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Voorwoord 

De sterke stijging van de criminaliteit in de 
afgelopen decennia, in het bijzonder van de georgani-
seerde misdaad, is aanleiding geweest tot de instelling 
in 1988 van de commissie herijking Wetboek van 
Strafvordering, beter bekend als de commissie Moons. 
De overweging hierbij was dat, door de toegenomen 
intelligentie van de zware misdaad en de veranderde 
rol en houding van haar verdedigers in het straf-
proces, het evenwicht tussen de noodzaak van crimi-
naliteitsbestrijding enerzijds en de rechtsbescherming 
van de verdachte anderzijds, is verstoord ten nadele 
van het eerste. 

Deze aflevering van Justitiele Verkenningen is gewijd 
aan de werkzaamheden van de commissie Moons, die 
onlangs haar laatste rapport heeft uitgebracht. In de 
eerste bijdrage geeft E.P. von Brucken-Fock een 
overzicht van de voorstellen van de commissie, 
waarbij hij steeds aangeeft in welke wetsvoorstellen en 
wetswijzigingen deze inmiddels hebben geresulteerd. 

Prof. Th.A. de Roos behandelt het rapport Recht in 
vorm dat is gewijd aan vormverzuimen. Hij acht de 
benadering van de commissie om de wetgever de 
vormvoorschriften te laten vaststellen en de rechter de 
rechtsgevolgen van schending ervan te laten bepalen, 
in beginsel juist, maar vindt de uitwerking ervan niet 
altijd gelukkig. Dit laatste geldt in het bijzonder het 
voorstel om de rechter niet langer te binden aan de 
grondslag van de telastelegging. Hiermee zou het 
domein van de accusatoire procesvoering `een sterk 
inquisitoire inslag' krijgen. De Roos meent dat de 
`maatschappelijke onvrede over de wijze waarop op 
vormverzuimen wordt gereageerd', niet richtinggevend 
mag zijn voor de koers die met het strafproces wordt 
gevaren. 
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J. Goudswaard en E. van Liere geven een samen-
vatting van de commentaren die de Nederlandse Orde 
van Advocaten (NOvA) de afgelopen jaren heeft 
gehad op de voorstellen van de commissie Moons. 
Uitgangspunt van dat commentaar was steeds de 
bewaking van de rechten van de verdachte. Vanuit dat 
standpunt heeft de NOvA in het algemeen afwijzend 
geoordeeld over de voorstellen. 

J.C.M. Couzijn, die binnenkort afscheid neemt als 
advocaat-generaal bij het gerechtshof Den Haag, 
meent dat wetswijzigingen niet noodzakelijk leiden tot 
een betere kwaliteit van de rechtspleging, zeker niet 
`als de adviezen van de commissie Moons worden 
vertaald als `verzachting' van de wettelijke eisen 
waaraan de officier van justitie moet voldoen'. De 
auteur vreest dat dergelijke wetswijzigingen de essen-
tiele problemen binnen het openbaar ministerie aan de 
aandacht zullen onttrekken. Zij pleit voor een voort-
varende aanpak van die problemen door meer duide-
lijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheid 
voor de doeleinden van het OM en door het 
management sterk te verbeteren. 

G.Chr. Kok schrijft dat de rechterlijke macht niet 
altijd blij is met nieuwe wetgeving, vanwege de 
problemen met de invoering ervan en vanwege de 
vaak gebrekkige afstemming op de praktijk. Deze 
bezwaren acht hij niet van toepassing op de recente 
voorstellen van de commissie Moons. Hij meent 
echter dat de effectiviteit van de strafrechtspleging nog 
verder kan worden verbeterd en doet daartoe een 
aantal concrete voorstellen. 

E.F. Stamhuis, die het jurisprudentie-onderzoek 
inzake vormvoorschriften verrichtte ten dienste van de 
commissie Moons, wijst erop dat het rapport Reda in 
won wel wettelijke nietigheid voorschrijft als gevolg 
van bepaalde vormfouten, maar niet vermeldt wat het 
materiele gevolg daarvan zal zijn. Reflectie op de 
relatie tussen de ernst van het verzuim en de `rechts-
geldigheid' van de instantie is volgens hem noodza-
kelijk. De auteur stelt een wetsbepaling voor 'die 
terugverwijzing naar de eerste instantie voorschrijft, 
als de appelrechter het vonnis vernietigt wegens een 
verzuim in de naleving van een voorschrift, dat tot het 
wezen van ons strafproces behoort'. 
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De commissie Herijking 

INetboek van Strafvordering 

Een terugblik 

mr. E.P. von Brucken Fock* 

De commissie-Feber/Duk 

Op 24 november 1964 is de commissie partiele 
herziening van het Wetboek van Strafvordering 
(commissie-Feber/Duk) ingesteld. Deze heeft uitein-
delijk bijna twintig jaar gefunctioneerd en belangrijke 
en minder belangrijke partiele herzieningen van het 
Wetboek van Strafvordering voorbereid. De kwaliteit 
van het Wetboek van Strafvordering stond in die tijd 
nog niet ter discussie. Ter gelegenheid van het vijftig-
jarig bestaan ervan betoogde G.E. Mulder dat men 
zuinig diende te zijn op een wetboek en met wijzi-
gingen, te meer, waar een wetboek zulke goede kwali-
teiten heeft als ons Wetboek van Strafvordering, 
waarvan de beginselen welhaast dringen in de richting 
van richtiges Recht. 

De adviezen en voorstellen van de commissie-
Feber/Duk hadden in de regel een beperkte strekking, 
met uitzondering van het advies dat leidde tot de 
herziening van de wettelijke voorschriften omtrent de 
toepassing van de voorlopige hechtenis. Ook na 1976 
heeft de commissie-Feber/Duk talrijke voorstellen 
gedaan die hebben geleid tot partiele wijzigingen van 
het Wetboek van Strafvordering. De adviezen van de 
commissie bevatten steeds uitgewerkte wetsvoor-
stellen, waarvan als belangrijke kunnen worden 
genoemd: de herziening van het beklag over het niet 
of niet verder vervolgen van strafbare feiten; de 
herziening van de regeling omtrent het dagvaarden en 
horen van getuigen en deskundigen; de overdracht 
van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen. Niet alle 

* De auteur is raadsheer bij het Gerechtshof te 
's-Gravenhage en algemeen secretaris/lid van de commissie 
Herijking Wetboek van Strafvordering. 
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voorstellen van de commissie hebben het Staatsblad 
gehaald. Te wijzen valt onder meer op de adviezen 
van de commissie over de aanwending van het 
verkeerde rechtsmiddel, de inzage van persoonsdos-
siers, de fouillering, de tenuitvoerlegging van de 
voorlopige hechtenis op het politiebureau en de 
toelating van de raadsman bij het politieverhoor. De 
laatste jaren leidde de commissie een kwijnend 
bestaan. Ten slotte is zij, in het kader van een 
algemene reductie van het aantal adviescommissies, 
opgeheven. 

Samenleving en criminaliteit 

Op 22 mei 1985 is aan de Tweede Kamer het 
beleidsplan Samenleving en criminaliteie aangeboden. 
De regering was van oordeel dat intensivering van de 
strafrechtelijke bestrijding van de criminaliteit onver-
mijdelijk en geboden was. Verschillende maatregelen 
van wetgevende aard zijn in dat beleidsplan aange-
kondigd, zoals het vereenvoudigen van de procedure 
met betrekking tot de voorlopige hechtenis, de 
afschaffing van de mogelijkheid van hoger beroep en 
cassatie tegen een ongegrondverklaring van het 
bezwaarschrift, de verruiming van de mogelijkheden 
tot het optreden van de enkelvoudige rechter en het 
achterwege laten van het uitwerken van het vonnis of 
proces-verbaal van de terechtzitting. 

Mede ter uitvoering van dit beleidsplan ging de 
wetgever ook na de opheffing van de commissie-
Feber/Duk in het begin van de jaren tachtig in een 
gestaag tempo voort met het totstandbrengen van 
partiele herzieningen. Ingrijpende wetsvoorstellen 
werden door ad hoc-commissies en werkgroepen 
voorbereid. Te wijzen valt op de commissie-Mulder 
(administratieve handhaving van verkeersvoor- 
schriften), de commissie-Franken (computercrimina-
liteit), de commissie-Anneveldt (herziening van het 
jeugdstraf- en strafprocesrecht), de commissie-
Remmelink (bedreigde getuigen), de commissie-
Terwee (verbetering van de positie van slachtoffers 
van delicten) en de werkgroep-Schutte (verruiming 
van de toepassing van de maatregel van ontneming 
van wederrechtelijk verkregen voordeel). 

Daarnaast kregen allerlei voorstellen kracht van wet 
die vooral gericht waren op efficiencyverhoging, verbe- 
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tering van de organisatie van de strafrechtspleging en 
vermindering van de werkdruk. Te wijzen valt op de 
herziening van de regeling betreffende kennisgeving 
van gerechtelijke mededelingen in strafzaken, het 
hoger beroep in strafzaken bij een enkelvoudige 
kamer en de wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering betreffende de procedure inzake het 
bezwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere 
vervolging of de dagvaarding. 

De Assense rede 

Op 28 september 1987 hield minister Korthals Altes 
ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw 
van het parket te Assen een opzienbarende rede. Hij 
vroeg zich af of het redelijk en aanvaardbaar is dat in 
een groot aantal gevallen een herstel achteraf van een 
gemaakte fout niet mogelijk blijkt. Er was vroeger een 
structureel overwicht van openbaar ministerie en 
politie. Van werkelijke equality of arms kon geen 
sprake zijn en de equality werd daarom nagestreefd 
door zeer strikte spelregels. De georganiseerde 
misdaad doet thans echter volgens de minister in intel-
ligentie niet onder voor O.M. en politie. De rot en 
attitude van de advocaat in het strafproces, ook in de 
voorfase, is aanzienlijk veranderd. De equality of arms 
is inmiddels bereikt, maar de regels gaan nog uit van 
het structurele onderwicht van de verdachte. 

Naar aanleiding van deze rede, gericht op de 
herwaardering van strafprocessuele vormvoor-
schriften, heeft de vergadering van voorzitters van de 
ressortelijke adviescommissies op 23 maart 1988 een 
reeks voorstellen gedaan. Minister Korthals Altes 
heeft een onderscheid gemaakt tussen de voorstellen 
die technisch betrekkelijk eenvoudig zouden zijn door 
te voeren en de voorstellen die nadere, diepgaande 
studie zouden behoeven. Tot de laatste groep 
behoorden de voorstellen die betrekking hadden op de 
structuur en het functioneren van het gerechtelijk 
vooronderzoek. 

De taakopdracht van de commissie Moons 

Op 13 september 1988 heeft minister Korthals Altes 
de commissie herijking Wetboek van Strafvordering 
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(verder te noemen: de commissie) onder het voorzit-
terschap van Ch.M.J.A. Moons ingesteld. De 
commissie kreeg onder meer als tank de minister van 
advies te dienen over de volgende vragen: 
— Behoeft de regeling in het Wetboek van 
Strafvordering inzake het gerechtelijk vooronderzoek 
wijziging, in het bijzonder wat betreft het aantal 
gevallen waarin thans instelling daarvan voorwaarde 
is voor toekenning aan het O.M. van de bevoegdheid 
om bepaalde handelingen te verrichten? 
— Is er aanleiding de regeling inzake de gevallen 
waarin en de gronden waarop voorlopige hechtenis 
kan worden toegepast, te wijzigen, gelet op een van de 
belangrijkste doelstellingen van dit dwangmiddel: de 
beveiliging van de samenleving? 
— Welke consequenties zou een nadere beschouwing 
van de bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering naar het oordeel van de commissie 
moeten hebben voor het thans bij de Staten-Generaal 
aanhangige wetsvoorstel tot vereenvoudiging van 
procedurevoorschriften (nr. 19 488)? 

De commissie diende volgens deze taakopdracht, 
indien zij van oordeel zou zijn dat het Wetboek van 
Strafvordering op een of meer van genoemde onder-
delen moest worden gewijzigd of aangevuld, 
voorstellen daartoe te formuleren. 

Op 13 januari 1990 heeft minister Hirsch Ballin de 
taakomschrijving van de commissie aldus gewijzigd 
dat de commissie tot taak kreeg de minister van 
advies te dienen over de vraag of bepaalde, door hem 
nader aan te wijzen, onderdelen van het Wetboek van 
Strafvordering moeten worden herijkt. Deze wijziging 
van de taakopdracht deed vermoeden dat de 
commissie een meer permanente status als vaste 
adviescommissie op het gebied van het strafproces-
recht kreeg. 

Toen de commissie met haar werkzaamheden 
begon, stond het Wetboek van Strafvordering onder 
druk. Verschillende schrijvers bepleitten een funda-
mentele herziening van onderdelen ervan, in het 
bijzonder van het voorbereidend onderzoek. Ook 
vanuit de rechtspraktijk waren kritische geluiden te 
horen. Zo richtte een deel van de door de vergadering 
van resac-voorzitters gedane aanbevelingen zich op de 
structuur en het functioneren van het gerechtelijk 
vooronderzoek. De vergadering constateerde dat 'het 

10 	Justitiele Verkenningen, jrg. 19, nr. 8, 1993 



zaak is het gehele gerechtelijk vooronderzoek en de 
taak van de rechter-commissaris daarin, aan de eisen 
des tijds aan te passen'. In het besef door wetenschap 
en praktijk kritisch te zullen worden gevolgd, ging de 
commissie aan het werk. 

De commissie heeft in het totaal tien rapporten, alle 
vergezeld van een concept-wetsvoorstel, uitgebracht 
(zie bijlage). 

De inverzekeringstelling na Brogan 

In de zaak Brogan and others oordeelde het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM)2  dat 'four days and six hours spent in police 
custody falls outside the strict constraints as to time 
permitted by the first part of Article 5 par. 3'. Dit 
arrest gaf aanleiding tot enige paniek binnen het 
departement van Justitie. Immers de maximale 
periode waarbinnen een van zijn vrijheid beroofde 
verdachte in het kader van een vordering tot inbewa-
ringstelling voor de rechter-commissaris moest worden 
geleid, bedroeg vier dagen (twee x twee dagen inverze-
keringstelling op last van de (hulp)officier van justitie) 
en vijftien uren (aanhouding en ophouding voor 
verhoor). 

De vergadering van procureurs-generaal heeft 
vervolgens in afwachting van wetswijziging een 
gedragslijn3  opgesteld die inhoudt dat de officier van 
justitie op een zodanig tijdstip de vordering tot 
inbewaringstelling moet indienen dat voorgeleiding bij 
de rechter-commissaris binnen drie dagen na de 
aanvang van de inverzekeringstelling kan plaats-
vinden. Deze gedragslijn is nog steeds van kracht. 
Aan de commissie werd vervolgens gevraagd met 
spoed een voorontwerp van wet op te stellen. 

De meerderheid van de commissie stelde in maart 
1989 voor de inverzekeringstellingsprocedure in die 
zin te wijzigen dat: 
— de inverzekeringstelling door de (hulp)officier van 
justitie voor een periode van maximaal twee dagen 
kan worden bevolen; 
— de inverzekeringstelling op vordering van de officier 
van justitie door een rechter-commissaris voor een 
periode van maximaal drie dagen kan worden 
verlengd (de voorgeleidingsprocedure); 
— de aangehouden verdachte de rechter-commissaris 
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eenmaal kan verzoeken hem in vrijheid te stellen 
(habeas corpus-procedure). 

Een minderheid van de commissie bepleitte een 
uitbreiding van de maximale duur van de eerste fase 
van de inverzekeringstelling tot drie dagen. 

Het vervolgens door minister Korthals Altes op 17 
juli 1989 ingediende wetsontwerp volgde het 
standpunt van de meerderheid van de commissie, met 
dien verstande dat hij voorstelde de duur van de 
tweede fase van de inverzekeringstelling tot vier dagen 
uit te breiden. 

Het wetsvoorstel ontmoette veel kritiek, niet alleen 
in de literatuur doch ook in het veld, in het bijzonder 
van de kant van het openbaar ministerie. Deze kritiek 
gaf de secretaris-generaal aanleiding een werkgroep in 
te stellen met als taakopdracht hem te adviseren over 
de mogelijkheid om het wetsvoorstel zodanig te 
herzien dat zou worden tegemoet gekomen aan de 
binnen het openbaar ministerie levende bezwaren 
(werkgroep-Meijers). 

