegraaf, Algemeen Dagblad, Het Parool en Trouw), bij het NOS-journaal

en het ANP; ook is nagegaan of er Kamervragen over zijn gesteld. Uiteindelijk ble-

ken van de 43 door ons opgespoorde zaken er 23 volgens onze criteria meer of min-

der geruchtmakend te zijn (dat wil zeggen: 23 zaken in publicitair opzicht, die ten-

minste 33 verschillende incidenten opleveren). Van het grootste deel van de 43 za-

ken zijn de dossiers opgevraagd teneinde de gang van zaken die de media als 'fout'

hadden betiteld te bestuderen.' Een overzicht van de zaken wordt in paragraaf 17.1

gegeven.

Vervolgens zijn de feiten van de 23 geruchtmakende zaken, zoals deze uit de dossier
naar voren komen, geconfronteerd met de berichtgeving. Daarbij waren de volgende
vragen van belang:
- worden de gang van zaken en de gemaakte fout(en) correct uit de doeken ge-

daan?
- hoe gebeurt dat en in welke termen?
- wie krijgt de schuld van het gebeurde?
- wordt deze fout in verband gebracht met andere, voorgaande kwesties of met

algemene problemen in de strafrechtspleging? Zo ja, welke?
- hoe wordt van de kant van justitie en/of rechterlijke macht gereageerd?

- besteden de media ook aandacht aan de afloop van een zaak?

Van een aantal zaken is het dossier niet opgevraagd omdat inmiddels bleek dat de zaak niet aan onze
criteria voldeed. Van het grootste deel van de zaken die niet aan de criteria voldeden maar waarvan
het dossier inmiddels was opgevraagd, is het dossier wel bestudeerd; ze worden echter slechts ter
illustratie vermeld.
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Een vergelijking met de door middel van de steekproef van het ITS opgespoorde
vormfouten leert dat de incidenten zelf in wezen niet andere zijn dan de fouten in
zaken die niet geruchtmakend zijn geworden. Ook waren er 21 zaken die in eerste
instantie 'veelbelovend' leken, maar die toch niet aan onze criteria voor geruchtma-
kend voldeden. Dat roept de vraag op welke aspecten de 23 wèl geruchtmakende
kwesties hadden, waardoor juist deze boven het alledaagse werden uitgetild? Wij
vermoedden dat zulke aspecten, die de specifieke nieuwswaarde van 'vormfouten'
zouden kunnen bepalen, zouden kunnen kleven aan:
- de dader of verdachte;
- de zaak zelf of het type zaak en het tijdstip waarop deze zich afspeelt;
- de (vorm)fout zelf;
- de gevolgen voor de samenleving;
- de reactie door justitie.

Het overzicht begint in 1985. Hoewel elk begin iets arbitrairs heeft - natuurlijk wa-
ren er voor 1985 vormfouten die in de media als blunders van justitie werden geaf-
ficheerd - is dit tijdstip niet toevallig gekozen. Vanaf dat jaar lijkt sprake te zijn van
een zekere stroomversnelling in de onvrede die bij de media over het justitiële be-
drijf bestaat. Deze werd maar al te duidelijk uitgesproken op 7 september 1985 in
een paginagroot artikel door Jac. van Veen in Vrij Nederland onder de kop: 'De
strafrechtspleging anno 1985: steeds meer haast, meer gestuntel, meer misverstan-
den, slordigheden en fouten'. Het was, voor zover wij kunnen nagaan, voor het eerst
dat op deze manier zo uitgebreid en vernietigend werd geschreven over 'het verlies
aan kwaliteit bij de strafrechtspleging'.
Het artikel van Van Veen stond echter niet op zichzelf. Het volgde op een golf van
verontwaardigde publiciteit in de zomer van 1985 over de niet-vervolging van de
oud-president-commissaris van RSV.
Deze zaak was bepaald geen typische strafzaak en het vermeend 'foute' sepot' is
ook geen typische 'misser'. Juist door zijn a-typische karakter echter en de bijbeho-
rende aandacht in de media, lijkt deze zaak als een sensitising device voor verdere
publiciteit over justitiële fouten te hebben gefungeerd - een smaakmaker die voor
verhoogde gevoeligheid bij de media ten aanzien van 'blunders' in de strafrechtsple-
ging heeft gezorgd. De publiciteit over deze zaak ebde na verloop van tijd weg. De
extra waakzaamheid ten aanzien van 'onzorgvuldigheid', 'onbegrijpelijke, zelfs
onvergeeflijke fouten', 'ernstig tekort schieten', 'blunders' en 'tergende traagheid' -
om maar een paar kwalificaties van het justitiële optreden te noemen - bleef bestaan.

In werkelijkheid is deze zaak geëindigd in een in hoger beroep bevestigde beslissing tot buitenver-
volgingstelling naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift.
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14 Geruchtmakende zaken sinds 1985

In dit hoofdstuk worden eerst de geruchtmakende zaken gepresenteerd. Daarna wordt
ingegaan op de berichtgeving.

14.1 De zaken

In totaal werden door ons, zoals gezegd, 43 casus als mogelijk geruchtmakend gese-
lecteerd; 23 daarvan bleken aan de criteria te voldoen. In overzicht 14.1 worden ze
alle 23 gepresenteerd'. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat wanneer we hier
spreken over casus, het mogelijk gaat om een complex van meer dan één verdachte
en/of meer dan één afzonderlijke dagvaarding en verdachte. De casus zijn daarom in
sommige gevallen onderverdeeld in sub-casus (aangegeven met een letter achter het
volgnummer). Dat laatste is ook gebeurd wanneer zich in een casus meer dan één
incident heeft voorgedaan.

1 Voor de 20 andere, niet geselecteerde zaken: zie bijlage vier.
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Overzicht 14.1 - Korte kenschets van de 23 geselecteerde 'geruchtmakende zaken'

nr. zaak incident(en) traject /

datum le bericht soort inci-

dent

1 ABP A gezagsmisbruik: na uitgebreid opsporingsonderzoek beoordeling

tussen 1983 en wordt dagvaarding tegen eerste verdachte ingetrokken; OvJ

1988 continu in zaak tegen tweede verdachte wordt geseponeerd.

het nieuws Intrekking dagvaarding / sepot

B reisdeclaraties: uitgebreid opsporingsonderzoek inge-

steld naar feiten die niet strafbaar zijn

Sepot: geen strafbaar feit
C corruptie: te ingewikkelde constructie van het te laste

gelegde feit

Vrijspraak

2 spionage Ellen rechtbank verzuimt 'klemmende redenen' te vermelden terechtzit-

T. voor aanhouden van de zaak; ting

25-06-1986 vordering verlenging gevangenhouding (in HB) wordt

afgewezen; verdachte komt vrij.

Einduitspraak: 2 jr.

3 12 dossiers zoek dossiers van zitting Hof worden naar Ministerie van Justi- OM niet-

04-09-1987 tie gestuurd om te worden ingezien door raadsheer, raken ontvankelijk

binnen ministerie zoek. (ontbreken-

Einduitspraak: OM niet ontvankelijk. de stukken)

Dossiers komen 2 jaar later weer terecht.

4 Discoschutter Hof verzuimt 'klemmende redenen' te vermelden voor terechtzit-

18-09-1987 aanhouden van de zaak; ting
raadsman vordert onmiddelijke invrijheidstelling; ver-

dachte komt vrij.
Einduitspraak: 8 jr.

5 T. F. (F&S) foute berekening termijn voor betekening KVV' na slui- OM niet-

01-06-1988 ting GVO; ontvankelijk

Einduitspraak: OvJ niet ontvankelijk (termijn)

6 RaRa (René R.) RC geeft niet feitelijk leiding aan huiszoeking; tussen GVO

begin 1989 vonnis rechtbank en behandeling in HB door Hof arrest

Hoge Raad met nadere uitleg art. 122 eerste lid WvSv.

Einduitspraak: vrijspraak t.av. 6 van de 7 telaste

gelegde feiten; 18 mnd. voor overblijvende feit

Kennisgeving van verdere vervolging.
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7 Zettense psychi- bij stempelen dagvaarding blijven twee blaadjes aan el- dagvaarding

ater kaar kleven; op dv. verdachte ontbreekt datumstempel: nietig / VH

juni 1989 dagvaarding nietig; VH loopt af en verdachte komt vrij.

Einduitspraak: 6 jaar

8 Chinese drugs- rechtbank Den Haag verklaart zich onbevoegd; rechtbank terechtzit-

smokkelaars Amsterdam verklaart OvJ niet-ontvankelijk in vordering ting

15-03-1990 gevangenneming maar RC geeft (dag later) wel bevel

inbewaringstelling af. Krantebericht en kamervragen over

'op handen zijnde vrijlating'.

Einduitspraak: 5 jr.; verd. nog in VH

9 Nijmeegse be- na instellen hoger beroep meldt griffie rechtbank niet aan HB / VH

jaarde hofparket dat verdachte in VH zit; geen vordering verlen-

10-04-1990 ging; verdachte vrij.

Einduitspraak: 6 jaar

10 Moord Karaman akte HB (vanuit HvB) bereikt griffie niet; geen vordering HB / VH

28-09-1990 verlenging gevangenhouding; verdachte vrij; door Hof

weer vastgezet.

Einduitspraak: 12 jaar

11 drie verdachten A verdachte in VH te laat op zitting gebracht (dagvaar- VH (termijn)

vrij ding op 93ste dag); VH loopt af en verdachte komt

15-10-1990 vrij.
Einduitspraak: 3 jaar

B RC beslist niet op verzoek raadslieden heropening dagvaarding

GVO nadat verdachten al afstand hebben gedaan van nietig

heropening; dagvaardingen nietig; opheffing VH; ver- (GVO)

dachten vrij.

Einduitspraak: 15 mnd.

C idem

Einduitspraak: 18 mnd.

12 Extreem rechts A Hoofdverdachte: akte sluiting GVO en dagvaarding betekening
27-10-1990 verkeerd betekend (door OvJ in de brievenbus ach-

tergelaten). Dagvaarding nietig.

Sepot

B Dagvaarding voor ander feit wordt op verkeerd adres

uitgereikt: nietig. Beide zaken uiteindelijk gesepo-
neerd wegens overschrijden redelijke termijn.

Sepot

C Derde zaak: loopt nog na diverse problemen rond

betekening en ontvankelijkeid OM.

Afloop onbekend

D In zaak tegen medeverdachte wordt dagvaarding te

laat betekend; OM wordt in HB niet-ontvankelijk

verklaard.

Afloop onbekend
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13 drugssmokkelaar Verdachte wordt door rechtbank vrijgesproken omdat bij GVO

vrij verhoor van een getuige in Brazilië de RC fouten zou

19-11-1990 hebben gemaakt. Het overige bewijs wordt onvoldoende

geacht. Hof: bewijs uit verhoor wel bruikbaar.

Einduitspraak: 12 jr. + fl. 100.000 boete. (verdachte

verblijft in buitenland)

14 Ladbroke In tweede hoger beroep wordt OM niet-ontvankelijk ver- OM niet-

28-11-1990 klaard wegens overschrijding redelijke termijn. ontvankelijk

Einduitspraak: OM niet-ontvankelijk (undue

delay)

15 Tilburgse am- Verlenging inverzekeringstelling volgens RC niet tijdig VH

fetaminen door OvJ ondertekend; RC wijst vordering tot bewaring af

omstreeks 16- en verdachte komt vrij. Rechtbank (in beroep) verleent
10-1991 alsnog bevel tot bewaring; verdachte wordt gearresteerd.

Appel ingesteld.
Afloop onbekend

16 Maastrichtse Problemen rond pseudo-koop. Rechtbank verklaart OM toezicht OM

amfetaminen 1 niet-ontvankelijk omdat vervolging in strijd is met begin- op politie

nov. 1991 selen v.e. behoorlijke strafvordering. Hof vernietigt uit-
spraak rechtbank en verklaart OM wel ontvankelijk; zaak

loopt nog.
Afloop onbekend

17 XTC (Van E.) A Akte van hoger beroep tegen verlenging gevangenhou- HB / VH
07-08-1992 ding komt niet aan bij strafgriffie (faxbericht noch

origineel). Bevel invrijheidstelling, doch OvJ gelast
executie lopend vonnis.

B Na ommekomst straf blijkt tweede lopend vonnis niet

geëxecuteerd te kunnen worden wegens nog lopend

gratieverzoek. Na negatieve beslissing wordt verdach-
te alsnog gearresteerd.

Uitspraak rechtbank: 8 jaar; HB loopt nog.

18 Zwolse moorde- A Voor- en vervolgbladen dagvaarding twee verdachten dagvaarding
naars verwisseld. Dagvaarding nietig. nietig
30-09-1992 B ouders minderjarige verdachte niet opgeroepen. Dag-

vaarding nietig.

C Tweede dagvaarding wordt op de dag van de uitspraak OM niet-

betekend: OM niet ontvankelijk wegens niet wachten ontvankelijk

tot vonnis onherroepelijk was.

Einduitspraak: 6 jaar ov. gev. straf, respectievelijk

plaatsing in een jeugdinrichting voor buitengewone

behandeling.
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19 hash-recher- Rechtbank acht dat onvoldoende PV's aanwezig zijn om toezicht OM

cheurs het opsporingsmiddel (pseudo-koop) te kunnen toetsen en op politie

02-10-1992 verklaart OM niet-ontvankelijk. Hof vernietigt vonnis en

verwijst terug.

Uitspraak rechtbank: 10 rand. Hoger beroep loopt

nog.

20 dubbele boef VH wordt onderbroken voor executie eerder opgelegde VH

27-02-1993 vrijheidsstraf; gevangenis ontslaat verdachte na omme-

komst van die straf en verzuimt de gevangenhouding

voort te zetten. Zaak loopt nog; verdachte verblijft in het

buitenland.

Afloop onbekend

21 Herhaalde vrijla- Verdachte wordt na eerdere heenzending wegens plaats- foutief poli-

ting straatboef gebrek wegens ander feit opnieuw aangehouden; beroep tie-optreden

06-09-1993 tegen bevel gevangenhouding op grond van onvoldoende
bewijs. Hof vernietigt bevel en gelast de invrijheidstel-

ling.

Afloop onbekend

22 Maastrichtse A Advocaten ontvangen een deel van de (omvangrijke) OM niet-

amfetamine 2 processtukken pas 2 dagen voor de zitting. De recht- ontvankelijk

23-09-1993 bank verklaart het OM niet ontvankelijk. Het Hof

vernietigt deze uitspraak en verklaart OM wel ontvan-

kelijk. Zaak loopt nog.
B Dagvaarding van een medeverdachte wordt onjuist

betekend; dagvaarding nietig.

Afloop onbekend

23 Kroongetuige Hof schorst de voorlopige hechtenis wegens het niet tijdig VH

januari 1994 ontvangen van de vonnissen van de rechtbank.

Afloop onbekend

14.1.1 Algemeen beeld

Op basis van de bestudeerde dossiers kan een eerste categorisering van de geselec-
teerde zaken worden gemaakt. Voorts is het mogelijk om al enkele conclusies te
trekken ten aanzien van de feitelijke gang van zaken.

Categorisering

De incidenten in de 23 geruchtmakende zaken kunnen als volgt worden gecategori-

seerd. In de eerste plaats zijn er de incidenten die ontstaan tijdens het opsporingson-

derzoek of het gerechtelijk vooronderzoek, dan wel die daar hun oorsprong vinden.

In drie zaken gaat het om (het nalaten van) een handeling door de rechter-commissa-
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ris: onvoldoende toezicht bij een huiszoeking, het niet-beslissen op een verzoek om.

voortzetting of heropening van het GVO en het niet in acht nemen van alle voor-

schriften bij het horen van een verdachte in het buitenland. Hierbij zij dan direct

aangetekend dat alleen het onvoldoende toezicht bij de huiszoeking in hoger beroep

als fout werd aangemerkt (en dan nog op basis van tussentijdse jurisprudentie); in de

beide andere casus werd de handelwijze van de rechter-commissaris door het Hof

aanvaardbaar geacht.

In eveneens drie zaken gaat het om het toezicht van het Openbaar Ministerie op de
politie. In één zaak wordt kennelijk onvoldoende doorgerechercheerd, in twee is er
volgens de rechter sprake van onvoldoende toezicht op een pseudo-koop. De eerstge-
noemde zaak wordt door het Openbaar Ministerie geseponeerd; in de beide andere
accepteert het Hof de pseudo-koop wel.
In één zaak tenslotte lijkt de politie een aantal fouten te hebben gemaakt die er uit-
eindelijk toe leiden dat het Hof het bevel tot gevangenhouding vernietigt.

In de fase van de beslissing tot vervolging tot aan de eerste zitting doet zich relatief
het grootste aantal incidenten voor. In één geval worden de verdachten volgens de
rechtbank in het verkeerde arrondissement gedagvaard; deze zaak loopt echter geens-
zins mis, omdat hij immers zonder problemen voor de wel bevoegde rechtbank
wordt gebracht.
Een termijnfout wordt in vier zaken gemaakt: eenmaal bij het betekenen van de ken-

nisgeving verdere vervolging na sluiting van het GVO, eenmaal bij het uitbrengen

van een dagvaarding tegen een verdachte die in voorlopige hechtenis zit, eenmaal bij

het betekenen van een dagvaarding sec en eenmaal doordat een nieuwe dagvaarding

wordt uitgebracht zonder dat het vonnis waarin de eerste nietig werd verklaard on-

herroepelijk was geworden. Alleen de eerstgenoemde zaak loopt hierop definitief

fout; de drie andere lopen nog (in hoger beroep / cassatie).

Foutieve betekening is in twee zaken de oorzaak van de problemen. In één zaak be-

tekent de officier in eigen persoon zowel de akte van sluiting van het GVO als de

dagvaarding door deze in de brievenbus van verdachtes woning achter te laten, in

een tweede vindt een niet nader gespecificeerde foutieve betekening plaats. In de

eerstgenoemde zaak wordt na een tweede, eveneens mislukte, poging tot sepot beslo-

ten.

In twee zaken wordt de dagvaarding nietig verklaard door wat men een administra-
tieve slordigheid zou kunnen noemen: het ontbreken van de datum van de zitting
respectievelijk het verwisselen van delen van twee dagvaardingen.

Hoewel in bijna de helft van de geruchtmakende zaken het gerucht ontstaat naar aan-
leiding van het op vrije voeten komen van een tot dat moment in voorlopige hechte-
nis verblijvende verdachte, zijn er maar twee gevallen waarbij zich een zelfstandig
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incident rond (de verlenging van) de voorlopige hechtenis voordoet. In een geval
meent de rechter-commissaris dat de OvJ een fout maakt door niet zelf de verlenging
van de inverzekeringstelling te ondertekenen, in het andere wordt de onderbroken
voorlopige hechtenis niet voortgezet na ommekomst van de tussendoor ten uitvoer
gelegde vrijheidsstraf.

Tussen de eerste zitting en de einduitspraak worden zowel door het Openbaar Minis-

terie als door rechtbank of Hof procedurefouten gemaakt. In twee gevallen verzui-

men rechtbank respectievelijk Hof de 'klemmende redenen' te vermelden voor het

aanhouden van de zaak; dit leidt tot het opheffen van de voorlopige hechtenis. In

eveneens twee gevallen is het Openbaar Ministerie zodanig traag in het voortzetten

van de vervolging nadat deze in een eerdere fase niet succesvol was, dat sprake is

van undue delay.

Rond het hoger beroep (dat in de 'geruchtmakende zaken' beduidend vaker voor-

komt dan in de via de steekproeftrekking geselecteerde zaken) gaat in vier zaken iets

mis. Eenmaal verzuimt de griffie van de rechtbank aan het parket bij het gerechtshof

te melden dat een verdachte die in hoger beroep is gegaan zich op dat moment in

voorlopige hechtenis bevindt, waardoor geen verlenging wordt gevorderd; in een an-

dere zaak ontvangt het Hof de vonnissen zodanig laat dat het besluit de voorlopige

hechtenis van de verdachten op te heffen. In twee gevallen bereikt de akte waarin

een zich in voorlopige hechtenis bevindende verdachte hoger beroep instelt de griffie

van de rechtbank niet.

Een zeer uitzonderlijk geval ten slotte, is het zoekraken van een complete hofzitting;
een tweede, het niet tijdig ter beschikking stellen van de stukken aan de verdediging.

Voorlopige conclusies

Uit het overzicht valt direct af te lezen dat het merendeel van de zaken opschudding
veroorzaakte (mede) omdat een verdachte die in voorlopige hechtenis zat op vrije
voeten kwam (of volgens de berichten dreigde te komen). Dit is het geval in 20 van
de 43 zaken, en in 15 van de 35 geruchtmakende 'sub-casus'
Een tweede conclusie mag zijn dat in lang niet alle zaken een (al dan niet 'echte')
vormfout is gemaakt. Het blijkt dat in slechts 11 gevallen sprake is van een 'echte'
vormfout, in 14 gevallen van een andere fout, terwijl er in 10 zaken geen fout
gemaakt is. In het laatste geval ging het meestal om een juridisch interpretatiegeschil
dat voor het OM verkeerd uitvalt (zie bijlage 5).
Wat eveneens duidelijk blijkt, is dat het OM niet in alle gevallen verantwoordelijk is
voor de fout. Het OM lijkt in twaalf van de 35 sub-cases (mede-)verantwoordelijk te
zijn. Hierbij kan worden aangetekend, dat in sommige gevallen betrokken instanties
een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en dat soms niet ondubbelzinnig kan
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worden vastgesteld welke van de instanties nu uiteindelijk de 'fout' heeft gemaakt

(zie bijlage 6).

Uit de dossiers van de inmiddels afgedane zaken komt tot slot naar voren dat lang

niet alle zaken uiteindelijk 'verkeerd aflopen'. Het blijkt dat het merendeel van de

gemaakte 'fouten' niet fataal is: verdachten komen wel op vrije voeten (althans, in

een deel van de gevallen) maar worden in een later stadium alsnog veroordeeld (en

soms al voor die tijd weer in voorlopige hechtenis genomen). In twaalf van de 28

gevallen waarin de definitieve afloop bekend is ontsprong(en) de verdachte(n) defi-

nitief de dans; zeven zaken lopen nog. Hierbij moet wel worden aangetekend dat in

dit stadium niet kon worden nagegaan of alle verdachten die tot een vrijheidsstraf

werden veroordeeld die ook werkelijk hebben ondergaan. Bekend is dat een aantal

van hen naar het buitenland is gevlucht.

14.2 Publiciteit

Hoewel onze criteria voor 'geruchtmakend' een kwantitatieve component kennen,

verschillen de 23 zaken die wij onderzochten aanmerkelijk in de hoeveelheid publi-

citeit die ze genereerden. Het ANP zette in bijna alle gevallen een redelijk groot be-

richt op het net, maar dit werd lang niet altijd door alle kranten opgepikt. Het NOS-

journaal wijdde aan slechts zes zaken een item, op één na allemaal zaken die bredere

politieke implicaties hadden. Kamervragen werden eveneens in maar zes

(gedeeltelijk andere) gevallen gesteld'.

Rond oktober 1990 is sprake van een duidelijke hausse, waarbij de bekend geworden

vormfouten in bijna alle kranten breed worden uitgemeten. Tussendoor springen

individuele zaken er duidelijk uit, al zijn dat niet altijd de kwesties die men zou ver-

wachten. Zo besteedden niet alle kranten aandacht aan Spong en de onfortuinlijke

rechter-commissaris in Brazilië en miste het ANP het verhaal helemaal; vermoedelijk

omdat het hier een primeur van NRC Handelsblad naar aanleiding van een interview

betrof, terwijl de publiciteit (en de bezorgdheid in de Kamer) minstens evenzeer ge-

baseerd waren op het gedrag van Spong als op de vormfout. Zulke zaak-specifieke

factoren doen zich echter in een minderheid van de zaken voor. Aan de hand van de

in hoofdstuk 13 geformuleerde vragen gaan wij dan ook na of niet veeleer algemene

tendensen te bespeuren zijn in de (wijze en omvang van de) berichtgeving; tevens

Vier keer ging het om kwesties die ook in de pers veel aandacht trokken (ABP, RaRa, de vrijlating
van drie verdachten in Amsterdam en de zaak tegen extreem rechts in Alkmaar). Van de twee andere
betrof er één de advocaat Spong die in een interview had gezegd de rechter-commissaris in Brazilië
in de val van een vormfout te hebben gelokt; de andere (de Tilburgse amfeteminenzaak in oktober
1991) haalde nauwelijks de pers en betrof een geringe fout die binnen tien dagen hersteld was (het
blijft onduidelijk waarom juist in deze zaak twee CDA-kamerleden vragen stelden).
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bekijken wij de invloed van de aspecten die de nieuwswaarde van vormfouten kun-
nen bepalen.

14.2.1 Correctheid van de berichtgeving

Onze eerste vraag luidde of de gang van zaken en de gemaakte fout(en) correct uit
de doeken worden gedaan. Het antwoord op deze vraag kan geen eenduidig 'ja' of
'nee' luiden: het hangt er erg vanaf waar men naar kijkt.
Over het algemeen blijkt de berichtgeving - over de koppen waaronder die verschijnt
komen we nog te spreken - over de feiten zelf correct te zijn, zij het dat het complex
van de juridische achtergronden meestal vereenvoudigd door de journalist wordt

gepresenteerd. Met name de (rechtbank)verslaggeving van het ANP blinkt door ac-
curatesse uit. Veel kranten nemen die over. In de praktijk blijkt echter de bureaure-
dacteur weleens een stuk daaruit weg te laten of samen te vatten (vermoedelijk on-
dergaan berichten van eigen verslaggevers dezelfde behandeling) zodat soms een al
te sterke vereenvoudiging optreedt. Nuances vallen weg, waardoor de uitspraak on-
begrijpelijk wordt. De berichtgeving over het vrijuitgaan van de 'Ladbroke-frau-
deurs' (november 1990) is hiervan een duidelijk voorbeeld. Het ANP legt de reeks
fouten, over een lange periode gemaakt, kort maar correct uit. De kranten geven ver-
volgens een eigen versie van dit bericht: Telegraaf en Trouw melden een wisselende
combinatie van factoren (lange duur van het GVO, zaak vervolgens voor onbepaalde
tijd aangehouden, 'proces-verbaal van het GVO' door verdachte niet getekend). In
de NRC lijkt het dat de redelijke termijn is overschreden omdat op verzoek van ver-
dachte(n) de zaak voor onbepaalde tijd is aangehouden, terwijl volgens het Parool
iets - wat is niet helemaal duidelijk - mis was met het GVO. Wel berichten alle kran-
ten dat het tijdsverloop volgens de rechtbank onredelijk lang is, zodat het OM niet
ontvankelijk is verklaard.
Toch blijken journalisten ook in staat betrekkelijk ingewikkelde juridische kwesties
helder uit te leggen. In de RaRa zaak ging het om een 'fout' die door nieuwe juris-
prudentie als het ware met terugwerkende kracht ontstond: tussen de uitvoering van
de huiszoeking in april 1988 en de uitspraak waarbij het daaruit verkregen bewijs als
onrechtmatig door de rechter terzijde werd geschoven, lag een uitspraak van de Hoge
Raad (op 8 november 1988, NJ 1989, 127) over de eisen die gelden bij het
leidinggeven aan een huiszoeking door de rechter-commissaris; daaraan was in de
RaRa zaak, een huiszoeking in zeven-panden tegelijk, niet voldaan. Dit is niet zo
makkelijk uit te leggen, maar de kranten blijken er wel mee uit de voeten te kunnen.
NRC Handelsblad doet zelfs in twee afzonderlijke stukken uit de doeken hoe het
arrest van de Hoge Raad 'ertussen' is gekomen. In de kop spreekt deze krant echter
(als enige) ten onrechte van een vormfout.
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Leidt inkorting nog wel eens tot het wegvallen van nuances, het vatten van de essen-

tie van het bericht in een kop leidt veelvuldig tot een verkeerde (en meestal voor het

OM negatieve) indruk, zelfs als het bericht op zichzelf klopt. Uit de berichtgeving

over de XTC-zaak blijkt bijvoorbeeld het volgende min of meer correcte, zij het ver-

eenvoudigde, verhaal: de hoofdverdachte heeft in augustus 1992 nog 206 dagen uit

te zitten van een veroordeling uit 1985 en een lopend vonnis van vier jaar uit 1991;

onderwijl loopt ook een voorlopige hechtenis in verband met de XTC-zaak (waar-

voor hij in augustus 1992 tot acht jaar wordt veroordeeld), tegen welks verlenging

hij in al in maart 1992 per fax appel had ingesteld; deze fax is nooit aangekomen; er

zit dan niets anders op dan de verdachte uit de voorlopige hechtenis te ontslaan, het-

geen echter niet betekent dat hij vrijkomt - hij zit immers zijn strafrestant nog uit.

Ondanks dat laatste, wat ook in de berichten en, in het geval van de Telegraaf, het

commentaar ('Knoeiwerk') wordt uitgelegd, melden zowel Telegraaf als NRC Han-

delsblad in de kop: Topfiguur (respectievelijk verdachte) in XTC-zaak vrij na proces-

fout (respectievelijk door zoekraken fax).

14.2.2 In welke termen?

De wijze waarop en de termen waarin de berichtgeving plaatsvond was het onder-

werp van onze tweede vraag. Ook hierop is geen eenduidig antwoord te geven.

De terminologie die een krant hanteert om het spaaklopen van een vervolging duide-
lijk te maken, verschilt al naar gelang het soort zaak en de duur ervan. Ook de vraag
in hoeverre de zaak in tijd dichtbij een andere 'vormfout' ligt, speelt een belangrijke
rol. Dat laatste verlaagt immers de 'nieuwswaarde-drempel' waardoor kwesties die
op zichzelf niet interessant of zelfs irrelevant zijn toch de krant halen. Dit verschijn-
sel maakt deel uit van de cumulatie van fouten in de strafrechtspleging tot een
nieuwswaardig verschijnsel per se: 'vormfouten' worden niet alleen tot zelfstandig
fenomeen, maar worden in een bepaald kader geplaatst waarin in de loop der jaren
steeds pejoratiever over justitiële fouten in het algemeen wordt geschreven.
Een van de eerste zaken die in ons onderzoek opduikt, is die tegen de 'spionne' El-
len T., in 1987 door het hof te Amsterdam in vrijheid gesteld omdat vergeten was de
klemmende redenen voor verlenging van het voorarrest in het proces-verbaal te ver-
melden. Deze fout waren de kranten zonder meer bereid als een betrekkelijke baga-
telle te beschouwen; hij werd dan ook met verkleinwoorden aangeduid: 'slordigheid-
je' 'foutje', 'zinnetje vergeten'. Een jaar later deed zich exact dezelfde vormfout voor
bij de 'Rotterdamse discoschutter'. Echter, nu waren de omstandigheden aanzienlijk
gewijzigd: het betrof een doodslag en een dader met epilepsie waarover de deskundi-
gen het niet eens waren of daardoor gevaar voor herhaling bestond. Daarover gaan
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de berichten met name, waarin de vrijlating van de dader dan ook 'procedurele fout',
'misslag' en 'blunder' wordt genoemd.
In de loop der tijd, als de kranten op steeds meer oude kwesties kunnen teruggrijpen
die zij dan ook steeds vaker oprakelen, lijkt ook de aard van de fout er minder toe te
doen. Koppen als 'weer een blunder' 'zoveelste fout', 'Justitie blunderde vier keer'
en achtergrondverhalen waarin affaires steeds als voorbeeld terugkeren, bepalen dan
het klimaat waarin over 'vormfouten' wordt geschreven. Evenmin als wat er exact
gebeurd is of wie er precies schuld aan heeft, doet dan de precieze aard van de fout
zelf nog ter zake. Zo worden kwesties waarin het niet zozeer om een fout gaat als
wel om een juridisch strijdpunt of om een onverwachte beslissing door een (lagere)
rechter, zonder meer als vormfout aangeduid - bijvoorbeeld de vrijgelaten verkrach-
ters in Amsterdam, of de twee undercover-zaken die wij onderzochten waarin de
rechtbank wel, maar het Hof niet een onrechtmatige opsporingsmethode zag. Zelfs
zijn er zaken waarin de fout nog gemaakt moet worden - de Chinese drugssmokke-
laars - die als vormfout te boek staan.
Naast een zekere verharding in de houding van de pers ten aanzien van fouten in de
strafrechtspleging en een afnemende bereidheid daar begrip voor op te brengen die
samenhangt met de verzelfstandiging van het fenomeen 'vormfout', lijken echter ook
andere factoren bepalend te zijn voor de termen waarin over een bepaalde individue-
le zaak wordt geschreven: met name de aard van de verdachte en het delict en het
door de media gepercipieerde gevaar voor de samenleving.
Ook is er, naast het risico dat de samenleving loopt wanneer een 'gestoorde' dader
op vrije voeten komt, een abstracter maatschappelijk gevaar dat als ernstig wordt
geduid: het idee dat bepaalde mensen hun terechte straf ontlopen omdat zij om wat
voor reden ook sociaal machtig zijn. Dit is zeer duidelijk het geval bij de in hoofd-
stuk 13 al genoemde RSV-zaak. In de beschrijvingen van deze zaak lag sterk nadruk
op 'hoge bomen' die ten onrechte te veel geld en te weinig wind vingen. Meteen op
24 juli 1985 bevatte het redactionele commentaar van de Volkskrant het oordeel dat
niet alle feiten waren onderzocht en dat de verdachte kennelijk 'met fluwelen hand-
schoenen' was aangepakt. 'Kom nou', reageerde Journaille in Het Parool de volgen-
de dag, 'de woorden 'doofpot' en 'klassejustitie' staan nog steeds in het Nederlandse
woordenboek.'

Als gezegd, het antwoord op de vraag naar de termen waarin over vormfouten wordt
geschreven, kan niet eenduidig zijn - die termen veranderen in de loop van de tijd.
Naarmate de jaren verstrijken en vormfouten meer een zelfstandig onderwerp van
berichtgeving worden, wordt de toon van de berichten kritischer.

Een laatste opmerking over een algemene tendens in de berichtgeving is nog op zijn
plaats. Er is in de loop der jaren veel door de kranten geschreven over de noodzaak
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om de wetgeving te vereenvoudigen. Toch neemt, naar gelang de publicitaire gevoe-

ligheid voor vormfouten toeneemt met alle, hierboven beschreven gevolgen vandien,

de tolerantie voor door Justitie (voor de kranten meestal: het OM) gemaakte fouten

af. Dat blijkt duidelijk uit de wijze waarop men over zowel fout als Justitie/OM

schrijft. In de zaak Ellen T. schetst de persofficier het werk van het OM als een 'rijs-

tebrij van formaliteiten'; de kranten lijken bijna instemmend te knikken. In de RaRa-

zaak twee later, legt de Volkskrant uit dat regels nu eenmaal niet voor niets zijn ge-

geven, al krijgt hier niemand de 'schuld' van het feit dat ze zijn overtreden.

Weer een jaar later, en de Telegraaf laat weten naar aanleiding van de Nijmeegse be-

jaarde dat 'procedurefouten of vormfouten in de rechtsgang en daarna vrijlaten' te

vaak beginnen voor te komen; een paar maanden later, na '3-man-vrij', eveneens in

de Telegraaf: 'Alwéér ernstige blunders van Justitie; een paar weken geleden moest

ook al een - in eerste instantie reeds tot 12 jaar veroordeling - van moord verdachte

man worden vrijgelaten omdat er een fout was gemaakt in een appel-procedure (...)

Dat Justitie zich belachelijk maakt met dit soort slordigheden en dat de rechtsbede-

ling in ons land het gevaar loopt niet meer serieus te worden genomen, is een schan-

dalige zaak.' De tweede fout in de Zwolle na de verwisseling van de dagvaardingen

is aanleiding voor een redactioneel commentaar: '...Zelfs een ezel stoot zich niet twee

keer aan dezelfde steen. Waarom de vertegenwoordigers van het OM in Zwolle dan

wel?'; in de tweede Maastrichtse amfeteminen-zaak wordt de officier een 'slodder-

vos' genoemd. En tenslotte de 'hasjrechercheurs', waarbij in Amsterdam de officier

van justitie niet ontvankelijk wordt verklaard omdat naar de mening van de recht-

bank te veel stukken in het dossier ontbreken. Hieraan wijdt Trouw een groot achter-

grondverhaal waarin de volgende passage voorkomt: 'Men mag dan commentaar

hebben op advocaten die vormfouten uitbuiten, deze keer zorgt Justitie zelf voor een

gênante vertoning door de regels aan de laars te lappen'. Dat het aan de regels zelf

zou kunnen liggen is kennelijk niet meer vanzelfsprekend.

14.2.3 Wie krijgt de schuld?

Onze derde vraag over de berichtgeving luidde wie de schuld van het gebeurde
kreeg. Het blijkt dat de verantwoordelijkheid voor een fout, zoals de kranten die
zien, lang niet altijd met de gegevens uit het dossier strookt. In een aantal van de
door ons onderzochte zaken bleek uit dossieronderzoek en uit gesprekken met be-
trokkenen dat de verantwoordelijkheid voor een fout een gedeelde is. In de hierbo-
ven aangehaalde XTC-zaak is zelfs niet te achterhalen hoe de fax is zoekgeraakt.
Meestal is het de officier van justitie die formeel verantwoordelijk wordt gehouden,
en dus voor de buitenwacht wordt aangesproken op de gevolgen (vrijlating, niet-ont-
vankelijkheid, vrijspraak). Hoewel in veel berichten de gang van zaken bij de
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gemaakte fout goed uit de doeken wordt gedaan, is men nogal eens geneigd het OM
de schuld van het gebeurde te geven, ook al is dat niet terecht. Een heel duidelijk
voorbeeld daarvan is, naast 'XTC', de reeds genoemde vrijlating van twee van ver-
krachting verdachte jongens. Hier verklaart de rechtbank de dagvaarding nietig om-
dat de rechter-commissaris iets verzuimd zou hebben - iets waarover het Hof in be-
roep overigens anders oordeelt -; door de koppeling aan de te late dagvaarding van
een derde verdachte lijkt het alsof het OM een fout beging. Maar ook in de vervol-
ging van leden van een extreem-rechtse organisatie door het parket Alkmaar, waar
de fout aan zowel (parket)politie als OM te wijten was, krijgt de eerste behandelende
officier van justitie persoonlijk de schuld voor fouten die in de loop der jaren waren
gemaakt, hoewel hij al lang niet meer bij het parket werkt.
Het gegeven dat vaak niet juist wordt weergegeven wie voor de fout verantwoorde-
lijk is, hangt samen met de moeilijkheid voor de journalist om de juridische finesses
van een zaak helder en kort voor niet-juristen uit te leggen en daaruit conclusies te
trekken: in de vereenvoudiging van het feitencomplex gaan, zoals gezegd, de nuan-
ces van de schuldvraag verloren. Ook de duur van een strafzaak waarin verschillende
fouten gemaakt zijn, speelt een rol. Als een zaak gedurende langere tijd in het
nieuws komt, gaat de berichtgeving, hoe genuanceerd en accuraat die in den beginne
ook was, na verloop van tijd over in verhalen waarin de schuldvraag niet meer wordt
gesteld. Wanneer in een bepaalde zaak de ene fout op de andere volgt, is er simpel-
weg 'geblunderd' door Justitie; door wie precies doet niet ter zake en de formeel
verantwoordelijke (= het Openbaar Ministerie) krijgt de schuld, zelfs als er sprake is
van een uitspraak van de rechtbank die later zeer discutabel blijkt te zijn.
Naast de opeenstapeling van fouten in een bepaalde zaak, doet zich, als gezegd, ook
een ander soort 'cumulatie' voor. naarmate de tijd verstrijkt wordt de pers gevoeliger
voor het fenomeen van 'de vormfout', halen steeds meer berichten over vormfouten
de krant en worden fouten in de strafrechtspleging per definitie nieuws. Ook dit leidt
ertoe dat men zich steeds minder om de schuldvraag bekommert; de boodschap is
dan gewoon dat het een 'puinhoop' bij Justitie is en de eenmaal ontstane indruk dat
dit waarschijnlijk altijd aan het OM ligt is niet meer weg te nemen. Een frappant
voorbeeld vormt de 'discoschutter'; hier werd de oorspronkelijke fout door het Haag-
se gerechtshof gemaakt, hetgeen in berichtgeving in 1987 ook duidelijk was. Zes jaar
later wordt in de Staatscourant van 17 september 1993, in een verhaal over de com-
missie Moons, de fout bij 'discoschutter' vierkant op het bord van het OM gelegd als
prototype van de vormfout van de officier.
De conclusie moet dan ook luiden dat het beeld dat de media schetsen van de verant-
woordelijkheid voor gemaakte fouten uiteindelijk negatiever uitpakt voor het OM
dan op basis van de feiten gerechtvaardigd is.
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14.2.4 Samenhang met andere zaken

De vierde vraag was die naar de samenhang met vroegere zaken; hieraan kan gekop-
peld worden de vraag naar de berichtgeving over de afloop.
De indruk die uit de door ons bestudeerde berichtgeving naar voren komt is dat kran-

ten graag oude affaires oprakelen. Deze verschaffen voor zowel journalist als lezer

een duidelijk referentiekader waarbinnen de fout kan worden geplaatst, alsmede een

bekende terminologie waarin eventueel ingewikkelde juridische kwesties kunnen

worden 'vertaald'. Het is makkelijker uitleggen dat er een vormfout is gemaakt, dan

uit de doeken te doen hoe de territoriale competentie tussen rechtbanken werkt, om

bij de vraag in de kwestie van de hierboven genoemde Chinese drugssmokkelaars te

blijven. Bovendien, de enige rechtvaardiging voor de nieuwswaarde van die zaak

was zijn definiëring als vormfout. Immers, voor zover al van een fout gesproken kon

worden, had deze in het geheel geen gevolgen, zodat er in principe ook geen nieuws

was. Rubricering als vormfout maakt een gebeurtenis herkenbaar en nieuwswaardig.

Hierdoor treedt vervolgens cumulatie, een soort multiplier-effect, op.

Wat echter in dat kader niet of nauwelijks voorkomt is dat over de afloop van een
lopende 'affaire'wordt bericht; dit gebeurt zelfs niet wanneer de kwestie goed afloopt
in de zin dat de fout hersteld is. Op zichzelf is dat overigens begrijpelijk omdat daar-
mee wat ooit nieuws was en als zodanig door de krant is gebracht (vaak hoog opge-
klopt) met het herstel van de fout tot non-nieuws wordt. De vrijgelaten verdachten
van verkrachting in Amsterdam vormden een 'hoogtepunt' in de publiciteit over
vormfouten; alle kranten brachten het verhaal uitgebreid, naar aanleiding waarvan
tenminste drie redactionele commentaren en een groot aantal achtergrondverhalen
over vormfouten in het algemeen verschenen; de Telegraaf opende ermee over zeven
kolommen en ook het NOS-journaal besteedde er aandacht aan, uitzonderlijk voor
een zaak zonder politieke implicaties. Over het herstel van deze (non-)fout een half
jaar later verscheen, op twee piepkleine één-kolommertjes in Parool en NRC na,
helemaal niets. Over het herstel van de fout in de Tilburgse amfeteminen-zaak en de
Maastrichtse amfeteminen-zaak werd gezwegen. Dat de verdachte in de XTC-zaak
weer wordt opgepakt werd slechts kort door de Telegraaf gemeld.
Soms wordt over de afloop bericht, maar wordt geen verband gelegd met de
vormfout (bijvoorbeeld in de 'Nijmeegse bejaarde' en de verwisseling van dagvaar-
dingen van de Zwolse moordenaars); dit in tegenstelling tot lopende zaken waar juist
te veel verbanden worden gelegd en soms wordt teruggegrepen op voorvallen die er
op zichzelf niets mee te maken hebben. Dit maakt deel uit van het multiplier-effect
en versterkt de indruk dat het in de strafrechtspleging een 'puinhoop' ist. Niet al-

Af en toe komt Justitie overigens daar juist ook goed mee weg, zoals in de Zwolse zaak waar maar
één krant een tweede fout opmerkte en het verband legde.
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leen worden allerlei kwesties daardoor over één kam geschoren, of verschillende

zaken (in de zin van verschillende parketnummers) als één grote affaire behandeld of

zij verband met elkaar houden of niet, veelal wordt ook verband gelegd met algeme-

ne problemen in de strafrechtspleging: proefverloven, heenzendingen, stijging van

'de' criminaliteit. '...het zware geboefte grijnst van plezier nu de ene stommiteit op

de andere wordt gestapeld; en dan praten we niet van ontsnappingen, of van (eerder

deze week) de tot twee jaar veroordeelde die vrij mocht blijven omdat hij een baan

gevonden had', aldus de Telegraaf in maart 1993 naar aanleiding van de abusievelij-

ke vrijlating van een gedetineerde uit Esserheem.

Voorzover de media aandacht besteden aan andere/eerdere zaken, zo moet de con-
clusie luiden, leidt dat zelden tot verheldering doch veeleer tot een vertekening van
het beeld. Dit effect wordt versterkt doordat aan de afloop van zaken bijzonder wei-
nig aandacht wordt besteed.

14.2.5 Reactie van het Openbaar Ministerie

Onze laatste vraag betrof de reactie van het Openbaar Ministerie. Duidelijk is dat een
snelle en adequate reactie van groot belang is. Als in reactie op de ontstane publieke
beroering een persbericht door het OM wordt uitgegeven met de (correcte) uitleg van
het gebeurde, lijkt dat weinig indruk te maken (ook dit zou immers nieuws tot non-
nieuws kunnen maken, dan wel het nieuws is al oud en niet meer interessant). Het
verwoorden van het standpunt van Justitie gebeurt vrijwel steeds door letterlijke cita-
ten van uitspraken van zittingsofficieren of persofficieren en -rechters, danwel poli-
tievoorlichters of andere woordvoerders. Gegeven het feit dat Justitie kennelijk in
principe maar één kans krijgt om te reageren, namelijk als het nieuws heet van de
naald is, is die reactie van belang.
In grote lijnen zijn er twee inhoudelijke aspecten te onderkennen aan de reacties. In
de eerste plaats wordt in eerste instantie vrijwel steeds gereageerd door de kwestie
als (eenmalig) incident af te schilderen:'schoonheidsfoutje' (RaRa), 'communicatie-
fout, gelukkig nog niet eerder voorgekomen' (Nijmeegse bejaarde); 'het eerste inci-
dent met de post...administratief foutje' (Karaman); 'toeval...komt maar zeer spora-
disch voor' (drie man vrij in Amsterdam). Naast bagatelliseren spreken woordvoer-
ders van OM, politie en rechterlijke macht elkaar weleens tegen (als de drie verdach-
ten in Amsterdam tegelijk worden vrijgelaten worden zelfs over elkaar tegenspreken-
de zegslieden Kamervragen gesteld); of zij proberen een ander de schuld in de
schoenen te schuiven: in de Telegraaf geeft de advocaat van een van de verdachten
bij de Ladbroke-fraude de schuld aan de politie; in het Parool zegt de persofficier het
besluit van de rechtbank 'zeer opmerkelijk' te vinden, omdat de vertraging vooral
aan de RC te wijten is.
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In de tweede plaats komt het regelmatig voor dat de woordvoerder (met name van

het OM) zodanig laconiek reageert dat de reactie olie op het vuur is. Dat gebeurt

vooral als slachtoffers zeer ad rem terugkomen. Als de Zettense psychiater F. uit de

voorlopige hechtenis wordt ontslagen omdat vergeten is de datumstempel op de dag-

vaarding te zetten, verklaart de officier dat in alle organisaties dingen fout gaan, al is

het pijnlijk dat dit juist in deze zaak is gebeurd. Een vertegenwoordigster van de

slachtoffers reageert furieus: 'Het schijnt makkelijker te zijn om 17 jaar incest te

plegen dan een stempeltje op een dagvaarding te zetten.' In de Ladbroke-zaak haalt

de opmerking van de officier 'zo snel als de paarden lopen, zo langzaam lopen de

raderen van Justitie' de meeste kranten; dat geldt ook voor de zaak-Ton F., waar de

zo juist niet-ontvankelijk verklaarde officier zegt blij te zijn 'dat de zaak eindelijk

ten grave is gedragen'. In een andere zaak (tweede Maastrichtse-amfeteminen) zegt

de vertegenwoordiger van het OM: 'ik begrijp dat het vragen bij de burgers oproept,

maar zulke dingen komen voor', terwijl de officier in Zwolle, waar twee dagvaardin-

gen verwisseld blijken te zijn (overigens door het Pieter Baan Centrum) zegt dat hij

'als burger niet begrijpt dat dit kan'. Zulke reacties - hoe eerlijk ook - vormen op

zichzelf een factor die een bericht nog nieuwswaardiger maakt.

De conclusie moge zijn dat er op het gebied van omgang met de pers voor het OM

het nodige te winnen valt.

14.2.6 Tenslotte

Uit bovenstaande blijkt dat vele factoren meespelen om justitiële fouten tot nieuws-
waardige 'missers' te maken: een gevaarlijke of gestoorde dader, een ernstig delict
of ernstige gevolgen van de fout voor de samenleving zoals gevaar voor herhaling of
klassejustitie; een zaak die lang sleept en tot affaire wordt; een kwestie die in de tijd
dicht bij een andere affaire ligt; de reactie van Justitie. Andere factoren die een rol
lijken te spelen zijn politieke of andere gevoeligheid (ABP, RaRa, Karaman, Zetten-
se psychiater), een 'stompzinnige' of onbegrijpelijke fout (twaalf dossiers kwijtge-
raakt), herhaalde fouten in één en dezelfde zaak (Maastrichtse amfeteminen 2).
Daarnaast is in een enkel geval ook een toevalsfactor aanwezig. Zo werden de twaalf
zoekgeraakte dossiers op dezelfde zitting van het hof behandeld als de 'discoschut-
ter' - er was dus al pers aanwezig voor iets anders. Soms wordt een zaak juist niet
geruchtmakend omdat die dag toevallig iets anders gebeurt (de vrijlating van hasj-
smokkelaars na gebleken geknoei in processen-verbaal door douaneambtenaren om
de zaak rond te krijgen op 4 november 1992 - de dag waarop Clinton tot president
van de VS werd gekozen). Het is echter duidelijk dat hoe meer factoren aanwezig
zijn, des te groter de kans dat de pers aan een zaak veel aandacht besteedt en dat
deze zich tot heuse affaire ontwikkelt. Zo was er in de Alkmaarse extreem-rechts-
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zaak sprake van zowel politieke gevoeligheid als een opeenstapeling van fouten,

sommige tamelijk lachwekkend en door de kranten als zodanig beschreven (zie daar-

over de uitgebreide case-study van deze kwestie). Vooral lijkt van belang de vraag of

zich recentelijk iets heeft voorgedaan waardoor de 'vormfout-gevoeligheid' is toege-

nomen. Dit deed zich met name voor in 1990, toen 'drie-man-vrij' vrijwel onmiddel-

lijk op 'Karaman' volgde; het mechanisme dat de nieuwe fout in het kader van de

oude wordt gepresenteerd zien wij hier volop in werking - zo zeer zelfs dat het NOS-

journaal meende dat de moordenaar van Karaman tot de drie vrijgelatenen behoorde.

Overigens kan ook de reactie van de politiek de nieuwswaarde van een 'vormfout'

verhogen. Na de vrijlating van de drie verdachten in Amsterdam meende kamerlid

Wbltgens volgens een vier-koloms-kop in de Telegraaf dat 'blunderende officieren

van justitie moeten worden uitgeschakeld'; in de RaRa-zaak sprak het Kamerlid

Dijkstal van 'knullig optreden van het W. Het ging in deze zaken maar zeer ten

dele om fouten van het OM. In 1990 werd naar aanleiding van een (foutief) bericht

in de Telegraaf door de VVD in de kamer opheldering gevraagd over de vermeende

op handen zijnde vrijlating van de vier Chinese drugsmokkelaars wegens een 'com-

petentiestrijd' tussen de rechtbanken in Amsterdam en Den Haag. De volgende dag

bracht dezelfde krant een bericht met een grote kop: 'Kamervragen over vrijlating

drugssmokkelaars' en wijdde het een redactioneel aan de 'incompetentie van Justi-

tie'. Een voorbeeld van hoe een politieke reactie op een (bericht over) een niet-be-

staande vormfout zijn eigen publiciteit genereert.
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15 Een vijftal geruchtmakende zaken nader bezien

Uit de door ons bestudeerde geruchtmakende zaken hebben wij er vijf geselecteerd
om nader te bekijken. Niet alleen zijn wij aan de hand van dossiers en kranten dieper
ingegaan op zowel de zaak zelf als de publiciteit eromheen, ook hebben wij naar
aanleiding van het beeld dat daaruit ontstond uitvoerig gesproken met betrokkenen
en zo nodig andere stukken geraadpleegd. Het gaat hierbij om de niet-ontvankelijk-
verklaring van het OM in de zaak Ton F. in 1988, de vrijspraak van de oud-directeur
beleggingen van het ABP, M., in 1988, de vrijlating van de 'moordenaar van de
Nijmeegse bejaarde' in april 1990, de vrijlating van drie verdachten in Amsterdam in
oktober 1990, en het herhaaldelijk mislukken van de vervolging van twee leden van
een extreem-rechtse organisatie (tussen 1990 en heden).
Deze zaken zijn geselecteerd en omdat zij temporeel en geografisch goed verspreid

zijn (Amsterdam, Maastricht, Arnhem en Alkmaar)' en omdat zij verschillende, al

dan niet herstelbare casu quo herstelde en door verschillende instanties gemaakte

fouten bestrijken: uiteenlopende betekeningsperikelen (Ton F. en extreem-rechts),

communicatiestoornissen (Nijmeegse bejaarde), ongelukkige redactie van de telaste-

legging (ABP), termijnfouten bij de dagvaarding (één van de Amsterdamse verdach-

ten) en, bij nader inzien, geen fout (de andere twee Amsterdammers). Zij hebben met

elkaar gemeen een grote, met uitzondering van de Nijmeegse bejaarde, zelfs extreme

hoeveelheid (negatieve) publiciteit voor Justitie en met name voor het Openbaar

Ministerie.

De betreffende zaken - het zijn er in publicitair opzicht vijf, maar het gaat om meer
dan tien verschillende zaakdossiers - worden hieronder beschreven. Daarbij besteden
wij aandacht aan de volgende aspecten:
- de zaak zoals deze in de publiciteit is gekomen:

- wat is er volgens de media gebeurd?
- wie krijgt de schuld?
- hoe wordt daarop gereageerd?

- de zaak aan de hand van het dossier:
- wat gebeurde er echt?
- welke fouten werden door wie gemaakt?

- de organisatorische context van het gebeurde:
- taakverdeling en hiërarchie

Zij geven dus niet slechts een beeld van de randstad - een gevaar dat bestaat bij het selecteren uit een
pool van geruchtmakende zaken omdat de landelijke media nu eenmaal daar gevestigd zijn.
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- procedures en controle
- (on)vermijdelijkheid van de fout

'damage control'

- intern: in hoeverre is geprobeerd binnen de organisatie de fout te herstellen
en te voorkomen dat zoiets in de toekomst zou kunnen gebeuren?

- extern: in hoeverre is geprobeerd naar buiten toe eventuele negatieve publi-

citeit te corrigeren of te ondervangen en dus het gerucht te beheersen?

15.1 Ton F. (mei/juni 1988)'

15.1.1 Het geruchtmakende beeld

In 1981 gaat het Amsterdamse onroerend goed-bedrijf F&S Properties b.v. failliet,

gevolgd door het persoonlijke faillissement van directeur Ton F., wiens curator in

september 1982 aangifte doet wegens verdenkingen van fraude. In het gerechtelijk

vooronderzoek gaat het naast F., om een aantal medeverdachten en een complex van

feiten in wisselende combinatie, waaronder valsheid in geschrift, oplichting en belas-

tingdelicten. In een later stadium wordt de zaak tegen F. afgesplitst. De voor 8 sep-

tember 1987 geplande zitting wordt geschorst omdat de raadsman de stukken te laat

heeft ontvangen. Op 15 maart 1988 wijst het OM een verzoek tot transactie af we-

gens de complexiteit en ernst van de zaak. F. staat uiteindelijk terecht op 31 mei

1988; hem wordt feitelijk leidinggeven aan onjuiste aangifte van de omzetbelasting

door F&S Properties b.v. verweten, onvolledige aangifte van de eigen inkomsten-

casu quo vermogensbelasting en medeplegen van oplichting. Op deze zitting wordt

de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard wegens een termijnfout bij de

betekening van de kennisgeving van verdere vervolging in 1986. Een formeel sepot

volgt op 19 juni 1989.

De pers spreekt er schande van: 'blunder', 'kardinale fout', 'onbeschrijflijke knullig-
heid'. Meteen op de dag van de zitting brengt het ANP een betrekkelijk groot bericht
op het net: 'Huizenhandelaar ontloopt berechting'. De uitleg van het probleem is
vereenvoudigd maar wel correct, De indruk die uit het geheel ontstaat, en vooral uit
de citaten, is er echter één van tamelijke onverschilligheid bij het OM. De raadsman,

In deze zaak werden geraadpleegd: het dossier; de berichtgeving van het ANP en van zes landelijke
dagbladen, een case-study van de zaak Slavenburg, waarin ook onderzoek naar F&S b.v. is vervat
(zie C. Brants, Slavenburg: een geslaagde transactie? in: Recht en kritiek 13(1987)1, p.7-30, en C.
Brants, Slavenburg en de grenzen van het strafrecht in: Recht en kritiek 14(1988)1, p.26-58). Gespro-
ken werd met: de officier van justitie op 3 maart 1994 die destijds de zitting deed, één van de raads-
lieden op 7 maart 1994, en medewerkers (onder wie de unit-coordinator) van één van de units van
het parket te Amsterdam op 9 maart 1994.
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'die de fout heeft ontdekt', spreekt van 'ontoelaatbare willekeur' en de 'ellenlange

termijn van berechting'; de officier moet 'erkennen dat de gang van zaken niet juist

is en dat hij niet-ontvankelijk moet worden verklaard', al vindt hij de verweren van

de raadsman 'een schot hagel, waarvan een klein kogeltje doel treft'. Na de zitting

laat hij weten blij te zijn 'dat deze zaak eindelijk ten grave wordt gedragen'.

Ook in de dagbladen ontkomt de lezer niet aan de indruk dat het op zijn minst een
slordige boel is bij het Openbaar Ministerie: 'er zijn veel fouten gemaakt, we zouden
zaken als deze nu heel anders aanpakken', zegt de officier in de Telegraaf. De kran-
ten brengen het bericht tamelijk groot (maar niet op de voorpagina) en de uitspraken
van de officier figureren prominent - vooral de opmerking over het 'ten grave dra-
gen'. 'Justitie niet rouwig na blunders', concludeert de Telegraaf meteen daaruit. De
Volkskrant meent echter dat het OM 'geen zin' meer heeft, hoewel de zaak reparabel
is. Alle kranten wijzen erop dat de raadsman schadevergoeding voor zijn cliënt wil
eisen.'

15.1.2 De feiten

Op 26 september 1985 wordt het (op 22 oktober 1982 geopende) gerechtelijk voor-
onderzoek gesloten. Op 1 oktober 1985 verzoekt de raadsman van F. bij brief aan de
rechter-commissaris heropening van het GVO; het verzoek wordt op 3 oktober afge-
wezen en de betreffende beschikking op 16 oktober aan verdachte betekend. Een
tegen de afwijzing ingesteld beroep mag niet baten: op 6 januari 1986 bevestigt de
rechtbank Amsterdam in raadkamer de beslissing van de rechter-commissaris. De
beschikking van de rechtbank wordt op 22 januari 1986 betekend, waarna de Rijks-
politie te Diemen op hetzelfde adres op 17 februari 1986 vergeefs probeert de ken-
nisgeving van verdere vervolging te betekenen. Deze wordt dezelfde dag terugge-
stuurd naar het parket en twee dagen later (op 19 februari 1986) aan de griffier bete-
kend, die het stuk terstond per gewone post verzendt. Uit het tegen die kennisgeving
van verdere vervolging ingediende bezwaar van 27 februari 1986 blijkt dat het stuk
aldaar op 20 februari 1986 per post is ontvangen.2
Als de bezwaarschriftenprocedure is afgelopen en F. op 31 mei 1988 terecht staat,
voert de raadsman allereerst verweer (in drie delen) betreffende de betekening van de
kennisgeving van verdere vervolging. Cruciaal is dat het GVO voor onherroepelijk
gesloten moet worden gehouden op 6 januari 1986 (de dag van de, niet voor beroep
vatbare beschikking van de rechtbank in raadkamer); uiterlijk op de laatste dag van

Een verzoek ex art. 591 a Sv ad f.437.788,- en ex 89 Sv ad f.575.000,- werd door de rechtbank in
raadkamer op 23 mei 1989 afgewezen.
Bij arrest van 31.3.1987 hield de Hoge Raad de afwijzing van het bezwaar door het Hof overeind.
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de 30-dagentermijn van artikel 244 Sv, dit wil zeggen op of voor 5 februari 1986 had

de kennisgeving van verdere vervolging betekend moeten worden; dat is niet ge-

beurd.1 De rechtbank verklaart de officier van justitie niet ontvankelijk.