De werkgroep-Meijers stelde in april 1990 voor het 
wetsvoorstel in die zin te wijzigen dat: 
— de duur van de inverzekeringstelling wordt bepaald 
op maximaal twee x drie dagen; 
— slechts de officier van justitie tot verlenging van de 
inverzekeringstelling bevoegd is; 
— de in verzekering gestelde verdachte uiterlijk 48 uren 
na aanhouding (bij de aanhouding na middernacht te 
rekenen vanaf negen uur 's morgens) voor de rechter-
commissaris wordt geleid (voorgeleidingsprocedure); 
— de aangehouden verdachte bij aankomst op de 
plaats van verhoor de rechter-commissaris eenmaal 
kan verzoeken hem in vrijheid te stellen (habeas 
corpus-procedure); 
— door het samenvallen van de voorgeleidingspro-
cedure en de habeas corpus-procedure de verdachte 
slechts eenmaal voor de rechter-commissaris wordt 
geleid; 
— de rechter-commissaris slechts de (on)rechtmatigheid 
van de inverzekeringstelling beoordeelt. 

Bij nota van wijziging is het wetsvoorstel dienover-
eenkomstig gewijzigd.° 

Op 4 juli 1991 heeft de Europese Commissie voor 
de Rechten van de Mens (ECRM) in de zaak T. tegen 
Nederland beslist dat een voorgeleiding voor de 
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rechter-commissaris met het oog op zijn inbewaring-
stelling tussen de 72 en 73 uren na zijn aanhouding 
voldeed aan de in artikel 5, derde lid, EVRM gestelde 
voorwaarde van promptheid. Onder meer deze 
beslissing heeft ertoe geleid dat een nota van wijziging 
voor advies aan de Raad van State is voorgelegd, 
waarin wordt voorgesteld de termijn waarbinnen de 
aangehouden verdachte voor de rechter-commissaris 
moet worden geleid uit te breiden tot drie dagen. 
Blijkens de kort geleden ingediende nota van 
wijziging5  is deze periode nog verder uitgebreid tot 
drie dagen en vijftien uren. Het gewijzigde 
wetsvoorstel ligt thans gereed voor de mondelinge 
behandeling in de Tweede Kamer. 

Het gerechtelijk vooronderzoek herzien 

Op 5 september 1990 heeft de commissie het eerste 
onderdeel van haar taakopdracht (zie hierboven) 
vervuld en gerapporteerd over de herziening van het 
gerechtelijk vooronderzoek. Op verzoek van de 
commissie hebben P.J.P. Tak en J.A.W. Lensing het 
vooronderzoek rechtsvergelijkend onderzocht. In april 
1991 heeft de commissie naar aanleiding van de 
arresten van het EHRM in de zaken Kruslin en Huvig 6  
haar advies over de telefoontap bijgesteld. 

Stroomlijning en modernisering 

Tot voor kort is de invloed van het EVRM voor 
wat betreft de strafproceswetgeving beperkt gebleven 
tot een of meer wettelijke voorschriften. Sinds enige 
jaren echter zijn de structuur en het functioneren van 
het gerechtelijk vooronderzoek voorwerp van kritiek. 
Een belangrijk punt van kritiek richt zich op de vraag 
of handhaving van de bestaande opzet van het gerech-
telijk vooronderzoek en de daarmee samenhangende, 
door sommigen als inquisitoir aangeduide, stijl van 
procederen zich wel verdraagt met de in Straatsburg 
ontwikkelde jurisprudentie inzake het vereiste van een 
eerlijk proces, in het bijzonder met betrekking tot het 
verhoor van getuigen en het gebruik voor het bewijs 
van de tijdens het voorbereidend onderzoek afgelegde 
getuigenverklaringen. 

De commissie heeft zich op het standpunt gesteld 
dat artikel 6 EVRM thans niet dwingt tot een 
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wijziging van de wettelijke regeling van het gerech-
telijk vooronderzoek. In het bijzonder valt uit de 
rechtspraak van de Straatsburgse organen niet af te 
leiden dat er bij de inrichting van het gerechtelijk 
vooronderzoek sprake dient te zijn van een equality of 
arms tussen het 0.M. enerzijds en de verdachte en 
diens raadsman anderzijds. 

Voorts verzet deze rechtspraak volgens de 
commissie zich er niet tegen dat tijdens het gerech-
telijk vooronderzoek de waarborgen neergelegd in 
artikel 6 — in het bijzonder het recht van de verdachte 
op kennisneming van processtukken, de aanwezigheid 
van een raadsman bij verhoren van verdachten, 
getuigen en deskundigen en het recht van de 
verdachte of diens raadsman op ondervraging van 
getuigen en deskundigen — 'in het belang van het 
onderzoek' worden beperkt. De voorstellen van de 
commissie strekken er derhalve toe het gerechtelijk 
vooronderzoek te stroomlijnen en te moderniseren en 
in overeenstemming te brengen met de eisen die 
vanuit de praktijk en door het bepaalde in de 
Grondwet en de internationale verdragen op het 
gebied van de rechten van de mens worden gesteld. 

De commissie heeft in verband met haar voorstel 
om het gerechtelijk vooronderzoek te handhaven, 
voorgesteld om onder bepaalde voorwaarden de 
verdachte het recht te geven de rechter-commissaris te 
verzoeken bepaalde onderzoekshandelingen te 
verrichten. Als argument voor deze zogenaamde 
algemene mini-instructie voert de commissie onder 
meer aan dat een weigering van de oflicier van justitie 
om een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen en 
daarmede de verdachte in de gelegenheid te stellen 
met behulp van de rechter-commissaris ontlastend 
materiaal te verzamelen onder omstandigheden tot 
gevolg kan hebben dat niet voldaan is aan het in 
artikel 6 EVRM gestelde vereiste van een eerlijk 
proces. 

Inbeslagneming en doorzoeking 

De wettelijke regeling van de bevoegdheden ter 
inbeslagneming van de politic, de °Meier van justitie 
en de rechter-commissaris wordt in het wetsvoorstel 
grotendeels herzien. Aan de opsporingsambtenaar 
wordt een algemene bevoegdheid tot het betreden van 
plaatsen alsmede een algemene inbeslagnemingsbe- 
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voegdheid verschaft. De term huiszoeking wordt 
vervangen door de term `doorzoeking'. In geval van het 
doorzoeken van een woning of het kantoor van een 
geheimhouder is de rechter-commissaris de centrale 
autoriteit. De doorzoeking is niet losgekoppeld van het 
gerechtelijk vooronderzoek. De (hulp)officier van 
justitie kan in geval van spoed een doorzoeking 
verrichten. Hiervoor is verlof van de rechter-commis-
saris vereist. De door de commissie voorgestelde 
regeling voorziet ook in een dergelijke spoeddoor-
zoeking tijdens een gerechtelijk vooronderzoek, met 
dien verstande dat de rechter-commissaris dient zorg te 
dragen dat hij zo spoedig mogelijk ter plaatse is. 

Bij het doorzoeken van andere plaatsen dan een 
woning, waaronder ook banken, kantoren en 
bedrijven, is de officier van justitie de centrale 
autoriteit. De hulpofficier kan in geval van spoed een 
doorzoeking van deze plaatsen verrichten. Hij heeft 
daartoe verlof van de officier van justitie nodig. De 
opsporingsambtenaar kan in afwachting van de 
rechter-commissaris of de (hulp)officier van justitie de 
situatie `bevriezen'. 

Een gewone opsporingsambtenaar kan een vervoer-
middel doorzoeken alsmede bevelen dat een voor 
inbeslagneming vatbaar voorwerp aan hem wordt 
uitgeleverd. De bevoegdheden van de officier van 
justitie, de hulpofficier en de gewone opsporingsamb-
tenaar ter inbeslagneming kunnen alleen uitgeoefend 
worden in geval van ontdekking op heterdaad of in 
geval van verdenking van een misdrijf waarvoor 
voorlopige hechtenis is toegelaten. 

De telefoontap 

De telefoontap is losgekoppeld van het gerechtelijk 
vooronderzoek. De geldigheidsduur van de door de 
rechter-commissaris op vordering van de officier van 
justitie bevolen telefoontap is aan een maximum van 
vier weken gebonden. Het bevel kan met eenzelfde 
periode worden verlengd. De in de wet ten aanzien 
van een telefoontap gestelde voorwaarden zijn aange-
scherpt. Na de beeindiging van de telefoontap moet 
aan de houder van een niet voor het publiek toegan-
kelijke telefoonaansluiting en aan de verdachte, zodra 
het belang van het strafrechtelijk onderzoek dat 
toelaat, worden medegedeeld dat en over welke 
periode is afgeluisterd. 
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De processen-verbaal en de geluidsbanden die door 
de officier van justitie niet bij de processtukken zijn 
gevoegd, omdat hij deze niet voor het onderzoek in de 
zaak van betekenis acht, dienen door de rechter-
commissaris te worden bewaard en ter beschikking 
van het onderzoek te worden gehouden. De officier 
van justitie kan naderhand altijd nog van deze 
processen-verbaal en geluidsbanden kennis nemen. 
Deze bevoegdheid komt noch de verdachte noch diens 
raadsman toe. Zij kunnen wel de rechter-commissaris 
verzoeken na te gaan of bepaalde processen-verbaal of 
geluidsbanden niet met het oog op een behoorlijke 
verdediging van de verdachte bij de processtukken 
moeten worden gevoegd. De rechter-commissaris 
dient dit verzoek in te willigen, indien hij alsnog tot 
het oordeel is gekomen dat de desbetreffende 
processen-verbaal of geluidsbanden voor het 
onderzoek in de zaak, waarbij ook het verdedigings-
belang in ogenschouw moet worden genomen, van 
betekenis zijn. 

Op vordering van de °Meier van justitie kan de 
rechter-commissaris ten aanzien van bepaalde 
processen-verbaal of andere voorwerpen, die gegevens 
bevatten als gevolg van het onderzoek van telefoonge-
sprekken, vrijstelling van vernietiging verlenen 
teneinde deze processen-verbaal of andere voorwerpen 
tot het bewijs te kunnen doen medewerken van een 
ander begaan of nog te begaan ernstig misdrijf. 

Overige voorstellen 

De commissie stelt vervolgens voor, ingeval ter zake 
van een feit waarop een gerechtelijk vooronderzoek 
betrekking heeft opsporing geschiedt (parallelle 
opsporing), de °Meier van justitie wettelijk te 
verplichten zorg te dragen dat de rechter-commissaris 
hieromtrent ten spoedigste wordt ingelicht. Indien de 
verdachte of een ander persoon ter zake van een 
zodanig felt door de politie wordt gehoord, dient dit 
verhoor zoveel mogelijk onder dezelfde condities 
plaats te vinden als het verhoor door de rechter-
commissaris. 

De procedure inzake de sluiting van het gerechtelijk 
vooronderzoek dient in het voorstel van de commissie 
te worden vereenvoudigd. Voorts dient de koppeling 
van een vordering tot het instellen van een gerechtelijk 
vooronderzoek aan de uitoefening van bepaalde 
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bevoegdheden door de (hulp)officier van justitie te 
worden afgeschaft. Ook het verlof of de machtiging 
van de rechtbank vooraf met het oog op de 
toepassing van bepaalde dwangmiddelen door de 
rechter-commissaris, zoals de doorzoeking, behoort te 
vervallen. De mogelijkheden voor de rechter-commis-
saris om getuigen te beedigen, moeten worden 
verruimd. Ook indien gegrond vermoeden bestaat dat 
de gezondheidstoestand van de getuige door het 
afleggen van een verklaring ter terechtzitting ernstig in 
gevaar wordt gebracht, dient de rechter-commissaris 
de officier van justitie, de verdachte (en diens 
raadsman) tot bijwoning van het verhoor uit te 
nodigen. De verklaring van de getuige zal in dat 
geval, mits ter terechtzitting voorgelezen, als aldaar 
afgelegd kunnen worden aangemerkt. 

De officier van justitie en de hulpofficier krijgen in 
het voorstel van de commissie een algemene 
bevoegdheid tot het houden van een schouw. Aan de 
(hulp)officier van justitie wordt voorts een 
bevoegdheid tot het bevelen van een onderzoek door 
vaste gerechtelijke deskundigen verschaft. Dit 
onderzoek kan zowel een technisch onderzoek als een 
onderzoek naar de persoonlijkheid van de verdachte 
omvatten. De bevoegdheid van de hulpofficier tot het 
gelasten van een onderzoek door vaste gerechtelijke 
deskundigen blijft beperkt tot de zuiver technische 
onderzoeken. De commissie bepleit ten slotte een 
verlenging van de termijn voor klinische observatie 
bedoeld in de artikelen 196-198 of 509g Sv. van zes 
tot zeven weken ten einde een observatie in het Pieter 
Baan Centrum onder het bereik van deze bepalingen 
te brengen. 

Het wetgevingstraject 

De voorstellen van de commissie tot herziening van 
de wettelijke regeling inzake de klinische observatie 
zijn overgenomen in het wetsvoorstel houdende enkele 
wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het 
Wetboek van Strafvordering en de Beginselenwet 
Gevangeniswezen omtrent de terbeschikkingstelling en 
de observatie. Dit wetsvoorstel is op 14 november 
1992 bij de Tweede Kamer ingediend.' De schriftelijke 
behandeling van dit wetsvoorstel is nog niet voltooid. 

Op 23 juli 1993 heeft minister Hirsch Ballin op basis 
van het rapport van de commissie een wetsvoorstel 
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naar de Tweede Kamer gezondems De minister onder-
schrijft de opvatting van de commissie om onze 
huidige stij1 van procederen, waarin het gerechtelijk 
vooronderzoek een belangrijke plaats inneemt, te 
handhaven en het gerechtelijk vooronderzoek te 
stroomlijnen en te moderniseren. 

Het voorstel van de commissie tot invoering van een 
algemene mini-instructie op verzoek van de verde-
diging heeft hij evenwel niet overgenomen om redenen 
van wetssystematiek en waarborging van de positie 
van de officier van justitie als dominus litis in onze 
strafrechtspleging. De voorgestelde regeling past niet 
in het bestaande systeem van het Wetboek van 
Strafvordering in die zin dat de rechter-commissaris 
onderzoekshandelingen kan verrichten zonder dat er 
sprake is van een formele inbeschuldigingstelling. In 
plaats hiervan wordt ook aan verdachten ten aanzien 
van wie een bevel tot voorlopige hechtenis is gegeven 
doch de voorlopige hechtenis is geschorst, zolang nog 
geen dagvaarding is uitgebracht, de mogelijkheid 
geboden aan de rechter-commissaris te verzoeken een 
gerechtelijk vooronderzoek in te stellen. 

De overige voorstellen zijn, met uitzondering van 
die welke betrekking hebben op de parallelle 
opsporing, grotendeels in het ingediende wetsvoorstel 
overgenomen. 

Voorlopige hechtenis en nietige dagvaarding 

Op 3 januari 1991 heeft de commissie geadviseerd 
over de nota van wijziging op wetsvoorstel 19 774 tot 
wijziging van enkele bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering omtrent de voorlopige hechtenis en 
enige andere onderwerpen. De commissie is tot de 
conclusie gekomen dat twee van de voorstellen uit de 
nota van wijziging principiele vragen oproepen over 
de betekenis van vormvoorschriften en aan de niet-
naleving daarvan te verbinden gevolgen. Het betreft 
de voorstellen tot invoering 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, is 
verstreken zonder dat (tijdig) een vordering tot 
verlenging van die termijn is ingediend en tot het 
schrappen van de verplichting om in geval van 
schorsing van het onderzoek ter terechtzitting voor 
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meer dan een maand in het proces-verbaal van de 
terechtzitting de klemmende redenen voor deze 
aanhouding te vermelden. 

De commissie was van oordeel dat de behandeling 
van deze voorstellen niet diende te worden voortgezet, 
voordat een bezinning op de betekenis van vormvoor-
schriften en de sanctionering ervan heeft plaatsge-
vonden. Voorts is de commissie tot de conclusie 
gekomen dat een aantal voorstellen uit het 
wetsvoorstel en de nota van wijziging om uiteenlo-
pende redenen moest worden afgewezen, terwijl 
andere voorstellen werden onderschreven, met dien 
verstande dat sommige ervan nadere uitwerking 
zouden vergen. 

Als belangrijkste voorstel kan worden genoemd het 
voorstel tot invoering van de bevoegdheid van de 
rechter om bij zijn uitspraak, houdende nietigver-
klaring van de dagvaarding, te bepalen dat het bevel 
tot voorlopige hechtenis van kracht blijft gedurende 
een termijn van ten hoogste dertig dagen, ingaande op 
de dag van de einduitspraak, indien dat bevel is 
gegeven in geval van verdenking van een misdrijf 
waarop een gevangenisstraf van acht jaren of meer is 
gesteld. 