15.1.3 Organisatorische context

Waarom werd de kennisgeving van verdere vervolging bijna twee weken te laat

betekend en bleef vervolgens de fout gedurende twee jaar onopgemerkt? 2 Een aan-

wijzing is te vinden op het 'blauwtje' van de KVV. Daarop is met de hand geschre-

ven: 'betekenen voor 20 februari'. Volgens de tegenwoordige parketmedewerkers is

deze aantekening zonder meer op het parket gemaakt; daar was men kennelijk de

mening toegedaan dat de termijn in ieder geval niet voor 20 februari sloot, 15 dagen

later dan in werkelijkheid het geval was. De politie heeft dan, voor zover zij wist,

geprobeerd het stuk tijdig - op de 17e - uit te reiken (in ieder geval voor de 20e,

overigens niet echt tijdig, waarover straks meer). Meteen na de uitspraak verklaarde

de officier tegenover de pers, dat het parket vergeten was dat de beschikking van de

rechtbank van 6 januari 1986 niet voor beroep vatbaar was zodat daarmee het GVO

onherroepelijk was gesloten (en de termijn was gaan lopen). Het is niet onwaar-

schijnlijk dat er in verband met de vermeende beroepsmogelijkheid 14 dagen erbij

op is geteld, al is in dat geval de termijn alsnog verkeerd berekend en had men uiter-

lijk op 19, en niet 20, februari moeten betekenen.

Overigens was hier nog iets mis. De kennisgeving van verdere vervolging is niet
uitgereikt en evenmin is er bericht van aankomst met een termijn achtergelaten. In
plaats daarvan werd zij teruggezonden met de grote bruine retourenvelop die het
parket bij het toesturen van stukken levert in belangrijke zaken waar niets mis mag
gaan; het stuk kwam op 19 februari 1986 binnen, werd meteen aan de griffier bete-
kend en door deze terstond per post verzonden. Deze handelwijze, in strijd met de
wettelijke voorschriften, was de enige mogelijkheid die restte nu de politie pas op de
17e tot betekening overging (uit het dossier blijkt niet dat vanuit het parket na ver-
loop van tijd op betekening is aangedrongen). Men mag echter aannemen, gezien de
aanwezigheid van de bruine envelop (nu nog in het dossier), dat iemand zich bewust

1 Alle termijnen zijn uiteraard de termijnen die in 1986 golden. De officier van justitie had maximaal
28 dagen om de beschikking tot sluiting van een gerechtelijk vooronderzoek aan verdachte te beteke-
nen (artt. 237 en 238 Sv). Vervolgens, nadat de verdachte eventueel acht dagen de tijd heeft gehad
om heropening van het GVO te verzoeken (art.238 lid 2 Sv), 30 dagen om een kennisgeving van
(niet) verdere vervolging of dagvaarding uit te brengen. (art 244 Sv).
Overigens moet worden opgemerkt dat tot en met cassatie is geprocedeerd over de kennisgeving van
verdere vervolging, zonder dat iets erop wijst dat wie dan ook de fout heeft gezien.

2
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was van het belang van de zaak. De fout werd overigens door vrijwillige verschij-
ning van de verdachte gedekt.

Desgevraagd verklaarde nu de officier van justitie die de zaak als laatste 'had' en

ook de zitting deed, dat er toen in Amsterdam 'administratieve krachten waren, spe-

cialisten, die de hele dag niets anders deden dan termijnen uitrekenen', waarop offi-

cieren van justitie 'blind voeren'; want 'als het OM zelf ging rekenen, ging altijd van

alles mis en vergat je geheid de Termijnenwet of zoiets'. Daar kwam bij dat de offi-

cier die de zaak deed niet altijd de officier was van wie de zaak 'was' - in die tijd de

gewone gang van zaken in Amsterdam, die er al gauw toe leidde dat de zittingsof-

ficier zich weliswaar formeel verantwoordelijk wist maar materieel niet verantwoor-

delijk voelde. Ook in dit geval herinnert de betreffende officier zich het gevoel te

hebben gehad dat het mislukken van de zaak te wijten was aan de erfenis van zijn

voorganger. Extra bewaking van vormvoorschriften, ook in ingewikkelde of spraak-

makende zaken gebeurde, voor zover deze officier zich nu kon herinneren, nooit. Hij

wijt veel van de toen gemaakte fouten hieraan, maar ook aan het feit dat de grote

zaken tussen de kleintjes door liepen: 'het dossier F. was een puinhoop, de pers zat

er bovenop en niemand had weet van een speciale behandeling voor bijzondere

zaken.'

Ook de raadsman meent dat het mislukken van de zaak F. au fond te wijten was aan
te weinig controle en zorgvuldigheid op het parket (ook door individuele officieren).
Voorts noemt hij als factor het gebrek aan een systematisch behandeling van zaken
(bij voorkeur van begin tot eind door eenzelfde officier), te weinig besef van het
publicitaire belang van sommige grote zaken, of van zaken van een bepaalde type,
en gebrekkige communicatie binnen het parket, tussen parket en politie en tussen
griffie en parket.'

15.1.4 'Damage control'

Intern

Vastgesteld moet worden dat niet onmiddellijk naar aanleiding van de zaak-F. op het

parket maatregelen zijn getroffen. Inmiddels is in Amsterdam wel het een en ander

veranderd en zijn bovendien de wettelijke termijnen gewijzigd. Wij kijken daarom in

Wat dit laatste betreft: deze advocaat rekende erop dat die communicatie zo gebrekkig was, dat, wan-
neer een cliënt afstand deed van zijn acht dagen termijn voor eventuele heropening van de zaak en
dit niet op het 'blauwtje' deed maar ter griffie (zie art.238 lid 2), het OM van de afstandsverklaring
eenvoudig niet op hoogte zou raken, zich vervolgens met acht dagen rijk zou rekenen en de termijn
dus zou overschrijden.
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hoeverre een situatie als F. thans uitgesloten is, gegeven de huidige omstandigheden,

te beginnen met de wet.

De termijnen van de voor deze zaak cruciale artikelen zijn inmiddels verlengd. Men

heeft nu maximaal 74 dagen (in plaats van 28) om de sluiting van het gerechtelijk

vooronderzoek te betekenen en maximaal 68 dagen (in plaats van 38) om te dagvaar-

den nadat de sluiting onherroepelijk is geworden. Het principe van de situatie die

zich bij F. voordeed is echter onveranderd gebleven. Men heeft wel langer de tijd,

maar zich rijk rekenen door een vergissing in de termijn (om welke reden ook) is

niet uitgesloten.' Evenmin is uitgesloten dat een stuk dat door de politie moet wor-

den betekend lang blijft liggen - soms te lang wanneer vervolgens met bericht van

aankomst, verificatie, uitreiking aan de griffier en verzending per post moet worden

gewerkt. En nog altijd kunnen een nietige dagvaarding of niet-ontvankelijkheid van

het OM naar aanleiding van in principe reparabele fouten, alsnog onherstelbaar wor-

den doordat de redelijke termijn wordt overschreden wanneer de fout te lang onop-

gemerkt blijft. De vraag is dan in hoeverre de organisatie aan de situatie tegemoet

komt, nu in de hoofdstad met COMPAS gewerkt wordt en het parket organisatorisch

in units opgedeeld is.

Tegenwoordige 'unit'-medewerkers in Amsterdam achten dergelijke fouten thans
uitgesloten. Dat is waarschijnlijk al te optimistisch, maar de situatie in Amsterdam
(vanaf 1 januari 1994) lijkt wel een grote verbetering. Units zijn zo ingedeeld dat de
betrokkenheid van zowel officieren van justitie als administratieve medewerkers
sterk is vergroot.
De 'termijnen-training' van de laatsten is gebaseerd op de oude regeling; een fout
hoeft dan niet fataal te zijn omdat 'handmatige' controle volgens de oude regeling
gebeurt (zodat er meestal nog een maand over is mocht iets niet kloppen). Ook
COMPAS bewaakt de termijnen, maar volgens de huidige regeling; de computer
'piept' als de termijn echt dreigt te verlopen. Als blijkt dat halverwege de rit nog niet
is betekend, wordt gebeld; in noodgevallen - die dus kennelijk nog wel voorkomen -
wordt 's avonds door de parketwachters alsnog betekend; parketmedewerkers vullen
formulieren in waarop staat wanneer een stuk is teruggekomen, wanneer verificatie
plaats had en wanneer een stuk per post verzonden is; dit formulier komt in het dos-
sier en is in een oogopslag te controleren. Verificatieproblemen doen zich binnen
Amsterdam sedert de komst van de fax nauwelijks meer voor (binnenkort zal door
een rechtstreekse computerverbinding met het bevolkingsregister de afhankelijkheid
van ambtenaren van de burgerlijke stand tot het verleden behoren); met gemeenten

Inmiddels is afstand doen van de acht dagen termijn van artikel 238 lid 2 ter griffie niet meer moge-
lijk, zodat gebrekkige communicatie tussen parket en griffie op dit punt geen gevolgen meer kan
hebben.
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buiten Amsterdam zijn echter nog de nodige problemen. De dossiers van belangrijke
zaken zijn tegenwoordig onmiddellijk herkenbaar aan hun roze kaft.
Uiteindelijk blijft echter de OvJ verantwoordelijk voor zijn 'eigen' zaak; in zware
zaken (dat wil zeggen zaken waarbij een gerechtelijk vooronderzoek is gevorderd en
die voor de meervoudige kamer worden aangebracht) maken officieren in COMPAS
hun eigen dagvaardingen en zij maken zulke zaken 'van de wieg tot het graf mee. In
de ogen van de toenmalige zittingsofficier in de zaak F., die elders de invoering van
het unitsgewijs werken meemaakte, is dat laatste een van de belangrijkste verande-
ringen. 'Het gaat bij dit soort zaken om maatwerk. Dat is maar in zo'n kwart van de
MK-zaken die wij in de unit hebben het geval. Nu kun je daar echt aandacht aan
geven, want deze zaken zijn anders dan de bulkzaken, en dat besef is echt doorge-
drongen.'

Extern

Over het algemeen is de berichtgeving over deze zaak meteen na de zitting redelijk

correct, maar tussen de regels door wordt wel het beeld neergezet van de 'sullige'

officier tegenover de 'sluwe' advocaat. Dit wordt vooral bepaald door de wijze waar-

op men citaten van beiden met elkaar confronteert. Zo blijft de opmerking van de

officier over het 'schot hagel' door de kranten onweersproken, waarmee wordt ge-

impliceerd dat de raadsman zijn trucendoos heeft aangewend en dat dit een toevals-

treffer is (zij het dat het OM er niet van terug had, en ook die indruk blijft bestaan).

In werkelijkheid is het verweer juridisch correct en zorgvuldig opgebouwd, met een

aantal ingebouwde 'veiligheidskleppen'; het is zeker niet bij toeval raak. De impli-

ciete kritiek aan het adres van het OM (dat de officier 'geen zin meer' heeft) is even-

wel ook niet terecht: hoewel niet-ontvankelijkheid wegens deze fout in principe een

vervolging niet uitsluit (de officier kan een nieuwe termijn vragen), was opnieuw

vervolgen in deze zaak - nu de fout twee jaar lang onopgemerkt was gebleven - een

louter theoretische mogelijkheid. Afzien daarvan heeft niets te maken met 'geen zin',

maar is de juridisch juiste beslissing.

De gretigheid waarmee de pers de officier als sufferd neerzet en de advocaat als
geslepen, heeft vermoedelijk minder te maken met de vormfout, alswel met het feit
dat F&S al volop in de belangstelling stond als deel van een veel groter complex van
fraudezaken dat toen het Openbaar Ministerie in Amsterdam, en met name de eerste
behandelende officier bij F. die tevens fraudeofficier was, bezighield. Tot dat com-
plex behoorde aanvankelijk ook de zaak tegen Slavenburgs Bank, waartegen voor
het eerst tijdens het faillissement van F. serieuze verdenkingen rezen. De pers was
vanwege deze verwevenheid op de (uitkomst van de) zaak zeer gespitst, maar ook
vanwege de verwachtingen die in en rond de fraudebestrijding in het algemeen wa-
ren gewekt, onder andere door vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie in
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Amsterdam - een feit waaraan de raadsman in zijn pleitnota voor de zitting van 31

mei 1988 refereert.

Er ging echter nogal eens iets mis in fraudezaken, terwijl de lange duur ervan notoir

was en niet zelden werd gezien door de pers als de zoveelste aanwijzing dat het

Justitie gewoon niet lukte (zeker wanneer daarna eisen tot schadevergoeding werden

ingediend). De impliciete boodschap in de Telegraaf in haar bericht over F., dat men

het nu anders aan zou pakken en dat het OM dus alles fout heeft gedaan, verwijst

daarnaar. In het Algemeen Dagblad, die in de Slavenburg-affaire samen met het

Parool een soort 'kruisvaardersrol' had (maar wel de enige is die correct aangeeft

waarom niet meer vervolgd kan worden) wordt uitdrukkelijk het verband tussen de

landelijke bekendheid van F&S en Slavenburg gelegd. Het redactionele commentaar

van de krant is typerend voor hoe zeer men meende dat in zulke zaken het OM ofwel

niet capabel was, ofwel er met de pet naar gooide: 'Het recht heeft...zijn loop niet

gehad...Een onbeschrijflijke knulligheid dat keer op keer het justitiële apparaat de

ene op de andere administratieve fout stapelt en een verdachte, die alle schijn tegen

zich heeft, moet laten lopen.'

De toenmalige zittingsofficier bevestigt dat in het enthousiasme van de fraudebe-

strijding geen tijd was voor grote zorgvuldigheid, terwijl betrekkelijk onervaren

officieren vaak uiterst moeilijke zaken deden. Bovendien had men geen idee van hoe

met de pers om te gaan: 'je werd voortdurend door journalisten bestookt met vragen.

Iedereen zei maar wat - en de pers schreef maar wat... tegenwoordig maken we die

fouten niet meer, er is geen officier die buiten de persofficier om met een journalist

praat.' Dat moge de ervaring van deze officier zijn, een blik in de kranten van de

afgelopen jaren (zelfs zeer recente kranten) geeft toch een andere indruk. Juist in een

gevoelige zaak of type zaak (men denke aan vreemdelingen en discriminatie, sexueel

misbruik en incest en - nog altijd - grote fraudes), vormt de wijze waarop men met

de pers omgaat en al dan niet reageert op negatieve publiciteit, eventueel om de

schade rond fouten te beperken, een probleem dat zich regelmatig voordoet en nog

lang niet opgelost lijkt.
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15.2 De ABP-affaire[

15.2.1 Inleiding

Met het vrijspreken door het gerechtshof van de twee hoofdverdachten M. en Van Z.

in de zogenaamde ABP-affaire kwam op 7 juni 1988 een einde aan vermoedelijk de

meest omvangrijke en geruchtmakende strafzaak uit onze geschiedenis. De hoofdver-

dachte M. was op het moment van zijn aanhouding (eind 1983) directeur beleggin-

gen van het ABP en de tweede man in de top van dit pensioenfonds. Het voornaam-

ste verwijt was dat hij zich aan corruptie had schuldig gemaakt door het aannemen

van geld van bouwondernemingen waarmee het ABP zakelijke transacties had ver-

richt. Het geld zou zijn verkregen door Van Z. als bemiddelaar in de transacties

tussen het ABP en de derden te schuiven. Van Z. zou vervolgens een deel van zijn

provisie aan M. hebben verstrekt.

Tijdens het voorbereidend onderzoek stuitte het opsporingsteam in 1985 op vermoe-
delijk onjuiste opgaven door het ABP van stichtingskosten voor woningbouwprojec-

ten. Hierdoor zou het ABP van de overheid (VROM) hogere woningbouwsubsidies
hebben ontvangen dan waarop men recht had. Deze affaire, ook wel ABP-2 ge-
noemd, heeft zoals bekend geleid tot een parlementaire enquête en - in de schaduw
van deze enquête en van de corruptie-strafzaak (ABP-1) - tot een afzonderlijk voor-
bereidend onderzoek. Deze strafzaak tegen het ABP eindigde, vrijwel onopgemerkt
door de media, in een beleidssepot (januari 1989).
De onderhavige casusbeschrijving (ABP-1) heeft betrekking op de corruptie-affaire
en gezien de omvang van deze zaak zal de analyse noodzakelijkerwijze beperkt
blijven tot enkele hoofdlijnen. Nog in een ander opzicht is deze beschrijving selec-
tief: de aandacht gaat alleen uit naar de dingen die mis zijn gegaan, niet naar de
prestaties die door de OvJ en het rechercheteam zijn verricht.
Onder de noemer van 'het' ABP-onderzoek zijn door het rechercheteam 23 afzonder-
lijke projecten (meestal transacties van het ABP) onderzocht. Hierbij waren in totaal
45 personen en één organisatie als verdachten betrokken. Van deze 45 personen
waren er 25 in dienstbetrekking bij het ABP. De onderzochte projecten hadden bijna
alle betrekking op (vermeende) onregelmatigheden bij beleggingsbeslissingen van
het ABP en/of op (onoirbare) belangenverstrengeling.
Aan het opsporingsteam, dat begin augustus 1983 werd opgericht en in november
1986 werd ontbonden, hebben in totaal 28 personen deelgenomen. De gemiddelde

In de periode 1990-1991 zijn ten behoeve van een onderzoek veel gegevens over het verloop van het
voorbereidend onderzoek in deze zaak verzameld. Door een van de samenstellers van de rapportage
(H.G. van de Bunt) werd het gehele ABP-dossier gelezen en samengevat weergegeven. Bovendien
werden vraaggesprekken gevoerd met alle rechercheurs, OvJ's en RC's die bij het voorbereidend
onderzoek betrokken waren.
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omvang van het team bedroeg ruim tien rechercheurs. De rijksrecherche heeft de

belangrijkste inbreng geleverd. Vrijwel vanaf de start van het onderzoek zijn drie

rijksrechercheurs onafgebroken op sleutelposities in het team werkzaam geweest.

Ondanks deze inspanningen is de strafrechtelijke oogst in termen van opgelegde

sancties gering, namelijk vier transacties, in grootte van geldbedragen variërend van

1000 tot 5000 gulden.

Voor het overige eindigden de voorbereidende onderzoeken in sepots (39), in meer-
derheid technische sepots, en vrijspraken (6).

15.2.2 Het geruchtmakende beeld

Geen strafzaak heeft gedurende een zo lange periode zoveel aandacht gekregen van

de media als de ABP-affaire. Nieuwe onthullingen, aanhoudingen, pro forma-zittin-

gen, de rechtshulpverzoeken en de terechtzittingen brachten telkens weer nieuwe

feiten, waardoor de zaak tussen 1983 en 1988 voortdurend onder de aandacht bleef.

De zaak is door de media op de voet gevolgd en in het algemeen is de berichtgeving

over de vermoedelijke strafbare feiten en de gang van zaken in het opsporingson-

derzoek accuraat. Hierbij heeft een rol gespeeld dat enkele journalisten geheel vrijge-

steld waren om de berichtgeving over de ABP-zaak te verzorgen. Zij waren zowel in

de feiten van de zaak als in het netwerk van de hoofdrolspelers goed ingevoerd en

soms had een van hen het geluk om inside information te verkrijgen. Zo kreeg een

journalist dankzij een vergissing van de justitiële autoriteiten in Jersey (waarnaar een

verzoek tot rechtshulp was verricht) de beschikking over belangrijke onderdelen van

het dossier.

Het is, de berichtgeving over de zaak overziende, opmerkelijk dat vrijwel nooit
harde noten werden gekraakt over de rol van het OM in de ABP-zaak. In de artikelen
over de als 'flamboyant' omschreven officier van justitie klonk bewondering door
voor zijn vasthoudendheid en vechtlust. Vertragingen in het opsporingsonderzoek en
verzoeken om uitstel van behandeling ter zitting werden algemeen geïnterpreteerd
als aanwijzingen voor het zeer complexe karakter van de zaak. Het OM werd in deze
zaak als een sympathieke underdog gezien die moest woekeren met de beperkte
wettelijke middelen om op te treden.
In de berichtgeving over de vrijspraken in hoger beroep werd dan ook niet zozeer
kritiek geuit op tekortkomingen van individuele personen, maar op de beperkingen
van het justitieel systeem. In de Telegraaf werd door een journalist na de vrijspraak
over een 'debacle' gesproken en werd de vraag opgeroepen of Justitie wel 'voldoen-
de deskundigheid, mankracht en wetgeving (heeft) om met enigszins gelijke wapens
de strijd tegen de witte-boordenmisdaad aan te gaan' (11 juni 1988). Ook volgens
de NRC is het de vraag of ons 'wetssysteem voldoende berekend (is) op het aanpak-
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ken van intelligente fraude-zaken' (8 juni 1988). In de marge van deze algemene be-

schouwingen klonk evenwel ook kritiek door op de OvJ. Zo stelde de NRC in het

hoofredactionele commentaar op de vrijspraak en passant: 'De nauw verholen kritiek

van het Gerechtshof op de telastelegging onderstreept de vraag of uit dat enorme

dossier niet slagvaardiger een strafrechtelijk verwijt had kunnen worden gedistil-

leerd'.

15.2.3 De feiten

Toch valt er, anders dan de bedenkingen in de marge doen geloven, meer te zeggen
over het functioneren van het OM in deze zaak. Ofschoon aan de behandelend OvJ
(terecht) grote capaciteiten werden toegedicht in het sturen van het voorbereidend
onderzoek en het presenteren van de zaak ter zitting, zijn er onder zijn verantwoor-
delijkheid toch ook enkele fouten begaan. Het is opmerkelijk dat deze ondanks de
doorgaans accurate berichtgeving en de intensieve journalistieke belangstelling voor
de ABP-zaak door de media nauwelijks onder de publieke aandacht zijn gebracht.
In deze casusbeschrijving zullen drie belangrijke missers worden genoemd.

a) De WUH-huizendeal: 2 goedkope woningen
In het kader van de zogenaamde reddingsoperatie-WUH sloten het ABP (in de per-
soon van M.) en de WUH in juli 1982 een raamovereenkomst, inhoudende dat de
WUH voor 150 miljoen gulden aan huizen uit het eigen woningenbestand zou verko-
pen aan het ABP. Om invulling te geven aan deze overeenkomst werd door de beide
partijen voorafgaand concreet onderhandeld over de aankoop van bijna 800 wonin-
gen waarmee een bedrag van circa 115 miljoen gulden was gemoeid. Tijdens deze
onderhandelingen zou M., zo luidde de verdenking, misbruik hebben gemaakt van
zijn machtspositie door te verlangen dat de WUH twee woningen zou verkopen aan
zijn dochter en aan een ABP-medewerker voor een prijs die duidelijk onder de
marktprijs lag. De WUH zou om het onderhandelingsklimaat niet te verstoren (de
raamovereenkomst moest nog worden getekend), schoorvoetend met beide transac-
ties accoord zijn gegaan.
De OvJ ging in het voorbereidend onderzoek uit van het strafbare feit 'misbruik van
gezag' dat in art. 365 WvSr staat omschreven als: 'de ambtenaar die door misbruik
van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie'.
Het voorbereidend onderzoek werd in de periode tussen november 1984 en juni 1985
verricht, naast enkele andere projecten die in het kader van het ABP-onderzoek
onder handen waren.
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De OvJ die M. reeds eerder voor andere feiten had gedagvaard, bracht op basis van

de bevindingen in dit onderzoek een tweede dagvaarding uit waarin hij M. misbruik

van gezag verweet. De behandeling van deze zaak werd door de rechtbank Maas-

tricht op 11 januari 1988 evenwel voor onbepaalde tijd opgeschort om M. en diens

advocaat de gelegenheid te geven de verdediging in hoger beroep terzake van de

eerste dagvaarding voor te bereiden.

Na de vrijspraak in hoger beroep maakte de OvJ bekend dat hij M. zou dagvaarden
voor zijn rol in de huizendeal.
Op 17 januari 1989 werd echter een persbericht uitgebracht waarin de OvJ meedeelt
dat hij afziet van verdere vervolging 'omdat het algemeen belang niet met de voort-
zetting van de zaak (is) gediend gelet op de inmiddels verstreken tijd'. De zaak is op
dat moment echter niet formeel afgehandeld. Blijkens het dossier is de zaak pas op
23 mei 1990 afgedaan met een sepot: 'sepot, OM niet ontvankelijk'.
Op 25 mei 1990 kende de rechtbank Maastricht aan M. een schadevergoeding toe
van 50.000 voor gemaakte kosten in verband met de voorbereiding van de verdedi-
ging in deze zaak.
Een claim voor de vergoeding van geleden immateriële schade werd afgewezen.

Het is volgens ons onwaarschijnlijk dat de OvJ met het doorzetten van de vervolging

succes zou hebben gehad bij de rechter. Door de jurisprudentie wordt misbruik van

gezag namelijk uitgelegd als misbruik van een (hiërarchische) gezagsrelatie. Aange-

zien de ABP-directeur M. en de directie van de WUH twee onderhandelingspartners

waren zonder een dergelijke gezagsrelatie, zou een dagvaarding van M. terzake van

art 365 Sr naar alle waarschijnlijkheid kansloos zijn geweest.

b) De reisdeclaraties
Uit papieren die tijdens een huiszoeking werden gevonden en uit tips van enkele
ABP-ambtenaren ontstond de verdenking dat een groep ABP-ers de verblijfs- en
overnachtingskosten voor dienstreizen naar een Gronings bouwproject door de
bouwmaatschappij heeft laten betalen. De betreffende ambtenaren zouden vervolgens
deze kosten hebben gedeclareerd bij het ABP.
In het kader van het voorbereidend onderzoek dat liep van eind november 1986 tot
april 1987 werden 14 verdachten (alle ABP-medewerkers) gehoord en werden huis-
zoekingen verricht bij de betrokken bouwmaatschappij. De verdachten werden ver-
dacht van valsheid in geschrifte omdat zij ten onrechte vergoedingen voor niet ge-
maakte onkosten zouden hebben gedeclareerd.

Pas na sluiting van het voorbereidend onderzoek werd het de OvJ evenwel duidelijk
dat deze feiten geen strafbare feiten zijn. Wanneer een ambtenaar een dienstreis voor
een of meer etmalen maakt heeft hij op basis van het Reisbesluit 1971 en de Reisbe-
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schikking Binnenland recht op een of meer volle etmaalvergoedingen onder de vol-
gende twee voorwaarden: 1) hij moet enige kosten zelf hebben gemaakt (bijvoor-
beeld een kopje koffie) en 2) hij heeft geen vergoedingen van overheidswege ont-
vangen. Anders gezegd: de ABP-ambtenaren konden terecht aanspraak maken op
volle etmaalvergoedingen.
Strafrechtelijke afdoening op 18 september 1987: 'sepot, feit niet strafbaar'.

c) De telastelegging inzake corruptie

In zijn telastelegging legde de OvJ drie strafbare feiten ten laste aan M. De kern van
de telastelegging werd gevormd door het tweede feit: ambtelijke corruptie. Wij zul-
len ons tot de bespreking van dit kernverwijt beperken.
De OvJ legde M. primair ten laste dat hij tezamen en in vereniging met Van Z. drie
giften (157.000, 500.000 en 400.000 gulden) heeft aangenomen van de bouwonder-
neming Nelissen, wetende dat deze giften zijn gedaan wegens handelen in strijd met

de ambtsplicht.
Deze strijdigheid heeft er uit bestaan dat hij ' opzettelijk heeft bevorderd' dat N.
opdrachten van ABP kon verwerven door.
- het opzettelijk verstrekken van onvolledige of onjuiste - het doorgaan van het

projekt bevorderende - informatie aan de Centrale Beleggingsraad (waaraan M.
zijn beleggings-beslissingen formeel ter goedkeuring moest voorleggen);

- het bewust en in strijd met de belangen van het ABP doordrukken van deelname
van N. aan de bouw van een groot winkelcentrum (Nieuwegein).

Subsidiair werd telastegelegd: het aannemen van drie giften (119.000, 125.000 en
108.000 gulden) van Van Z, wetende dat deze giften zijn gedaan wegens handelen in
strijd met zijn ambtsplicht.
Deze subsidiaire variant werd - moeizaam - in twee onderdelen uitgewerkt. Eerstens
zou de schending van de ambttplicht eruit hebben bestaan dat M. 'opzettelijk heeft
bevorderd' dat de projecten waarbij Van Z. bemiddelde door het ABP werden ver-
worven. Tweedens worden concrete gedragingen per project afzonderlijk beschre-
ven, als voorbeelden van de schending van de ambtsplicht. Deze concrete gedragin-
gen hebben betrekking op het opzettelijk verstrekken van onvolledige of onjuiste
informatie (zie onder de primaire variant), het bewust en in strijd met de belangen
van het ABP doordrukken van een beslissing en het 'opzettelijk tussengeschoven
zijn' van Van Z. als bemiddelaar, waardoor de aankoopprijs van het concrete beleg-
gingsobject werd verhoogd.
Het gerechtshof verwierp de primaire telastelegging omdat niet is komen vast te
staan dat M. betalingen heeft ontvangen van N. Wel is komen vast te staan dat Van
Z. betalingen ontving, maar deze berustten op een met Van Z. gesloten overeen-
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komst. De betalingen, uitsluitend aan Van Z., hadden geen andere strekking dan te

dienen tot betaling van provisiegelden, zo luidde de redenering van het gerechtshof.

Het gerechtshof kon ook met de subsidiaire variant niet uit de voeten. Ten aanzien

van het eerste gedeelte werd opgemerkt dat het door M. opzettelijk bevorderen van

de verwerving door ABP van projecten omdat Van Z. bemiddelde op zichzelf nog

niet in strijd met de ambtsplicht is, zoals de telastelegging suggereert.

Over het tweede gedeelte van de telastelegging merkte het gerechtshof - kortaf - op
dat de gestelde concrete gedragingen geen van alle feitelijk zijn bewezen.

Het is wijsheid achteraf, maar het moet toch maar worden gezegd: de OvJ heeft het
zichzelf in de telastelegging en ook in het voorbereidend onderzoek veel te moeilijk
gemaakt. Hij heeft in het onderzoek proberen aan te tonen dat het telaste gelegde
ambtsstrijdig handelen van M. bestond uit het onreglementair beïnvloeden van be-
leggingsbeslissingen door het ABP (formeel: de Centrale Beleggingsraad), waardoor
het ABP (soms) te veel betaalde. De OvJ poogde aan te tonen dat de rol van Van Z.
als bemiddelaar 'feitelijk' niets voorstelde, waardoor de door N. betaalde provisie
(die uiteindelijk voor ABP kostprijsverhogend werkte) 'eigenlijk' onnodig was.
Deze conceptie van ambtsstrijdigheid was niet alleen in het proces een brug te ver,

maar heeft ook het opsporingswerk zeer verzwaard. Immers, om aannemelijk te

maken dat er sprake is geweest van onreglementaire beïnvloeding, onnodige bemid-

deling en te hoge provisie, moest het verloop van de gehele besluitvorming inzake de

verwerving van beleggingsprojecten door het rechercheteam worden gereconstru-

eerd. Gezien de weinig gestructureerde manier waarop binnen het ABP beslissingen

tot stand kwamen en gezien de grote formele en feitelijke macht van M. moest een

dergelijke bewijsvoering wel spaak lopen.