De nota van wijziging en de bijbehorende 
toelichting op de voorstellen zijn door minister Hirsch 
Ballin integraal overgenomen en hebben vervolgens 
ongeschonden het Staatsblad bereikt. 9  

Het DNA-onderzoek 

Eveneens op 3 januari 1991 heeft de commissie 
gerapporteerd over het DNA-onderzoek in strafzaken. 
Op verzoek van de commissie heeft P.J.P. Tak een 
rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar de 
wetgeving op het gebied van het DNA-onderzoek in 
strafzaken. 

Het voorstel van de commissie onderscheidt de 
benoeming van een deskundige met opdracht een 
DNA-onderzoek te verrichten en het bevel aan de 
verdachte lichaamscellen ten behoeve van dit 
onderzoek af te staan. 

In geval van een gerechtelijk vooronderzoek dient 
de rechter-commissaris de bevoegdheid te bezitten een 
deskundige te benoemen met de opdracht een DNA-
onderzoek te verrichten op basis van celmateriaal en 
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hem een met redenen omkleed verslag uit te brengen. 
De deskundige moet zijn verbonden aan eon van de 
bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen 
laboratoria. Indien voldoende celmateriaal voor een 
tegenonderzoek beschikbaar is, heeft de verdachte het 
recht op een tegenonderzoek. Indien onvoldoende 
celmateriaal voor een tegenonderzoek beschikbaar is 
en er is een verdachte, dan stelt de rechter-commis-
saris de verdachte in de gelegenheid een deskundige, 
verbonden aan oen van de aangewezen laboratoria, 
aan te wijzen die het onderzoek verricht. De rechter-
commissaris dient zodra het belang van het onderzoek 
dit toelaat, de van de verdachte afgenomen lichaams-
cellen te vernietigen. 

De rechter-commissaris kan een bevel tot het dulden 
van bloedafname in het kader van een gerechtelijk 
vooronderzoek geven aan een verdachte van een 
misdrijf waarop een gevangenisstraf van acht jaren of 
meer is gesteld of een verdachte ter zake van enkele 
geweldsmisdrijven. Het bevel kan pas worden gegeven 
indien uit feiten en omstandigheden blijkt van ernstige 
bezwaren tegen de verdachte en indien het onderzoek 
redelijkerwijs nodig is voor het aan de dag brengen 
van de waarheid. De uitvoering van dit bevel is met 
verschillende waarborgen omgeven. 

Indien bloedafname om bijzondere geneeskundige 
redenen onwenselijk is of ingeval de arts of 
deskundige van oordeel is dat het bloed van de 
verdachte geen geschikt celmateriaal voor een DNA-
onderzoek zal opleveren, kan de rechter-commissaris 
bevelen dat wangslijmvlies of haarwortels worden 
afgenomen ten behoeve van een DNA-onderzoek. Ten 
slotte kan de verdachte jegens wie bevolen is celmate-
riaal af te staan in hoger beroep komen bij het gerecht 
waarbij de vervolging plaatsvindt. Het hoger beroep 
heeft schorsende werking. 

Op 2 december 1991 is een voorstel van wet tot 
aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met 
voorzieningen ten behoeve van DNA-onderzoek in 
strafzaken ingediencli° Het wetsvoorstel wijkt op 
enkele punten af van het voorstel van de commissie. 
Zo is de bevoegdheid tot benoeming van een 
desk undige met het oog op de verrichting van een 
DNA-onderzoek voorbehouden aan de officier van 
justitie, indien de verdachte nog niet bekend is. Het 
wetsvoorstel is op 10 juni 1993 door de Tweede 
Kamer aangenomen. 
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Tolken en vertalers in strafzaken 

Op 28 november 1991 heeft de commissie gerappor-
teerd over tolken en vertalers in strafzaken. Gelet op 
artikel 6, derde lid onder e, EVRM zoals door het 
EHRM genterpreteerd in onder meer zijn arrest van 
19 december 1989 in de zaak Kamasinski", heeft 
iedere verdachte die de Nederlandse taal niet 
voldoende beheerst, volgens de commissie in beginsel 
bij zijn verhoren of bij onderzoekshandelingen 
— waaronder begrepen verhoren van andere personen — 
waarbij hij tegenwoordig is, het recht op bijstand van 
een tolk. De rechter-commissaris is verplicht een tolk 
in te schakelen, indien hij weet of een ernstige reden 
heeft te vermoeden dat de verdachte de Nederlandse 
taal niet voldoende beheerst en de verdachte de 
behoefte aan bijstand van een tolk kenbaar heeft 
gemaakt, dan wel de rechter-commissaris met het oog 
op een goede communicatie de bijstand van de tolk 
noodzakelijk acht. De bijstand van een tolk ziet niet 
alleen op het verhoor van de verdachte, maar ook op 
het verhoor van de getuige en de deskundige. 

De rechter-commissaris dient, voor zolang de kwali-
teitseisen van de tolk niet wettelijk gewaarborgd zijn, 
erop toe te zien dat de vertolking aan gangbare kwali-
teitseisen voldoet. De verdachte heeft niet alleen recht 
op vertolking doch ook op een juiste vertolking van 
hetgeen ten overstaan van de rechter-commissaris is 
verklaard of opgemerkt. 

De verdachte dient naast vertolking van proces-
stukken de mogelijkheid te hebben een verzoek te 
doen tot vertaling van processtukken. Voordat de 
rechter-commissaris of de officier van justitie zal 
kunnen beslissen over de noodzaak van vertaling van 
processtukken, zal moeten vaststaan dat de verdachte 
van deze processtukken mag kennisnemen. Daarna 
beoordeelt de rechter-commissaris of de officier van 
justitie of de vertaling van de processtukken met het 
oog op een behoorlijke verdediging van de verdachte 
noodzakelijk is. In het algemeen zal met een 
vertolking kunnen worden volstaan. Zo zal veelal de 
raadsman na kennisneming van de processtukken de 
essentie daarvan met behulp van een tolk met zijn 
client kunnen doornemen. Ook kan de verdachte in 
het kader van de verhoren bij de voorlopige hechtenis 
dan wel gedurende het gerechtelijk vooronderzoek 
met behulp van de tolk van de essentie van de terzake 
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doende processtukken op de hoogte worden gesteld. 
Vertaling of vertolking in de moedertaal van de 
verdachte zal niet vereist zijn, voldoende is vertaling 
of vertolking in een taal welke de verdachte begrijpt. 

De gevraagde adviezen zijn op het departement van 
Justitie gearriveerd. Het wachten is thans op de 
beslissing van minister Hirsch Bailin of op basis van 
het rapport en de uitgebrachte adviezen een 
wetsvoorstel zal worden ingediend. 

De bekennende verdachte 

Op 20 november 1992 heeft de commissie haar 
rapport inzake de vereenvoudigde procedure in straf-
zaken ingediend. One leden van de commissie hebben 
zich niet met de inhoud van het rapport kunnen 
verenigen en hebben minderheidsstandpunten bijge-
voegd. 11  Op verzoek van de commissie hebben C.F. 
Mulder en P.J.P. Tak een rechtsvergelijkend 
onderzoek gedaan naar de procedure voor de beken-
nende verdachte in het Deense en Noorse strafproces-
recht. 

De vereenvoudigde procedure houdt onder meer het 
volgende in. De verplichting van de zittingsrechter om 
de processtukken voor te lezen dient zoveel mogelijk 
beperkt te worden tot de stukken die van belang zijn 
voor de op te leggen straf of maatregel. Voorgesteld 
worth te volstaan met een verkort vonnis. De 
relevante bewijsmiddelen behoeven slechts vermeld te 
worden. Zij behoeven niet te worden uitgewerkt, ook 
niet als de verdachte in hoger beroep gaat. De 
praktijk van de kop-staart-vonnissen wordt hiermee 
dus gelegaliseerd. 

De zaken die in eerste aanleg (kantongerecht, 
rechtbank, politierechter) volgens de vereenvoudigde 
procedure zijn behandeld, dienen ook in hoger beroep 
vereenvoudigd afgedaan te worden. Dat betekent dat 
ook in hoger beroep het onderzoek ter terechtzitting 
primair zal zijn gericht op de op te leggen straf of 
maatregel. Ook bier kan volgens de commissie worden 
volstaan met een verkort vonnis of arrest. 

Een bekennende verdachte is een verdachte die voor 
de rechter een mondelinge verklaring aflegt het telas-
tegelegde fen te hebben begaan en voornemens te zijn 
geen ander verweer voor te dragen dan een verweer 
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dat betrekking heeft op de op te leggen straf of 
maatregel. De verdachte moet dus op de zitting 
aanwezig zijn. De mogelijkheid om de rechter de 
bevoegdheid te geven de procedure ook toe te passen 
in verstekzaken is door de commissie afgewezen. De 
rechter moet dus de verdachte wijzen op de rechtsge-
volgen die het afleggen van de verklaring met zich 
meebrengt. Deze bepaalt immers in belangrijke mate 
zijn procespositie met het afleggen van deze 
verklaring. 

Als de verdachte in de loop van de procedure 
terugkomt op zijn bekentenis of toch nog verweren 
gaat voordragen, is de rechter verplicht de zaak naar 
de gewone procedure te verwijzen. 

Op basis van het rapport van de commissie en het 
rechtsvergelijkende onderzoek van Mulder en Tak 
heeft minister Hirsch Ballin een voorontwerp 
voorbereid en dit voor advies voorgelegd aan de bij de 
strafrechtspleging betrokken organen. Dit 
voorontwerp wijkt op een essentieel onderdeel af van 
het door de commissie gedane voorstel. In het 
voorontwerp wordt namelijk onder bekennende 
verdachte ook verstaan de verdachte van een 
strafbaar feit, die tegenover de politie een `bekentenis' 
heeft afgelegd. De aan minister Hirsch Ballin over het 
voorontwerp uitgebrachte adviezen zijn overwegend 
negatief. 

Het verkorte vonnis 

Op 14 april 1986 is het wetsvoorstel tot wijziging 
van het Wetboek van Strafvordering nr. 19 488 
ingediend, beter bekend als het wetsontwerp kop-
staart-vonnissen. Dit bevat onder meer het voorstel 
om de vermelding van de inhoud van de bewijsmid-
delen achterwege te laten, indien de verdachte ter 
terechtzitting, dan wel indien hij niet ter terechtzitting 
verschenen is tijdens het voorbereidend onderzoek, 
niet heeft weersproken dat het bewezenverklaarde feit 
door hem is begaan en evenmin heeft weersproken dat 
ofwel het feit ofwel hijzelf strafbaar is. Dit 
wetsontwerp is vanwege de kritische ontvangst 
daarvan voor advies voorgelegd aan de commissie. 

De commissie heeft in juli 1993 rapport uitgebracht. 
Op verzoek van de commissie heeft P.A.M. Mevis bij 
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alle rechtbanken en hoven een onderzoek verricht 
naar de thans bestaande praktijk op dit gebied. 

De commissie stelt met betrekking tot de procedure 
op tegenspraak voor de meervoudige kamer tegen 
verdachten, die geen gebruik maken van de procedure 
voor bekennende verdachten, voor om het verkorte 
vonnis te legaliseren. De rechter krijgt de vrijheid om 
tot het instellen van het rechtsmiddel te kiezen voor 
een verkort vonnis. In de wet zal moeten worden 
geregeld aan welke eisen het verkorte vonnis moet 
voldoen en binnen welke termijn het verkorte vonnis 
na het instellen van het openstaande rechtsmiddel 
moet worden uitgewerkt. 

De legalisering van het verkorte vonnis brengt mee 
dat dit stuk de status van processtuk krijgt. De 
procespartijen zullen derhalve het stuk kunnen inzien. 
Indien gekozen wordt voor een verkort vonnis zal ook 
met een verkort proces-verbaal kunnen worden 
volstaan. Het proces-verbaal zal ook bij het instellen 
van het rechtsmiddel dienen te worden uitgewerkt. 

Voor verstekzaken voor de meervoudige kamer 
wordt in beginsel dezelfde regeling voorgesteld, met 
dien verstande dat op twee punten wordt afgeweken 
van de procedure op tegenspraak. De commissie stelt 
voor om in verstekzaken waarin de dagvaarding niet 
in persoon is betekend, terwij1 er op de terechtzitting 
getuigen of deskundigen zijn gehoord, dan wel een 
benadeelde partij zich in het geding heeft gevoegd, een 
volledig proces-verbaal voor te schrijven. Met deze 
regeling wordt aangesloten bij de regeling voor de 
enkelvoudige kamer. Voorts stelt de commissie voor 
om in verstekzaken de verplichte uitwerking van het 
verkorte vonnis bij het instellen van een rechtsmiddel 
niet te laten gelden voor de zaken waarbij het rechts-
middel later dan drie maanden na de uitspraak wordt 
ingesteld. 

De appelzaken voor de meervoudige kamer vallen 
in het voorstel van de commissie in hetzelfde systeem 
als voor de meervoudige kamers in eerste aanleg is 
voorgesteld, met dien verstande dat bij het aanwenden 
van het rechtsmiddel van cassatie het vonnis altijd 
dient te worden uitgewerkt. De uitzondering voor 
verstekzaken waarbij het rechtsmiddel drie maanden 
na de uitspraak wordt ingesteld, geldt hierbij dus niet. 
Indien de cassatierechter wordt geconfronteerd met 
een niet uitgewerkt vonnis kan er immers alleen 
vernietiging met verwijzing plaatsvinden. 
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Voorts doet de commissie het voorstel om de enkel-
voudige kamers in appel gelijk te stellen aan de enkel-
voudige kamers in eerste aanleg voor wat betreft de 
mogelijkheid om een stempelvonnis te wijzen. Voor 
het overige doet de commissie voor deze categorie 
geen ingrijpende voorstellen. 

De commissie doet ten slotte de aanbeveling om 
wetsvoorstel 19 488 in te trekken, onder gelijktijdige 
indiening van wetsvoorstellen op basis van de 
voorstellen van de commissie met betrekking tot het 
verkorte vonnis, de vereenvoudigde procedure voor 
bekennende verdachten en de vormvoorschriften. 

De minister van Justitie heeft inmiddels een 
wetsontwerp waarin de onderwerpen 'bekennende 
verdachte' en het verkorte vonnis ineengevlochten 
zijn, voor advies voorgelegd aan de bij de strafrechts-
pleging betrokken organen. 

De toepassing van voorlopige hechtenis 

In juni 1992 heeft de commissie rapport uitgebracht 
over de vraag of de gevallen waarin en de gronden 
waarop de voorlopige hechtenis kan worden 
toegepast, moeten worden gewijzigd (tweede 
onderdeel van de oorspronkelijke taakopdracht, zie 
hierboven). De voorstellen van de commissie behelzen, 
kort samengevat, het volgende. 

Een aantal (veel voorkomende) vermogensdelicten 
valt wel onder de gevallen waarvoor voorlopige 
hechtenis is toegelaten (op het misdrijf is een gevange-
nisstraf van vier jaren of meer gesteld), maar het 
gevaar voor herhaling komt als grond voor voorlopige 
hechtenis niet in aanmerking, omdat artikel 67a Sv. 
vereist dat dit gevaar betrekking heeft op een misdrijf 
waarop een gevangenisstraf van zes jaren of meer is 
gesteld. De commissie stelt daarom onder meer voor 
een nieuwe grond toe te voegen, inhoudende dat 
voorlopige hechtenis kan worden toegepast bij 
verdenking van een aantal nader genoemde vermo-
gensdelicten, indien er sprake is van recidive binnen 
vijf jaar na onherroepelijke veroordeling ter zake van 
een zodanig vermogensdelict en er opnieuw recidive 
wordt gevreesd. Voorts stelt de commissie voor om de 
officier van justitie de bevoegdheid te geven tot 
wijziging of aanvulling van het feit omschreven in het 
bevel tot voorlopig hechtenis. 
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Op 1 juni 1993 is een op het rapport van de 
commissie gebaseerd wetsvoorstel betreffende de 
herziening van de bepalingen inzake gevallen waarin 
en gronden waarop voorlopige hechtenis kan worden 
toegepast, bij de Tweede Kamer ingediend.'' In het 
voorstel van de commissie zijn naar aanleiding van de 
adviezen enkele kleine wijzigingen van wetstechnische 
aard aangebracht. 

Recht in vorm 

Het tweede grote rapport van de commissie heeft 
betrekking op de vormvoorschriften in het strafproces 
en bestrijkt vijf deelterreinen: de tyrannie van de telas-
telegging; de voorlopige hechtenis; het onderzoek ter 
terechtzitting; de informatieverschaffing; de sanctio-
nering van vormvoorschriften. Op verzoek van de 
commissie hebben P.J.P. Tak en J.A.W. Lensing een 
onderzoek ingesteld naar de strafprocessuele conse-
quenties van vormverzuimen in het Duitse, Franse en 
Italiaanse recht. 