De OvJ had het zich veel gemakkelijker kunnen maken. Hij had, het gerechtshof

wijst hem in het vonnis in bedekte termen de weg, niet het onreglementair en kosten-

verhogende beïnvloeden van de besluitvorming maar het tussenschuiven van Van Z.

als strijdig met de ambtsplicht kunnen aanduiden. Uit het voorbereidend onderzoek

is aannemelijk geworden dat Van Z. al jaren een goede bekende was van M. doch

onbekend was bij het ABP als bemiddelaar en dat aan M. via een rechtspersoon te

Jersey door Van Z. diverse keren geldbedragen waren verstrekt. De OvJ had er ver-

moedelijk beter aan gedaan om ten laste te leggen dat M. gelet op deze omstandighe-

den in strijd met de ambtsplicht heeft gehandeld door Van Z. bij ABP-transacties als

tussenpersoon in te schakelen. Hiermee is overigens nog niet gezegd dat dat ook

daadwerkelijk tot een veroordeling had geleid.
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15.2.4 Organisatorische context

De omstandigheden op het Maastrichtse parket waren niet erg geschikt voor het

behandelen van de ABP-zaak. Een jaar voor de aanvang van het onderzoek ver-

dween de enige ervaren fraude-officier voor een driejarig verblijf op de Antillen.

Sedert 1982 werd de fraudesectie geleid door een OvJ die als buitenstaander (aan-

vankelijk verkeersschout) tot het OM was toegetreden, in 1980 tot OvJ werd be-

noemd en bij de start van het onderzoek nauwelijks kon bogen op ervaring in het

leiden van grootschalige, complexe fraude-onderzoeken. Deze OvJ is onder invloed

van een combinatie van factoren (ziekte, kritiek vanuit het rechercheteam op zijn

functioneren) in maart 1985 vervangen door een collega. Het rechercheteam fun-

geerde op dat moment al ruim 1,5 jaar. Ook de nieuwe OvJ zat nog niet zo lang in

het metier; evenals zijn voorganger had hij na een loopbaan in het bedrijfsleven een

avondstudie rechten gevolgd en was in 1980 tot OvJ benoemd op het parket te Maas-

tricht. De omstandigheden waaronder beide OvJ's moesten werken waren niet bijster

gunstig. De tweede OvJ werd pas tijdens het onderzoek ter terechtzitting geheel voor

de ABP-zaak vrijgesteld. Hij kreeg in dat stadium ook voor het eerst de beschikking

over een eigen parketsecretaris. Veel mogelijkheden voor collegiale toetsing en steun

waren er bovendien niet.

Het is opmerkelijk dat de grote aandacht die de zaak in de samenleving genoot intern

nauwelijks werd weerspiegeld. De ABP-zaak werd weliswaar gezien als een zaak die

door zijn omvang en het beslag dat het op de organisatie legde uit de toon viel, maar

voor het overige werd de zaak als een zaak gezien. De zaak werd, anders gezegd,

organisatorisch niet als een buitengewoon belangrijke zaak gezien en behandeld die

absoluut niet mis mocht gaan.

Uit de vraaggesprekken die met de OvJ's en de leden van het recherche-team zijn
gevoerd, komt eerder naar voren dat men zich wat alleen gelaten voelt. Weliswaar
worden claims om personele en materiële steun op aandringen meestal wel gehono-
reerd, maar erg veel inhoudelijke steun en aandacht wordt niet ervaren.
Concreter, de (tweede) OvJ heeft zijn telasteleggingen goeddeels op eigen kracht en
naar eigen goeddunken moeten en kunnen maken. Intensieve beraadslagingen met
collega's op het Maastrichtse parket, deskundige fraudeofficieren uit het land en met
de AG bleven uit. De betrokken OvJ wijt het zelf aan de binnen het OM bestaande
cultuur waarin het niet gebruikelijk zou zijn om uitvoerig met elkaar over elkaars
zaken te delibereren.
Een tweede concrete consequentie van het gebrek aan steun en aandacht is geweest
dat er geen remmende krachten in het onderzoek aanwezig waren. De OvJ en het
rechercheteam ondervonden nauwelijks sturing en supervisie, waardoor zij 'onge-
remd' voort konden gaan. Het onderzoek naar de reisdeclaraties is een van de voor-
beelden van een onderzoek dat te veel van de hoofdzaak (de corruptie van M.) is

161



afgeweken. Bovendien is ook in de onderzoeken in de hoofdzaak wel erg diepgaand

op de besluitvorming in transacties ingegaan; ook hier wordt sturing en beperking

door een betrokken 'buitenstaander' (bijvoorbeeld een hoofd OvJ) node gemist.

Mede naar aanleiding van de ABP-zaak hebben de procureurs-generaal het initiatief
genomen een onderzoek te laten instellen naar de afhandeling van grote fraudezaken.
Uit een recente inventarisatie door het WODC, die is verricht in het kader van dit
onderzoek, komt naar voren dat fraude-officieren hun werk nog steeds onder moeilij-
ke omstandigheden moeten verrichten.
Op bijna de helft van alle parketten staat de fraude-officier er alleen voor, op de

overige parketten is de bestrijding van fraude ingekaderd in een grotere unit (bij-

voorbeeld milieu, economie, fraude). Van een dubbele bezetting op grote zaken is op

een enkele uitzondering na geen sprake. De doorstroming in het specialisme is groot;

van de 19 geïnterviewde fraude-officieren was tweederde korter dan twee jaar als

fraude-officier werkzaam. Het merendeel van de officieren vindt dat zij onvoldoende

zijn ingewerkt bij de overdracht van het specialisme en zijn van mening dat de mate-

riële omstandigheden op de parketten ontoereikend zijn om adequaat de opsporing in

het veld te kunnen sturen.

15.2.5 'Damage control'

Het OM heeft de ABP-zaak organisatorisch niet behandeld als een uitermate belang-

rijke, beeldbepalende zaak. Er waren geen speciale voorzieningen getroffen om te

voorkomen dat juist in deze zaak fouten zouden worden gemaakt. Evenmin waren

maatregelen getroffen (bijvoorbeeld in de vorm van collegiale of hiërarchische con-

trole) om gemaakte fouten in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. De ABP-

zaak was weliswaar wat de feiten en de juridische waardering ervan betreft een com-

plexe zaak, maar het OM heeft door zijn wijze van aanpak de complexiteit niet gere-

duceerd maar onnodig vergroot.
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15.3 Drie man vrij'

15.3.1 Het geruchtmakende beeld

Op vijftien en zestien oktober 1990, nog geen drie weken nadat de verdachte in de
moordzaak Karaman vrijkomt, melden het NOS-journaal en verscheidene kranten dat
als gevolg van 'een blunder' (De Telegraaf) respectievelijk 'nalatigheid van de rech-
ter-commissaris' (Volkskrant, Trouw, NRC, AD) twee van verkrachting verdachte
mannen op vrije voeten komen en, als gevolg van een termijnfout van het OM, ook
nog een van poging tot doodslag verdachte man.
Op 15 oktober verschijnt in de courant het Nieuws van de Dag een commentaar
onder de kop 'Justitie te slordig', waarin wordt verwezen naar de zaak Karaman
maar waarin verder wordt ingegaan op de hierna te beschrijven gebeurtenissen op 12
respectievelijk 15 oktober 1990. Interessant is dat in dit artikel een uitleg wordt
gegeven van de regeling rond de termijnen en heropening van het GVO en dat wordt
geconstateerd dat de beschreven gang van zaken '... overigens niet (betekent) dat
verdachten vrijuit gaan; hun berechting wordt echter wel bemoeilijkt.' De conclusie
luidt: het OM faalt te vaak en is te slordig.
Diezelfde avond brengt het NOS-journaal het nieuws in de uitzendingen van 20.00
en van 23.00 uur en in de laatste journaals. Opmerkelijk is dat er in dit bericht sprake
van is dat, naast twee mannen die verdacht werden van de verkrachting van twee 15-
jarige meisjes, de moordenaar van de Turkse vakbondsleider Karaman na procedure-
fouten is vrijgelaten - dat laatste was immers al weer enkele weken daarvoor ge-
beurd.
Het bericht van het ANP van 15 oktober 1990 brengt, onder de kop 'Drie verdachten
van ernstige misdrijven vrij door fouten van Justitie', een vrij geserreerde weergave
van de gang van zaken. Hieruit blijkt dat de vrijlating van de van poging tot dood-
slag verdachte 'vuurwapengevaarlijke' man door zijn advocaat in de openbaarheid is
gebracht. Deze zegt zijn oren niet te hebben kunnen geloven toen hij hoorde dat zijn
cliënt werd gedagvaard voor 26 november 1990: 'Veel te laat'. Over de nietigver-
klaring van de dagvaarding wordt de persrechter geciteerd. Hij meent dat er sprake
was van een communicatiestoornis: 'De redenen hiervoor blijven in het duister lig-
gen. De zaak speelde in de zomer toen de helft van de rechtbank op vakantie was.'

1 Geraadpleegd werden: de dossiers; de berichtgeving door zes landelijke dagbladen, het ANP en het
NOS-journaal; de in de Tweede kamer gestelde vragen en het antwoord daarop. Gesproken werd met
de behandelend officier en een medewerker van de administratie; aanvullende informatie is verkre-
gen uit een algemener gesprek met een leidinggevende van de parketpolitie. Met de (huidige) rech-
ter-commissarissen bleek binnen de voor het onderzoek beschikbare tijd geen gesprek mogelijk.
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Hij zegt ook het gebeurde 'heel erg te vinden', maar: 'bij Justitie werken mensen en

waar mensen werken, worden fouten gemaakt.'

15.3.2 De feiten

Zoals in het vorige hoofdstuk al werd vermeld, is rond deze incidenten wellicht meer
opwinding ontstaan dan om enige andere 'geruchtmakende vormfout', reden om er
hier uitgebreider op in te gaan. Daarbij zij om te beginnen opgemerkt dat het hier
gaat om drie verdachten in twee zaken waartussen geen enkel verband bestaat. Ze
zullen hier daarom eerst afzonderlijk besproken worden.

a) De poging tot doodslag
De verdachte van de poging tot doodslag wordt op 2 juli 1990 in verzekering ge-

steld, op 5 juli wordt een bevel tot bewaring afgegeven en op 12 juli 1990 gaat de

eerste termijn van de gevangenhouding in. Het gerechtelijk vooronderzoek loopt

vervolgens enige vertraging op. Het slachtoffer kan enige tijd niet gehoord worden

wegens verblijf in het buitenland; de rechter-commissaris gaat met vakantie en op 23

juli 1990 kan een getuige, die op dat moment verblijft in het Huis van Bewaring te

Hoorn, niet naar Amsterdam getransporteerd worden om daar voor verhoor voor de

rechter-commissaris te verschijnen.'

Op 3 oktober 1990 wordt verdachte, die op dat moment nog in voorlopige hechtenis

verblijft, gedagvaard voor de zitting van 26 november 1990. Op 12 oktober 1990

echter loopt de 102-dagen termijn van de voorlopige hechtenis af, zodat de verdachte

op vrije voeten komt.

Op 26 november 1990 verschijnt de verdachte op de zitting, de zaak wordt behan-
deld en op 12 december 1990 doet de rechtbank uitspraak: vier jaar onvoorwaarde-
lijk. Verdachte gaat in hoger beroep; het Hof komt op 26 november 1992 tot de
einduitspraak van drie jaar. Verdachte gaat in cassatie wegens vermeende vormver-
zuimen van het Hof (in het bijzonder de weigering van het Hof om een niet-versche-
nen getuige alsnog op te roepen). Op 12 oktober 1993 verwerpt de Hoge Raad het
cassatieberoep.

b) Verkrachting
In de zaak van de twee verkrachters lijkt, veeleer dan van een fout, sprake te zijn van
een juridische discussie waarin de rechtbank een beslissing neemt die later door het

Dergelijke problemen komen vaker voor. Op 22 mei 1989 wordt een verdachte van drugssmokkel
door de rechtbank te Rotterdam in vrijheid gesteld omdat hij niet tijdig uit het HvB aangevoerd
wordt.
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Hof wordt teruggedraaid. Het gaat daarbij om de vraag of de rechter-commissaris
had moeten beslissen op een verzoek van de raadsman om het GVO te heropenen
casu quo voort te zetten, nu verdachte afstand had gedaan van het recht op herope-
ning.
Deze vraag ligt - uiteraard - vrij gecompliceerd. De twee verdachten om wie het hier

gaat' bevinden zich in voorlopige hechtenis. Op 28 augustus 1990, ruim een maand

nadat het feit (verkrachting van twee minderjarige meisjes) is gepleegd sluit de rech-

ter commissaris het gerechtelijk vooronderzoek. De beschikking tot sluiting wordt op

17 september 1990 aan verdachten uitgereikt; zij tekenen op de akte van uitreiking

voor afstand van het recht op heropening. Echter, op 31 augustus 1990 respectieve-

lijk op 3 september 1990 ontving de rechter-commissaris een brief van de raadslie-

den van verdachten waarin deze verzochten het GVO te heropenen casu quo voort te

zetten; op 17 september, direct na uitreiking van de beschikking, verzoekt de raads-

man van een van de verdachten nogmaals om heropening.

Op 15 oktober 1990 vindt de zitting plaats. De rechtbank doet onmiddellijk uit-
spraak. Zij overweegt dat de RC op de verzoeken van de raadslieden had moeten
beschikken. Het uitblijven van die reactie leidt in verband met artikel 257 Sv. tot
nietigheid van de dagvaarding; de verdachten worden onmiddellijk in vrijheid ge-
steld.

De officier van justitie gaat in hoger beroep (dit wordt ook in een aantal kranten
gemeld). Het Hof doet op 6 mei 1991 uitspraak. Het vernietigt het vonnis. De vorde-
ring van de PG de gevangenneming van verdachten te bevelen wordt, echter afgewe-
zen, omdat naar het oordeel van het Hof thans geen gronden aanwezig zijn voor
voorlopige hechtenis. Conclusie van het Hof: het OM is ontvankelijk en de inleiden-
de dagvaarding is geldig.

Op 16 augustus 1991 komt de zaak opnieuw voor de rechtbank; hij wordt dan aange-
houden. Op 2 maart 1992 vindt behandeling ter zitting plaats. Eén van de verdachten
is niet aanwezig in verband met een tentamen. Op vordering van de OvJ verleent de
rechtbank verstek en beveelt dat met de behandeling wordt voortgegaan. De tweede
verdachte is wel aanwezig. Zijn zaak wordt behandeld en de uitspraak bepaald op 16
maart 1992.
Op deze datum blijkt dat de rechtbank er tijdens de beraadslaging achter is gekomen
dat ten onrechte verstek is verleend, omdat de afwezige verdachte immers op 15
oktober 1990 wel was verschenen. Het onderzoek moet daarom worden hervat ten-
einde de raadsman in de gelegenheid te stellen het woord te voeren. Er vindt herope-

Er waren nog twee minderjarige en een meerderjarige verdachten; hun zaken waren van deze afge-
splitst en zijn zonder incidenten afgedaan.
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ning van het onderzoek ter terechtzitting plaats, gevolgd door schorsing tot 30 maart
1992.
Het vonnis ten aanzien van de op 2 maart wel aanwezige verdachte wordt uitgespro-

ken: 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Verdachte stelt hoger beroep

in; dit wordt op 24 november 1992 weer ingetrokken. Verdachte is niet het land

uitgevlucht. Op 30 maart 1992 wordt de zaak tegen de op 2 maart afwezige verdach-

te verder behandeld; hij is daarbij aanwezig. Veertien dagen later volgt de uitspraak:

18 maanden onvoorwaardelijk. Verdachte stelt geen hoger beroep in; ook hij is niet

het land uitgevlucht.

15.3.3 Organisatorische context

De zaak van de van poging tot doodslag verdachte man roept een aantal vragen op.

In de eerste plaats natuurlijk of het OM de zaak niet een paar dagen eerder, al was

het maar pro forma, op de zitting had kunnen brengen. De dagvaarding had dan,

vanwege de 10-dagen termijn, in elk geval niet later dan op 2 oktober mogen worden

uitgebracht. Een medewerker herinnert zich dat de officier van justitie er vanuit de

administratie enkele malen op is gewezen dat de 102-dagen termijn dreigde te wor-

den overschreden, de officier zelf kan zich dat niet herinneren. Volgens hem is hij te

laat geweest met het dagvaarden omdat hij na terugkomst van vakantie een stapel

zaken op zijn bureau vond en pas een dag te laat deze zaak weer tegenkwam. Vol-

gens hem was er destijds ook geen consistent systeem van signalering: vanuit de

administratie werd vaak wel geprobeerd de officier te waarschuwen voor dreigende

overschrijdingen, maar als deze dan enkele malen onbereikbaar (of, wat volgens de

administratie ook wel voorkomt, halsstarrig) bleek, werden de pogingen gestaakt.

Als de lezing van de administratie ten aanzien van de termijnoverschrijding bij de

verdachte van poging tot doodslag klopt, dan zit daar een structureel probleem: een

officier van justitie kan zich, vanwege zijn of haar hiërarchische positie, veroorloven

geen acht te slaan op de signalen van de administratie. Medewerkers van dit onder-

deel hebben vervolgens kennelijk te weinig mogelijkheid om hun visie op een ander

niveau afgewogen te krijgen tegenover dat van de OvJ. Hoe dat ook zij, kennelijk

was er destijds geen goed functionerend mechanisme om dit soort termijnoverschrij-

dingen te voorkomen. Tegenwoordig zou de unit-structuur, waarbij officieren, secre-

tariaat en administratie een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, dit soort

problemen moeten voorkomen.

Een tweede en derde vraag betreffen het GVO. Het lijkt voor de hand te liggen dat er
voorzieningen worden getroffen om de voortgang van zaken waarin de verdachte in
voorlopige hechtenis zit te verzekeren, ook in de vakantieperiode. Dit blijkt slechts
ten dele het geval te zijn. Navraag bij de huidige rechter-commissarissen leert dat
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weliswaar getracht wordt om in vakantieperiodes het werk zoveel mogelijk van
elkaar over te nemen, maar dat dat niet in alle gevallen slaagt. Of daarbij prioriteiten
gesteld worden en, zo ja welke, is nog niet bekend.
Daarnaast (derde vraag) is het op zijn minst opmerkelijk dat een verhoor niet kan

plaatsvinden omdat een gedetineerde niet getransporteerd kan worden. De datum van

dat verhoor zal toch zeker enkele dagen tevoren worden vastgesteld' en dan kan

vervoer toch gepland worden? Navraag bij de voor het gedetineerdenvervoer verant-

woordelijke parketpolitie leert dat het zo eenvoudig niet ligt. Uiteraard wordt het

vervoer zoveel mogelijk van tevoren gepland, maar het komt (nog steeds) regelmatig

voor dat verdachten niet of te laat op de zitting of voor de RC verschijnen. Een aan-

tal factoren kan daartoe leiden: capaciteitsgebrek (te weinig auto's of chauffeurs

voor de te maken ritten2), onvoldoende informatie vooraf over de te vervoeren per-

sonen (waardoor pas op het laatste moment blijkt dat iemand niet tezamen met (be-

paalde) anderen mag worden vervoerd), onvoorzien lange wachttijden (bijvoorbeeld

omdat gedetineerden nog niet klaarstaan op het moment dat ze zouden worden afge-

haald uit het HvB) en verkeersopstoppingen (vooral een probleem bij lange ritten).

Wat er in dit specifieke geval fout ging, is niet meer te achterhalen.

Ten aanzien van de twee van verkrachting verdachte mannen moet simpelweg wor-
den geconstateerd dat er formeel niets is foutgegaan en zeker niet iets wat het Open-
baar Ministerie kan worden aangerekend. Hoogstens zou men uit de gang van zaken
kunnen concluderen dat de procedure rond de sluiting van het GVO zodanig inge-
wikkeld is, dat niet alleen over de interpretatie ervan een juridisch dispuut gevoerd
kan worden, maar dat het ook zeer de vraag is of een verdachte die door een ambte-
naar van justitie een stuk krijgt uitgereikt, geacht mag worden geheel op de hoogte te
zijn van de consequenties die het zetten van een handtekening heeft.3

15.3.4 'Damage-control'

Intern

Duidelijk is dat er in beide zaken een en ander is misgegaan, even duidelijk is dat

dat, vanuit de optiek van de berechting, geen fatale gevolgen heeft gehad. De van

Volgens de officier van justitie leven ook dat wel problemen op. De parketpolitie hanteerde strikt een
termijn van 72 uur; in spoedgevallen moest er vaak gesoebat worden om iemand toch op kortere ter-
mijn getransporteerd te krijgen.
Dit wordt dan wel gemeld aan het parket of het kabinet van de rechter-commissaris, maar dat leidt er
slechts zelden toe dat er een oplossing gevonden wordt.
Dit wordt ook door een van de advocaten naar voren gebracht in zijn pleitnota. Niet duidelijk wordt
echter wat de advocaten dachten te winnen bij heropening van het GVO.
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doodslag verdachte man is gewoon op de zitting gekomen, het Openbaar Ministerie

is in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtbank in de verkrachtingszaak en

alle verdachten zijn uiteindelijk veroordeeld. Bedacht moet ook worden dat het hier,

los van de ontstane commotie, geen uitzonderlijke zaken betreft. Poging tot doodslag

en verkrachting zijn geen geringe feiten, maar wel van het soort dat regelmatig het

bureau van een OvJ passeert. Vanuit die optiek is het niet echt verwonderlijk dat er

vooraf geen speciale voorzieningen getroffen zijn om incidenten te voorkomen.'

Extern

Is de zaak intern dus, in elk geval na het geruchtmakende incident, gewoon goed

afgehandeld, minder gelukkig is de wijze van omgang met de publiciteit geweest.

Met name is het de vraag of niet een betere presentatie naar buiten had kunnen

plaatsvinden, zo mogelijk van rechtbank en Openbaar Ministerie tezamen.

Als vermeld wordt in het ANP-bericht van 15 oktober 1990 de persrechter geciteerd,

die weliswaar zegt het gebeurde heel erg te vinden, maar overigens vooral de indruk

wekt het als een bedrijfsfoutje te beschouwen. Ook de persofficier wordt in dit be-

richt aan het woord gelaten. Volgens hem is het 'niet mogelijk gebleken de zaak op

tijd voor de rechter te brengen.' 'In alle drie de zaken,' zo vervolgt hij, 'is het echter

zo dat de verdachten wel voor de rechter moeten verschijnen. De zaken zijn niet van

de baan.' Hij onderkent, aldus het ANP, wel het vluchtgevaar. In het bericht wordt

tenslotte nog gerefereerd aan de onrust rond de vrijlating van de moordenaar van

Karaman en de aankondiging van een woordvoerder van het Ministerie van Justitie

'dat de minister en de staatssecretaris van Justitie maatregelen zouden nemen om dit

soort incidenten in de toekomst te vermijden.

De volgende dag, op 16 oktober 1990, wijden De Telegraaf, Algemeen Dagblad,

NRC/Handelsblad, Trouw, de Volkskrant en Het Parool grote berichten en commen-

taren aan de zaak. De Telegraaf en NRC/Handelsblad verwijzen direct naar de poli-

tieke reactie: de wens van het kamerlid Wóltgens (PvdA) om 'blunderende' officie-

ren van justitie 'uit te schakelen' en het door de Minister van Justitie ingestelde on-

derzoek. Eveneens op 16 oktober stellen de kamerleden Swildens-Rozendaal (PvdA)

en Korthals Altes (VVD) vragen aan de Minister van Justitie. Hierin wordt zowel

gevraagd om feitelijke informatie als om een oordeel en een op het voorkomen van

herhaling gericht optreden.

In de daarop volgende weken blijft de zaak de gemoederen bezighouden. Daarbij
ontstaat ook nog commotie over het feit dat de persrechter volgens kranteberichten
een andere lezing van de gang van zaken geeft dan de Minister van Justitie deed in
zijn antwoord op de vragen van 16 oktober. Dit is voor de kamerleden Korthals

De reactie van de media en het publiek op deze zaak (en vergelijkbare, in dit onderzoek betrokken,
zaken) alsmede op heenzendingen zou daar natuurlijk wel aanleiding toe hebben kunnen geven.
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Altes en Weisglas (beiden VVD) aanleiding om de minister te verzoeken in overleg

te treden met de vergadering van rechtbankpresidenten en de vergadering van procu-

reurs-generaal 'teneinde te bevorderen, dat leden van de rechterlijke macht zich in

de publiciteit onthouden van het geven van individuele visies op de toedracht in

geval van procedurefouten en volstaan met het op de hoogte stellen van de minister

zelf opdat de deze Kamer al dan niet desgevraagd kan inlichten?' De Minister van

Justitie antwoordt geen verantwoordelijkheid te dragen voor 'mededelingen van de

zijde van de zittende magistratuur (....); de rechterlijke macht is onafhankelijk.' Ech-

ter, zo voegt hij er aan toe: 'De door vragenstellers bedoelde vice-president van de

rechtbank te Amsterdam heeft mijn departement medegedeeld dat hij in de onder

vraag 2 genoemde kranteberichten niet correct is geciteerd. In het bijzonder betreft

dit de kwalificatie van onjuiste informatieverstrekking aan uw Kamer mijnerzijds.'

Al met al lijkt de wijze waarop de pers door diverse woordvoerders te woord is
gestaan niet te hebben bijgedragen tot damage-control - integendeel, mag men wel
zeggen. Dit is des te verwonderlijker waar de zaak aan het rollen kwam zo kort na de
opschudding rond de vermeende moordenaar van Karaman. Wellicht echter is het
ook juist die ervaring geweest die maakte dat men als het ware over elkaar heen
buitelde om de zaak in de pers recht te trekken.
Vooral in dat licht is het dan extra wrang om te constateren dat aan de commotie een
even abrupt einde kwam als ze begonnen was - en wel doordat de aandacht zich
ineens richtte op de gang van zaken rond de vervolging van extreem rechts (zie
paragraaf 15.4).

15.4 Extreem rechts'

15.4.1 Het geruchtmakende beeld

Eind 1989 werd in het kader van een landelijk gecoordineerde actie in verband met
illegaal wapenbezit, R.v.d.P. uit Purmerend aangehouden. Huiszoeking bracht ook
fascistische/discriminerende literatuur, stickers, affiches en ander materiaal aan het
licht. V.d.P. gaf toe lid te zijn van de neo-facistische organisatie ANS (Aktiefront

Geraadpleegd werden: de verschillende dossiers; de berichtgeving door zes landelijk kranten, het
ANP en het NOS-journaal; de in de Tweede Kamer gestelde vragen en de ambtsberichten van de
Alkmaarse hoofdofficier naar aanleiding daarvan; verschillende briefwisselingen en persberichten. Er
werd gesproken met: de eerste behandelende officier (2x); de hoofdofficier van het parket Alkmaar;
een (voormalige) parketmedewerker aldaar, adjudanten van de gemeentepolitie te Purmerend (2x); de
raadsman van R.v.d.P.
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Nationaal Socialisten) en noemde vijf anderen, onder wie degene die de

'Niederliindische Bereitsleiter' zou zijn, E.H. uit Groningen. Ook zij werden aange-

houden. Na deze actie en het aansluitende gerechtelijk vooronderzoek, volgden

maanden en jaren van moeite van de kant van het Openbaar Ministerie te Alkmaar

om strafzaken gebaseerd op de artikelen 137 en 140 Sr tegen alle zes verdachten

rond te krijgen (enkelen werd ook illegaal wapenbezit telastegelegd). Uitgerekend in

het geval van de twee belangrijkste (de één CD-raadslid in Purmerend en in de regio

bekend, en de ander landelijk bekend in anti-discriminatie-kringen en de leider van

ANS) strandde de vervolging steeds op (vorm)fouten.

De pers heeft de verschillende zaken nauwlettend gevolgd, zij het niet altijd even

nauwkeurig. Wat de kranten betreft is er één grote zaak tegen 'extreem rechts' die

steeds door Justitie wordt 'verprutst'. Bij elk bericht over problemen bij één van de

zaken tegen V.d.P. of H. (de vervolging van de overigen verliep - geruisloos - zonder

moeilijkheden) worden voorgaande problemen, soms van jaren her, weer opgerakeld.

Wat er precies mis gaat, wordt niet altijd even helder of correct uitgelegd, maar dat

het Justitie niet lukt een routinematige handeling als het uitreiken van een dagvaar-

ding voor elkaar te krijgen, daarover laten de media geen twijfel bestaan.

Dit is overigens één van de weinige gevallen waarin de feiten door sommige kranten

totaal verhaspeld worden. In een nogal schimmig bericht loopt het Parool de proble-

men in 1993 en detail door onder de kop: 'Justitie Alkmaar blundert vier keer', haalt

daarbij maar liefst vier verschillende zaken door elkaar en geeft één enkele officier

van Justitie persoonlijk de schuld van fouten die in Alkmaar, Groningen en Purme-

rend door verschillende instanties zijn gemaakt. Zonneklaar is echter de indruk die

bij de lezer achterblijft van een buitengewoon stompzinnig optreden van het OM.

Het beeld dat de kranten schetsen is overigens algemeen voor het Openbaar Ministe-

rie weinig vleiend. 'Blunders' is het meest gebruikte woord, maar het justitiële optre-

den wordt ook onder andere als 'wanorde', 'chaos', en een 'klucht' gekwalificeerd,

vooral als de tweede verdachte H. na drie jaar vrijuit gaat wegens een termijnfout.

Maar reeds op 27 oktober 1990, als de dagvaarding van V.d.P. voor de tweede keer

nietig wordt verklaard omdat de officier van justitie deze hoogst persoonlijk maar

zonder de wettelijke regels in acht te nemen, bij verdachte in de bus heeft achtergela-

ten, komt de Telegraaf met de kop: 'Het klinkt als een Belgenmop, maar het komt

voor...'
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15.4.2 De feiten'

De zaak tegen E.H.

Op 1 mei 1990 wordt het gerechtelijk vooronderzoek tegen de verdachten gesloten,
waarvan de akte aan H. tijdig en correct wordt uitgereikt. De sluiting van het GVO
wordt voor hem op 28 mei 1990 onherroepelijk, waarna uiterlijk op 27 juni 1990 een
dagvaarding casu quo kennisgeving van (niet) verdere vervolging had moeten wor-
den uitgereikt. Na een vergeefse poging tot uitreiking op 20 juni, vindt betekening
(aan de griffier) en verzending aan verdachte per post pas plaats op 5 juli 1990.
Hoewel verdachte op 6 november 1990 door de rechtbank wordt veroordeeld tot vijf
maanden, wordt het Openbaar Ministerie in beroep wegens de te late betekening van
de dagvaarding door het gerechtshof te Amsterdam op 13 september 1993 alsnog
niet ontvankelijk verklaard.

De zaak tegen R.v.d.P.
De akte van sluiting bestemd voor V.d.P. moet volgens de oude regeling vóór 28 mei
1990 worden betekend. Een vergeefse poging tot uitreiking door de politie vindt
evenwel pas plaats op 17 mei 1990, terwijl de (niet afgehaalde) akte pas op 28 mei
1990 weer terug is op het parket. De officier vraagt en krijgt van de rechtbank in
raadkamer op 9 augustus een nieuwe termijn van twee maanden. Op 5 september
1990 gaat de officier zelf op stap om tweemaal de sluiting van het GVO en twee
dagvaardingen te betekenen (aan V.d.P. in Purmerend en een van diens medever-
dachte, W., in Amsterdam). Hij laat bij de verdachten de relevante stukken in de
brievenbus achter, op het 'blauwtje' streept hij de (wettelijke) mogelijkheden voor
betekening door en schrijft met vulpen: 'achtergelaten op bovengenoemd adres
omdat niemand op het adres werd aangetroffen en het mij bekend was dat geadres-
seerde alstoen op dat adres stond ingeschreven.' W. verschijnt op de zitting van 23
oktober 1990, waarmee de door deze wijze van betekening ontstane nietigheid wordt
gedekt. V.d.P. daarentegen verschijnt niet; in zijn geval verklaart de rechtbank ter
zitting de dagvaarding nietig.
Een volgende dagvaarding aan V.d.P., nu om voor een iets ander feitencomplex bij
de politierechter te verschijnen, wordt door deze op 8 november 1991 eveneens
nietig verklaard wegens onjuiste betekening (hier wordt op een onjuist adres uitge-
reikt en komt de verificatie pas een maand na de zitting binnen). Beide zaken wor-
den in september 1993, als ook de zaak tegen H. is stuk gelopen, door de hoofdoffi-
cier persoonlijk geseponeerd, met de aantekening dat er problemen kunnen rijzen
met de redelijke termijn en eventueel met ne bis in idem; maar vooral acht hij sepot

NB: uiteraard gaat het hier om de wettelijke termijnen van de artikelen 238 en 244 Sv zoals deze
golden voor de wetswijziging van 1 mei 1992.
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geïndiceerd gezien de maatschappelijke onrust die zou ontstaan door weer een mis-

lukking, gegeven de blijvende aandacht van de pers.

Inmiddels is eind 1992 de volgende zaak tegen V.d.P. begonnen, nu wegens ver-

spreiding van een racistisch pamflet in Purmerend. Ook hier gaat het nodige mis met

uitreiking van de dagvaarding en verificatie van het adres, maar op 12 oktober 1993

- een jaar later dan gepland - gaat de zitting eindelijk door. Nu echter doet de raads-

man met succes een beroep op art. 6 EVRM: met de raadsman is de rechtbank van

mening dat een brief van de hoofdofficier (die verbolgen is over uitlatingen van de

advocaat in de pers over een vermeende sepot-toezegging) van dien aard is, dat de

raadsman in zijn verdediging wordt belemmerd. De officier van justitie wordt niet

ontvankelijk verklaard, een beslissing die later door het Hof in Amsterdam wordt

teruggedraaid, al wordt dan een fout bij de partiële intrekking van het appel de offi-

cier bijna noodlottig. Deze zaak is nog in behandeling, evenals een andere wegens

oplichting (waarbij problemen ontstonden met de inverzekeringstelling).

15.4.3 Organisatorische context

Met uitzondering van de laatste zaken, die nog in behandeling zijn (en er één heel

specifiek is gezien de persoonlijke betrokkenheid van de hoofdofficier), gaat het hier

steeds om fouten bij de betekening van de sluiting van het GVO casu quo de dag-

vaarding. Wij zullen ons daarop concentreren, door eerst de zaak zelf nader te bekij-

ken en vervolgens de condities op het parket, in het bijzonder de controle op beteke-

ning en de termijnbewaking.

De zaak tegen E.H.

In het geval H. is de zaak betrekkelijk duidelijk. De uit te reiken dagvaarding casu
quo KVV werd pas op 15 juni (12 dagen voor de uiterste datum) in Groningen ont-
vangen; door late versturing vanuit Alkmaar werden de eerste 18 dagen van de ter-
mijn verspeeld. Vervolgens liet de parketpolitie nog 5 dagen voorbijgaan voordat
men een poging tot betekening deed; toen deze niet lukte, ging zoveel tijd verloren
met bericht van aankomst, terugsturen, verificatie enzovoort, dat tijdig betekenen
onmogelijk werd. Daarna bleef de fout onopgemerkt tot de niet-ontvankelijkheids-
verklaring door het Hof.

De zaak tegen V.d.P.

Bij de eerste fout in de zaak V.d.P. kreeg de politie de stukken in ieder geval op tijd.
Men heeft ze eenvoudig te lang in de la laten liggen en is te laat aan de niet gelukte
uitreiking begonnen. Toen alles terug was op het parket, was tijdig betekenen redelij-
kerwijs onmogelijk geworden. Toentertijd, zeggen nu zowel de betrokken adjudanten
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als de behandelend officier, had de politie in Purmerend geen systeem om zulke

fouten te voorkomen. De officier herinnert zich regelmatig problemen met beteke-

ning. 'Een korps met groeistuipen bij de overgang van rijks- naar gemeentepolitie',

waar men bovendien het uitreiken van gerechtelijke stukken als 'oneigenlijk' politie-

werk beschouwde, zodat ze 'in de bak van de wachtcommandant' bleven liggen.

'Onbegrijpelijk in dit geval' zeggen alle partijen, nu juist de politie zoveel werk in

deze zaak had gestoken.

Bij de tweede fout (de 'brievenbusdagvaarding') liggen de zaken niet zo duidelijk. In

zijn ambtsberichten aan de minister laat de hoofdofficier weten dat de politie ook

hier bijna een maand verspeeld heeft, waarna de officier, toen hij dat merkte, maar

zelf is gaan betekenen. De betrokken politieambtenaren echter zijn er stellig van

overtuigd dat de te betekenen stukken het politiebureau nooit hebben bereikt; even-

min kunnen zij zich herinneren dat de officier navraag daarover heeft gedaan of hen

er later op heeft aangesproken. De officier zelf kan zich 'niet anders voorstellen dan

dat het daar ook over ging' en is er 'bijna van overtuigd' dat hij vastgesteld heeft

dat in Purmerend nog niet betekend was (in Amsterdam ging hij er gewoon van uit -

'dat was altijd een puinhoop'). Vast staat in ieder geval dat hij niet de stukken op het

politiebureau heeft opgehaald, maar van het parket heeft meegenomen, terwijl ze

volgens de politie, als ze op het bureau lagen, nooit zijn gevonden. Volgens de offi-

cier is het 'niet onmogelijk, maar onwaarschijnlijk' dat de stukken het parket niet

hebben verlaten.'

De derde betekeningsfout in de zaak tegen V.d.P. betreft onjuiste adressering en
vervolgens te late verificatie. Verificatieprobemen in Purmerend waren volgens alle
betrokkenen op het Alkmaarse parket destijds schering en inslag en vooral te wijten
aan een medewerker bij het bevolkingsregister die eenvoudig weigerde op tijd adres-
sen af te geven. Dat is verholpen, maar zulke problemen doen zich nog regelmatig
voor bij allerlei andere gemeenten.2

Controle door het parket
Wie ook in deze zaken de oorspronkelijke fout aan het begin van de keten maakte,
een goed 'piepsysteem' of controle op het (tijdig) betekenen had men op het parket

Er is destijds naar aanleiding van de zaak V.d.P. door een adjudant van politie in Purmerend een rap-
port opgesteld en naar burgermeester en hoofdofficier gestuurd. Dat rapport zou hierover mogelijk
uitsluitsel kunnen geven. Het is echter niet meer bij de politie, noch bij parket of gemeente te vinden.
Overigens is deze zaak in zoverre bizar, dat niemand op het parket er iets van af weet, de kranten er
niet over schrijven en de raadsman zegt er i berhaupt niets van te weten (verdachte kwam ook niet
opdagen). Hij herinnert zich wel een telefonisch onderhoud met de hoofdofficier waarin het om een
een voorgenomen dagvaarding voor de politierechter op 27 maart 1992 ging (hetgeen hem deugd
deed, want dat was een zondag), en waarin hij gezegd heeft in dat geval overschrijding van de rede-
lijke termijn te zullen inroepen. Daarop zou de hoofdofficier toegezegd hebben te zullen seponeren.
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in ieder geval niet. Volgens de toenmalige officier die de zaak V.d.P. in behandeling

had, was het personeel onvoldoende betrokken bij het werk en zag het slechts het

eigen aandeeltje daarin, zonder zich de reikwijdte van bijvoorbeeld het ontbreken

van een formuliertje te realiseren. Het kwam veel vaker voor dat stukken niet op tijd

werden betekend of in dossiers ontbraken: 'je moest maar afwachten wat erin zat'.

(Ooit werd tijdens een schorsing van de zitting, de akte van betekening in een ge-

ruchtmakende verkrachtingszaak na een hectische zoekactie ten parkette op de zit-

ting van een stoel aangetroffen.) 'Brievenbusdagvaardingen' verrichtte deze officier

wel vaker ('en dan maar hopen dat de verdachte verscheen en de nietigheid dekte')

omdat hij meende er niet van op aan te kunnen dat stukken werden betekend, of dat

erop werd gelet. Zelf opletten kon hij maar zeer ten dele, omdat hij drie dagen per

week gedetacheerd was op het C.S.O. te Zeist; in vervanging was niet voorzien.

De hoofdofficier is niet bekend met meer dan één 'brievenbusaktie' en verwijst wat

de controle op betekening betreft naar de termijnbewaking via het zogenaamde

'raadkamerblok'. Overigens is de hoofdofficier van mening dat de verschillende

officieren uiteindelijk voor hun eigen zaken verantwoordelijk zijn. Het raadkamer-

blok bestaat uit een aantal aan elkaar geschoven bureaus waaraan enkele parketme-

dewerkers zitten die onder andere de termijnbewaking tot taak hebben; het maakt op

de. bezoeker een nogal chaotische indruk met her en der vele wankele stapels dos-

siers, onder en op bureaus en stoelen. Ten tijde van de V.d.P.-perikelen was de ver-

antwoordelijke man niet tegen zijn taak opgewassen. Zelf denkt hij dat de werkdruk

op het parket veel te groot was, dat de organisatie van het werk te wensen overliet en

dat het onmogelijk was het werk naar behoren te doen en alle termijnen te bewaken:

'alle zaken waren voor mij even belangrijk'.

Dit laatste, het bij wijze van spreken niet kunnen onderscheiden tussen kruimeldief

en verkrachter, is een probleem dat ook de officier signaleert: 'Wat ik mijzelf vooral

verwijt is dat ik niet heb beseft dat dit een bijzondere zaak was die een bijzondere

behandeling behoefde, een zaak waar de pers bovenop zat, die niet fout mocht

gaan'. De hoofdofficier bevestigt dat men geen onderscheid naar bijzondere en routi-

ne-zaken kende (en kent); evenmin zoekt men de meest bekwame of ervaren officie-

ren voor bijzonder moeilijke of gevoelige zaken. Tegenover de pers neemt men een

afwachtende houding aan (conform de richtlijnen). In principe behandelt de persoffi-

cier alles, maar in een moeilijke zaak wordt de behandelende officier niet helemaal

afgeschermd - als de persofficier iets niet weet, verbindt hij door.

15.4.4 'Damage control'

Gegeven de gemaakte fouten is de volgende vraag hoe daarop is gereageerd en hoe
geprobeerd is de schade te beperken en toekomstige problemen te voorkomen, zowel
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intern (binnen het parket, de politie enzovoort) als extern (met name in de omgang
met de media).

Intern

De politie te Purmerend heeft zich het mislukken van een zaak waar zo veel moeite

in was gestoken, erg aangetrokken. De behandelende officier, die veel persoonlijk

contact met de politie onderhield, voelde zich 'in de steek gelaten' en heeft de be-

treffende mensen er ook op aangesproken. Onmiddellijk daarna is een procedure

opgesteld waarmee men zegt de betekening van gerechtelijke stukken te kunnen

bewaken, al is men nog altijd van mening dat dit 'eigenlijk geen politiewerk zou

moeten zijn'.

Binnen het parket lijken niet per se bijzondere maatregelen te zijn getroffen naar

aanleiding van deze zaak. In ieder geval is onmiddellijk daarna de officier er niet op

aangesproken. Termijnbewaking gebeurt nog steeds via het raadkamerblok, al kreeg

de toenmalige medewerker een andere functie. Zelf meent hij dat hij de zondebok is

geworden; volgens de hoofdofficier waren er al veel langer problemen. De officier

van justitie die de zaak destijds deed, zegt een groot voorstander te zijn van het unit-

systeem, omdat dit de betrokkenheid bij het werk en de mogelijkheid om tussen

belangrijke en niet belangrijke zaken te onderscheiden, vergroot. De hoofdofficier

meent dat zijn parket daar te klein voor is en versnipperd zal raken. Allen zijn het

erover eens dat door de komst van de module termijnbewaking van COMPAS en van

de fax, alsmede de verlenging van de termijnen het risico van vormfouten zal afne-

men.

Extern

De toenmalige officier geeft aan niet te hebben beseft hoe gevoelig de zaak lag. De

pers heeft de indruk kunnen krijgen dat er maar wat aangeklungeld werd en die

indruk is niet rechtgezet. Integendeel, hij is versterkt. Dat heeft enerzijds te maken

met het optreden van de officier, die ter zitting betoogde dat zijn wijze van beteke-

nen weliswaar fout was, maar toch effectiever dan de wet - hetgeen Trouw tot de wat

geïrriteerde opmerking bracht dat hij in ieder geval 'door zijn gehannes twee termij-

nen heeft verspeeld, zodat de verdachte niet meer vervolgd kan worden'. Na alle

ophef in de kranten in 1990 werd pas meer dan een week later via een persbericht

precies uitgelegd wat er was gebeurd. Daaraan werd geen aandacht meer besteed

door de media.

Het is natuurlijk niet meer te achterhalen wat door de persofficier aan individuele
journalisten is verteld. Vast staat echter wel dat in 1993, toen ook H. vrijuitging, de
kranten met name weer de V.d.P.-zaak oprakelden, daarbij het nodige door elkaar
haalden en het beeld van 'gehannes' nog steviger vestigden. Anticiperen op dit soort
publiciteit lijkt absoluut noodzakelijk. Nu was voor de kranten zo duidelijk gewor-
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den dat alles de schuld was van het parket in Alkmaar, dat de ambtsberichten van de

hoofdofficier naar aanleiding van vragen in de Kamer, door het Rotterdams Dagblad

op 3 november 1993 in de kop als een poging tot 'afschuiven van de zwarte piet'

werden gekwalificeerd.

Tenslotte was de gewraakte brief van de hoofdofficier in de nieuwe zaak V.d.P.

wederom aanleiding voor veel, schadelijke, publiciteit. Het gevolg van deze actie, en

de daarop volgende niet-ontvankelijkheid, was dat de berichtgeving niet meerover

V.d.P. ging, maar over de hoofdofficier, die volgens de krantekoppen 'buiten zijn

boekje' was gegaan (Trouw), de advocaat zou hebben 'bedreigd' (Volkskrant), de

zaak zou hebben 'verspeeld' (Parool).

Tenslotte
Twee dingen vallen in deze zaak in het bijzonder op. Ten eerste is men over de hele

linie, van politie tot hoofdofficier, de mening toegedaan dat wat V.d.P. betreft, spra-

ke is van de 'wet van Murphy'. Dat wekt de indruk dat, eenmaal fout gelopen, een

zaak uit zichzelf mis blijft gaan. Dat is evenwel niet het geval. Telkens zijn, vaak in

een poging de voorgaande fout te herstellen, nieuwe fouten gemaakt, zowel in de

behandeling van de zaak als naar buiten toe. Ten tweede heeft men zich niet alleen

niet gerealiseerd hoe gevoelig de zaak meteen al lag, maar ook niet dat de media

steeds verbanden leggen die verschillende opeenvolgende zaken tot één grote affaire

maken. Iedere nieuwe fout, ook al wordt die gemaakt in een andere zaak, althans een

zaak met een ander parketnummer, stapelt zich daardoor op. Uit de sepotgrond die

de hoofdofficier noteert - maatschappelijke onrust bij wederom mislukken - blijkt

wel besef voor de schade die ontstaat bij het telkens vastlopen van een nieuwe ver-

volging. In de presentatie naar buiten toe lijkt men zich echter maar al te vaak niet

bewust van het feit dat de juridische werkelijkheid waarop het OM zich moet base-

ren, niet strookt met de maatschappelijke werkelijkheid die de media construeren.

15.5 Nijmeegse bejaarde'

15.5.1 Het geruchtmakende beeld

Begin april 1990 berichtten de zes landelijke dagbladen, waarschijnlijk naar aanlei-
ding van een ANP-bericht van 10 april 1990, dat de verdachte van het doden van een

Geraadpleegd werden: het dossier; de berichtgeving door zes landelijke dagbladen, het ANP en het
NOS-journaal. Gesproken werd met een medewerker van de administratie bij het gerechtshof, aan-
vullende informatie is verkregen uit een algemener gesprek met een leidinggevende van de strafgrif-
fie van de rechtbank.
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Nijmeegse bejaarde al weer twee maanden op vrije voeten was door een fout van
Justitie. Na het instellen van hoger beroep tegen de veroordeling door de rechtbank
op 19 december 1989 (zes jaar en TBS), had de griffie van de rechtbank verzuimd
om aan de griffie van het Hof mee te delen dat verdachte zich in voorlopige hechte-
nis bevond, aldus het ANP-bericht. Toen de Hofgriffie (aangenomen moet worden
dat bedoeld is: het hofparket) daar op 18 januari 1990 achter kwam, was de termijn
van dertig dagen, waarbinnen verlenging van de voorlopige hechtenis moest worden
gevorderd, verstreken. Op 16 februari (!) werd verdachte op vrije voeten gesteld.
In het ANP-bericht, en ook in de meeste kranteberichten, wordt de kabinets-chef van

het parket van de procureur-generaal geciteerd, die onder andere zegt: 'Het is moge-

lijk dat er een menselijke fout is gemaakt, maar de kans is groter dat de procedure

tussen rechtbank en Hof niet goed verloopt. We hebben in Arnhem gelukkig nog

nooit eerder zoiets meegemaakt, dus als de procedure niet waterdicht is, is dat nu

pas gebleken. We zijn er druk mee bezig, maar kunnen vooralsnog niet anders dan

toegeven dat deze affaire maatschappelijk gezien buitengewoon te betreuren is.' Hij

verwijst daarmee naar de grote onrust die het delict destijds veroorzaakte: de ver-

dachte, een achttienjarige drugsverslaafde, brak in de nacht van 19 op 20 juli 1989

(met een ander) in in een woning in de gemeente Nijmegen. Toen hij betrapt werd

door de 72-jarige bewoonster schopte hij haar en stompte haar in het gezicht; de

vrouw overleed twee dagen later in het ziekenhuis als gevolg van een hersenbloeding

die mede werd veroorzaakt door het gebruikte geweld. Volgens het bericht in De

Telegraaf ontstond destijds een ware angstpsychose onder bejaarden (ook Trouw

verwijst daarnaar); in het commentaar dat deze krant aan de vrijlating wijdt, staat

onder de kop 'Blunder': 'Deze vrijlating heeft in den lande terecht tot veel veront-

waardiging geleid. Dat een van misdrijf verdachte arrestant op vrije voeten moet

worden gesteld na een procedure- of vormfout in de rechtsgang, komt al veel te vaak

voor.

De meeste kranten melden, zij het impliciet, wel dat de zaak met de vrijlating nog

niet is afgedaan. Dat gebeurt dan meestal onder verwijzing naar nog een uitspraak

van de kabinetschef tegenover het ANP: 'We moeten maar afwachten of hij in mei

op de zitting van het Hof zal verschijnen. Onze hoop is voor een groot deel gevestigd

op zijn advocaat.' Hieraan wordt wel toegevoegd dat na betekening van het vonnis

'natuurlijk wel alle middelen zullen worden aangewend om Van G. op te sporen, als

dat nodig mocht zijn.' De Telegraaf meldt nog dat verdachte heeft toegezegd te

zullen verschijnen.
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15.5.2 De feiten

De berichtgeving is vrij accuraat. Nadat de verdachte door de rechtbank is veroor-
deeld gaat hij in hoger beroep. De akte van hoger beroep wordt opgemaakt door de
griffie van de rechtbank Arnhem en gaat vervolgens naar het parket PG waar een
kopie wordt gemaakt en het origineel wordt doorgestuurd naar de strafgriffie om
later in het dossier te worden gevoegd. Op deze akte is als adres van verdachte ver-
meld het woonadres en niet - zoals had gemoeten - het adres van het huis van bewa-
ring waar verdachte op dat moment zat. Het adres was door de advocaat die namens
de verdachte hoger beroep instelde doorgegeven aan de griffie van de rechtbank. Er
is door de grifie niet gecontroleerd of verdachte preventief gedetineerd was.1
Artikel 75 WvSv schrijft voor dat de PG binnen een termijn van 30 dagen verlenging
van de gevangenhouding moet vorderen. Nu op het parket van de PG niet bekend is
dat verdachte in voorlopige hechtenis zat, gebeurt dat niet. Op een gegeven moment
meldt het huis van bewaring dat de verdachte ten onrechte vast zit en hij wordt op 16
februari 1990 vrijgelaten - rijkelijk later dus dan 30 dagen na de vonnisdatum.

De zitting van het hof is op 29 juni 1990; Van G. is aanwezig. De PG vordert onmid-

dellijke gevangenneming; de raadsvrouw van Van G. stelt dat de verlenging gevan-

genhouding destijds niet is gevorderd en dat het Openbaar Ministerie zijn recht heeft

verspeeld. Het Hof wijst de vordering af: er is reeds eerder voor de diefstal met

geweld een bevel tot VH gegeven, een hernieuwd bevel is pas mogelijk als er tegen

verdachte nieuwe bezwaren zijn gerezen. Dit is niet het geval. Op 4 juli 1990 doet

het Hof uitspraak over het ten laste gelegde en wordt Van G. veroordeeld tot 6 jaar

zonder TBS (doch eventueel behandeling ex. art 120 Gevangenismaatregel). Van G.

gaat in cassatie, dit beroep wordt verworpen op 4 december 1990 en reeds op 20

maart 1991 gaat Van G. zijn straf uitzitten. Daar is dus haast mee gemaakt.

15.5.3 Organisatorische context

Het lijkt erop dat het hier, zoals in meer van de bestudeerde gevallen, gaat om een

incidentele vergissing die door het ontbreken van ingebouwde controles kon leiden

tot het bovenbeschreven resultaat. De procedure was destijds als volgt. In gevallen

van hoger beroep waarin reeds een verlenging bewaring is gevorderd en toegewezen,

vraagt het huis van bewaring tegen het einde van de afloop van zo'n termijn eigener

In principe had ook op de akte van hoger beroep vermeld moeten worden dat het een preventief
gedetineerde betrof. Ook dat is niet gebeurd; als echter het adres van het HvB vermeld was, had
hieruit nog afgeleid kunnen worden dat verdachte zich in voorlopige hechtenis bevond.
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beweging na bij het parket of de termijn nog wordt verlengd. Dit natuurlijk alleen als

het parket zelf nog niets heeft laten horen. Het huis van bewaring heeft dit bij de

Nijmeegse verdachte kennelijk ook gedaan, maar op een erg laat moment. Het had

ook eerder gekund: er was immers bekend dat de verdachte naar de zitting was ge-

weest (in verband met transport) en men had zich ruim voor afloop van de 30 dagen

kunnen afvragen wat er met de voorlopige hechtenis moest gebeuren.

Een tweede moment waarop volgens parketmedewerkers gesignaleerd had kunnen
worden dat de verdachte in voorlopige hechtenis zou moeten blijven, is op het Hof-
parket bij het verwerken van de appelakte. Immers, het was een zaak die veel publi-
citeit had gekregen en bij de naam van de verdachte had een belletje kunnen gaan
rinkelen. Dat is niet gebeurd, en het is ook maar de vraag of dat ook van de mede-
werkers van de administratie verwacht mag worden: soms wordt op één dag een
groot aantal appelakten ingevoerd en de naam van de verdachte is over het algemeen
minder in de publiciteit geweest dan het feit zelf.
Een laatste mogelijkheid waardoor het Hofparket gealarmeerd had kunnen worden, is
de akte van hoger beroep zelf. Daarop staat soms het vonnis vermeld waartegen in
beroep wordt gegaan. In geval van een hoge straf zou men kunnen vermoeden dat
iemand waarschijnlijk preventief gedetineerd moet blijven. In de akte van de Nij-
meegse verdachte stond het vonnis echter niet vermeld.

15.5.4 'Damage-control'

Intern

Naar aanleiding van deze zaak is de procedure veranderd. Van de griffie wordt er nu

ook een kopie van de appelakte naar het parket van de OvJ gestuurd. Hier dient nu

gecontroleerd te worden of de verdachte in voorlopige hechtenis zit en vervolgens

wordt de kopie weer doorgestuurd naar het parket PG. Op deze kopie-akte van hoger

beroep wordt met een rode P aangegeven dat het een preventieve betreft. Een tweede

aanwijzing of een zaak een preventief gedetineerde betreft, ligt in het feit dat ver-

dachten die op enig moment voorlopige hechtenis (hebben) ondergaan sinds twee

jaar een apart parketnummer krijgen. Tenslotte worden de systemen COMPAS (het

administratie-systeem van de arrondissementsparketten) en IPAS (idem van de Hof-

parketten) binnenkort gekoppeld. Hierdoor is nog veel eenvoudiger te zien of iemand

preventief zit.

Extern

Men zou de reactie van het Arnhemse Hof-parket vrij adequaat kunnen noemen: er is

een redelijk open en duidelijk beeld geschetst en dat is door het ANP ook goed over-

genomen. De zaak trok vervolgens wel de aandacht van de media, maar leidde niet
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tot een langdurige reeks van berichten: het hele gerucht duurde in feite maar drie

dagen. Niet bekend is of het verschijnen van de verdachte op de zitting nog de lande-

lijke media gehaald heeft; de uiteindelijke afloop van de zaak, de uitspraak van het

Hof, werd alleen door het Algemeen Dagblad vermeld', in een piepklein bericht op

pagina 3, zonder verwijzing naar de eerdere opschudding.

En wellicht ook door de regionale, niet door ons bekeken, kranten.
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16 Algeheel beeld

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten vermeld van een door het WODC
uitgevoerd onderzoek naar 'geruchtmakende vormfouten'.' Uit dit onderzoek kan
een aantal conclusies worden getrokken. Dat zal in dit hoofdstuk gebeuren. Achter-
eenvolgens zal ingegaan worden op 'het gerucht', op de zaken zelf, de achtergronden
daarvan, de door het Openbaar Ministerie toegepaste damage control en ten slotte op
de relatie tussen berichtgeving en werkelijkheid.

16.1 Het gerucht

Allereerst moet worden vastgesteld dat het aantal geruchtmakende zaken in de perio-
de 1985 tot en met 1993 betrekkelijk gering was. Zelfs wanneer zeer ruime criteria
worden gehanteerd voor de mate van genichtmakendheid komt het aantal door ons
gelokaliseerde2 zaken niet boven de vijftig uit. Hanteren we de in hoofdstuk 13 ge-
noemde criteria, dan blijft het aantal zelfs beperkt tot 23. Hoe gering dit aantal is
wordt vooral duidelijk wanneer we ons realiseren dat de afgelopen tien jaar jaarlijks
tussen de 100.000 en 280.000 misdrijfzaken op de arrondissementsparketten werden
ingeschreven.3
De beeldbepalendheid, zo mag de tweede conclusie wel luiden, wordt echter niet
bepaald door het aantal zaken maar door de aard van die zaken en de wijze waarop
er in de media aandacht aan is besteed. Hier is, in zekere zin, sprake van een multip-
lier effect: als de media aandacht besteden aan een (vermeende) fout in het strafrech-
telijk bedrijf dan wordt vaak verwezen naar eerdere geruchtmakende zaken. De
indruk ontstaat dan al licht dat 'Justitie' blunder op blunder stapelt - zelfs zaken
waarin geen fout is gemaakt, worden enkele jaren later wel als fout aangemerkt.

1

2

3

Zoals al eerder werd opgemerkt is dit achteraf een ongelukkige benaming: het gaat om strafzaken
waarin op enig moment een incident heeft plaatsgevonden, waardoor de zaak anders verliep dan door
het Openbaar Ministerie werd beoogd.
Het is natuurlijk mogelijk dat de gehanteerde methode geen volledig beeld heeft opgeleverd. Navraag
bij diverse personen die zich de afgelopen jaren intensief met de berichtgeving over het OM hebben
beziggehouden, leverde echter geen aanvulling op.
Let wel: we spreken dan slechts over de geruchtmakende zaken. Zoals uit het door het ITS uitgevoer-
de deel van dit onderzoek blijkt vinden in een veel groter aantal zaken incidenten plaats die niet de
aandacht van de (landelijke) pers trekken.
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1

Dat wil niet zeggen dat het bij de door ons gevonden zaken om bagatellen gaat, of

dat gesuggereerd wordt dat de media het verschijnsel 'opblazen'. Integendeel, het

merendeel van de zaken betreft ernstige misdrijven, die al eerder grote beroering

veroorzaakten of door politie of Openbaar Ministerie min of meer uitgebreid in de

openbaarheid waren gebracht. Het mag nauwelijks verwonderlijk heten dat er dan

met aandacht naar de verdere behandeling van die zaken gekeken wordt. Van belang

is echter dat het in de meeste gevallen ging om herstelbare fouten, en dat aspect blijft

over het algemeen onderbelicht.

Een laatste conclusie ten aanzien van het gerucht moet nog zijn, dat het beeld dat uit

de koppen boven sommige kranten-artikelen naar voren komt, nogal eens afwijkt van

de inhoud daarvan. Een genuanceerd bericht, waarin wordt vermeld dat een op zich-

zelf begrijpelijke gang van zaken niet fataal hoeft te zijn voor de uiteindelijke ver-

oordeling, wordt niet zelden voorzien van een kop die de indruk wekt alsof (alweer)

een verdachte definitief de dans ontspringt door een blunder van het Openbaar Mi-

nisterie of een ander justitie-onderdeel. Dat niet het Openbaar Ministerie, maar ook

andere justitie-onderdelen verantwoordelijk kunnen zijn, komt in de media iets min-

der prominent naar voren: het lijkt er op dat geregeld fouten ten onrechte aan het

Openbaar Ministerie worden toegeschreven. Ten slotte moet nog worden geconsta-

teerd dat aan de uiteindelijke afloop van de zaken (meestal: veroordeling van de

verdachte) vrijwel geen aandacht wordt besteed.