De commissie heeft geconstateerd dat de strikte 
gebondenheid van de rechter aan de telastelegging 
evenals de wijze waarop vormvoorschriften worden 
gesanctioneerd, aanleiding geeft tot maatschappelijke 
onvrede over het functioneren van het strafproces. De 
commissie acht het dan ook gewenst dat er een 
versoepeling komt van de gebondenheid van de 
rechter aan de telastelegging. In de artikelen 348 en 
350 Sv. is bepaald dat de rechtbank onderzoekt en 
beraadslaagt 'op den grondslag van de telastelegging'. 
De commissie stelt voor dit te wijzigen in `naar 
aanleiding van de telastelegging'. 

Door in de telastelegging te volstaan met een feite-
lijke omschrijving van het felt en een verwijzing naar 
de toepasselijke strafbepaling, krijgt de rechter een 
ruimere bevoegdheid de telastelegging aan te passen 
naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting. 
De rechter kan dan een zelfstandige beslissing nemen 
over de bewezenverklaring van het strafbare feit en de 
kwalificatie van dit feit (past het in een delictsom-
schrijving?). 

Volgens de commissie is de rechter nu te zeer 
gebonden aan de telastelegging, waardoor hij in zijn 
mogelijkheden wordt beperkt. Kleine technische 
fouten in de telastelegging leiden tot vrijspraak of 
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ontslag van rechtsvervolging zonder dat de rechter in 
staat is te beoordelen of de belangen die het grond-
slagstelsel beoogt te dienen hiermee gediend zijn. 

In haar rapport stelt de commissie voor dat er met 
betrekking tot de sancties op schending van 
vormvoorschriften een nieuwe taakverdeling komt 
tussen de wetgever en de rechter. Uitgangspunt is dat 
de wetgever de vormvoorschriften vaststelt en dat de 
rechter de rechtsgevolgen van de schending bepaalt. 
De rechter kan beter dan de wetgever de in concreto 
in het geding zijnde belangen afwegen en, binnen de 
grenzen door de wetgever gesteld, de gevolgen ervan 
bepalen. Het aantal vormvoorschriften dat met 
nietigheid wordt bedreigd, moet volgens de commissie 
drastisch worden beperkt. Alleen die vormvoor-
schriften waarvan schending in alle gevallen tot 
nietigheid moet leiden, omdat geen geval denkbaar is 
waarin deze sanctie te zwaar is, dienen door de 
wetgever met nietigheid te worden bedreigd. 

De commissie stelt ook voor de sancties die de 
rechter ter beschikking staan bij het bepalen van de 
rechtsgevolgen van schending van vormvoorschriften, 
die niet met nietigheid zijn bedreigd, een wettelijke 
grondslag te geven. De in de praktijk ontstane 
sancties van de rechter, zoals strafverlaging, bewijsuit-
sluiting en niet-ontvankelijkheid van het 0.M., zullen 
een plaats krijgen in het Wetboek van Strafvordering. 
Schending van vormvoorschriften mag volgens de 
commissie pas worden gesanctioneerd als herstel van 
het verzuim niet mogelijk is. 

De vormvoorschriften met betrekking tot de 
voorlopige hechtenis nemen een aparte plaats in in het 
strafproces. De commissie stelt voor de procedure 
voor voorlopige hechtenis aanzienlijk te vereenvou-
digen om het risico van termijnoverschrijdingen en 
vormverzuimen te doen afnemen. De rechtbank krijgt 
in het voorstel van de commissie de bevoegdheid na de 
tien dagen bewaring de maximale voorlopige hechtenis 
van negentig dagen op te leggen of zoveel minder als 
zij redelijk en noodzakelijk acht. De verdachte kan te 
alien tijde om opheffing van de voorlopige hechtenis 
vragen. Hij heeft het recht hierover gehoord te 
worden. Is de rechtbank aanstonds bereid het verzoek 
in te willigen of is het verzoek gedaan binnen dertig 
dagen na de beslissing tot afwijzing van een eerder 
verzoek van de verdachte tot opheffing, dan behoeft 
de verdachte niet gehoord te worden. 
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Na het instellen van hoger beroep kan de appel-
rechter de voorlopige hechtenis voor maximaal 
negentig dagen opleggen. De geldigheidsduur van dit 
bevel kan voor tenminste negentig dagen worden 
verlengd. Bij aanhouding van het onderzoek ter 
terechtzitting in een zaak waarin voorlopige hechtenis 
plaatsvindt, dienen thans de klemmende redenen voor 
deze aanhouding in het proces-verbaal te worden 
vermeld. Verzuim van dit vormvoorschrift leidt nogal 
eens tot de invrijheidstelling van de verdachte. De 
commissie is van mening dat controle op het voort-
duren van de voorlopige hechtenis ook op andere 
manieren mogelijk is. De klemmende redenen kunnen 
bij voorbeeld ook blijken uit het dossier. 

Mede naar aanleiding van suggesties vanuit de 
rechterlijke macht doet de commissie voorstellen tot 
stroomlijning van het onderzoek ter terechtzitting. Zo 
wordt onder andere de regeling inzake het oproepen 
en horen van getuigen en deskundigen ter terecht-
zitting vereenvoudigd. Voorts doet zij voorstellen tot 
vereenvoudiging en harmonisering van de 
voorschriften inzake de informatieverschaffing. Het 
aantal mededelingen dat dient te worden betekend, 
wordt drastisch beperkt. Hierdoor wordt het risico 
van vormfouten bij de informatieverschaffing 
verkleind. 

Het rapport is thans voor advies voorgelegd aan de 
bij de strafrechtspleging betrokken organen. 

Hercodificatie of deelcodificaties 

Tijdens de werkzaamheden van de commissie werd 
de vraag actueel of het tot stand brengen van 
deelcodificaties als voorgesteld door de commissie wel 
afdoende was en of het niet tijd wordt voor een 
integrale herziening van het Wetboek van 
Strafvordering. Aan deze vraagstelling heeft de 
Nijmeegse vereniging dr. Nice Muller op 19 april 1991 
een congres gewijd." Minister Hirsch Baffin heeft geen 
aanleiding gezien de commissie dienaangaande om 
advies te vragen. Wel heeft de minister in zijn 
begroting 1993 aangekondigd over de strafproceswet-
geving een notitie naar de Tweede Kamer te zenden.' 

In deze notitie zal een totaalbeeld worden geschetst, 
waarbij in het bijzonder zal worden bezien in hoeverre 
de sinds 1926 tot stand gebrachte wijzigingen van het 
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Wetboek van Strafvordering nog recht doen aan de 
beginselen en uitgangspunten van dit wetboek. 
Verwacht mag worden dat deze notitie meer inzicht 
zal geven in het standpunt van de minister over deze 
kwestie. 

Het einde van de commissie 

De commissie heeft haar werkzaamheden inmiddels 
beeindigd, aangezien minister Hirsch Ballin haar te 
kennen heeft gegeven geen nieuwe opdrachten meer te 
zullen verstrekken. Het oordeel over de betekenis van 
de commissie en haar voorstellen laat ik graag aan 
mijn vakgenoten over. Ik constateer met voldoening 
dat zij van deze mogelijkheid reeds in ruime mate 
gebruik hebben gemaakt. 16  Dit themanummer biedt 
een volgende gelegenheid om de voorstellen van de 
commissie aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 

Bijlage 

Rapporten van de commissie herijking 
Wetboek van Strafvordering 

1. De inverzekeringstellingsprocedure in het licht van 
artikel 5 EVRM (maart 1989). 
2. Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek 
(september 1990). 
3. Het DNA-onderzoek in strafzaken (januari 1991). 
4. Advies van de commissie herijking Wetboek van 
Strafvordering over het wetsvoorstel 19 774 tot 
wijziging van enkele bepalingen van het Wetboek van 
Strhfvordering omtrent de voorlopige hechtenis en 
enige andere onderwerpen en de nota van wijziging op 
dit voorstel (januari 1991). 
5. Nader advies van de commissie herijking Wetboek 
van Strafvordering omtrent de regeling van het 
onderzoek van telefoongesprekken in het Wetboek 
van Strafvordering naar aanleiding van de arresten 
van het Europese hof voor de Rechten van de Mens 
van 24 april 1990 in de zaken Kruslin en Huvig (april 
1991). 
6. Tolken en vertalers in strafzaken (november 1991). 
7. Gevallen waarin en gronden waarop voorlopige 
hechtenis kan worden toegepast (juni 1992). 
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Vormen, waarden en meat-

schappelijke onvrede 
Een kritiek op het rapport Recht in vorm 

prof. mr . Th.A. de Roos* 

lnleiding 

Met grote spanning is in het strafrechtelijke wereldje 
uitgezien naar het rapport van de commissie Moons 
over vormverzuimen. Ook daarbuiten kreeg het 
— voor een toch betrekkelijk esoterisch onderwerp — 
nogal wat aandacht. Over de reden daarvan behoeven 
wij niet te speculeren: die wordt verwoord in de 
samenvatting die aan het eigenlijke rapport vooraf 
gaat: `Aanleiding voor dit onderzoek vormt de 
maatschappelijke onvrede over de wijze waarop op 
vormverzuimen (lees: wordt) gereageerd' (Recht in 
vorm, p. 9). En even verder, naar aanleiding van de 
`tyrannie van de telastelegging' die de commissie wil 
ecarteren: 'De commissie constateert dat de strikte 
gebondenheid van de rechter aan de telastelegging 
zoals deze is opgenomen in de dagvaarding, evenals 
de wijze waarop vormvoorschriften worden gesanctio-
neerd, aanleiding geeft tot maatschappelijke onvrede 
over het functioneren van het strafproces. Het publiek 
begrijpt niet waarom in dit stelsel een verdachte vrijuit 
gaat, hoewel vriend en vijand ervan overtuigd zijn dat 
hij strafbaar heeft gehandeld, terwijI dit ook uit de 
bewijsmiddelen blijkt.' (Reeht in vortn, pp. 10-11, zie 
ook p. 27.) 

Bij deze passages maak ik al direct enkele kantteke- 
ningen, die van belang zijn voor wat volgt. In de 
eerste plaats geeft de `aanleiding' voor dit nieuwe 
rapport van de commissie, zoals verwoord in de 
geciteerde passages, ondubbelzinnig de politieke 
context en beladenheid aan van de materie waarover 
het rapport zijn licht laat schijnen. Dat maakt nieuws-
gierig naar de mate waarin de commissie zich door die 

* De auteur is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de 
Rijksuniversiteit Limburg en tevens advocaat te Amsterdam. 
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aanleiding laat beInvloeden. Neemt zij de `aanleiding' 
als een extern gegeven, als een hard feit dat op 
zichzelf buiten discussie staat en daarom al bij 
voorbaat de vraagstelling - en daarmee de uitkomst - 
in hoge mate bepaalt? Of is het veeleer zo dat de 
commissie, zich bewust van de beladenheid van de 
materie en de hete adem van 'de politiek' in haar nek, 
uitdrukkelijk en nadrukkelijk stilstaat bij de vraag of 
de maatschappelijke onvrede en het onbegrip bij 'het 
publiek' een relevant gegeven is, of tenminste een 
relevante indicatie voor ingrijpende aanpassingen van 
ons strafproces? 

In de tweede plaats is het opmerkelijk dat hier wel 
de `maatschappelijke onvrede' wordt vermeld, maar 
niet het centrale motief in het crimineel-justitiele 
beleid van de afgelopen jaren: de bestrijding van de 
zware (al of niet georganiseerde en internationale) 
criminaliteit. Een thema dat, zoals genoegzaam 
bekend, extra cachet heeft gekregen door de morele 
bevlogenheid van de huidige bewindsman, minister 
Hirsch Ballin van Justitie. Hoewel er veel onbekend, 
of tenminste onduidelijk, is over aard en omvang van 
de criminaliteit stel ik in het kader van deze bijdrage 
voorop, dat de fenomenologie van de wetsovertre-
dingen, in samenhang met maatschappelijke ontwik-
kelingen, onmiskenbaar problemen oproept voor de 
rechtshandhaving, die de makers van de wetboeken 
op strafrechtelijke terrein zich niet hebben kunnen 
voorstellen. 

Bekend is, dat dat inzicht leidt tot nieuwe strafbaar-
stellingen en tot de aanscherping en uitbreiding van 
reeds bestaande, alsmede tot de invoering van nieuwe 
dwangmiddelen. In dit artikel gaat het echter om een 
andere thematiek: moet een en ander gepaard gaan 
met een verslechtering van de rechtspositie van de 
verdachte in het strafproces? Anders geformuleerd: is 
de huidige regeling van ons strafprocesrecht 
ongeschikt om aan haar doelstelling te beantwoorden, 
wanneer die wordt omschreven als de effectieve en 
rechtvaardige realisering van het materieel strafrecht 
in het kader van het tegengaan van normschendingen? 

De vraag die ik in deze bijdrage tracht te beant-
woorden is niet deze, maar ligt om zo te zeggen in het 
verlengde ervan. Welk antwoord geeft de commissie 
Moons in haar rapport Recht in vorm op de bovenver-
melde vraag; welke vooronderstellingen liggen aan dat 
antwoord ten grondslag, en hoe moet dat antwoord 
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worden beoordeeld wanneer het wordt getoetst aan 
(mijn opvatting over) de fundamentele waarden van 
het strafprocesrecht? 

lk begin met het laatste: een omlijning van die 
fundamentele waarden aan de hand van enige 
literatuur en verspreide opmerkingen in het rapport. 
Daarna bespreek ik de benadering van de rot van de 
rechter ten aanzien van de vormverzuimen en de 
gewijzigde verhouding tussen rechter en wetgever 
zoals de commissie Moons deze opvat. lk acht die 
benadering in beginsel juist, hoewel het te betreuren 
valt dat de commissie niet in discussie gaat met 
betrekking tot reeds door de wetgever gemaakte 
keuzen. Zij lijkt die keuzen en de ontwikkeling zoals 
deze in de rechtspraak is gegroeid, te beschouwen als 
faits accomplis. 

Hoewel de commissie Moons naar mijn mening een 
juiste opvatting heeft geformuleerd over de 
verhouding wetgever-rechter in verband met de 
vormverzuimen, is de uitwerking in concrete 
voorstellen voor kritiek vatbaar. Dat geldt in het 
bijzonder voor de voorstellen met betrekking tot de 
telastelegging, die ik vervolgens bespreek. Daarbij 
komt ter sprake het aspect van de `maatschappelijke 
onvrede' die in de argumentatie van de commissie een 
belangrijke rot speelt. Daarom zal ik, ten slotte, op 
dat begrip ingaan. 

De dynamiek van fundamentele waarden 

In veelgeciteerde uiteenzettingen in de Memorie van 
Toelichting bij het wetsontwerp dat de basis vormde 
voor ons huidige wetboek van strafvordering van 
1926 wordt van een goed ingericht strafproces geeist 
dat het zoveel mogelijk bevordert 'de toepassing van 
de strafwet op den werkelijk schuldige en tevens de 
veroordeling, kan het zijn de vervolging, van den niet 
schuldige naar vermogen' verhindert. Verder wordt de 
keuze van de codificator voor een ruim scala van 
dwangmiddelen verantwoord: de wetgever heeft, 
`vertrouwende op het beleid der personen, die met de 
vervolgingstaak zijn belast, hen ook tegenover de 
bijzondere personen alle bevoegdheden [willen] 
verleenen, welke zij naar de omstandigheden kunnen 
behoeven, doch dan tevens aan alle bij het onderzoek 
betrokkenen zooveel rechten te verlenen als met het 
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belang van het onderzoek slechts even bestaanbaar is 
(...). Met andere woorden men kan beproeven het 
noodzakelijke compromis op zoodanige wijze te 
vinden, dat aan de vervolging alle rechten worden 
gegeven, die zij voor hare taak behoeft, aan de 
verdachten en aan de verdediging alle bevoegdheden, 
welke met het doel van het strafproces niet onvoor-
waardelijk in strijd komen.' 

Om met Melai (1992) te spreken: gekozen is voor 
een polaire distributie van bevoegdheden, in `een 
grondpatroon voor een in de voorstelling van de 
toenmalige legislateurs `eerlijk' strafgeding avant la 
lettre. De politie respectievelijk de justitie en de 
verdachte respectievelijk zijn verdediging worden 
tegenover de rechter uit elkaar gehouden en aan een - 
in een procedure gestileerde - kritische verstand-
houding onderworpen.' Die nadrukkelijke keuze voor 
de polariteit, die mede een reactie belichaamde op de 
als uiterst gebrekkig ervaren inrichting van het oude 
wetboek, is sindsdien niet onverkort gewaardeerd. 