16.2 De zaken

Op basis van een analyse van de door ons als geruchtmakend aangemerkte zaken kan
in de eerste plaats worden geconcludeerd, dat een groot deel van de incidenten naar
hun aard niet sterk afwijkt van die welke werden aangetroffen in het door het ITS
uitgevoerde deelonderzoek: betekeningsperikelen, termijnfouten, zoekgeraakte stuk-
ken. Een belangrijk verschil met de in het 1TS-onderzoek aangetroffen zaken waarin
iets foutliep, is wel dat het incident in de geruchtmakende zaken in een groot deel
van de gevallen leidde of dreigde te leiden tot beëindiging van de voorlopige hechte-
nis; dit verklaart natuurlijk ten dele ook het ontstaan van 'het gerucht'.
Een aspect waarin een deel van de 23 geruchtmakende zaken afwijkt van de door het
ITS geselecteerde, is het gevolg van het incident: in 15 van de 35 'sub-casus' waarin
ze uiteenvallen is er volgens de berichtgeving sprake van beëindiging van de voorlo-
pige hechtenis. Daarbij moet dan direct weer aangetekend worden dat in 16 van de
27 gevallen waarin de afloop bekend is, er uiteindelijk een veroordeling (en executie
van de straf) heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het zo dat enkele van de door ons
onderzochte zaken zich onderscheiden door hun complexiteit. Overigens is het nog
maar de vraag of die complexiteit gezien moet worden als een 'verzachtende omstan-
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digheid' of veeleer als (eveneens) verwijtbare nalatigheid van het Openbaar Ministe-
rie, dat onvoldoende leiding heeft gegeven aan het opsporingsonderzoek. Zoals de
beschrijving van de ABP-zaak laat zien is het soms juist het gebrek aan inperking
dat bijdraagt tot het fout lopen.]
Een laatste punt waarop de door ons geselecteerde zaken afwijken van die van het
ITS wordt gevormd door problemen rond het hoger beroep; de selectiewijze van de
door het PTS bestudeerde zaken maakte het ook minder voor de hand liggend dat
daaronder zaken zouden worden aangetroffen waarin rond het hoger beroep iets was
fout gegaan.
Tenslotte mag over de door ons geselecteerde zaken nog worden opgemerkt dat ze

weliswaar in de berichtgeving naar voren komen als fouten of blunders 'van Justitie',

maar dat er in een substantieel deel van de zaken geen sprake is van fouten (tien van

de 35 'sub-casus') en dat er slechts in 12 'sub-casus' sprake is van fouten die mede

aan het OM kunnen worden toegerekend.

16.3 Achtergronden

In hoofdstuk 15 is een overzicht gegeven van vijf min of meer uitgebreide case

studies. Op basis daarvan, maar ook met gebruikmaking van de veel minder uitge-

breide beschrijvingen die van de overige zaken aan de hand van de dossiers en de

berichtgeving konden worden gemaakt, kunnen de achtergronden van de geconsta-

teerde incidenten in kaart worden gebracht. Daarbij zij opgemerkt dat deze beschre-

ven achtergronden gebaseerd zijn op bestudering van 23 incidenten over een periode

van tien jaar - er kan inmiddels een en ander veranderd zijn. Dat doet echter niet af

aan het feit dat ze wel uit die 23 zaken naar voren komen.

Daarbij blijkt dat ze in drie - overigens niet geheel exclusieve - categorieën kunnen
worden ondergebracht: de organisatie, de professionaliteit van de officier van justitie
en tot slot wetgeving en jurisprudentie.

Wat betreft de organisatie komen uit de door ons bestudeerde zaken in grote lijnen
drie aspecten naar voren:
- door de grote mate van arbeidsdeling raken mensen het zicht kwijt op het belang

van hun aandeel in de bewerking van een zaak en van het naleven van voor dat
aandeel minder relevante procedures. Men voelt zich ook niet verantwoordelijk
voor het eindprodukt. Deze verschijnselen doen zich in versterkte mate voor als
we naar de verschillende schakels van de strafrechtelijke keten kijken;

Daarbij zij opgemerkt dat het in perfect hindsight makkelijker is om dat te constateren dan op het
moment dat het onderzoek feitelijk plaatsvindt.
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een deel van de gesignaleerde incidenten vindt zijn oorzaak in fouten, slordighe-

den of vergissingen van individuele medewerkers. De reden waarom ze tot het

incident leidden is echter dat er in de organisatie onvoldoende controle-momen-

ten waren ingebouwd. Ook vond er in de beschreven zaken weinig collegiale

toetsing van inzichten plaats. Tenslotte blijken hiërarchische verhoudingen nog

een rol te kunnen spelen: een officier kan signalen 'van onderop' eenvoudig

negeren.

hoewel grote zaken en gevallen van zware criminaliteit, althans tegenwoordig,
worden ondergebracht in speciale units, wijst de gang van zaken in de door ons
bestudeerde casus erop, dat voor echt grote en zeer gevoelige zaken geen specia-
le voorzieningen worden getroffen - zelfs niet altijd als ze eenmaal zijn foutgelo-

pen.

Wanneer we spreken over de professionaliteit van de officier van justitie doelen we
niet op zijn beheersing van het juridisch metier, maar op het organisatie-sociologisch
begrip professional: iemand die relatief zelfstandig zijn of haar deskundigheid, vak-
manschap, ervaring en vermogens inzet om via het tot stand brengen van een indivi-
dueel of gezamenlijk produkt bij te dragen aan de doelen van een organisatie. Ten
aanzien van deze professionaliteit kunnen ook drie zaken genoemd worden:
- officieren van justitie kijken op een andere manier naar zaken dan advocaten.

Deze laatsten zijn veel meer gespitst op het vinden van de zwakke plekken in

een zaak dan de officieren zelf. Daarbij worden in elk geval de controles uitge-

voerd (bijvoorbeeld op termijnen) die op het parket vaak achterwege blijven.

- officieren van justitie overschatten hun vermogen om zaken 'op de automatische
piloot' te doen. Dit leidt er toe dat ze soms onvoldoende voorbereid op de zitting
komen, waardoor het befaamde 'schot hagel, waarvan een klein kogeltje doel
treft' een beduidend grotere kans heeft fataal te zijn.

- een grote mate van ervaring leidt er, bij officieren zowel als parketmedewerkers,
toe dat het verschil tussen belangrijk en onbelangrijk uit het oog verloren wordt.
Zware misdrijven, die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt, worden
routineus afgedaan terwijl de aard van de zaak extra aandacht zou billijken.

Op wetgeving en jurisprudentie zal elders uitgebreid ingegaan worden. Hier zij
slechts vermeld dat ze eveneens een oorzaak van incidenten kunnen zijn: enerzijds
doordat ze zeer ingewikkelde procedures voorschrijven, anderzijds doordat wijzi-
gingen (met name de jurisprudentie van het Europese Hof) tijdens het verloop van de
zaak ertoe kunnen leiden dat, wat in eerste aanleg acceptabel was, dat bij behande-
ling in beroep niet meer is.

Zie M. Weggeman, Leidinggeven aan professionals, Kluwer bedrijfswetenschappen, 1992.
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16.4 'Damage control'

Een opmerkelijke bevinding is dat in een deel van de door ons geselecteerde zaken

een eenmaal gemaakte fout lijkt te leiden tot een reeks van volgende fouten. Ener-

zijds lijkt dit zijn oorzaak te vinden in het feit dat dergelijke zaken niet met een

'rode stip gemerkt' verder worden behandeld (Ladbroke), anderzijds komt het ook

voor dat juist de angst om weer een fout te maken leidt tot ongebruikelijke (en daar-

door onjuiste) noodsprongen (Extreem rechts).

Een op het punt van 'damage control' niet onbelangrijke conclusie is, dat met name
binnen het Openbaar Ministerie een grote weerstand lijkt te bestaan om toe te geven
dat i berhaupt fouten gemaakt (kunnen) worden. Dit blijkt niet alleen uit het feit dat
bijvoorbeeld tegenover de pers vaak krampachtig wordt gereageerd op het naar bui-
ten komen van een fout (zelfs als ruiterlijk bekend wordt dat een fout is gemaakt,
wordt die afgeschilderd als een incident of worden verzachtende omstandigheden
aangevoerd), maar ook uit het ontbreken van standaard-procedures om fouten op een
zodanig moment te constateren dat ze nog hersteld kunnen worden. Kortom: er
wordt uit het feit dat er fouten worden gemaakt, die al dan niet tot veel publiciteit
leiden, niet de conclusie getrokken dat er scherper moet worden 'gescreend'.

In dit kader verdient de relatie tussen Openbaar Ministerie en media bijzondere aan-
dacht. Uit de door ons nader beschouwde zaken komt naar voren dat deze op een
aantal punten niet optimaal is:

er is wel een pers-OvJ, maar iedereen praat met de pers.
Als er een incident ontstaat, is het van belang dat de informatieverstrekking
daarover, en over eventueel achterliggende problemen, consistent naar buiten
wordt gebracht - niet om op die manier onaangename waarheden verborgen te
houden, maar vooral om te voorkomen dat het beeld ontstaat van een organisatie
waarin iedereen maar wat roept en niemand echt weet hoe het zit. Dat laatste is
precies wat in een aantal zaken gebeurde (Van der P.; drie Amsterdamse ver-
dachten): diverse betrokkenen geven elk hun visie op de gang van zaken; omdat
het steeds om een deel van de waarheid gaat, lijkt het er al snel op dat men el-
kaar tegenspreekt of de zwarte piet toeschuift. Kennelijk is het zo dat de journa-
listen die het parket benaderen niet direct worden verwezen naar de pers-officier,
doch dat degene die men (toevallig?) aan de telefoon krijgt (te) bereidwillig is;
de pers-OvJ is meestal niet volledig op de hoogte van de zaak en verwijst naar
de zaak- / zitting-OvJ.
Dit is eigenlijk de andere kant van de medaille. Weliswaar wordt, als er een
incident is ontstaan, de pers-officier ingelicht maar dat betekent natuurlijk nog
niet dat hij of zij van alle details op de hoogte is. Als journalisten daar dan naar
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vragen worden zij nogal eens doorverwezen naar degene die dat wel is; dit leidt

er dan toch nog toe dat het Openbaar Ministerie met verschillende monden

spreekt;

de pers-OvJ's gaan niet zo adequaat met de pers om.

Afgezien van het hierboven genoemde, betonen de pers-officieren zich ook

anderszins niet altijd even toegerust op hun taak. Pogingen tot damage-control

slaan om in het tegendeel doordat de indruk wordt gewekt dat het Openbaar

Ministerie tracht het incident te bagatelliseren; persberichten lijken soms meer

geschreven voor de juridisch geschoolde lezer dan voor de journalist die onder

tijdsdruk een paar alinea's moet schrijven over 'iets geks wat er bij Justitie ge-

beurd is'. Hier wreekt zich waarschijnlijk dat de taak van pers-officier er een is

die naast alle andere verricht moet worden, dat er sprake is van regelmatige

wisselingen en dat ook de training niet erg uitgebreid is (of althans was);

er vindt weinig of geen afstemming plaats tussen pers-OvJ, politievoorlichter en
persrechter.
Dit is uiteraard hetzelfde probleem als het als eerste genoemde, maar nu ver-

breed tot de hele strafrechtsketen. Ook hier is de zaak van de drie vrijgelaten

Amsterdamse verdachten een schoolvoorbeeld; daarin worden zelfs kamervragen

gesteld omdat de persrechter een andere lezing van de zaak geeft dan de Minister

van Justitie. Bij dit punt moet overigens wel worden aangetekend dat afstem-

ming tussen de verschillende schakels van de keten maar ten dele mogelijk is, en

in extreme zin ook niet wenselijk: er is nu eenmaal sprake van gescheiden ver-

antwoordelijkheden. Daar komt bij dat er één partij is waarmee afstemming al

helemaal niet mogelijk is: de verdachte en diens advocaat;

het Openbaar Ministerie heeft geen idee 'wat nieuws is'.
In het kader van de damage-control lijkt de houding tegenover de media nog wel

eens te zijn dat 'er maar even iets moet worden rechtgezet'. De pers-officier

moet daar dan maar voor zorgen, en zo komt het voor dat een persbericht wordt

uitgestuurd, enkele dagen nadat de zaak al in het nieuws is geweest. Dat lijkt

over het algemeen weinig succesvol: ofwel de opwinding is al weer geluwd en er

wordt nauwelijks meer aandacht besteed aan de lezing van het Openbaar Mi-

nisterie, ofwel het persbericht wordt gezien als een poging tot bagatellisering.

Wellicht speelt hier ook een rol dat de media er weinig behoefte aan hebben om

achteraf hun eerdere berichtgeving te ontkrachten door haar te nuanceren.
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16.5 Beeld en werkelijkheid

Een van de vragen van dit deel van het onderzoek was of de berichtgeving over de
zaken waarin iets was foutgegaan, enigszins overeen kwam met de werkelijkheid.
Het antwoord op deze vraag luidt dat dat maar zeer ten dele het geval is.
Veelal wordt in eerste instantie wel vrij accuraat bericht over de gebeurtenissen;
vaak wordt zelfs een vrij heldere uitleg gegeven van juridische problemen; soms
gebeurt dat al direct in het nieuws over de fout zelf, soms pas enkele dagen later in
een achtergrondartikel. Opgemerkt werd reeds dat met name de berichtgeving door
het ANP over het algemeen zeer accuraat is, maar dat dat nog niet betekent dat alle
nuances ook in de krant komen. Waar ze zeker niet terecht komen is in de koppen
boven artikelen en commentaren: daarin overheersen de kwalificaties 'blunder' en
'zoveelste misser' en vaak zijn ze ook ronduit onjuist, bijvoorbeeld als fouten aan
het OM worden toegeschreven die elders zijn gemaakt.
Zoals in hoofdstuk 14 werd beschreven verandert de berichtgeving in de loop der
jaren van aard en toon: er wordt in kritischer zin en hardere bewoordingen geschre-
ven over het Openbaar Ministerie en Justitie in zijn algemeenheid. In dat proces gaat
zo nu en dan ook de oorspronkelijke zorgvuldigheid verloren en wordt over zaken
uit het verleden op een zodanige wijze geschreven dat er weinig relatie meer is met
de werkelijkheid (zie de fout bij de 'discoschutter' - het niet vermelden van de
'klemmende redenen' door het hof - die na enkele jaren werd toegeschreven aan het
Openbaar Ministerie).

Zo accuraat als de aanvankelijke berichtgeving is, zo slecht - of, beter gezegd, afwe-
zig - is de berichtgeving over de uiteindelijke afloop. Dat een vormfout hersteld kan
worden wordt nog wel eens vermeld; dat dit daadwerkelijk gebeurd, is echter maar
zelden. Onder de 23 door ons geselecteerde zaken zijn er 17 waarover in principe
over de uiteindelijke afloop nog iets bericht had kunnen worden (de overige eindig-
den in het incident dat tot het gerucht leidde of lopen nog); slechts over tien van
deze zaken wordt ook daadwerkelijk iets vermeld. In vier gevallen blijft de bericht-
geving zeer beperkt en wordt ook niet of nauwelijks een relatie gelegd met de eerde-
re opschudding; onder de zes overblijvende zijn er drie die doorlopend grote belang-
stelling genoten (ABP, Zettense psychiater, Karaman) terwijl één al zeer kort na het
gerucht definitief eindigde (RaRa).
Of deze geringe aandacht geweten moet worden aan het feit dat geen relatie wordt
gelegd met de vroegere berichtgeving over dezelfde zaak ('de krant heeft geen ge-
heugen') of juist aan het feit dat men niet achteraf de eerdere berichten tot 'non-
nieuws' wil maken, valt hier niet na te gaan. Het mag echter op zijn minst opmerke-
lijk heten dat een van de kranten die uitgebreid aandacht besteedde aan de vrijlating
van de twee Amsterdamse verkrachters, niets berichtte over hun uiteindelijke veroor-
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deling, terwijl uit de rechtbankverslaggeving blijkt dat er wel een journalist op de

zitting aanwezig was.

De eindconclusie ten aanzien van de overeenstemming tussen beeld en werkelijkheid
moet dan ook zijn dat uit de berichtgeving over de geruchtmakende zaken een bedui-
dend somberder beeld over het functioneren van Justitie, en in het bijzonder het
Openbaar Ministerie, naar voren komt dan op grond van die zaken feitelijk gerecht-
vaardigd is.
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Deel V Samenvatting en conclusies



17 Samenvatting
Mr. drs. A.G.P. van Ruth, drs. L.G.H. Gunther Moor,

drs. P.C. Stal en dr. M.M. Kommer

17.1 Inleiding

Het Nederlandse strafprocesrecht kent verschillende vormvoorschriften. Deze voor-
schriften beogen de opsporing en vervolging van strafbare feiten in voor de rechts-
staat aanvaardbare banen te leiden. Zij vinden hun grondslag in de beoogde kwaliteit
van de waarheidsvinding, de bescherming van de verdachte, de toedeling van rollen
en posities in het strafproces en in - wat men zou kunnen noemen - scenariovoor-
schriften: voorschriften die de volgorde van gebeurtenissen op de terechtzitting bepa-
len. Niet al deze voorschriften hebben een even krachtige materiële betekenis.

Sinds de Asser rede van de toenmalige minister van Justitie, mr. F. Korthals Altes, in
19871, staan deze vormvoorschriften ter discussie. De aandacht is vooral gericht op
de gevolgen van schending van vormvoorschriften. Vormfouten2 in het voorberei-
dend onderzoek3, in de fase van het aanhangig maken van de zaak ter terechtzitting,
in het onderzoek ter terechtzitting en in het appeltraject kunnen ernstige gevolgen
met zich meebrengen voor de voortgang van het strafproces. Deze gevolgen werden
- in ieder geval door de toenmalige minister - onaanvaardbaar geacht.

Als gevolg van deze toegenomen aandacht zijn verschillende vormvoorschriften
sindsdien gewijzigd of voor wetswijziging aangebracht. Een aantal voorschriften is
vereenvoudigd 4, enkele strafvorderlijke termijnen zijn verruimd5 en sommige onge-
wenste consequenties gerepareerd6. Daarnaast heeft de Commissie Herijking Wet-
boek van Strafvordering (Commissie Moons) uitgebreide voorstellen gedaan met

2

3

4

5
6

Nederlands Juristenblad (NJB) 1987, p. 1142.
In dit rapport is gekozen voor de term 'vormfouten' ter aanduiding van schendingen van vormvoor-
schriften en vormverzuimen.
Hier gebruikt als overkoepelend begrip voor het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk vooronder-
zoek.
Dit betreft ondermeer de bezwaarschriftprocedure (Stb. 474, 10 oktober 1988) en voorschriften met
betrekking tot de betekening van gerechtelijke stukken (Stb. 284, 3 juli 1989).
Stb. 663, 27 november 1991.
Zo kan de rechter die een dagvaarding nietig verklaart bij zeer ernstige delicten voortaan ook bepalen
dat de voorlopige hechtenis van verdachten met 30 dagen wordt verlengd, teneinde het OM de gele-
genheid te bieden alsnog een - geldige - dagvaarding uit te brengen (Stb. 214, 16 april 1992).
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betrekking tot de mogelijke sanctionering van vormfouten, de wijze van herstellen

(bijvoorbeeld wat betreft de telastelegging) en de aanpassing of het laten vervallen

van in het Wetboek van Strafvordering opgenomen formele nietigheden. Met deze

wijzigingen en voorstellen wordt beoogd belangrijke bronnen van vormfouten droog

te leggen.

Naar aanleiding van enkele justitiële 'ongevallen' in het najaar van 1993 is er door
de Tweede Kamer bij de Minister van Justitie, mr. E. Hirsch Ballip, op aangedron-
gen dat deze een onderzoek zou entameren naar het functioneren van het Openbaar
Ministerie (OM). Hiertoe is in november 1993 een onderzoekscommissie tot stand
gekomen, naar haar voorzitter 'Commissie Donner' genoemd'.
De Commissie Donner heeft via de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwik-

keling (CDWO) van het Ministerie van Justitie het Instituut voor Toegepaste Sociale

Wetenschappen (ITS) van de Katholieke Universiteit Nijmegen in samenwerking

met de Vakgroep Strafrecht van deze universiteit en het Wetenschappelijk Onder-

zoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie, belast met

het onderhavige onderzoek naar aard, omvang, oorzaken en gevolgen van vormfou-

ten door of vanwege het OM.

17.2 Het onderzoek

Vraagstelling

Het onderzoek richt zich op vormfouten die in de gehele keten van de strafrechtsple-

ging (kunnen) worden gemaakt en waarvoor het OM op de een of andere wijze ver-

antwoordelijk wordt gesteld.

Deze onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende subvragen:
de vraag naar de plaatsbepaling van vormfouten. Wat zijn vormfouten? Waar
kunnen ze worden gelokaliseerd in de strafrechtsketen? En in hoeverre zijn vorm-
fouten te kwantificeren?
de vraag naar de gevolgen van vormfouten. Dit betreft de vraag of een fout wel
of geen ongewenste gevolgen heeft voor de strafvervolging. Kunnen en worden
geconstateerde vormfouten gerepareerd, en welke gevolgen hebben zij voor de
uiteindelijke procesgang?
en tenslotte, de vraag naar de oorzaken van vormfouten. Welke oorzaken liggen
aan vormfouten ten grondslag? En is hierbij sprake van incidentele of structurele
oorzaken?

1 Instellingsbesluit Commissie Openbaar Ministerie, Stc. 27 december 1993.
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Operationele definitie van vormfouten
Een eenduidige definitie van vormfouten is in de literatuur niet voorhanden. Het
begrip dekt in het juridisch en alledaags taalgebruik een heel scala van mogelijkhe-
den.
In overleg met de opdrachtgever en de klankbordcommissie is besloten vormfouten

voor de doeleinden van dit onderzoek als een empirisch verschijnsel op te vatten en

minder specifiek als een juridisch begrip. Op basis van gemeenschappelijk elementen

die in dit verschijnsel telkens terugkeren, is gekozen voor de volgende werkdefinitie.

Vormfouten zijn verzuimen of fouten in de strafrechtsketen, met ongewenste gevolgen

voor de procesgang, waarvoor het OM op de een of andere wijze verantwoordelijk

wordt gesteld. Hieronder vallen ook fouten van het opsporingsapparaat waarvoor

het OM conform wettelijke bepalingen van strafvordering informele zin verantwoor-

delijkheid draagt. -

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bevatte de volgende deelonderzoeken:

- een kwantitatief dossieronderzoek naar afdoeningen door het OM door middel
van technische of haalbaarheidssepots; naar afdoeningen door de strafrechter
zonder schuldigverklaringent, en naar afdoeningen door de strafrechter met
schuldigverklaringen. Bij al deze afdoeningen kunnen vormfouten mogelijk een
rol gespeeld hebben;

- case-studies van op basis van deze dossieronderzoeken geconstateerde vormfou-
ten door middel van topic-gestuurde interviews met de betrokken participanten in
de strafrechtspleging;

- een overzicht-studie van 'geruchtmakende zaken' sinds 1985, aangevuld met
case-studies. Dit laatste deel richt zich ondermeer op de beeldvorming rondom
justitiële vormfouten in vergelijking tot de feitelijke gang van zaken.

Als uitgangspunt voor het dossieronderzoek is gekozen voor het jaar 1992, dat wil
zeggen de bij het OM ingeschreven misdrijven die in 1992 tot (definitieve) af-
doening zijn gekomen. In overleg met de opdrachtgever is besloten hierbij de mis-
drijven die door middel van een beleidssepot of een transactie zijn afgedaan, buiten
beschouwing te laten. Het onderzoek geeft dus geen antwoord op de vraag in hoever-
re vormfouten een rol spelen bij de beleidssepots en transacties.
Het dossieronderzoek en de case-studies op basis van het dossieronderzoek zijn
uitgevoerd op een zestal geselecteerde parketten. Selectie vond plaats op basis van
grootte van het parket en geografische spreiding. De beide onderzoeksdelen werden
voorafgegaan door pilot-studies.

1 Exclusief gevallen van TBS en plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis.
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Voor de overzicht-studie van 'geruchtmakende zaken' is gebruik gemaakt van meer-

dere bronnen. Criteria voor het geruchtmakend karakter van een strafzaak waren, dat

tenminste in twee dagbladen - waarvan minstens één kwaliteitskrant - over de zaak is

geschreven, en bovendien een hoofdredactioneel commentaar en/of een beschou-

wend artikel aan de zaak is gewijd. De overzicht-studie is verder aangevuld met

case-studies.

Uitvoering
Het dossieronderzoek omvatte alle rechterlijke afdoeningen zonder schuldigverkla-
ring op de betrokken parketten (met uitzondering van de vrijspraken). Wat betreft de
technische sepots, vrijspraken en rechterlijke afdoeningen met schuldigverklaring
werd volstaan met een steekproef.
In totaal zijn 1882 dossiers onderzocht. Dit betrof 562 gevallen van technische se-

pots; 734 gevallen van afdoening zonder schuldigverklaring' en 586 dossiers van af-

doening met schuldigverklaring.

Er zijn 74 case-studies verricht rondom concrete strafzaken. Hierin is tevens het
bedrijfsmatige werken van het OM aan bod gekomen. In totaal zijn met 121 betrok-
kenen gesprekken gevoerd. Dit betrof vertegenwoordigers van het OM (OvJ's, par-
ket-secretarissen, administratief medewerkers, parket PG), de zittende magistratuur
(rechters, griffie), politiefunctionarissen en raadslieden.
De overzichtstudie van geruchtmakende zaken omvatte tenslotte 23 strafzaken. Hier-
van zijn er vijf middels een case-study nader onderzocht.
Het gehele onderzoek is uitgevoerd in de periode januari - maart 1994.

17.3 Bevindingen

17.3.1 Inschrijving en vervolgingsbeslissing

In het onderzoeksjaar 1992 werden bij de OM-parketten over geheel Nederland in
totaal zo'n 220.000 ingeschreven misdrijven afgedaan 2. Voor deze gevallen beslist
de OvJ op basis van het voorbereidend onderzoek (opsporings- en gerechtelijk voor-
onderzoek) of hij/zij een strafzaak aan de rechter voor zal leggen (dagvaarden)3. De
OvJ beheerst de toegang tot de rechter. De OvJ kan ook besluiten een strafzaak niet
aan de rechter voor te leggen indien hij verdere vervolging op technische gronden

Nietigheid dagvaarding (183), onbevoegdheid van de rechter (8), niet ontvankelijkheid van het OM
(189), vrijspraken (steekproef; 275), ontslagen van alle rechtsvervolging (68)). In 11 gevallen is de
afdoening onbekend gebleven.
Bron: jaarverslag Openbaar Ministerie 1992.
Op grond van de artikelen 167 jo. 242 Wetboek van Strafvordering.
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niet haalbaar acht (technisch sepot) of uit opportuniteitsoverwegingen hiervan afziet

(beleidssepot). Daarnaast kan de OvJ afzien van verdere vervolging onder aanbie-

ding van een transactie. Het OM stelt dan (financiële) voorwaarden ter voorkoming

van strafvervolging voor de strafrechter.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de hoofdbeslissingen van het OM voor een
groot deel zijn gedelegeerd aan de parketsecretaris. Het is niet, zoals op grond van
de wet mocht worden verondersteld, de OvJ, maar veelal de parket-secretaris die de
beslissing tot al dan niet verdere vervolging neemt. Toezicht door of vanwege de
OvJ is - zo blijkt uit het kwantitatieve onderzoek -, wat betreft de sepots nog in
51,6% van de gevallen aanwezig. De transactie onttrekt zich vrijwel geheel aan het
blikveld van de OvJ. Op alle onderzochte parketten is sprake van een tendens tot
ver(der)gaande delegatie van taken en bevoegdheden naar ondersteunende diensten.

173.2 Afdoening door het OM: het technisch sepot

Vormfouten

In het onderzoeksjaar 1992 werden 35.300 strafzaken (16% van de afgedane misdrij-

ven) geseponeerd op technische gronden. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre

vormfouten bij deze beslissing tot seponeren een rol hebben gespeeld. Dit blijkt in

circa één op de zeven technische sepots (14,9%) het geval te zijn.

Opsporingsinstanties

In tweederde van deze vormfouten (dat is 10,6% van alle technische sepots) zijn de

opsporingsinstanties eerst-verantwoordelijk: er wordt onvoldoende doorgerecher-

cheerd, er worden fouten gemaakt bij de bepaling van de identiteit van de verdachte,

bewijsmateriaal wordt onrechtmatig verkregen en zaken blijven soms te lang liggen.

Het aangeleverde technisch bewijsmateriaal is daarnaast in circa één op de tien tech-

nische sepots gebrekkig of onvoldoende. In hoeverre vormfouten hieraan ten gronde

liggen, is onduidelijk.

Het OM - formeel eindverantwoordelijke voor het opsporingsonderzoek - is afhanke-
lijk van de kwaliteit van het politiewerk. Niet iedere fout of verzuim kan achteraf
worden hersteld of wordt tijdig opgemerkt. Bovendien geeft gebrekkig opsporings-

Het OM heeft deze bevoegdheid alleen bij misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf
staat. Sinds 15 oktober 1993 is deze bevoegdheid ook in handen van de politie gelegd, onder toezicht
van het OM.
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onderzoek in de praktijk vaak aanleiding tot het later opvragen van aanvullend pro-

ces-verbaal, wat weer sterk vertragend uitwerkt op het OM-traject.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de algehele kwaliteit van de processen-ver-

baal van de reguliere politie, door de bank genomen is getaand. Dit wordt ondermeer

veroorzaakt door de gebrekkige eindcontrole bij de politie op de ingezonden proces-

sen-verbaal, en door het streven naar generale taakstelling waardoor het opmaken

van processen-verbaal niet langer vrijwel een exclusieve taak van de recherche is.

Ook het toenemend gebruik van 'prefab'-processen-verbaal is hieraan debet.

Dit kwaliteitsverlies vereist zwaardere toetsing en controle door het OM achteraf.

Gebleken is echter dat die toetsing en controle soms niet of onvoldoende plaatsvindt.

Opsporingsinstanties verrichten hun werkzaamheden bovendien in relatief grote

autonomie. De leiding over, en terugkoppeling aan de politie vanuit het OM, ver-

loopt niet altijd goed. De werkzaamheden zijn niet altijd even goed op elkaar afge-

stemd. Vanuit de politie is soms gebrek aan interesse te constateren in wat er met str-

afzaken na inzending van het proces-verbaal gebeurt. De bereidheid om signalen van

het OM serieus te nemen is niet altijd aanwezig: de belangen lopen soms uiteen. Het

formele gezag van het OM over de politie staat niet gelijk aan het beschikken over

machtsmiddelen ten opzichte van de politie. In het tripartite-overleg met korpsbe-

heerder en korpschef heeft het OM soms weinig invloed. Gemaakte afspraken komen

onvoldoende door naar de basis.

Openbaar Ministerie

In 4,3% van de technische sepots maakt het OM zelf een vormfout. Dit betreft vooral
overschrijding van de redelijke termijn en het feit dat ten onrechte technisch is gese-
poneerd.
De oorzaken hiervoor kunnen vooral in de organisatorische sfeer worden aangetrof-
fen. Van oudsher bestaat er een sterke arbeidsdeling op de parketten die leidt tot een
opdeling in werkzaamheden en deelverantwoordelijkheden. De verwerking van straf-
zaken verloopt over meerdere anonieme schakels en tussenschijven. Elke medewer-
ker is verantwoordelijk voor zijn/haar deel van de werkzaamheden en de verwerking
zelf geschiedt soms routinematig.

De controle en het toezicht op het gehele traject van verwerking bij het OM is ge-
brekkig. Het ontbreekt aan voldoende controle-momenten zowel in de zin van colle-
giale of hiërarchische toetsing, als van administratieve procedures en hulpmiddelen.
Terugkoppeling vanuit COMPAS, het volgings- en registratiesysteem, komt soms
onvoldoende door. Gemaakte vormfouten en knelpunten worden laat gesignaleerd en
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zijn niet altijd of slechts met veel moeite herstelbaar. Het ontbreekt soms aan de
nodige slagvaardigheid en flexibiliteit.

Op administratieve afdelingen kampt men bovendien geregeld met (capaciteits)tekor-

ten en uitval van ervaren personeel. Als gevolg hiervan gaan leidinggevenden par-

ticiperen in het primaire proces met veronachtzaming van controlerende en toezicht-

houdende taken. De uitvoering verliest hierdoor aan kwaliteit en de verwerking in

latere schakels van de strafrechtsketen ondervindt vertraging.

17.3.3 Dagvaarden

Het OM kan besluiten een strafzaak voor te leggen aan de strafrechter. Dit kan direct
gebeuren, maar bijvoorbeeld ook later in het traject, indien de verdachte een hem
aangeboden transactie niet heeft voldaan of niet voldoet aan de gestelde sepotvoor-
waarden.
Indien besloten wordt tot dagvaarden, wordt door of onder verantwoordelijkheid van
de OvJ de telastelegging geformuleerd en de verdachte gedagvaard. Het onderzoek
ter terechtzitting en eventueel het vervolgtraject (appel, cassatie) geschiedt op grond-
slag van de telastelegging.

Uit het onderzoek blijkt dat het formuleren van de telastelegging en het verder ge-
reed maken van de zaak voor de zitting eveneens grotendeels is gedelegeerd aan de
parketsecretaris en de administratie. De parketsecretaris doet een voorstel. In een
groot aantal gevallen wordt het voorstel direct door de administratie met behulp van
COMPAS verwerkt tot een uitgewerkte dagvaarding. De materiële betrokkenheid
van de OvJ is soms gering.
Alleen in complexere strafzaken of in zaken met verdachten in voorlopige hechtenis
die tussenkomst van de OvJ vereisen (voor het GVO of voor de voorgeleiding), is de
betrokkenheid van de OvJ groter.
De onderlinge interactie tussen OvJ en ondersteuning wordt op een aantal van de
onderzochte parketten bovendien bemoeilijkt door restanten van de oude hiërarchi-
sche cultuur op de parketten, waardoor de afstand tussen OvJ en ondersteunende
diensten in sommige gevallen schier onoverbrugbaar lijkt.

17.3.4 Afdoeningen door de strafrechter: de voorvragen

Aan het begin van de zitting onderzoekt de strafrechter of is voldaan aan wettelijke
gestelde vormvoorschriften inzake de 'randvoorwaarden' voor de zitting: de geldig-
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heid van de dagvaarding, de eigen bevoegdheid van de rechter en de ontvankelijk-

heid van het OM'.

Van de in totaal 87.100 strafzaken die in het onderzoeksjaar 1992 voor afdoening
door de strafrechter werden voorgelegd (39,6% van de afgedane misdrijven), eindig-
den circa 1.800 zaken met een uitspraak waarin de dagvaarding nietig, de rechter
onbevoegd of het OM niet ontvankelijk werd verklaard. Het betreft hier dus een
klein deel van het totale aantal rechterlijke afdoeningen.

In het onderzoek is nagegaan in hoeverre (eerdere) vormfouten een rol spelen bij een

negatief antwoord op de bovengenoemde vragen. Omdat problemen inzake de rech-

terlijke bevoegdheid nauwelijks een rol bleken te spelen is dit in het navolgende

weggelaten.

Vormfouten en de nietige dagvaarding

Belangrijke bevinding wat betreft de nietige dagvaarding is allereerst dat zich hierbij
tussen parketten grote verschillen in registraties voordoen. Op sommige parketten is
het gebruik de (eerdere) registratie 'nietigheid dagvaarding' naderhand te wijzigen,
indien - na geldigverklaring van een hernieuwde dagvaarding - de rechter alsnog tot
een schuldigverklaring komt. Op andere parketten is dit niet het geval.
Het aldus geregistreerde aantal nietige dagvaardingen over 1992 betreft hiermee een
minimum-ondergrens: het totaal-percentage nietig verklaarde dagvaardingen ligt naar
verwachting hoger.
In het dossieronderzoek naar afdoeningen met schuldigverklaring zijn indicaties
aangetroffen voor het juiste percentage nietige dagvaardingen op de parketten. Hier-
uit komt naar voren dat in een kleine vier procent van de strafzaken die met een
schuldigverklaring zijn geëindigd 2 sprake is geweest van een eerder(e) nietige dag-
vaarding(en).

Uit het dossieronderzoek komt naar voren dat de betekening van de dagvaarding aan
verdachte in verreweg de meeste gevallen aanleiding is tot de nietigverklaring van de
dagvaarding: in 92,3% van de gevallen is dit de reden voor de nietigheid. De kans
dat de nietigheid zich hierbij herhaalt is ook in redelijke mate aanwezig: in circa één
op de vijf gevallen is al eerder sprake van een nietige dagvaarding.
Betekeningsperikelen doen zich niet alleen voor ten aanzien van de dagvaarding,
maar ook wat betreft andere gerechtelijke stukken: de sluiting van het gerechtelijk

De vierde vraag ex artikel 348 Wetboek van Strafvordering (redenen voor mogelijke schorsing der
vervolging) is voor de doeleinden van het huidige onderzoek niet relevant.
Dit betrof over 1992 in totaal 80.200 strafzaken. Totaal geschat aantal nietig verklaarde dagvaardin-
gen in dat jaar circa 3.200.
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vooronderzoek (GVO), kennisgeving van verdere vervolging, oproeping van ver-
dachte na aanhouding van de terechtzitting, aanzegging van het officiersappel, bete-
kening van het vonnis.

De oorzaken voor een falende betekening zijn divers. Van de onderzochte nietige
dagvaardingen ontbreekt in drie à vier van elke tien gevallen (27,3%) de akte van
uitreiking in het dossier en in één op de negen gevallen (11,5%) is de akte niet volle-
dig ingevuld. De akte wordt door de betekenende instellingen (PTT, parketpolitie,
politie) niet, te laat of niet goed ingevuld teruggezonden, waardoor betekening bij de
griffie onmogelijk wordt. De, complexiteit van de betekeningsakte speelt hierbij
mogelijk een rol, evenals het feit dat betekening werkzaamheden met zich mee-
brengt, die afwijken van de gebruikelijke werkzaamheden (PTT) of als oneigenlijk
worden beschouwd (politie). De invoeging van de akte in het dossier en de controle
ervan op het parket wordt bovendien bemoeilijkt doordat het dossier tot een week
voor de zitting bij de griffie van de rechtbank ligt.
Daarnaast bestaat er ook vaak onduidelijkheid over het juiste adres van verdachte: de
dagvaarding wordt naar een verkeerd adres verzonden (een vijfde van de gevallen) of
gaat in het geheel niet uit. Juist de 'doelgroep' van het strafrecht hanteert vaak
schijnconstructies wat betreft personalia, woon- en verblijfplaats.

De gevolgen van betekeningsperikelen zijn niet altijd fataal voor de procesgang.
Doorgaans kan een nieuwe poging tot betekening worden ondernomen. Wel kan een
verlate betekening tot vertraging in de procesgang leiden en hierdoor ongewenste
consequenties met zich meebrengen voor de ontvankelijkheid van het OM (bijvoor-
beeld op grond van undue delay), de voorlopige hechtenis van verdachte (over-
schrijding van de 100-dagen termijn), en de uiteindelijke executie van het vonnis.
De geloofwaardigheid van 'Justitie' komt soms in het geding: uit de case-studies van
geruchtmakende zaken komt naar voren dat betekeningsperikelen in het traject
GVO-zitting geregeld ten grondslag hebben gelegen aan het geruchtmakend karakter
van de strafzaak. De verdachte wordt als gevolg van de overschrijding van de voor-
lopige hechtenis-termijn op vrije voeten gesteld en heeft zich in enkele gevallen
hierdoor kunnen onttrekken aan de latere tenuitvoerlegging van het vonnis.

Vormfouten en de niet ontvankelijkheid van het OM
De belangrijkste grond voor niet ontvankelijkheid van het OM is gelegen in knelpun-
ten rondom de transactie. In een kleine zestig procent van de niet ontvankelijkheden
wordt het OM niet ontvankelijk verklaard doordat eerder een transactie is aangebo-
den en - in ieder geval ter zitting blijkt - dat de verdachte deze ook heeft voldaan.
Met name op één parket ligt hier een groot knelpunt.
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Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het op parketten beleid is dat betalingen nog

tot op het laatste moment worden geaccepteerd. Andere oorzaken zijn: een te late

verzending van het transactie-aanbod terwijl reeds een dagvaarding is uitgereikt, een

slechte communicatie tussen de boekhouding en de afdeling die de zitting voorbe-

reidt en een gebrekkige administratieve afdoening door de politie waardoor essenti-

ele gegevens ontbreken. Niet goed meer is dan na te gaan wie waarvoor heeft be-

taald.

In circa één op de zes gevallen (15,9%) van niet ontvankelijkheid wordt hiertoe

geconcludeerd op grond van overschrijding van de redelijke termijn (undue delay).

De eerder genoemde problematiek van de betekening speelt hierin een rol. Daarnaast

kan worden gewezen op de lange gemiddelde doorloopsnelheid van strafzaken in

tenminste één parket, en op problemen inzake appointering van strafzaken bij de

meervoudige kamer (MK). Op meerdere parketten is sprake van gebrek aan zittings-

ruimte bij de MK, veroorzaakt door ondermeer het toenemend aantal voorlopig ge-

hechten, het groter en complexer worden van strafzaken (bijvoorbeeld fraude- en

milieuzaken), en het stokken van de logistieke verwerking op het parket waardoor

zittingscapaciteit verloren gaat.

Ook coórdinatiestoornissen op het parket kunnen een rol spelen. In 6,6% van de niet-

ontvankelijkheden is sprake van eerdere - abusievelijk afgegeven - sepotmededelin-

gen, kennisgevingen van niet verdere vervolging en voegingsperikelen. Oorzaken

hiervoor zijn ondermeer de verbrokkelde structuur van de organisatie, de soms on-

heldere besluitvorming en het gebrek aan toezicht en controle op het gehele traject.

17.3.5 Afdoening door de strafrechter: de einduitspraken

Op basis van het onderzoek ter terechtzitting komt de strafrechter tot een oordeel.
Indien het feit niet bewezen wordt geacht of het bewezenverklaarde niet onder een
delictskwalificatie te subsumeren valt, zal de verdachte worden vrijgesproken. Indien
dit wel het geval is maar de rechter desondanks het feit of de dader niet strafbaar
acht, bijvoorbeeld omdat sprake is van strafuitsluitingsgronden, zal de verdachte
worden ontslagen van alle rechtsvervolging. In de overige gevallen tot slot, zal hij
komen tot een schuldigverklaring en - doorgaans - tot strafoplegging overgaan.
Van de in totaal 87.100 strafzaken die in het onderzoeksjaar 1992 voor afdoening
door de strafrechter werden voorgelegd, eindigden circa 4.000 zaken met een algehe-
le vrijspraak, naar schatting zo'n 500 gevallen met een ontslag van rechtsvervolging
en 80.200 strafzaken met een schuldigverklaringt.

1 Bron: Jaarverslag Openbaar Ministerie 1992.

200



In het onderzoek is nagegaan of en in hoeverre vormfouten een rol hebben gespeeld
bij deze einduitspraken. Omdat vormfouten bij de ontslagen van rechtsvervolging
niet of nauwelijks een rol bleken te spelen is dit in het navolgende weggelaten.

Vormfouten en vrijspraak

Vormfouten lijken bij vrijspraken een niet onaanzienlijke rol te vervullen. In circa
één op vijf gevallen (19,7%) van algehele vrijspraak wordt door de strafrechter hier-
toe geconcludeerd op grond van kennelijke fouten in het strafrechtelijk traject.
De fouten worden hierbij aardig verdeeld. In circa één op de tien gevallen zijn de
opsporingsinstanties eerst-verantwoordelijk. Dit betreft voornamelijk vormfouten als
verzuim van cautie, onrechtmatig verkregen bewijs en onvolledige processen-ver-
baal. Met uitzondering van wellicht de laatste categorie zijn deze vormfouten voor
het OM vaak niet meer herstelbaar.
Het OM is eveneens in circa één op de tien gevallen (9,5%) voor de algehele vrij-
spraak verantwoordelijk: het betreft hierbij fouten in de telastelegging als verkeerde
(plaats-)namen en verwisseling van data en personen, waardoor de rechter niet meer
aan een bewezenverklaring toekomt. Hiernaast komen ook juridische-technische
fouten voor (bijvoorbeeld een verkeerde delictskwalificatie gezien de bewijsmid-
delen), en - meer sporadisch - het zogenaamde 'obscuur libel'.

De oorzaken voor fouten in het opsporingstraject kunnen worden gevonden in de
reeds eerder vermelde tanende kwaliteit van het politiewerk, de soms gebrekkige
controle bij de politie en op de parketten, en de gebrekkige leiding, terugkoppeling
en invloed vanuit het OM.
De oorzaken voor fouten in de telastelegging liggen in (knelpunten met betrekking
tot) de administratief-organisatorische sfeer op de parketten en de soms gebrekkige
controle vanwege de OvJ. Het formuleren van de telastelegging en het verder gereed
maken van de zaak voor de zitting is gedelegeerd aan de parketsecretaris en admini-
stratie, hetgeen een groot beroep doet op de kwaliteit en nauwgezetheid van deze
functionarissen. Organisatorische knelpunten (capaciteit, werkdruk, ervaring) leiden
tot fouten in de telastelegging. De aldus geformuleerde telastelegging wordt op een
aantal parketten structureel onvoldoende gecontroleerd: uit de kwantitatieve gege-
vens komt naar voren dat de gemaakte fouten op de helft van de onderzochte parket-
ten voorkomen, op de andere parketten vrijwel niet.
Een andere factor is de soms geringe voorbereiding van de OvJ op de zitting. OvJ's
zijn in de praktijk een groot deel van hun tijd kwijt aan beleidsoverleg en komen
hierdoor soms weinig aan een goede voorbereiding van de strafzaak toe. Daarnaast is
het op veel parketten praktijk dat de OvJ die de zaak eerder heeft behandeld en de
OvJ ter zitting niet dezelfde zijn. Tekortkomingen in het dossier worden hierdoor
niet of te laat gesignaleerd en kunnen dan niet meer worden gecorrigeerd (bij-
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voorbeeld via een wijziging telastelegging of vordering tot aanhouding). Bij onver-

wachte voorvallen op de zitting blijkt de OvJ nogal eens over onvoldoende kennis

van het dossier te beschikken en geraakt hij/zij daardoor in de problemen.

Vormfouten en (alle) afdoeningen zónder schuldigverklaring

In het onderzoek is nagegaan in hoeverre vormfouten een rol spelen bij het totaal

aantal afdoeningen zonder schuldigverklaring'. Hierbij zijn de aantalsverhoudingen

van de verschillende afdoeningen (nietigheid dagvaarding, niet ontvankelijkheid

OM, onbevoegdheid rechter, vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging) zoals deze

uit de Gouden Delta-registratie blijken, verdisconteerd. Hieruit blijkt dat in ruim een

kwart van het totaal aantal gevallen zonder schuldigverklaring (26,9%) sprake is

geweest van vormfouten.

Vormfouten en afdoeningen mét schuldigverklaring
In het onderzoek is daarnaast nagegaan of in de rechterlijke afdoeningen die geleid
hebben tot een schuldigverklaring, vormfouten mogelijk een rol hebben gespeeld,
bijvoorbeeld in matiging van de strafoplegging.
Vermeld is reeds dat in een kleine vier procent van de afdoeningen met schuldigver-

klaring sprake is geweest van een eerdere nietig verklaarde dagvaarding. In 5,1%

van de gevallen is daarnaast discussie geweest over de betekening van de huidige

dagvaarding. In beide gevallen heeft dit (uiteindelijk) geen gevolgen gehad voor de

procesgang, ondermeer doordat de OvJ enkele malen eerdere fouten heeft gecorri-

geerd (inhaaldagvaarding, vordering aanhouding).

In de overige gevallen bleken vormfouten nauwelijks een rol te spelen. In enkele
gevallen voorkwam de OvJ vrijspraak door middel van een wijziging telastelegging.

17.3.6 Beeldvorming en werkelijkheid

Uit het onderzoek naar geruchtmakende strafzaken blijkt tenslotte dat het aantal
geruchtmakende zaken in de periode 1985-1993 betrekkelijk gering is en een groot
deel van de daar aangetroffen vormfouten en oorzaken niet sterk afwijkt van de
vormfouten welke uit het hierboven geschetste beeld naar voren komen. Het betreft
ondermeer fouten in de opsporing en in de verwerking (betekening, termi-
jnoverschrijdingen, enzovoort), welke laatste het gevolg zijn van een sterk verbrok-
kelde organisatie, ontbrekende toetsings- en controlemomenten en een gebrekkige
interne terugkoppeling.

In 1992 werden in totaal circa 6.300 gevallen van afdoeningen zonder schuldigverklaring geregis-
treerd.
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Verschil is dat de vormfout in een groot deel van de geruchtmakende zaken leidde of
dreigde te leiden tot beëindiging van de voorlopige hechtenis, hetgeen ten dele het
ontstaan van 'het gerucht' verklaart.
De berichtgeving tot slot, is in eerste instantie vrij accuraat, zij het dat sprake is van

een multiplier effect. als de media aandacht besteden aan een (vermeende) fout dan

wordt vaak verwezen naar eerdere geruchtmakende zaken. Bovendien worden nog

wel eens onterecht fouten aan het OM toegeschreven en wordt aan de afloop vrijwel

geen aandacht besteed. De berichtgeving geeft hierdoor uiteindelijk een beduidend

somberder beeld over het functioneren van Justitie en in het bijzonder het Openbaar

Ministerie, dan op basis van de strafzaken feitelijk gerechtvaardigd is.

17.4 Conclusie

Vormfouten hebben in circa één op de zeven technische sepots en in ruim een kwart
van de afdoeningen zonder schuldigverklaring een rol gespeeld.
De oorzaken hiervoor kunnen wat de politie betreft, worden gevonden in de tanende

kwaliteit van het politiewerk, de soms gebrekkige controle bij de politie en op de

parketten op de processen-verbaal, en de gebrekkige leiding, terugkoppeling en

invloed vanuit het OM.

Voornaamste oorzaken voor vormfouten bij het OM zijn gelegen in de sterke ar-

beidsdeling op de parketten, de verbrokkelde structuur van de organisatie en het ont-

breken van voldoende controle-momenten: zowel in de zin van collegiale of hiërar-

chische toetsing, als van administratieve procedures en hulpmiddelen. De algehele

controle is gebrekkig.

Daarnaast kan worden gewezen op het verlies in kwaliteit van besluitvorming en
afdoening. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door knelpunten op administratief ge-
bied (capaciteit, werkdruk en ervaring), vergaande delegatie aan ondersteunende
diensten, en de geringe betrokkenheid van OvJ's bij strafzaken, zowel in het voortra-
ject als ter zitting.
De berichtgeving in de media over vormfouten tot slot, geeft een beduidend som-
berder beeld over het functioneren van het OM dan feitelijk gerechtvaardigd is.
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18 Organisatorische conclusies
Mr. drs. A.G.P. van Ruth, drs. L.G.H. Gunther Moor,

drs. P.C. Stal en dr. M.M. Kommer

Op het eerste gezicht lijkt een niet onaanzienlijk deel van de in dit onderzoek geme-
moreerde incidenten te kunnen worden toegeschreven aan fouten van individuele
leden en medewerkers van het OM. Dat geldt zeker voor de zogenaamde termijnfou-
ten. Ook fouten als het niet doorgeven of vermelden van cruciale informatie, of het
op onjuiste wijze betekenen van gerechtelijke stukken, kunnen gezien worden als
toepassing van het spreekwoordelijke 'waar gehakt wordt vallen spaanders'.
Echter, wanneer men zich ermee tevreden stelt fouten aan individuele leden of mede-
werkers toe te schrijven, geeft men zich er onvoldoende rekenschap van dat zij deel
uitmaken van een organisatie die er in feite zorg voor zou moeten dragen dat derge-
lijke fouten worden hersteld voordat ze consequenties hebben.
Het algemene beeld dat met betrekking tot de organisatie van het OM naar voren
komt is niet onverdeeld positief. Zowel het feit dat gemaakte fouten niet tijdig wor-
den ontdekt, laat staan hersteld, voordat zij consequenties hebben, als het feit dat
alarmsignalen soms worden genegeerd indiceren dat er sprake is van een sterk ver-
brokkelde organisatie. Dat geldt dan zowel voor het individuele arrondissements-
parket als voor het hele strafrechtelijke systeem; op dat laatste wijzen ook de com-
municatie-stoornissen tussen de diverse onderdelen. Hierbij kan worden aangetekend
dat het OM een organisatie in verandering is en in dit onderzoek sprake is van een
'momentopname'. Wat de parket-organisatie betreft springen echter vijf factoren in
het bijzonder in het oog. Het gewicht dat aan deze factoren kan worden toegekend,
verschilt per parket.

Een eerste factor is de (in elk geval in het verleden bestaande') sterke arbeidsde-
ling. Inschrijving van zaken, beoordeling, termijnbewaking, zittingsvoorbereiding,
behandeling op de zitting, nabewerking en executie werden (en worden hier en daar
nog) beschouwd als op zich zelf staande werkzaamheden die het best in afzonderlij-
ke eenheden kunnen worden verricht. Het gevolg van een dergelijke opdeling in
deelverantwoordelijkheden is niet slechts dat leden of medewerkers van het OM het

Op veel plaatsen wordt tegenwoordig gewerkt met units die ofwel geografisch ofwel naar type zaak
ingedeeld zijn. Binnen zo'n unit zijn dan - ideaal gesproken - administratie, secretariaat en officieren
van justitie gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele produkt. Echter, ook binnen de unit-structuur
blijven arbeidsdeling en hiërarchische scheidslijnen een bedreiging voor de kwaliteit van het produkt.
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zicht op het totaal kwijtraken en dus niet meer zien hoe belangrijk een correcte uit-

voering van hun taak voor dat geheel is, maar ook dat zij het gevaar lopen elke be-

trokkenheid bij hun werk te verliezen. In zo'n situatie krijgt de eigen logica van de

afzonderlijke processen de overhand, waardoor beslissingen te laat of in het geheel

niet worden uitgevoerd.

Een tweede eigenschap van de parket-organisatie, die de arbeidsdeling als het ware

versterkt, is de hiërarchische structuur. Is de afstand tussen officieren van justitie

en parket-secretarissen soms al vrij groot, die tussen officieren en administratieve

medewerkers lijkt soms schier onoverbrugbaar. Niet dat er totaal geen communicatie

plaatsvindt tussen deze niveaus, maar de communicatie die er is, lijkt in elk geval

onvoldoende effectief. Het ontbreekt vrij algemeen aan terugkoppeling en niet zel-

den ook aan ontvankelijkheid voor bottom-up communicatie.

De derde hier te noemen eigenschap van de parket-organisatie is het ontbreken van
voldoende controle-momenten, zowel in de zin van collegiale of hiërarchische toet-
sing als van administratieve procedures en hulpmiddelen. Het ontbreken van collegi-
ale toetsing kan worden gezien als exemplarisch voor wat men zou kunnen noemen
de knuffel-cultuur die het Openbaar Ministerie, als zovele professionele organisaties,
niet vreemd is: onder het motto 'als jij mij mijn gang laat gaan zal ik jou niet lastig
vallen' bemoeit men zich niet met elkaars beslissingen en levert men daar (althans
openlijk) geen commentaar op. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet zo nu en
dan, of zelfs structureel tussen individuen, overleg is over de wijze waarop iets het
beste kan worden aangepakt; waar het om gaat is dat er niet structureel binnen de
hele organisatie de gewoonte bestaat elkaar aan te spreken op geconstateerde of
vermeende fouten.
De bereidheid daartoe bestaat wat meer in de top-down lijn, maar dan vooral als er
zich incidenten hebben voorgedaan. Minder gebruikelijk is een voortdurende, des-
noods steekproefsgewijze, toetsing van het werk.

Een vierde aspect van de parket-organisatie is de gebrekkige begeleiding van het

personeel. Dit uit zich onder andere in de niet altijd optimale interne opleiding en

inwerkperiode, maar ook in het feit dat medewerkers een substantiële extra taak

opgedragen kunnen krijgen zonder dat daar een verlichting van hun bestaande taak

tegenover staat.

Het laatste aspect van de parket-organisatie dat hier moet worden genoemd is de
relatieve zorgeloosheid waarmee met de juridische professionaliteit wordt omge-
sprongen. Een interessante conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van
gesprekken met raadslieden is, dat deze kennelijk met een andere blik naar de zaken
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kijken dan officieren van justitie. Zij zijn zeer gespitst op mogelijke fouten en vragen
zich soms af waarom het OM niet hetzelfde doet alvorens de zaak ter zitting te bren-
gen. Fouten zouden op die manier weliswaar niet worden voorkomen, maar wellicht
tijdig geredresseerd - en zo niet, dan zou het Openbaar Ministerie in elk geval voor-
bereidingen kunnen treffen om de gevolgen op te vangen.
De overschatting van officieren van justitie van hun vaardigheid om zaken 'op de
automatische piloot' te doen, werkt soms in hun nadeel. Een ervaren officier wordt
in staat geacht om desnoods op de dag zelf en ongezien een zitting van een collega
over te nemen. Dat moge zo zijn, maar het leidt er wel toe dat als er in het voortra-
ject iets is gebeurd dat aanleiding geeft tot vragen of ter zitting, de zittings-officier
daarop geen antwoord heeft. Het befaamde 'schot hagel, waarvan een klein kogeltje
doel treft' heeft dan een beduidend grotere kans fataal te zijn.
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19 Strafrechtelijke aanbevelingen
Prof. mr. GJ.M. Corstens en prof. mr. AJ.M. Machielse

19.1 Inleiding

In hoofdstuk twee is bij herhaling melding gemaakt van nieuwe wetten en aanhangi-
ge of aangekondigde wetsvoorstellen die knelpunten op het gebied van de strafvor-
dering hebben weggenomen. In hoog tempo is en wordt wetgeving aangepast om
versnelling van procedures te bereiken en hindernissen uit de weg te ruimen. Daarbij
moet de wetgever steeds het belang van een slagvaardig en voortvarend optreden van
de strafvorderlijke overheid afwegen tegenover het belang van de verdachte en de
samenleving bij een behoorlijke procedure. Niet alleen de wetgever kan knelpunten
wegnemen, ook door een betere organisatie van het werk kunnen knelpunten worden
verwijderd. In dit hoofdstuk staan legislatieve oplossingen centraal. Deze oplossin-
gen worden gedragen door de onderzoeksresultaten, doch staan niet in exclusief
verband daarmee. Vier thema's zullen achtereenvolgens worden belicht, te weten de
interferentie van transactie en dagvaarding, het aanbrengen van MK-zaken bij de
politierechter, de betekenings- en de telasteleggingsproblematiek.

19.2 Interferentie van transactie en dagvaarding

Uit het onderzoek komt naar voren dat in sommige arrondissementen de politie in
geval van aanhouding ter zake van bepaalde misdrijven namens de officier van justi-
tie niet alleen een transactie-aanbod doet, maar ook tegelijkertijd een dagvaarding
uitreikt. Die praktijk bevordert een snelle afwikkeling van de zaak. Er wordt niet
eerst afgewacht of het transactie-aanbod wordt geaccepteerd, doch reeds dadelijk
gedagvaard. Bovendien worden aldus betekeningsproblemen voorkomen'. Gecon-
stateerd werd dat die praktijk nogal eens aanleiding geeft tot niet-ontvankelijkheden,
omdat transactiebetalingen nog tot in een laat stadium worden geaccepteerd zonder
dat de zaken dan nog van de zittingslijst worden afgevoerd. Dit laatste zou moeten
gebeuren. De praktijk van het in een laat stadium nog accepteren van transactiebeta-
lingen is toe te juichen. Hierdoor worden rechter, griffie en het met executie van
rechterlijke vonnissen belaste OM ontlast. De strafrechtspleging is er dus mee gebaat
dat hier de nodige flexibiliteit wordt opgebracht. Te overwegen valt die bij de juris-

Zie hoofdstuk 10, paragraaf 10.2.
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prudentie aansluitende soepelheid te codificeren. Anderzijds kan er ook voor worden

gekozen de huidige wettelijke regeling in stand te laten en alleen te streven naar een

verbetering van communicatie tussen de instantie die de transactiebetalingen ont-

vangt en het ter zitting optredende OM.

19.3 Aanbrengen van MK-zaken bij de politierechter

Zaken die zich qua zwaarte lenen voor berechting door een meervoudige kamer
worden, zo bleek uit het onderzoek, nogal eens bij de politierechter aangebracht. Op
drie parketten vormde het gebrek aan zittingsruimte bij de meervoudige kamer een
structureel knelpunt. Er kan dan spanning ontstaan met de straftoemetingsgrens (zes
maanden) waaraan de politierechter is gebonden'. Ook kan het gebeuren dat de po-
litierechter alsnog naar de meervoudige kamer verwijst. Dit laatste is inefficiënt en
leidt tot vertragingen. De bedoelde spanning kan langs verscheidene wegen worden
opgeheven.
De wetgever zou de straftoemetingsgrens kunnen optrekken. Daarin kleeft het nadeel

dat één rechter de mogelijkheid krijgt te beslissen over een vrijheidsbeneming van

aanmerkelijke duur. Als men dit nadeel kleiner acht dan het voordeel van een snelle

berechting, zou in elk geval moeten worden voorkomen dat in dergelijke zwaardere

zaken de mogelijkheid van unusrechtspraak in appel wordt opengesteld. De spanning

kan ook worden weggenomen door de inzet van meer rechters om de meervoudige

kamers te bemannen.