Melai bespreekt in zijn belangrijke inleiding tot het 
losbladige commentaar op het Wetboek van 
Strafvordering de gedachten van I.P. Hooykaas (1934) 
en van Feber (1956). Hooykaas beantwoordde, ten 
overstaan van het forum van de Nederlandse 
Juristenvereniging, de suggestieve vraag of de gemeen-
schap te kort kwam tengevolge van de bescherming 
van het individu in ons strafprocesrecht, luid en 
duidelijk bevestigend. Hij bepleitte een `universalis-
tisch' strafproces, waarin de gemeenschap tegenover 
de individuele rechtsbescherming onmiskenbaar het 
primaat zou hebben. Een bepaling als art. 29 lid 2 Sv. 
paste uiteraard allerminst in die conceptie: de 
verdachte heeft immers `niet de vrijheid door 
halsstarrig zwijgen of leugenachtige voorstellingen het 
onderzoek naar de waarheid te belemmeren. Waar het 
hier om een publiekrechtelijk proces gaat, moet ook 
zijn functie (ik neem aan dat wordt bedoeld: die van 
de verdachte, De R.) publiekrechtelijk worden 
opgevat.' 

En Feber verdedigde de opvatting - in een betoog 
over de vraag of ingrijpender dwangmiddelen in het 
strafproces nodig en gerechtvaardigd zijn - dat het 
individu dat voorwerp is van strafrechtelijke 
vervolging in de moderne samenleving, complex en 
gekenmerkt door sterke onderlinge afhankelijkheden 
als deze is, niet meer het recht heeft zich af te sluiten 
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voor overheidsinmenging. Door die bemoeienis wordt 
het `innerlijk' of de menselijke waardigheid van de 
betrokkene niet aangetast, omdat de overheid alleen 
beoogt zich meester te maken van herinneringen of 
geheimen 'die er in het geheel niet hadden mogen zijn 
omdat zij eerst konden ontstaan door een inbreuk op 
de rechtsorde.' De onschuldige heeft niets te verbergen 
en zal dus van harte meewerken met de justitiele en 
politiele organen, zo kan men deze gedachtengang 
aanvullen. 

De mensenrechten 

Deze ideeen werden gepresenteerd in tijden waarin 
— zeker op strafrechtelijk gebied — de mensenrechten-
verdragen nog niet bestonden respectievelijk nog niet 
in de (straf)rechtspraktijk werkelijk waren doorge- 
drongen. Hetzelfde gold voor de beginselen van een 
goede procesorde. In de rechtstheorie is het vooral 
A.A.G. Peters geweest die deze laatste ontwikkeling 
— waarin het recht op tegenspraak, de kritische 
dimensie, de mogelijkheid om overheidshandelen te 
betwisten een krachtige impuls kregen — als het 
kenmerk van recht in het algemeen definieerde 
zijn nog steeds inspirerende oratie Het rechtskarakter 
van het strafrecht, 1972). Maar het zou wel zeer 
misleidend zijn de strafrechtelijke ontwikkelingen in 
de jaren zeventig en tachtig op te vatten als een 
gestage triomftocht voor de mensenrechten en de 
rechtsbescherming. Want de door Feber noodzakelijke 
geachte verdergaande mogelijkheden tot interventie 
voor de justitiele organen en de politie hebben juist in 
die periode, voor een belangrijk deel praeter (zo niet 
contra legem), een ongekende vlucht genomen. 

Die grootschalige uitbreiding van de justitiele 
overheidsmacht kwam de overheid aan de ene kant te 
staan op de doelmatigheidskritiek van de abolitio-
nisten — met name van Hulsman (1979) — die stelden 
dat het systeem irrationeel en contraproductief was, 
aan de andere kant van degenen die op grond van een 
crechten-discours' aangaven dat deze macht onvol-
doende werd gecontroleerd door juridisch verankerde 
mogelijkheden tot tegenspraak. Het is van belang deze 
samenloop en samenhang in het oog te houden bij het 
lezen van recente regeringsstukken waarin het wordt 
voorgesteld, alsof in de jaren zestig en zeventig 
— onder meer door toedoen van de abolitionisten — de 
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grimmige werkelijkheid van de criminaliteit schro-
melijk werd onderschat, en dat daardoor de positie 
van de verdachte (dan wel van de dader) tegenover de 
gemeenschapsbelangen werd overgewaardeerd (Van 
Dijk, 1993; Glastra van Loon, 1993; De Roos, 1993). 

Momenteel wordt in beleidsdocumenten en politieke 
gremia, en ook door de commissie Moons in haar 
verschillende rapporten, het belang van de rechtsbe-
scherming benadrukt, en de antagonistische structuur 
van het strafproces niet ter discussie gesteld. Ook 
waar vergaande ingrepen worden voorgesteld, zoals in 
het rapport en het daaropvolgende wetsvoorstel met 
betrekking tot de gedwongen afname van lichaamsma-
teriaal ten behoeve van DNA-onderzoek, wordt de 
mensenrechtelijke context erkend en speelt zij een 
aanwijsbare rol in de technische uitwerking van de 
voorgestelde regeling. 

Het lijkt erop dat het front enigszins is verlegd: de 
contradictoire structuur op zichzelf wordt algemeen 
aanvaard, maar de omvang van de rechtsbescherming 
staat ter discussie. De dominerende metafoor voor het 
overheidsbeleid is die van het verbroken evenwicht: de 
weegschaal zou te zeer ten gunste van de verdachte 
zijn doorgeslagen. Dat betekent niet dat het 
moralisme geheel uit de criminele politiek is geweerd; 
het tegendeel is het geval. Maar dit profileert zich 
vooral op het gebied van strafbaarstellingen en het 
mobiliseren van `intermediaire instituties' in de strijd 
tegen de criminaliteit. 

Het tegenoffensief, dat zich door de mensenrechten 
heeft laten inspireren, heeft, zo mag men voorzichtig 
concluderen, `universalistische' tendensen uit het 
domein van het strafproces weten te weren. Of dat 
meer betekent dan een Pyrrhus-overwinning staat 
intussen te bezien. 

De retoriek van het verbroken evenwicht 

Dat wordt duidelijk wanneer men de uitgangs-
punten van de codificator in herinnering roept: uitge-
breide en ingrijpende bevoegdheden voor de overheid, 
maar dan ook zoveel rechtsbescherming als maar 
enigszins verenigbaar is met de belangen van 
opsporing en vervolging. Een compromis van belan-
genposities dus, gekenmerkt door polaire spanning. 
Geredeneerd vanuit die metaforiek is het volstrekt 
legitiem om te spreken van veranderingen in de 
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gewichtsverhoudingen en de noodzaak van correctie 
daarvan aan de orde te stellen. A priori valt niet uit te 
maken waar de grens ligt tussen geoorloofde en 
ongeoorloofde middelen. `Naarmate georganiseerde 
criminaliteit vernietigender werkt kunnen ingrijpender 
opsporingsmethoden gerechtvaardigd zijn, wat niet 
betekent dat het doel (de bestrijding van die crimina-
liteit) alle middelen zou heiligen.' (Melai, 1992, p. 8.) 

Wat echter argwaan moet wekken, is een combi-
natie van maatregelen en processen, die de uitgangs-
punten van 1926 wezenlijk aantast, en die de laatste 
jaren haar beslag lijkt te krijgen: 
— het verruimen van opsporingsmogelijkheden praeter 
legem, zoals de undercover-agent, de anonieme 
getuige, pro-actieve recherche-activiteiten, een en 
ander zonder (deugdelijke en specifieke) wettelijke 
basis, maar binnen bepaalde normatieve kaders door 
de rechtspraak gesanctioneerd; 
— het introduceren van nieuwe en het verruimen van 
bestaande strafbaarstellingen (bij voorbeeld algemene 
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, 
heling, valsheid in geschrift); 
— het voorstellen van ingrijpende nieuwe dwangmid-
delen (bij voorbeeld wetsontwerp richtmicrofoons; 
DNA-onderzoek tegen wil verdachte); 
— het invoeren van tal van stroomlijningen in het 
strafproces; 
— het doorvoeren van wijzigingen in het strafproces 
die uitdrukkelijk de rechtspositie van de verdachte 
ongunstig beinvloeden. 

Wanneer men de uitgangspunten van 1926 zou 
willen verlaten, zou dat in alle openheid moeten 
gebeuren, opdat ter discussie kan staan welk Leitbild 
voor die uitgangspunten in de plaats zou moeten 
komen. Hoewel regelmatig in regeringsstukken wordt 
gerept van de cachterhaaldheid' van het wetboek lijkt 
daarbij toch niet voor te zitten de wens om naar zo'n 
nieuw Leitbild op zoek te gaan. Dan resteert de 
discussie over het al dan niet verbroken evenwicht. 

Welnu, de hierboven opgesomde reeks geeft een 
korte en onvolledige weergave van een opeenvolging 
van justitiele praktijken, jurisprudentiele ontwikke-
lingen en wetgeving (of initiatieven daartoe), die de 
laatste decennia haar beslag krijgt. Ook wanneer wij, 
al is het maar for argument's sake, aannemen dat al 
die ontwikkelingen en maatregelen een in beginsel 
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noodzakelijk antwoord vormen op actuele ontwikke-
lingen in de criminaliteit (over bepaalde concepten 
zoals dat van de `georganiseerde criminaliteit' is zeer 
wel discussie mogelijk, en de empirische basis voor 
maatregelen ter bestrijding van dergelijke fenomenen 
is smal, Van Duyne, 1993), dan kan men toch nauwe-
lijks volhouden dat de balans (nog steeds) ten gunste 
van de verdachte en ten nadele van de gemeenschap 
(en het slachtoffer) is doorgeslagen. Wanneer dat al 
ooit het geval is geweest, dan is er al geruime tijd 
sprake van een forse correctie. Dat niettemin de 
retoriek van de doorgeslagen balans in ere wordt 
gehouden, ligt mijns inziens aan een verhaspeling van 
het precaire evenwicht tussen effectieve strafrechtstoe-
passing en rechtsbescherming met een geheel andere 
zaak: de misdaadbestrijding. 

Deze laatste gaat het domein van het strafproces en 
strafrecht verre te buiten. Wanneer het strafrecht zelf 
terecht nog steeds als ultimum remedium wordt gezien 
en als sluitstuk van de handhaving, kan het terzijde 
stellen van rechtswaarborgen (dat verder gaat dan het 
stroomlijnen, hoewel de grens tussen beide vloeiend is) 
alleen in absolute noodsituaties worden gerecht-
vaardigd. Niet voor niets duidt Melai (1992, pp. 55- 
56) het gebruik van de anonieme informatie als 
bewijsmiddel als een `eigenaardige vorm van 
noodrecht, dat zich van de klassieke vorm van het 
staatsnoodrecht onderscheidt doordat de rechter er de 
schepper van is', wat deze auteur met het oog op art. 
1 Sv. `buitengewoon hachelijk' vindt. 

De vraag is steeds: maakt de ontwikkeling in de 
verschijningsvormen van de misdaad, naast de inzet 
van nieuwe dwangmiddelen, bovendien het wegnemen 
van verdedigingsmogelijkheden en van waarborgen 
voor de verdachte nodig? Wie die vraag positief wit 
beantwoorden, draagt een zware bewijslast. Het een 
vloeit namelijk allerminst uit het ander voort, zoals 
blijkt uit het wetsvoorstel met betrekking tot het 
DNA-onderzoek. Ik laat de discussie over de 
noodzaak van een dergelijke regeling even buiten 
beschouwing, maar beperk me er in dit verband toe te 
signaleren dat de toepassing van dit op mensenrechten 
en strafrechtprocesrechtelijke beginselen inbreuk 
makende dwangmiddel in ieder geval wet met allerlei 
waarborgen is omgeven, zoals het verplicht horen van 
de verdachte door de rechter-commissaris, de 
mogelijkheid (in beginsel) van contra-expertise, de 
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mogelijkheid van beroep, en bepaalde `drempels' 
('ernstige bezwaren', `dringende noodzaak'). Dat 
steekt mijns inziens in positieve zin af tegen verande-
ringen waarbij zonder enige compensatie of zonder 
omringende waarborgen en drempels ten nadele van 
de verdachte de mogelijkheden van onderzoek en 
dwangtoepassing worden verruimd. 

Recht in vorm en de erfenis van 1926 

De commissie Moons onderschrijft, onder meet aan 
de hand van een uitgebreid citaat (Recht in vorm, pp. 
13-14), de uitgangspunten van de Memorie van 
Toelichting bij het ontwerp-wetboek. Zij verklaart 
zich voorstander van een `evenwichtige toedeling van 
bevoegdheden aan de procesdeelnemers'. Vervolgens 
neemt het rapport enige afstand van de makers van 
het wetboek, door te stellen dat dezen van een stati-
scher procesbeeld uitgingen dan tegenwoordig 
gangbaar en geaccepteerd is: Therdoor zijn automa-
tismen in de regelgeving ontstaan die door de proces-
deelnemers en door de publieke opinie niet altijd meer 
als functioneel worden ervaren. In de praktijk is dan 
ook vaak een grotere vrijheid van handelen ontstaan 
dan de wetgever voor ogen stond'. 

Een en ander brengt de commissie tot een nieuwe 
verdeling tussen de taken van de wetgever en van de 
rechter, met dien verstande dat de wetgever de 
vormvoorschriften vaststelt, maar de rechter de 
rechtsgevolgen van de schending ervan bepaalt (zie 
onder andere Recht in vorm, p. 9). Het rapport signa-
leert dat de wetgever geen duidelijk systeem voor ogen 
heeft gehad bij het koppelen van nietigheid aan 
vormverzuimen (de zogenaamde formele nietigheden), 
waaruit te verklaren valt dat de rechter zijn gang is 
gegaan en enerzijds de zogenaamde substantiele 
nietigheden heeft erkend (nietigheid gekoppeld aan 
vormverzuimen die door de wet niet met nietigheid 
waren bedreigd), anderzijds formele nietigheden heeft 
`gerelativeerd' door daaraan uiteenlopende rechtsge-
volgen te verbinden, al naar gelang de eisen van het 
geval en de aldaar af te wegen belangen (Recht in 
vorm, p. 10). In dit verband moet verder natuurlijk de 
uiterst belangrijke rol van de mensenrechtenver-
dragen, in het bijzonder van art. 6 EVRM, worden 
vermeld (met als onbetwiste topscorer de grief wegens 

40 	Justitiele Verkenningen, jrg. 19, nr. 8, 1993 



onredelijke vertraging van het proces, en die tegen het 
niet kunnen ondervragen van getuigen als goede 
tweede) (zie ook Recht in vorrn, p. 15). 

Als kernpunten in de argumentatie, en tevens als 
expliciete stellingen die - kort maar daarom nog niet 
ondeugdelijk - ook worden beargumenteerd, onderken 
ik in het betoog: 
— het wetboek is gebaseerd op een verouderde, wat te 
statische conceptie; 
— dat leidt tot een te weinig flexibele rolverdeling 
tussen rechter en wetgever; 
— om de dynamiek ook in de toekomst recht te doen 
wedervaren dient de wetgever de rechter bij de 
sanctionering van vormverzuimen ruimte te laten. 

Meer vrijheid voor de rechter 

De commissie heeft zich in belangrijke mate laten 
leiden door de bevindingen van Stamhuis bij zijn 
jurisprudentie-onderzoek, waaruit naar voren kwam 
dat de opstellers van het wetboek een althans voor de 
huidige tijd te statische conceptie huldigden met 
betrekking tot het distribureren van formele nietig-
heden. Verder constateert de commissie dat uit de 
wetsgeschiedenis ook niet is op te maken welk systeem 
— if any — de opstellers van het wetboek voor ogen 
heeft gestaan. Dat zal de toekomstige wetgever, die 
zich door het rapport dat nu voorligt laat inspireren, 
niet kunnen overkomen, want over het algemeen geeft 
het rapport beargumenteerd aan waarom van formele 
nietigheden kan worden afgezien en in welke gevallen 
het beter is deze juist te handhaven. 

Belangrijk is, dat het rapport herhaaldelijk en met 
nadruk zegt, dat de suggestie om van een formele 
nietigheid af te zien niet betekent dat daarom het 
desbetreffende vormvoorschrift van minder belang zou 
zijn. Het gaat er in die gevallen bij voorbeeld om, dat 
het verzuim herstelbaar is (de feitenrechter heeft 
nagelaten een uitdrukkelijk voorgedragen verweer 
gemotiveerd te verwerpen; de Hoge Raad herstelt dit 
verzuim doordat het doet wat het hof had behoren te 
doen) of dat evident is dat materieel de belangen die 
het voorschrift beoogt te dienen niet zijn geschaad (in 
het proces-verbaal der terechtzitting is jets niet 
vastgelegd, maar uit de stukken van het geding blijkt 
dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan). Wan-
neer zou zijn gebleken dat het verzuim in kwestie 
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onherstelbaar was respectievelijk de op het spel 
staande belangen of wettelijke voorwaarden wel 
zouden zijn miskend, zou wel een sanctie moeten 
volgen. 