19.4 Betekeningsproblematiek

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de nietigverklaring van de dagvaarding
vrijwel steeds wordt veroorzaakt door betekeningsproblemen (externe nietigheid). Er
blijkt niet te zijn betekend, de akte van uitreiking is niet volledig ingevuld, de dag-
vaarding is op het verkeerde adres of in het geheel niet uitgereikt. In één op de vijf
gevallen van nietigverklaring was de dagvaarding al eerder een keer nietig verklaard.
Het kwantitatief onderzoeksresultaat is geflatteerd, omdat op sommige parketten een
nietigverklaring van een dagvaarding die wordt gevolgd door een wel geldig ver-
klaarde dagvaarding, niet als een geval van nietigheid wordt geregistreerd. Er moet
bovendien nog worden opgemerkt dat, naar de ervaring leert, na een aanhouding ter
zitting uitgegane oproepingen ook nogal eens nietig worden verklaard. Al deze nie-
tigheden leiden tot extra werk: de dagvaarding, als die al was uitgegaan, moet op-

1 Ex art. 376 lid 1 Sv jo. KB 24 december 1925, Stb. 484.
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nieuw gereed worden gemaakt, er moet ruimte op de zitting worden gereserveerd, de

stukken moeten opnieuw circuleren, onder wellicht (ook) andere rechters, enzovoort.

Niet alleen extra werk, maar ook vertraging zal het gevolg zijn.

Iedereen die als rechter, lid van het OM, griffier of advocaat professioneel bij de
strafrechtspleging is betrokken, zal kunnen beamen dat nietigverklaringen van dag-
vaardingen en oproepingen tot veel capaciteitsverlies en extra inspanningen leiden.
Het onderzoeksresultaat spoort met die ervaring.

Over het hieraan te geven gevolg kunnen we kort zijn. Zoals reeds eerder' is aange-
geven, is er een voorstel ingediend dat ertoe strekt gerechtelijke stukken te laten
uitreiken op het adres dat de burger in de gemeentelijke basisadministratie heeft
laten registreren. Dit voorstel verdient nauwlettende en welwillende bestudering.
Voorts is in één van de onderzochte arrondissementen gebleken, dat de politie na-
mens het OM aan de zich op het politiebureau bevindende verdachte van rijden
onder invloed, een dagvaarding uitreikt. In wezen wordt hier het zogenaamde oproe-
pingssysteem uit de kantongerechtsprocedure (artt. 384 e.v. Sv) practu legem toege-
past. Dit betekent dat de dagvaarding steeds in persoon wordt uitgereikt, zodat bete-
keningsproblemen niet zullen rijzen. Gelijktijdig werd in gevallen die zich volgens
de desbetreffende richtlijn daarvoor leenden, een transactievoorstel gedaan. De dag-
vaarding was dus bedoeld voor die gevallen waarin het transactievoorstel niet werd
geaccepteerd. In ditzelfde arrondissement werd echter in een aantal gevallen het
transactiebedrag terugbetaald, omdat bij bestudering van het dossier op het parket
bleek dat bij de ademanalyse een fout was gemaakt. Eén en ander neemt niet weg dat
uitreiking van de dagvaarding op het politiebureau tot snelle en efficiënte afdoening
van zaken kan leiden.

Tenslotte is, naar verluidt, een plan in bespreking dat inhoudt dat de raadsman die
appel aantekent, meteen een dagvaarding voor de appelbehandeling krijgt uitgereikt.
Die zou dan als een dagvaarding van zijn cliënt in persoon gelden. Ook dit plan
verdient nauwlettende en welwillende bestudering.

19.5 Telasteleggingsproblematiek

Van de 275 in het onderzoek betrokken vrijspraken was in 9,5% van de gevallen
sprake van een fout in de telastelegging. Daarbij is te denken aan: foutieve plaatsver-
melding (bijvoorbeeld bij weigering ademtest is als plaats die waar is gereden, maar

1 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.
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niet die waar is geweigerd, vermeld), foutieve tijdsaanduiding (bijvoorbeeld in de

telastelegging ter zake van een door een onbekend gebleven bestuurder gepleegd

misdrijf (art. 41 WVW), is als tijd van het delict de dag waarop het onderliggend

misdrijf is begaan, vermeld), foutief delict (bijvoorbeeld in plaats van joyriding is

alleen diefstal te laste gelegd). De op basis van dergelijke fouten gebaseerde vrijspra-

ken hadden kunnen worden voorkomen door ofwel de concept-telasteleggingen beter

te redigeren of te controleren, ofwel deze ter terechtzitting tijdig te herstellen. Eén en

ander geschiedde niet. Een officier van justitie die met dergelijke evident foutieve

telasteleggingen bij de voorbereiding van een zitting wordt geconfronteerd, moet

ofwel, als daar nog tijd voor is, een nieuwe dagvaarding laten uitgaan ofwel een

vordering tot wijziging voorbereiden. Indien hem pas op de zitting van de fout blijkt,

moet hij aldaar, zo dit nog kan (art. 313 Sv), een wijziging vorderen. De omstandig-

heid dat er zovele foutieve telasteleggingen 'doorheen slippen' geeft niet alleen te

denken over de kwaliteit van de redactie van telasteleggingen, maar ook over die van

de voorbereiding van de zitting en het optreden ter zitting.

Hieraan zullen gevolgen moeten worden gehecht. Die kunnen eensdeels bestaan in

verruimde wijzigingsmogelijkheden. De Commissie Moons heeft hiertoe in haar

rapport Recht in Vorm een voorstel geformuleerd. De minister heeft inmiddels klaar-

blijkelijk voor een ander, door de commissie ook besproken voorstel gekozen.

Daarnaast zal het OM meer aandacht moeten besteden aan het opstellen van telaste-

leggingen en het controleren daarvan. Dit mag niet als een tweede-rangs-activiteit

worden beschouwd. Een kerntaak van het OM is het vervolgen van zaken. Een OM

dat die taak onvoldoende behartigt, faalt.

Ook als door verbetering op dit punt dit belangrijke aspect van het OM-optreden

meer aandacht krijgt, zal het bij ongewijzigde wetgeving toch in incidentele gevallen

blijven voorkomen dat verdachten 'onverdiend' vrijuit gaan, al was het alleen maar

omdat na het requisitoir van het OM in eerste aanleg, de zaak blijkt zich anders te

hebben voorgedaan dan de opsteller van de telastelegging dacht en in redelijkheid

kon denken. Om die reden moet het dubbele spoor van wetswijziging op het stuk van

de tirannie van de telastelegging en verbeterde werkwijzen worden gevolgd.
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Bijlage 3 - Geselecteerde casus en respondenten van deel III1

Casus

Ten behoeve van de kwalitatieve fase van dit onderzoek zijn op de zes onderzochte

parketten 74 casus geselecteerd. Onderstaande bevat de volledige lijst van de aldus

geselecteerde strafzaken. Ze zijn ingedeeld per traject en per parket. De thema's per

traject corresponderen met de in hoofdstuk 7 genoemde knelpunten.

A. Traject bij de opsporingsinstanties

Alcoholcontroles. Cases:
parket 1: - 20-minutentermijn geschonden (2 cases);

- weigering contra-expertise bij bloedproef;
parket 5: - 20-minutentermijn niet geschonden. Desondanks sepot

02 (2 cases).

Onrechtmatig of onzorgvuldig politie-optreden. Cases:
parket 1: - binnentreden van de politie zonder lastgeving;

- verbalisant kan zich niet legitimeren;
parket 2: - politie treedt onnodig hard op. OvJ corrigeert met sepot;
parket 4: - onzorgvuldig onderzoek aan lichaam en kleding;

- onzorgvuldig recherchewerk gezien ernst van het delict;

Kwaliteit processen-verbaal. Cases:
parket 1: - rommelig PV van de politie. OvJ vraagt niet om een aan-

vullend PV;
parket 2: - rommelig PV van een bijzondere opsporingsdienst. OvJ

vraagt aanvullend PV. Onduidelijke afloop;
parket 3: - OM constateert een gebrekkig PV. Voorgestelde terug-

koppeling naar politie onduidelijk;
parket 4: - onvolledig PV door onvoldoende door-rechercheren. OvJ

reageert niet;
parket 5: - onvolledig PV. OvJ vraagt om aanvulling maar krijgt dit

blijkbaar niet. Geen nadere reactie van het OM. Gevolg:
vrijspraak.

Van de 102 geselecteerde cases zijn er uiteindelijk 74 nader onderzocht. Afwezigheid van responden-
ten is de belangrijkste verklaring voor het niet nader kunnen onderzoeken van cases.
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Delegatie transactiebevoegdheden en toezicht OM. Cases:

parket 3: - delegatie transactie voor rijden onder invloed. Later

sepot 02 op grond van niet voldoen aan 20-minutenter-

mijn. Reeds betaalde transactie terugbetaald;

- delegatie transactie bij winkeldiefstal. Transactie wel
betaald maar niet geregistreerd;

parket 5: - verdachte slaagt ondanks herhaalde pogingen er kenne-
lijk niet in om politietransactie te betalen;

Bijzonder onderzoek door speciale rechercheteams. Cases:

parket 2: - tussentijdse detachering van betrokken OvJ. Aantal ver-
dachten lijken 'vergeten' wat betreft verdere vervolging.
Later sepot 03;

parket 3: - groot onderzoek eindigt in sepot voor alle verdachten.
Schadevergoeding toegekend. Klacht bij Nationale Om-
budsman;

- tussentijdse wijziging doel van onderzoek. Toezicht OvJ
en coordinatie met de RC.

Samenwerking opsporingsinstanties. Cases:

parket 3: - gebrekkige coordinatie met Duitse politie;
parket 4: - gebrekkige coordinatie tussen politie en vreemdelingen-

dienst;

B. Traject van overdracht en inschrijving op het parket

- Verkeerde inschrijving. Case:

parket 6: - overtreding als misdrijf ingeschreven. Registratie als
technische sepot 01 na overdracht aan kantongerecht;

- Dubbele inschrijving. Cases:

parket 5: - dubbele inschrijving. Tweemaal voor strafrechter aange-
bracht;

parket 6: - dubbele inschrijving. Eenmaal sepot 01.
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C Traject bij het OM tot de hoofdbeslissing
- Coordinatie tussen administratieve afdelingen. Cases:

parket 2: - zaak ter voeging aangeboden aan parket. Uiteindelijk
niet gevoegd als gevolg van interne coórdinatiegebreken.
Later sepot op grond van recente bestraffing;

parket 3: - zaak zowel ad info gevoegd bij MK-zaak, als aange-
bracht bij de politierechter;

parket 4: - overdracht ten behoeve van voeging ter berechting. Zaak
wordt niet gevoegd maar eerst afzonderlijk gedagvaard
en vervolgens vergeten. Later volgt sepot op grond van
recente bestraffing;

parket 5: - sepot op grond van ontbreken / onvindbaarheid van de
benodigde stukken.

Coordinatie administratie en parket-secretaris. Cases:

parket 1: - door communicatiestoornis zaak gedagvaard voor expi-
reren transactiedatum;
zaak gedagvaard ondanks transactie-aanbod;
dagvaarding ondanks reeds betaalde transactie;

parket 2: - zaak komt pas na één jaar terug van de beslag-admini-
stratie naar de parket-secretaris;

parket 3: - door communicatiestoornis voor wat betreft het achterha-
len van woon- en verblijfplaats van verdachte wordt de
verdachte tweemaal gedagvaard op het verkeerde adres;

parket 4: - tegelijk met de dagvaarding wordt een tweede transactie-
aanbod aangehecht én betaald. Niet doorgegeven;

parket 5: - de zaak blijft onnodig lang liggen tussen administratie en
parket-secretaris/OvJ.

- Coordinatie parketsecretaris en OvJ'. Cases:
parket 2: - na beslissing tot dagvaarding en eerste opstelling dag-

vaarding blijft zaak twee jaar liggen. Uiteindelijk sepot
03;

- gebrekkige voortgangsbewaking na eerdere nietig
verklaarde dagvaarding(en). Uiteindelijk sepot 03;

Deze categorie heeft gedeeltelijk overlap met categorie D. het traject van de beoordeling. Voorzover
communicatiegebreken gevolgen hebben gehad voor een correcte beoordeling van de zaak is dit
onder D opgenomen. Andere gesignaleerde communicatiegebreken zijn op deze plaats samenge-
bracht.
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parket 3: - gebrekkige voortgangsbewaking na eerdere nietig ver-

klaarde dagvaardingen. Uiteindelijk sepot 03.

- Coordinatie OvJ's onderling. Cases:

parket 2: - tussentijdse detachering van OvJ. Gebrekkige'overdracht
van de zaak;

parket 5: - kennelijk gebrekkige communicatie RAIO - mentor;
parket 6: - zittings-OvJ wil in appel. Andere OvJ trekt appel in.

D Beoordeling parket-secretaris - OvJ
- Kennelijk foutieve beoordeling. Cases:

parket 1: - communicatiestoornis inzake de beoordeling van politie-
PV leidt tot sepot;

- communicatiestoornis inzake de inhoud van de
telastelegging leidt tot vrijspraak;

parket 2: - communicatiestoornis leidt per abuis tot sepot;
parket 3: - OvJ wil seponeren maar de zaak wordt alsnog gedag-

vaard.

Oninzichtelijke' beslissing tot sepot. Cases:

parket 1:

parket 3:

parket 4:

sepot onbegrijpelijk gezien voorgeschiedenis;
oninzichtelijk sepot 05;
oninzichtelijk sepot 03;
latere intrekking van dagvaarding en kennisgeving van
niet-verdere vervolging zonder blijkende reden;
tweemaal aanvullende PV gevraagd én verkregen. Toch
sepot 02;

Oninzichtelijke beslissing tot transactie. Cases:

parket 2: - transactie-aanbod oninzichtelijk gezien aard delict en
strafblad van verdachte;

parket 3: - politietransactie;
parket 4: - tweede transactie-aanbod aangehecht aan uitgebrachte

dagvaarding:

Oninzichtelijk wil hier zeggen dat op basis van het dossier niet goed was op te maken hoe men in
redelijkheid tot de betreffende beslissing is gekomen.

218



Oninzichtelijke beslissing tot dagvaarden. Cases:

parket 3: - oninzichtelijke redenen voor dagvaarden;

- oninzichtelijk redenen voor dagvaarden en vordering
vrijspraak;

parket 6: - oninzichtelijke intrekking dagvaarding van één van de
vijf verdachten;

Beslissing strijdig met formeel OM-beleid. Case;
parket 3: - niet verdere vervolging van geval van discriminatie.

E Traject vanaf de dagvaarding tot de zitting
- Aanhangig maken van de zaak: appointering. Cases:

parket 1: - ruimtegebrek bij MK. Verwijzing naar PR. Uiteindelijk
niet ontvankelijkheid OM o.g.v. undue delay;

parket 4: - OM redt de zaak door een zaak ipv. bij de MK alsnog bij
de PR te appointeren;

parket 5: - dossier bevat standaardschrijven aan de OvJ's dat de
volledigheid van dossiers noodzakelijk is voor appointe-
ring, omdat appointering anders mogelijk geweigerd zou
kunnen worden.

- Betekening. Cases:
parket 2: - gebrekkige betekening aan lopende verdachte en aan ver-

dachte in voorlopige hechtenis uit andere hoofde:
parket 3: - mogelijk lokale beleidslijn voor betekening;
parket 4: - gebrekkige betekening door parketpolitie;

gebrekkige betekening door opsporingsinstantie;
parket 6: - gebrekkige betekening oproeping en later verwisseling

met dagvaarding;

- Inhoud van de dagvaarding. Telastelegging. Cases:
parket 1: - beoordelingsfout OM inzake de kwalificatie;
parket 2: - beoordelingsfout OM inzake de kwalificatie;

- dagvaarding nietig verklaard als obscuur libel;
parket 3: - verkeerde grensplaats in telastlegging;
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F Fase van de terechtzitting

- Niet-ontvankelijkheid van het OM; vóórtraject. Cases:

parket 1: - de zaak blijft 28 maanden liggen na inbewaringstelling;
- de zaak blijft 33 maanden liggen na datum eerste

contact;
- niet-ontvankelijkheid OM omdat stukken van de contra-

expertise bij rijden onder invloed ontbreken.

parket 2: - niet ontvankelijkheid gevolg van eerdere onterecht uitge-
gane sepotmededeling:

Niet-ontvankelijkheid van het OM; tijdens de zitting. Cases:

parket 1: - sepotmededeling voor het primaire van de telastlegging.

MK en OvJ concluderen tot niet-ontvankelijkheid ook

voor het subsidiair/meer-subsidiaire;

- eerdere nietigverklaringen van de dagvaarding
veroorzaken undue delay en dus niet ontvankelijkheid;

- 1 1/2 jaar verstrijkt voor OvJ de zaak hernieuwd
aanbrengt op de zitting na een reclasseringsrapportage.

- Niet-ontvankelijkheid van het OM als gevolg van strijdigheid met wettelijke voor-
schriften. Cases:
parket 1: - niet-ontvankelijkheid als gevolg van mogelijk ne bis in

idem (i.c. met tuchtrechtelijke afdoening);
- klachtdelict zonder klacht (in casu belediging in de zin

van art 266/267 Sr);

Niet-ontvankelijkheid van het OM als gevolg van afwijking van eigen (OM) op

sporings- en vervolgingsbeleid. Cases:

parket 1: - onvoldoende gemotiveerde afwijking van OM-richtlijnen
van opsporing (hash-taxi);

parket 5: - onvoldoende gemotiveerde afwijking van OM-richtlijnen
van vervolging (steunfraude). Lokaal beleid;

parket 6: - onvoldoende gemotiveerde afwijking van OM-richtlijnen
van vervolging (steunfraude). Hoogte fraudebedrag.

- Onbevoegdheid rechter. Cases:
parket 1: - rechter verklaart zich ten onrechte onbevoegd. Misdrijf

(art. 184 Sr) in de telastlegging gelezen als overtreding in

de zin van de WVW;
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parket 5: - PR verklaart zich onbevoegd omdat de plaats genoemd
in de tll. buiten het ambtsgebied ligt. Het OM én een kin-
derrechter zien dit eerder over het hoofd. Overdracht
naar bevoegde politierechter onduidelijk;

- geen overdracht naar bevoegde militaire rechter.

Verhouding tot de rechter. Cases:
parket 1: - ontbrekende stukken. OvJ vraagt aanhouding. PR wei-

gert.
parket 5: - kennelijke schrijffout v.w.b. de datum van de goedkeu-

ring van het ademanalyse-apparaat. OvJ verzoekt aan-

houding voor aanvullend PV. PR weigert en spreekt vrij.

parket 6: - vrijspraak a.g.v. combinatie van aard van het dossier,
aanhoudingen (bij de PR) en overdracht (naar MK).

G Follow up-traject (appel en/of cassatie)
ten onrechte geen appel ingesteld. Cases:
parket 1: - aanmerkelijk lichtere strafoplegging dan OvJ-vordering.

OvJ gaat niet in appel;
- oninzichtelijke niet ontvankelijkheidsverklaring door

MK. OvJ gaat niet in appel;
- oninzichtelijke onbevoegdheidsverklaring. OvJ gaat niet

in appel;
- kennelijk onterechte niet ontvankelijkheidsverklaring

(leesfout rechter). OvJ gaat niet in appel;
parket 3: - oninzichtelijk niet ontvankelijkheidsverklaring. OvJ gaat

niet in appel;
parket 4: - oninzichtelijke vrijspraak. OvJ gaat niet in appel;

- OM redt de zaak door i.p.v. bij de MK bij de PR te ap-
pointeren. PR gaat lager zitten qua strafmaat. OvJ laat -
ten onrechte aldus het Hof - na om in appel te gaan.

Intrekken appel. Cases:
parket 6: - appel wordt zonder aanwijsbare reden door een andere

OvJ dan de zittingsOvJ ingetrokken;
- klaarblijkelijk principieel appel na aanzegging hoger

beroep door een andere OvJ weer ingetrokken;
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- Vertraging in appel. Case;

parket 6: - officiersappel blijft op het parket PG liggen. OM wordt

uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard.

H Traject van de executie of tenuitvoerlegging

- Kennelijke problemen met de executie. Cases:

parket 1: - onduidelijke betekening ontzegging van de rijbevoegd-
heid;

parket 2: - vordering tot tenuitvoerlegging nietig verklaard (2 ca-
ses);

parket 3: - onduidelijke betekening arrest van het hof;
parket 5: - stukken inzake ontzegging van de rijbevoegdheid ontbre-

ken in het dossier. OvJ genoodzaakt tot seponering;

- wijze van executie niet (geheel) conform vonnis
(betaling geldboete in termijnen of ineens).

Respondenten

In de casus van deel III van dit onderzoek is met 121 respondenten gesproken.

Deze respondenten hebben de volgende functies.

Politie 9
Administratie 27
Parketsecretaris 23
OvJ 44
Advocaat-Generaal 2
Griffier 1
Rechter-Commissaris 1
Rechter 11
Advocaat 3
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Bijlage 4 - Niet geselecteerde geruchtmakende zaken

nr. zaak incident(en) traject /

datum Ie bericht soort inci-

dent

24 Brandstichter Dagvaarding vermeldt verkeerde datum feit.

17-07-1987 Einduitspraak: vrijspraak

dagvaarding

25 Bossche Osse- A Drie verdachten van fraude worden door RB veroor- dagvaarding

naren deeld tot 5 resp. 8 jaar. Hof verklaart, in HB, dagvaar-

09-01-1988 ding nietig wegens zo onduidelijke omschrijving feiten

dat een behoorlijk onderzoek ter terechtzitting (mede

vanwege chaotisch dossier) niet mogelijk is. VH wordt

opgeheven. betekening

B onjuiste betekening nieuwe dagvaarding van een van

de verdachten. dagvaarding

C rechtbank stelt verdachte buiten vervolging voor twee

telaste gelegde feiten omdat hij daarvoor reeds eerder

was vrijgesproken.

Einduitspraak: 14 mnd. resp. 12 mnd. i.v^ samen-

loop met inmiddels afgedaan delict; derde verdachte

inmiddels overleden

26 geen parketpo- Verdachte wordt door RB uit VH vrijgelaten omdat tij- zitting
litie dens de zitting geen parketpolitie aanwezig is.
31-09-1988 Afloop onbekend (dossier niet bestudeerd).

27 verlaat transport A verdachte wordt op zitting niet tijdig vanuit HvB aan- zitting / VH
23-05-1989 gevoerd; opheffing VH.

B OvJ gaat in beroep tegen beschikking RB; niet-ontvan- HB
kelijk omdat tegen deze beslissing geen HB openstaat.

C pas twee jaar na opheffing VH oproeping voor nieuwe

zitting; OM niet ontvankelijk. undue delay
Einduitspraak: OM niet ontvankelijk

28 onrechtmatige Verdachte verblijft met toeristenvisum in Nederland; executie
vrijheidsbene- wordt veroordeeld tot zes mnd. wegens bezit verd. midde-
ming len. Heeft reeds zes mnd. in VH gezeten; bevel onmiddel-

21-10-1989 lijke invrijheidstelling. OvJ laat haar terugbrengen naar

cellenblok en ca. 4 uur later in vreemdelingenbewaring

nemen. RB stelt OvJ in kort geding in het gelijk; advocaat

doet aangifte bij politie wegens opzettelijke vrijheidsbero-

ving door 3 leden OM. Sepot.

Einduitspraak: 6 mnd.
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29 mishandeling Door aaneenschakeling slordigheden politie en OM en opsporing /

door haptonoom zoekraken stukken zit er geen voortgang in de zaak. Hof GVO /

22-11-1989 adviseert / gelast enkele malen GVO / voortzetting ver- dagvaarding

volging; OvJ verzuimt te dagvaarden of KVV te zenden.

RB wijst vordering nieuwe termijn vervolging af; Hof
bevestigt dit. Verdachten ontvangen vergoedingen voor

kosten rechtsbijstand. Ombudsman acht gedragingen OM
onbehoorlijk; slachtoffer krijgt tegemoetkoming.

Einduitspraak: geen vervolging

30 OvJ komt niet Twintig minuten na aanvang zitting is OvJ nog niet ver- zitting

opdagen schenen; voorzitter RB laat collega-rechter optreden als

21-12-1989 OvJ (art. 6 WRO).

Einduitspraak: 1 jaar; geen HB

31 Autodief VH wordt opgeheven wegens te late vordering verlenging

02-11-1990 Afloop onbekend; dossier niet opgevraagd

32 Fraude GVO tegen verdachte van fraude wordt niet gesloten; GVO /

08-11-1990 verdachte volgens raadsman ook niet gehoord. OvJ niet dagvaarding

ontvankelijk; HB ingetrokken wegens overlijden verdach-

te.
Einduitspraak: OM niet ontvankelijk

33 DNA-onderzoek Uitslag DNA-test waaruit onschuld verdachte blijkt wordt VH
20-11-1990 telefonisch medegedeeld aan collega van behandelend

Ovl. Deze verzuimt de verdachte in vrijheid te stellen en
de uitslag mede te delen aan de RC. Blijkt pas na vier

dagen.

Einduitspraak: toegewezen schadevergoeding niet
bekend.

34 Doodslag A Hof verklaart in HB de inleidende dagvaarding nietig dagvaarding

07-02-1991 omdat ouders minderjarige verdachte niet zijn opge-
roepen. Opheffing VH; Ovl legt vroeger vonnis ten

uitvoer.

B bij nieuwe behandeling voor rechtbank wordt dezelfde dagvaarding

fout gemaakt: dagvaarding wederom nietig.

Einduitspraak: 6 jaar + TBS (verdachte was gedurende

hele procedure gedetineerd).

35 Vals PV dossier niet bestudeerd

07-03-1991
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36 Drugsbaron

08-03-1991

37 Compas-dag-

vaardingen

27-02-1992

38 verlenging TBS
22-09-1989

39 Overvaller vrij

28-10-1988

40 Overvaller vrij

07-03-1991

41 snelheidsmaniak

24-01-1992

42 nep-arts

06-04-1993

43 zoekgeraakte
banden

06-04-1993

RB veroordeelt verdachte tot 10 jaar. Verdachte en OvJ terechtzit-

gaan in beroep; stukken gaan pas op laatste moment naar ting / termij-

Hof. Hof schorst bij eerste behandeling (21/10) voor nen

maximaal drie maanden; volgende zitting (20/01) twee

dagen te laat. Opheffing VH.

Einduitspraak: 5 jaar (verdachte aanwezig)

door COMPAS aangemaakte dagvaardingen vermelden

niet de rechtbank waarvoor verdachte moet verschijnen.

Dagvaardingen nietig.

Afloop onbekend; dossiers niet bestudeerd

Verlenging TBS-stelling te laat; vrijlating plus schade-

vergoeding

Dossier niet opgevraagd

Zaak wordt na pro-forma zitting te laat voortgezet.

Afloop onbekend; dossier niet opgevraagd

Buitenlandse verdachte komt vrij uit VH omdat het open-

baar ministerie verkeerde gronden voor de verlenging

aanvoert.

Afloop onbekend; dossier niet opgevraagd

Dagvaarding vermeldt verkeerde plaats van het feit.
Afloop onbekend; dossier niet opgevraagd

Zeer trage start opsporingsonderzoek; dagvaarding naar

verkeerd adres.
Afloop onbekend; dossier niet opgevraagd

Geluidsbanden van verhoor buitenlandse verdachten zijn
zoekgeraakt: vrijspraak.

Afloop onbekend; dossier niet opgevraagd
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Bijlage 5 - Geruchtmakende zaken naar soort incident, respectievelijk afloop

afloop

incident veroordeling + executie

echte vormfout' 2, 4, 11A, 18B, 18C

andere fout 7, 9, 10, 17A, 17B, 18A

geen fout 8, 11B, 11C, 15, 19

n 16

1

geen veroordeling of onbekend n

executie

5, 12A, 12B, 14 12D, 22B 11

IA, 1 B, IC, 3, 14, 20,21,23 14

6, 13 12C, 16, 10
22A

11 8 35

Een 'vormfout in strikt juridische zin' is door ons als volgt geoperationaliseerd:
het niet vermelden van de 'klemmende redenen' voor aanhouding door de rechtbank (art. 277A
WvSv);
overschrijden van in het Wetboek van Strafvordering vastgelegde termijnen of redelijke termijn;
foutieve betekening gerechtelijk schrijven;
niet-oproepen ouders minderjarige verdachte.
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Bijlage 6 - Instantie(s) waaraan de incidenten van de geruchtmakende zaken
kunnen worden toegerekend

instantie casusnummers n

Openbaar Ministerie

rechtbank / hof

rechter-commissaris

gevangeniswezen

(parket)politie

geen fout

1 A, 1 B, 1 C, 5, 7, 11 A, 12A, 12B, 12D, 14, 20, 22B

2, 3*, 4, 9, 10, 17A, 17B, 23

14

10, 17A, 17B, 18, 20

5,12A,12B,12D,14,21

6, 8, 11 B, 11 C, 12C, 13, 15, 16, 19, 22A

12

8

1

5

6

10

Over deze toerekening kan, meer dan in de andere gevallen, getwist worden: de dossiers raakten immers binnen het

Ministerie van Justitie zoek. Dit gebeurde echter terwijl ze onder de hoede van het gerechtshof waren; het transport naar

het ministerie had plaats vanwege de omstandigheid dat de betreffende raadsheer geen werkruimte op het hof had.
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Bijlage 7 - Gehanteerde afkortingen

EVRM - Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
GVO - gerechtelijk vooronderzoek
HB - hoger beroep
HOvJ - Hoofdofficier van justitie
HvB - huis van bewaring
ITS - Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen
KVV - kennisgeving van verdere vervolging
KNVV - kennisgeving van niet-verdere vervolging

MK - meervoudige kamer

NJB - Nederlands Juristenblad
OM - openbaar ministerie
OvJ - officier van justitie
PR - politierechter
PV - proces-verbaal
RB - rechtbank
RC - rechter-commissaris
Stb - Staatsblad
Stc - Staatscourant
TBS - terbeschikkingstelling
Wet RO - wet op de rechterlijke organisatie
WODC - Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum

van het ministerie van Justitie
WvSr - wetboek van strafrecht
WvSv - wetboek van strafvordering
WVW - wegenverkeerswet
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