Voorts is ook van belang het onderscheid tussen de 
nietigheid zelf enerzijds, en haar rechtsgevolgen ander-
zijds. De nietigheid is op zichzelf meestal nog geen 
sanctie, maar hoogstens de (erkenning van een) uit 
juridisch oogpunt defectueuze stand van zaken die een 
sanctie tot gevolg kan hebben. Welk rechtsgevolg dat 
is hangt af van de functie van het geschonden 
voorschrift: bewijsuitsluiting als bewijs onrechtmatig 
is verkregen; invrijheidstelling wanneer termijnvoor-
schriften met betrekking tot de voorlopige hechtenis 
niet in acht zijn genomen. 

Doordrongen als de commissie kennelijk was van de 
beperkte mogelijkheden van de wetgever heeft zij niet 
eens in overweging genomen, althans geen woord 
gewijd aan de mogelijkheid en (on)wenselijkheid om 
ook ongeschreven recht (de in de rechtspraak langza-
merhand tot ontwikkeling gekomen beginselen van 
behoorlijke strafrechtspraak) te codificeren. Wel speelt 
de rechtspraak over de mensenrechten-verdragen 
het bijzonder de redelijke termijn-jurisprudentie) in 
die zin een rol, dat de differentiatie in mogelijke 
sancties (niet-ontvankelijkheid, maar in minder 
extreme gevallen strafvermindering) als inspirerend 
voorbeeld heeft gediend. 

Zo komt de commissie tot het voorstel (neergelegd 
in een nieuw artikel 359a Sv.) om de rechter de ruimte 
te geven om passende sancties te verbinden aan 
onherstelbare vormverzuimen (herstel staat dus 
voorop; de sancties komen alleen in aanmerking 
wanneer dat onmogelijk is!). Het gaat om een discre-
tionaire bevoegdheid, maar de mogelijke sancties zijn 
limitatief opgesomd: strafvermindering, bewijsuit-
sluiting en niet-ontvankelijkverklaring van het O.M. 
Deze laatste sanctie kan slechts worden toegepast 
indien 'door het verzuim geen sprake kan zijn van een 
behandeling van de zaak die aan de beginselen van 
een behoorlijke procesorde voldoet'. Daarmee worden 
dus deze beginselen door de wetgever als het ware 
officieel erkend, zij het niet (zoals in het administra-
tieve recht) benoemd. Zoals gezegd is evenmin een 
uitwerking van de fair hearing-rechtspraak op grond 
van het EVRM en het IVBPR in wettelijke vorm 
beproefd. Dat is ook consequent, gezien het 
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uitgangspunt van de commissie dat de wetgever zijn 
grenzen moet kennen en meer aan de rechter moet 
worden overgelaten, om een te statisch procesrecht te 
vermijden. 

Er is voor deze benadering op zichzelf wel wat te 
zeggen. Het wettelijk vastleggen van de beginselen van 
een behoorlijk strafprocesrecht (zoals ik ze liever zou 
aanduiden) kan inderdaad een verstarrende 
uitwerking hebben, zeker nu de discussie over de 
bestuursrechtelijke invloed op het strafprocesrecht, 
voorzover het gaat om de beleidsvrijheid van het 
0.M., nog volop gaande is. In dit stadium zou 
wellicht het vertrouwensbeginsel zich lenen voor 
wettelijke formulering, maar ook daarvan moet men 
zich afvragen of de - voor de rechtsgenoot/verdachte 
gunstige - mogelijke nuanceringen die door de recht-
spraak nu worden aangebracht voortaan zouden 
vervallen. 

Ik heb het oog op HR 19 september 1988, NJ 1989, 
379, waarin het ging om een mededeling van een 
parkeerwachter aan de verdachte dat tegen hem `een 
volgende keer' proces-verbaal zou worden opgemaakt. 
De verdachte had zich tegenover de kantonrechter, en 
in appel tegenover de rechtbank, op die `toezegging' 
van een politiesepot beroepen en met succes de niet-
ontvankelijkheid van het O.M. bepleit. De Hoge Raad 
verwierp het cassatieberoep van het 0.M., het vonnis 
van de rechtbank aldus lezend 'dal in het onderhavige 
geval - mede gelet op de aard van de door de 
verdachte gepleegde verkeersovertreding en de 
omstandigheden waaronder de bedoelde mededeling 
werd gedaan - bij de verdachte het gerechtvaardigd 
vertrouwen is gewekt dat hij van verdere vervolging 
verschoond zou blijven, en dat de 0.v.J. door deson-
danks tot vervolging van de verdachte te besluiten, 
handelde in strijd met beginselen van een goede 
procesorde en dientengevolge niet-ontvankelijk diende 
te worden verklaard'. 

Die overwegingen geven geen blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting, wat opmerkelijk is omdat de appelle-
rende officier van justitie zich kon beroepen op een 
vaste rechtspraak die erop neerkwam dat alleen een 
voor de vervolging verantwoordelijk orgaan toezeg-
gingen kon doen die, indien niet nagekomen, konden 
leiden tot niet-ontvankelijkheid (vergelijk de DSM-
beschikking, HR 17 december 1985, NJ 1986, 591 met 
noot Th.W.v.V.). 
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Maar er is ruimte voor nuancering, want — in de 
woorden van de A.G. Leijten in zijn conclusie bij dit 
arrest — de vraag is niet of het O.M. steeds gebonden 
is aan zo'n toezegging, maar of de rechter nooit kan 
beslissen dat zulk een toezegging het O.M. niet-
ontvankelijk maakt in zijn vervolging. In een andere 
zaak hadden uitdrukkelijke toezeggingen van politie-
agenten aan demonstranten dat niet tot aanhouding 
zou worden overgegaan niet de niet-ontvankelijkheid 
als eindresultaat (HR 24 maart 1987, NJ 1987, 705). 

Ook als het gaat om beginselen in de sfeer van de 
fair hearing (het domein van de mensenrechtenver-
dragen, art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR) lenen de 
globale orientatiepunten van de verdragstekst zich 
vaak niet voor wettelijke concretisering. Er bestaat 
een nauwe samenhang tussen enerzijds de principes 
van ons strafprocesrecht zoals het nemo tenetur-
beginsel (art. 14 lid 3 sub g IVBPR) en de presumptio 
innocentiae (art. 6 lid 2 EVRM, art. 14 lid 2 IVBPR) 
en anderzijds de erkenning van de verdachte als 
procespartij door respectering van de rights of the 
defence (vergelijk de annotatie van Knigge onder 
EHRM 25 februari 1993, Series A vol. 256-A, NJ 
1993, 485). Als de verdachte op het verkeerde been 
wordt gezet of wordt overvallen, en de achterstand die 
hij daardoor oploopt valt niet meer in te halen, moet 
niet-ontvankelijkheid de sanctie zijn, ook al betekent 
dat dat de berechting van schokkende en ernstige 
strafbare feiten niet kan worden voltooid, laat staan 
tot strafoplegging aan de schuldigen leiden (bij voor-
beeld HR 5 december 1989, NJ 1990, 719 met nt. 
Sch.). 

Maar waar de grenzen liggen is in het algemeen 
nauwelijks vast te stellen. Dat betekent niet dat de 
rechtspraak over dergelijke beginselen een puur casuis-
tisch karakter heeft: het gaat vaak om omstreden 
kwesties, waarbij (zoals in het parkeerwachtergeval) 
het O.M. om principiele redenen in cassatie gaat 
(soms cassatie in het belang der wet, vgl. de DNA-
zaak, HR 2 juli 1990, NJ 1990, 751 met nt. Sch.). 
Daarbij wordt een rechtsvraag beantwoord waarvan 
de betekenis in het oog springt, zonder dat men 
daaruit nu onmiddellijk een specifieke wettelijke regel 
zou kunnen afleiden. 
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Willekeurige keuzes 

Hoewel ik het dus eens ben met het uitgangspunt, 
dat de rechterlijke vrijheid die dwars door de wette-
lijke bepalingen heen is veroverd, nu wordt erkend, 
wil dat bepaald niet zeggen dat ik de uitwerking die 
het rapport daaraan geeft op alle belangrijke punten 
toejuich. Aangezien het niet de bedoeling van deze 
bijdrage is om het rapport in zijn geheel te bespreken, 
beperk ik mu j tot een belangrijk onderdeel, te weten 
de verlating van het grondslagstelsel. 

Wat de overige voorstellen op onderdelen betreft, 
kan ik er slechts in het algemeen op wijzen dat het 
gevaar bestaat dat de commissie, door bestaande 
rechtspraak als uitgangspunt te nemen, legitimeert 
niet alleen wat de rechter heeft gedaan de afgelopen 
decennia, maar ook de ingrepen van de wetgever, 
zonder de gemaakte keuze steeds ter discussie te 
stellen. De stroomlijning van het strafproces, die 
onmiskenbaar de positie van de verdachte en de 
verdediging ongunstig heeft beinvloed, is daarmee tot 
een buiten discussie staand fait accompli verheven. 

De vraag kan worden gesteld, of het voorgestelde 
art. 359a Sy. niet ten onrechte alle vormverzuimen, 
ongeacht in welke fase van het proces zij zijn gemaakt 
(in het vooronderzoek, ter terechtzitting in eerste 
aanleg, in appel enzovoort) en ongeacht hun 
functionele betekenis in het proces, in een mand heeft 
gegooid. 

Een andere — principiele — vraag is, of de vrijheid 
die de rechter krijgt toebedeeld — passend in de 
algemene tendens naar grotere discretionaire bevoegd-
heden voor de rechter — wel zo wenselijk en noodza-
kelijk is als de commissie het doet voorkomen. Hoe 
minder formele ('harde') nietigheden overblijven, des 
te klemmender wordt die vraag. Weliswaar bevat het 
rapport een belangwekkende aanzet tot een analyse 
van de verhouding rechter-wet(gever), maar de 
commissie heeft helaas niet de tijd genomen voor een 
diepgaander onderzoek naar de sterk gedifferentieerde 
betekenissen en functies van de vormen in het straf-
proces, zodat haar selectie van `harde' vormen uitein-
delijk niet veel minder willekeurig voorkomt dan die 
van de makers van het wetboek. 

Voor een gedetailleerde kritiek daarop verwijs ik 
naar andere commentaren, onder meer het 
commentaar van de Nederlandse Orde van Advocaten 
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en haar adviescommissie. Ik volsta hier met een 
kritische bespreking van een kernvoorstel van de 
commissie Moons in het rapport Recht in vorm: de 
afschaffing van de `tyrannie van de telastelegging', 
waar den van de hoofdthema's van het rapport — de 
grotere rechterlijke vrijheid — aan de orde is. 

Verlating van het grondslagstelsel 

De tirannie van de telastelegging, de strikte gebon-
denheid van de rechter aan de bewoordingen van de 
telastelegging, leidt zo nu en dan tot in de ogen van 
de commissie Mngewenste' vrijspraken of ontslagen 
van alle rechtsvervolging. Men kan zich afvragen of 
bij een `verkeerde', lacuneuze wijze van telasteleggen 
wel van een `vormverzuim' kan worden gesproken. 
Wel van een `technische fout' wellicht, maar het is 
duidelijk dat deze categorie fouten van een ander 
kaliber is dan bij voorbeeld een onjuiste samenstelling 
van de rechtbank, uitspraak met gesloten deuren en 
dergelijke. Toch is ook deze categorie in het rapport 
Recht in vorm meegenomen. 

Na bespreking van een drietal varianten met hun 
voors en tegens (op zichzelf trouwens een heel 
interessant deel uit het rapport) komt de commissie 
met het voorstel, in de artikelen 348 en 350 de 
woorden 'op den grondslag der telastelegging' te 
vervangen door Maar aanleiding van de tenlaste-
legging'. De strafrechter zal dus voor alle voorvragen 
en hoofdvragen die in het strafproces aan de orde 
(kunnen) zijn, niet meer aan de tekst van de telaste-
legging gebonden zijn. In hoeverre er nog een werke-
lijke binding zal zijn na invoering van het commissie-
voorstel blijkt in ieder geval niet uit de tekst. 

Door de rechter de vrijheid te geven te beslissen 
Maar aanleiding van' de telastelegging, blijft geheel in 
het midden wat nu precies het beslissingskader van de 
rechter nog moet zijn. De formulering maakt het zelfs 
mogelijk om een geheel ander feit 'in te vullen'; de 
feitsomschrijving in de telastelegging is dan niet meer 
dan een soort startpunt, dat naar een onbeperkte 
veelheid van eindpunten kan voeren. Een minderheid 
in de commissie wil — kennelijk met het oog op dat 
bezwaar — de beperking aanbrengen dat de rechter 
moet blijven binnen thetzelfde feit' in de zin van art. 
68 Sr, waarbij overigens werd aangetekend dat het 
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begrip feit in deze context ruim uitgelegd zou kunnen 
worden. Maar een (kleine) meerderheid vindt zelfs 
deze beperking niet nodig. De rechtsbescherming van 
de verdachte acht zij voldoende gewaarborgd, omdat 
de rechter verplicht zou zijn aan te geven waar hij de 
telastelegging verlaat, zodat de procespartijen daar 
hun visie op kunnen geven en er niet door worden 
overrompeld. Zo nodig moet het onderzoek daartoe 
worden heropend (Franken, 1993). 

Spelbederf 

De belangrijkste kritiek op het voorstel is in mijn 
ogen de branche-vervaging tussen O.M. en rechter. In 
ons strafproces is de officier van justitie dominus litis, 
en hij blijft dat ook wanneer de rechter in het vooron-
derzoek en tijdens het onderzoek ter terechtzitting in 
eerste instantie in de zaak is betrokken, voorzover het 
gaat om de inzet van het geding. De zeer ruime discre-
tionaire bevoegdheid om zaken al of niet te vervolgen 
wordt weliswaar genormeerd door de beginselen van 
een goede procesorde, maar de rechterlijke toetsing in 
dit kader is — hoewel van groot belang — marginaal, 
en leidt slechts bij hoge uitzondering tot het oordeel 
van niet-ontvankelijkheid. 

Wanneer het oordeel en de beslissing over de oppor-
tuniteit van de vervolging aan het O.M. is voorbe-
houden (afgezien van de beklagregeling ex de artt. 12 
e.v. Sv.), vloeit uit de grote beleidsruimte de 
bevoegdheid en de verantwoordelijkheid voort aan te 
geven waarover de strafrechter zal hebben te beslissen. 
Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat in 
ons systeem het vooronderzoek een grote betekenis 
heeft. Daar heeft het 0.M., in het opsporingson-
derzoek — eventueel parallel aan het gerechtelijk 
vooronderzoek — en in het gerechtelijk vooronderzoek 
zelf, ruimschoots de kans om tot de formulering van 
een aanklacht te komen. De risico's van een `onjuiste' 
keuze zijn in verregaande mate beperkt door de wijzi-
gingsmogelijkheid tot aan het requisitoir (art. 313 
Sv.), en door de mogelijkheden om subsidiair en alter-
natief telaste te leggen. 

Door de rechter de opdracht te geven te beslissen 
naar aanleiding van de telastelegging in plaats van op 
de grondslag ervan wordt een principiele wijziging 
aangehecht in de toedeling van bevoegdheden. Het 
onderzoek ter terechtzitting, in ons systeem bij uitstek 
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het domein van de accusatoire procesvoering, krijgt 
prompt een sterk inquisitoire inslag. Om de mijns 
inziens zeer adequate beeldspraak te gebruiken van 
het proces-als-spel: de rechter mag het spel bederven 
door tijdens de wedstrijd de doelpalen te verplaatsen. 

Het wekt bevreemding dat het rapport dit voorstel 
op een lijn plaatst met de andere behandelde vormver-
zuimen. De commissie gaat niet stilzwijgend voorbij 
aan de hierboven genoemde bezwaren, die in de 
literatuur naar voren zijn gebracht door De Jong 
(1987) en Melai (1992; Melai Commentaar ad art. 313 
Sv. aant. 4). In navolging van Corstens (1993) 
verdedigt zij de stelling dat een wijziging of versoe-
peling van het grondslagstelsel niet per definitie in 
strijd is met het opportuniteitsbeginsel. De telaste-
legging heeft, aldus het rapport (p. 30), een tweeledige 
functie: de informatiefunctie en de functie tot 
afbakening van het object van het onderzoek. De taak 
van de rechter is te bezien of het feit zoals dat door 
het O.M. is gepresenteerd, bewezen verklaard kan 
worden en een strafbaar feit oplevert. De commissie 
meent 	deze taak van de rechter in het grondslag- 
stelsel te zeer is uitgehold. De rechter is in dit stelsel 
zozeer gebonden aan de woorden nit de telastelegging, 
die bovendien doorgaans sterk kwalificatief van aard 
zijn, dat hij te weinig mogelijkheden heeft om zijn 
oordeel te baseren op hetgeen tijdens het onderzoek 
ter terechtzitting is gebleken.' De bepleite versoepeling 
`verruimt de mogelijkheden van de rechter een zelf-
standige beslissing te nemen over de bewezenver-
klaring en de kwalificatie van het telastegelegde feit. 
Taken en bevoegdheden van de officier van just tile 
enerzijds en de rechter anderzijds worden zodoende 
uitdrukkelijker van elkaar onderscheiden en kunnen 
hierdoor beter tot hun recht komen' (cursivering van 
mij, De R.). 

Deze laatste stelling lijkt mij dubieus. Wat op het 
spel staat, is immers niet de taak van bewezenver-
klaring en kwalificatie, maar de taak van en verant-
woordelijkheid voor de bepaling van de (feitelijke) 
inzet van het geding. Wanneer men de rechter princi-
pieel weert uit dit domein bereikt men mijns inziens 
een duidelijker afbakening van taken dan de 
commissie nu voorstaat. 
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De Duitse regeling 

Of de door de commissie voorgestelde regeling 
inbreuk maakt op de fair trial-vereisten is een andere 
vraag. Ook op die kwestie gaat het rapport uitdruk-
kelijk in. Met gereserveerde instemming citeert het 
rapport Van Bemmelen, Reding en De Jong, die alien 
wijzen op het spelelement, de `wedstrijd' tussen 
raadsman en O.M. Met Wiling meent de commissie 

een zekere mate van strijd tussen het openbaar 
ministerie en de verdediging, waarbij fouten van het 
openbaar ministerie worden gestraft met het falen van 
de strafvervolging, de kwaliteit van de procesvoering 
ten goede kan komen. Beide partijen worden hierdoor 
geprikkeld oplettend en alert te zijn'. Om die reden 
wijst de commissie dan ook een variant af volgens 
welke de officier van justitie na pleidooi nog de 
mogelijkheid zou hebben de telastelegging aan te 
passen. 

Anderzijds wil de commissie — en voor de duide-
lijkheid van de discussie is dat bevorderlijk — niet 
verhelen dat de verdediging geen garen spint bij haar 
idee, al doet zij daarover nogal luchtig: 'De commissie 
realiseert zich dat haar voorstel (...) de verdedigings-
positie van de verdachte verzwakt. Diens mogelijk-
heden om door een fout of omissie in de telastelegging 
te worden vrijgesproken of ontslagen van rechtsver-
volging worden in dit voorstel enigszins beperkt (...). 
De commissie acht dit bezwaar echter niet opwegen 
tegen de overige belangen die bij de berechting op het 
spel staan, zoals het belang van de waarheidsvinding 
en de belangen van de samenleving en het slachtoffer.' 
(P. 39 .) 

Met dit laatste argument komen wij terug op het al 
in het begin van het rapport genoemde uitgangspunt: 
de noodzaak `maatschappelijke' onvrede weg te 
nemen. Uit de inleiding op het rapport, waar deze 
term wordt gebezigd, blijkt dat de commissie 
aanleiding heeft gevonden om haar taakstelling ten 
opzichte van de in de installatierede van de minister 
van Justitie neergelegd opdracht, uit te breiden naar 
de grondslagproblematiek en terzake met voorstellen 
te komen. Dat zal zijn te verklaren doordat de 
commissie zich rekenschap heeft gegeven van de 
tussentijdse ontwikkelingen in rechtspraak en 
wetgeving, die in enkele gevallen zogenaamd fatale 
vormfouten al van hun `fataal' karakter hadden 
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ontdaan (bij voorbeeld het elimineren van de automa- 
tische beeindiging van de voorlopige hechtenis 
wanneer ter terechtzitting nietigheid van de 
dagvaarding was geconstateerd, artt. 72 lid 6 en 72a 
Sv., wet van 16 april 1992, Stb. 214). 

Het rechtsvergelijkend rapport van Tak en Lensing 
(1992) dat op verzoek van de commissie over de 
vormverzuimenthematiek was opgesteld, houdt zich 
niet bezig met de bevoegdheden ten aanzien van de 
aanklacht in andere rechtsstelsels; dit rapport beperkt 
zich tot de oorspronkelijke taakstelling. Anders zou 
de commissie zich wellicht hebben beroepen op de 
Duitse regeling, krachtens welke de rechter niet alleen 
mag afwijken van de Anklageschrift zoals deze door 
de Staatsanwalt is ingediend, maar bovendien niet 
gebonden is aan de door hemzelf vastgestelde formele 
aanklacht die de inzet vormt van het onderzoek ter 
terechtzitting. (Par. 264 Absatz 1 Strafprozessordnung: 
`Gegenstand der Urteilsfindung ist die in der Anklage 
bezeichnete Tat, wie sie sich nach dem Ergebnis der 
Verhandlung darstellt.') 

lk wil hier slechts aanstippen dat het Duitse systeem 
in ieder geval een andere rolverdeling tussen rechter 
en vervolgende instantie kent dan het Nederlandse. 
Een diepgaand rechtsvergelijkend onderzoek, waarbij 
behalve literatuur en jurisprudentie ook de feitelijke 
gang van zaken, de procespraktijk en -cultuur moet 
worden betrokken, zou heel verhelderend kunnen zijn, 
juist met het oog op de fair trial-gedachte. 1k waag de 
veronderstelling, dat de Duitse optic samenhangt met 
kenmerken van het Duitse strafprocesrecht, die in 
hoge mate verschillen van de Nederlandse wetgeving, 
onder meer in de hoge eisen aan de inhoud van het 
Anklageschrift (Par. 200 StP0), het sterker accent op 
het onderzoek ter terechtzitting en het onmiddellijk-
heidsbeginsel, en de principiele keuze van de wetgever 
voor het legaliteitsbeginsel in plaats van het opportu-
niteitsbeginsel inzake de beslissing over de strafver-
volging (Schaffmeister, 1987). 

De `maatschappelijke onvrede' als ijkpunt 

Hier wil ik wat langer stilstaan bij het begrip 
`maatschappelijke onvrede'. Men kan zich afvragen of 
een dergelijke vage notie richtinggevend mag zijn voor 
de koers die met het strafproces dient te worden 
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gevaren. Het proces is immers een poging het lynchen 
te voorkomen en trekt zich, zo zou men kunnen 
betogen, per definitie niets aan van onvrede onder de 
rechtsgenoten. 

Hierbij moet het doel van het strafproces in de 
beschouwingen worden betrokken. Dat doel bestaat 
niet in de bestrijding van de criminaliteit. Natuurlijk is 
het zo, dat het strafproces een kader schept voor de 
toepassing van het materieel strafrecht, en dat dat 
materieel strafrecht op zijn beurt in het leven is 
geroepen (met inachtneming van een aantal vrij strikte 
beginselen en omgeven door constitutionele 
waarborgen) om rechtsgoederen en rechtsbelangen 
tegen schadelijke en ongewenste gedragingen en 
nalatigheden te beschermen. Dat is een wat deftiger 
formulering dan `bestrijding van de criminaliteit', 
maar het valt niet te ontkennen dat het een het ander 
gedeeltelijk dekt. Gedeeltelijk en niet helemaal, want 
het strafrecht is immers maar een middel uit vele, en 
zeker niet het eerst aangewezen middel (integendeel) 
om de criminaliteit te bestrijden. 

Als men spreekt over het doel van het strafproces 
kan Melai's `polariteie voor een juist begrip goede 
diensten bewijzen. Dat betekent, dat toepassing van 
strafprocesrechtelijke regels steeds moet zijn georien-
teerd op de eisen van de rechtsstaat. Toepassing van 
dwangmiddelen, maar ook handhaving van 
vormvoorschriften, worden dus beheerst door het 
recht: geschreven en ongeschreven, nationaal en inter-
nationaal recht. Het recht beoogt het garanderen van 
de rechtsvrede, dat wil zeggen het voorkOmen van 
eigenrichting. Voor dat doel moet het strafproces 
uiteraard ook geoutilleerd zijn. In die zin is de factor 
van de `maatschappelijke onvrede' een volkomen 
legitiem uitgangspunt. Grote onvrede kan verlies aan 
legitimiteit betekenen; verlies aan legitimiteit kan op 
zijn beurt leiden tot stagnaties in de rechtshand-
having. 

Toch ben ik het niet eens met de wijze waarop het 
rapport Recht in vorm de maatschappelijke onvrede te 
berde brengt. Het dreigend legitimiteitsverlies — als 
daarvan sprake is — dient in eerste instantie op andere 
wijze te worden bestreden dan door verslechtering van 
de rechtsbescherming en door afbreuk te doen aan de 
fairness. Aanslagen op de positie van de verdachte en 
de verdediging zullen op hun beurt ook uitlopen op 
`maatschappelijke onvrede' en verlies aan legitimiteit, 
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op een gevoel van (rechts)onzekerheid en onbehagen 
bij de burgers. Een groot vertrouwen in de rechter is 
daartegen een onvoldoende remedie, zeker als de 
rechter — zoals in het voorstel van de commissie 
terzake van het grondslagstelsel — een vaag 
omschreven bevoegdheid wordt toegekend. Op dit 
punt signaleer ik daarom een duidelijke breuk in de 
benadering van de commissie tussen het gedeelte over 
de overige vormverzuimen en de voorlopige hechtenis 
enerzijds, en dat over de telastelegging en het grond-
slagstelsel anderzijds. Opmerkelijk is in dit verband 
overigens, dat bij de voorstellen van de commissie 
over de toetsing van de verlenging van de voorlopige 
hechtenis wel minderheidsstandpunten zijn ingenomen 
(een viertal), terwij1 dat bij de naar mijn mening veel 
ingrijpender voorstellen over het grondslagstelsel, 
waar de commissie unaniem van mening is dat een 
inbreuk wordt gemaakt op de positie van de 
verdachte, niemand een minderheidsstandpunt heeft 
ingenomen. 

Ten slotte 

De commissie Moons — althans voor zover dat naar 
voren komt uit het rapport Recht in vorm — is vooral 
realistisch. Zij stelt vast dat het geen zin heeft om 
door middel van wetgeving een bedding te graven als 
het water van de rechtspraktijk toch zijn eigen, soms 
onvoorspelbare weg gaat. Daar zit zeker een goede 
kant aan: voor schijnzekerheid koopt niemand iets. 
Het is onmiskenbaar zo dat de wetgever van 1926 het 
begrip formele nietigheid en de consequenties daarvan 
niet goed heeft doordacht, en misschien in die periode 
ook niet goed heeft kunnen doordenken. Maar er 
moet voor gewaakt worden dat de wetgever onder 
invloed van `maatschappelijke onvrede', een begrip 
dat ik hierboven in een kritisch licht heb gesteld, aan 
het stroomlijnen slaat en vervolgens de rechter, onder 
vergelijkbare druk, zijn grotere vrijheid te zeer in het 
nadeel van de rechtspositie van de verdachte gaat 
invullen. In het rapport Recht in vorm is daartegen te 
weinig tegenwicht geboden, hetgeen naar mijn mening 
met name blijkt nit het voorstel met betrekking tot de 
`tyrannie der telastelegging'. 
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Ook zonder Moons een beter 

openbaar ministerie 

mr. J.C.M. Couzijn* 

Inleiding 

De minister van Justitie is al jaren in discussie met 
het openbaar ministerie over de vraag wie welke 
bevoegdheden heeft bij de rechtshandhaving. Een 
interessant gesprek voor juristen dat echter voor de 
kwaliteitsverbetering in de praktijk van de rechtszaal 
tot nu toe weinig heeft opgeleverd. De burger krijgt 
niet meer recht voor zijn geld als men blijft praten; hij 
heeft belang bij duidelijkheid over wie hij waarop kan 
aanspreken. Als hij nu wordt gedagvaardt met een 
papier dat niet voldoet aan de wettelijke eisen van 
duidelijkheid, is de officier van justitie in het openbaar 
verantwoordelijk voor die fout. Maakt die officier 
meer fouten van dat type dan is de hoofdofficier van 
justitie, en uiteindelijk de minister, ervoor verant-
woordelijk wanneer hij, zonder uitzicht op een 
verbeterd functioneren, wordt gehandhaafd. Het is 
duidelijk wie op fouten kan worden aangesproken. De 
negatieve consequenties van een foute dagvaarding 
zijn soms op te vangen door opnieuw te dagvaarden. 
De verontwaardiging bij het slachtoffer die de 
verdachte op vrije voeten gesteld ziet, is niet meer 
ongedaan te maken, maar een persoonlijk excuus van 
de officier kan iets goedmaken. Wetswijziging is er 
niet voor nodig. 

Het doel van de commissie Moons was te komen tot 
een betere wetgeving door een verheldering van de 
wettelijke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit 
van de rechtspleging. Maar het leven in het Paleis van 
Justitie is sterker dan de leer van de wet: kwaliteit is 
afhankelijk van de mensen die de wet hanteren en een 
betere wet zorgt niet automatisch voor verbetering 

* De auteur is als advocaat-generaal verbonden aan het 
gerechtshof Den Haag. 
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van die kwaliteit. Zeker niet als de adviezen van de 
commissie Moons politick worden vertaald als 
`verzachting' van de wettelijke eisen waaraan de officier 
van justitie moet voldoen. Dan maskeert men de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit waar de burger 
recht op heeft. Die loopt het risico dat het openbaar 
ministerie minder werk maakt van zijn kwaliteitszorg 
en dat het ministerie de kans aangrijpt om te bezui-
nigen op de rechtspleging. Nog even en een minder 
goed betaald administratief medewerker kan het 
zittingswerk overnemen van de °Meier, met door de 
tekstverwerker voorgebakken dagvaardingen: een 
kwestie van je houden aan de richtlijnen voor strafeisen 
en je richten naar de rechter die de fouten in je dag-
vaarding we! wegplamuurt. Als een burger, die slacht-
offer of verdachte is, dan wil klagen over de vervolging 
moet hij, als de fout niet lag aan de tekstverwerker, bij 
die rechter zijn. Maar ja, die is onafhankelijk. 

De burger van nu wil niet alleen kwaliteit in de 
vorm van een dagvaarding die deugt en iemand die hij 
daarop kan aanspreken, maar hij wil ook weten 
waarom hij terecht staat. Daarom luistert het nauw 
hoe het openbaar ministerie en de minister van 
Justitie met de adviezen van de commissie Moons 
omspringen. Het belang hiervan wordt gefilustreerd 
door het volgende voorbeeld. 

Het ministerie van Justitie komt op dit moment geld 
tekort, onder meer als gevolg van de plannen om 
extra cellen te bouwen. Dus heeft het ministerie aan 
het openbaar ministerie gevraagd om een gat van 
enige tientallen miljoenen te helpen dichten door extra 
processen-verbaal te laten opmaken voor snelheids-
overtredingen, hoewel er geen aanwijzingen zijn dat 
de verkeersveiligheid ernstig in de knel komt als de 
politie die niet zou opsporen. Als straks de burger 
voor de rechter staat omdat hij op de snelweg dertig 
kilometer te hard reed, ziet hij de °Meier van justitie 
niet als iemand die het recht handhaaft, maar als 
zakkenvuller die een tik op zijn neus verdient van de 
onaffiankelijke rechter. 

De oplossing van deze kwaliteitsdilemma's is 
gelegen in twee zaken die niet worden aangepakt door 
de adviezen van de commissie Moons over te nemen, 
te wijzigen of af te wijzen. Ten eerste moet duidelijk 
worden wie voor wat de verantwoordelijkheid heeft. 
Ten tweede moet het openbaar ministerie beter gaan 
werken. 
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In dit artikel wordt, tegen de achtergrond van de 
adviezen van de commissie Moons, geschetst hoe het 
er voorstaat met de duidelijkheid tussen de minister 
van Justitie en het openbaar ministerie, en met de 
kwaliteit van het management binnen het openbaar 
ministerie. Vervolgens worden enige voorstellen voor 
verbetering gedaan. 

Meer duidelijkheid en beter management 

De minister van Justitie is tegenover het parlement 
verantwoordelijk voor de rechtszorg binnen bepaalde 
financiele grenzen. Hij bepaalt waar het recht in de 
knel komt van de financien en tot op welke hoogte hij 
dit aanvaardbaar vindt. De minister mag niet van het 
openbaar ministerie verlangen dat het politieke 
problemen oplost. De officier van justitie hoort in het 
proces van rechtshandhaving zijn werk correct, naar 
geweten en in het openbaar te doen, maar dient ook 
zijn beperkingen te beseffen. Hij gaat niet over de 
financien en heeft als advocaat van de samenleving 
geen politieke opvattingen te verdedigen. Hij kan zijn 
verantwoordelijkheid op de zitting ook niet afschuiven 
op het ministerie. 

Een heldere gang van zaken, die nu al nodig is, zal 
in elk geval niet meer te omzeilen zijn als de 
commissie Wiegel zijn zin krijgt met de zogenaamde 
kerndepartementen en de zelfstandige uityperingsorga-
nisaties (Wansink, 1993). Zo'n situatie is wat justitie 
betreft niet te sturen door het openbaar ministerie 
maar wel door de Minister, gecontroleerd door het 
parlement en de rechter en geadviseerd door het 
openbaar ministerie. Dat is volgens mij helemaal niet 
onaanvaardbaar, mits de discussie over de verschil-
lende belangen maar in het openbaar plaatsvindt. Als 
het openbaar ministerie op dit punt zelf ophoudt met 
openbaar te zijn of zich de mond laat snoeren, wordt 
het naast een machtig (Schalken, 1993b) ook een 
gevaarlijk staatsorgaan. Financiele of politieke 
belangen gaan dan het recht beheersen, niet in het 
openbaar, maar in achterkamertjes. Voor een 
bijzondere uitvoeringsorganisatie als de rechterlijke 
organisatie kan dat in elk geval niet: de rechter en het 
openbaar ministerie bewaken het recht en niet de 
staatskas. 

Een tweede punt waarop de commissie Moons, 
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gezien haar taakopdracht, niet kon ingaan, is de 
kwaliteit van het management van het openbaar 
ministerie. Als dat niet beter wordt, zal de neiging van 
het ministerie van Justitie om een ruk aan het stuur 
van het openbaar ministerie te geven groot blijven. En 
zolang de kans op zulke ingrepen groot blijft, zal 
binnen het openbaar ministerie het gevoel blijven 
bestaan dat het niet uitmaakt of er wel of geen 
kwaliteit wordt geleverd. Het eigen verantwoordelijk-
heidsgevoel zakt weg en de bureaucratic krijgt de 
overhand (Schalken, I 993a). 

Goed management begint bij duidelijkheid aan de 
top. Dat betekent dat de verbetering van het 
management alleen kan slagen als de relatie tussen 
minister en openbaar ministerie tot tastbare duide-
lijkheid leidt. Welke nieuwe wetgeving men ook 
invoert om het openbaar ministerie te ontlasten, deze 
zal een blokkade voor vernieuwing blijken als de 
schoonmaak op deze twee punten — meet duide-
lijkheid en beter management — niet eerst plaatsvindt. 
En voor een schoonmaak geldt: van boven naar 
beneden, eerst de plafonds en dan de vloeren. In de 
politiek dient men te beseffen dat kwaliteitswinst in de 
strafrechtspleging alleen kan worden behaald als men 
verder kijkt dan de adviezen van de commissie Moons. 

Explicitering van dilemma's 

Een stevige organisatie kent haar doel en handelt 
daarnaar. In 1986 zag het gehele openbaar ministerie 
als belangrijkste knelpunt in de organisatie het 
ontbreken van duidelijkheid tengevolge van het 
ontbreken van een systematische discussie over de 
doelstellingen van het openbaar ministerie 
(Werkgroep Structuur Openbaar Ministerie). Het is 
nu 1993 en nog steeds is in het handelen van het 
openbaar ministerie niet duidelijk welke missie, visie 
of doelstellingen de organisatie voor zichzelf ziet en 
wie de klanten zijn die daarbij horen. De praktijk is 
dus dat het openbaar ministerie achter de doelen 
aanloopt die het ministerie van Justitie, het openbaar 
bestuur, de politie en de rechter aangeven. Die 
instanties ziet het openbaar ministerie blijkbaar als 
`klane. 

In 1986 leidde dit nog tot ergernis over 'de politieke 
waan van de dag', `gebruiksvoorwerp worden van het 

58 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 8, 1993 



bestuur', `verzelfstandiging van de politie'. Deze 
ergernis heeft echter niet geleid tot een eigen visie op 
de taken die men heeft tegenover de burger. De 
burger ziet het openbaar ministerie beleidsplannen 
maken ter uitvoering van de plannen van anderen. De 
discussie over duidelijke verantwoordelijkheden tussen 
de minister en de organisatie van het openbaar minis-
terie wordt gevoerd in termen van juristen onder 
elkaar. Die discussie ging tot nu toe over artikel 5 van 
de Wet op de Rechterlijke Organisatie: de aanwij-
zingsbevoegdheid van de minister richting openbaar 
ministerie. De slag is eind jaren tachtig geleverd rond 
het voorzitterschap van de vergadering van procu-
reurs-generaal en ging langs de kern heen. Het eerste 
hoofdstuk van het Jaarverslag Openbaar Ministerie 
1992, over `beleidsvorming door het openbaar minis-
terie', maakt nog niet duidelijk wat de politieke 
verantwoordelijkheid van de minister van Justitie in 
dat beleid betekent. Hoe ziet het management van het 
openbaar ministerie deze factor, als men de organi-
satie wil `aansturen'? 

Voor de burger is dit alles erg onduidelijk. In de 
rechtszaal denkt hij in de persoon van de officier van 
justitie van doen te hebben met een boodschapper van 
een minister die geld tekort komt. De individuele 
officier van justitie die voor honderdduizend extra 
snelheidsovertredingen een ingang bij de rechter 
vraagt, kan deze indruk slechts wegnemen door 
duidelijk te maken wat het openbaar ministerie als 
beleid verstandig vond en wat men politiek besloten 
heeft. Het verschil daartussen behoort niet 
weggemoffeld te worden. 

Een dergelijke explicitering zou niet nieuw zijn. Een 
precedent ervan deed zich voor in Haagse strafzaken 
over niet-joodverklaringen, waar het openbaar minis-
terie vervolging niet haalbaar vond en twee opeenvol-
gende ministers deze politiek toch wenselijk achtten. 
Daarom is tot de hoogste rechter doorgeprocedeerd 
(Hoge Raad, 1984, NJ 1985, 531) en is de nodige 
jurisprudentie ontstaan. De officier heeft in die zaken 
in het openbaar duidelijk gemaakt waarom veroor-
deling niet op haar plaats was en vervolgens, om 
doorprocederen mogelijk te maken, toch een 
geldboete geeist. Of de rechter dan bereid is jurispru-
dentie te vormen, helpt de staatskas te vullen, het 
openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaart of een 
andere straf dan geeist meer op zijn plaats vindt, is 
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zijn verantwoordelijkheid. De appelrechter en de 
cassatierechter zijn er om zijn werk weer te toetsen. 

Helderheid over wie voor wat staat is nodig om te 
voorkomen dat het openbaar ministerie buiten de 
openbaarheid wordt gebruikt of toelaat dat de 
toegang tot de rechter wordt gebruikt of juist bewust 
niet wordt gebruikt voor doeleinden die buiten de 
rechtshandhaving liggen. Bij vaagheid op dit punt zou 
de burger terecht boos worden. Daarom hoort deze 
kwestie thuis in het programma van elke politieke 
partij die veiligheid en recht belangrijk vindt. Het 
hoort ook een plaats te krijgen in het pleidooi van de 
advocaat die het werk van de officier van justitie tegen 
het licht houdt. 

Cellentekort, fouten en oude zaken 

De taken van het openbaar ministerie zijn er niet 
eenvoudiger op geworden. De publieke belangstelling 
is groot en iedere fout is er een teveel. De zware 
criminaliteit is een black box, criminelen ontvluchten 
en justitie heeft cellen tekort (Kruyer, 1993). 

Procureurs-generaal weten al sinds het begin van de 
jaren tachtig dat er grote aantallen verdachten, die 
men voor hun berechting wil opsluiten, worden 
weggestuurd wegens gebrek aan cellen. Toch kreeg de 
Amsterdamse °Meier van justitie die dit jaar door de 
politiek een fout bij het wegsturen werd verweten, 
vanuit zijn eigen organisatie in het openbaar geen 
ondersteuning. Een heel rustige en gedegen collega 
van hem overwoog tien jaar geleden al ernstig om alle 
op vrijdag in Den Haag geselecteerde wegzendklanten 
in een politieauto van het parket voor de voordeur 
van het ministerie van Justitie te parkeren en de 
sleutel bij de portier af te geven met het verzoek het 
detentieprobleem op te lossen. Had hij het maar 
gedaan. Dan zou het openbaar ministerie direct 
duidelijk hebben gemaakt dat het onverantwoord 
beleid was om tot oktober 1993 te wachten met het 
invoeren van een goed functionerend celreserverings-
systeem en een piketambtenaar voor het onderbrengen 
van gedetineerden na afloop van de normale 
werktijden. Tussen 1990 en 1993 is het aantal 
heenzendingen wegens plaatsgebrek gestegen van 857 
tot 3091 (minderjarigen niet meegeteld). In 1993 is tot 
15 juli al een aantal van 2388 bereikt (ministerie van 
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Justitie, juli 1993). 
Praktijkproblemen, zoals het cellengebrek, kunnen 

niet meer worden verdoezeld. Het openbaar ministerie 
moet ophouden door te modderen, als blijkt dat de 
middelen om goed te werken ontbreken. Zo konden 
de Israelieten in Egypte ook niet dezelfde prestaties 
leveren (stenen maken) toen ze zelf voor de middelen 
(stro) moesten zorgen (Exodus 5: 10-12). De minister 
is ervoor om van dit soort feiten en gevolgen correct 
en tijdig op de hoogte gebracht te worden. Het blijft 
zijn zaak of en hoe dit wordt opgelost. Het openbaar 
ministerie kan zijn verantwoordelijkheid niet 
overnemen, maar heeft de taak hem met die rol te 
confronteren als het parlement of het ministerie dit 
niet doet. 

Met de voorraden oude strafzaken is het in feite 
niet anders. Eigenlijk was er een openbaar belang 
gediend toen in 1991 naar buiten kwam dat er af en 
toe zaken de mist ingingen, omdat zij in termen van 
het Verdrag van Rome (artikel 6) te oud waren om 
iemand als verdachte nog mee lastig te vallen. Zo'n 
probleem hoort niet te worden weggestopt in een 
overbelaste en onvoldoende gemoderniseerde organi-
satie, maar te worden voorgelegd aan de verantwoor-
delijke minister. Als dat tijdig was gebeurd, had men 
de maatregelen die inmiddels effectief zijn gebleken, 
eerder kunnen invoeren. 

In 1986 vroeg ik een buitenstaander uit het 
openbaar bestuur hoe hij de kwaliteit van het 
openbaar ministerie zou verbeteren. `Beleidspretenties 
terugschroeven en automatisering binnenkruien', 
vertelde hij. Het laatste is in elk geval niet gebeurd. 
Over het aantal vormfouten heeft de commissie 
Moons geen cijfers gegeven, omdat de minister 
daarnaar niet had gevraagd. Politiek gezien, ligt het 
wel voor de hand dat de wetgever, alvorens wijzi-
gingen te overwegen, nagaat hoe groot het probleem 
eigenlijk is en of dit niet langs minder verstrekkende 
weg dan wetswijziging effectiever kan worden 
opgelost. Opvallend is dat soms pas nadat iemand 
wegens overschrijding van een termijn in vrijheid 
moest worden gesteld, initiatieven op gang kwamen 
om de administratieve organisatie in kaart te brengen. 
Standaardprocedures voor termijnbewaking bleken in 
dat deel van de 0.M.- organisatie niet te bestaan of in 
elk geval niet te werken. Mochten de adviezen van de 
commissie over de toepassing van de voorlopige 
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hechtenis worden overgenomen, dan wordt een goede 
termijnbewaking nog belangrijker dan nu, omdat dan 
verschillende termijnen mogelijk zijn. 1k hoop dat 
tegen die tijd de automatiseringsfaciliteiten voldoende 
werken. Wetgeving helpt op dat gebied dan niet meer. 

Menselijke gebreken 

Gebreken in de uitvoering van taken zijn soms 
begrijpelijk als men kijkt naar het functioneren van de 
mensen in een organisatie. Dagelijks kun je je verwon-
deren over de manier waarop het openbaar ministerie 
zich naar buiten toe gedraagt of posities inneemt. 
Men lost problemen van anderen op, zegt niet wat 
men denkt en verliest uit het oog wat men zelf wel 
voor elkaar kan krijgen. Zo gaat een officier van 
justitie in alle ernst vergaderen met politie en bestuur 
over de vraag of men degene, die erin slaagt een 
wielklem — zonder reguliere betaling — van zijn auto af 
te krijgen, strafrechtelijk kan aanpakken op grond 
van artikel 184 Wetboek van Strafrecht (belemmeren 
van ambtshandeling). Waarom niet vooraf gezegd dat 
de leverancier van de wielklem na een onderhandeling 
met de gemeentelijke opdrachtgever maar een betere 
versie moet produceren? 

Een ander voorbeeld is de advocaat-generaal die, na 
een vrijspraak door de rechtbank voor de zitting in 
hoger beroep, een gesprek voert met een slachtoffer 
dat niet begrijpt waarom er is vrijgesproken. Hij 
vertelt welke straf hij zal eisen en vraagt hoe het 
slachtoffer er aan toe is. Waarom zegt hij niet dat een 
veroordeling onzeker is, omdat het bewijs zo 'dun' is, 
maar dat hij met de officier van justitie toch alles op 
alles wil zetten? 

Een derde voorbeeld: Een hoofdofficier van justitie 
wijst in het driehoeksoverleg met de burgemeester en 
de korpschef de aanvoer van grote hoeveelheden 
snelheidsovertredingen af omdat er volgens hem te 
weinig zittingscapaciteit bij de rechtbank is. Waarom 
niet aangeboden wat er wel kan worden verwerkt, 
onder voorwaarde dat de gemeente er voor een 
bepaalde datum voor zorgt dat de weg waar zoveel 
wordt geverbaliseerd minder `snel' wordt gemaakt? 

Om allerlei redenen nemen mensen geen verant-
woordelijkheid, zeggen ze niet wat ze vinden en doen 
ze niet wat ze zeggen. Omdat ze bang zijn om te 
zeggen dat ze onzeker zijn, door de ander aardig 
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gevonden willen worden en niet voor zichzelf durven 
opkomen of durven laten zien dat ze ook gevoel 
hebben. Ook bij het openbaar ministerie blijkt een 
aantal huis-tuin-en-keukenregels overtreden te 
worden. Omdat er mensen werken die gewend zijn de 
vinger op de zere plek van anderen te leggen, is het zo 
lastig hen te laten zien wat zij zelf beter zouden 
kunnen en moeten doen. Toch is dat de taak bij 
uitstek van het management in de organisatie. 

Managen per richtlijn 

Een landelijke conferentie van het openbaar minis-
terie over `alles moet anders' (Van Schie, 1993) stemt 
verdrietig, omdat we weten dat het publiek maken van 
de noodzaak tot verandering niet noodzakelijkerwijs 
ook verandering meebrengt. Als het openbaar minis-
terie zijn energie uitsluitend steekt in het halen van 
`streefniveaus', zoals de `optimale handhavingsmix' en 
in het sturen van `planningsprocessen' en het maken 
van `managementafspraken', zal bureaucratie zijn lot 
zijn (Schalken, 1993a). Mensen voelen zich bekneld en 
minderwaardig. De vakmensen bij het openbaar 
ministerie begrijpen niet waarom zij een groot deel 
van de tijd bezig moeten zijn met opschrijven wat er 
zou moeten gebeuren, in plaats van dat ook daadwer-
kelijk te laten gebeuren: rechtsbescherming bieden 
waar nodig, op een soepele manier zoals een moderne 
rechtsstaat eist. 

Omdat volgens diezelfde rechtsstaat de minister van 
Justitie moet kunnen bepalen hoe het openbaar minis-
terie de resultaten levert die hij wil hebben, is het 
nodig toe te zien op de kwaliteit van de mensen, die 
het belangrijkste kapitaal vormen van de rechterlijke 
organisatie (meer dan 50% van de begroting voor 
rechtspleging; Staatsblad, 1993, P.  266), en op de 
kwaliteit van het management, dat verantwoordelijk is 
voor een goede inzet van dat kapitaal. Formeel 
gesproken, heeft de minister deze stuurmogelijkheden 
al, doordat hij de benoemingen in de hand heeft. 
Sturen op hoofdlijnen betekent echter vooral contro-
leren, luisteren en suggesties doen en pas als dat niet 
meer helpt ingrijpen in het personeelsbeleid van de 
managers bij het openbaar ministerie. 

De gebreken van het huidige management zijn 
duidelijk, maar men vindt het binnen het openbaar 
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ministerie moeilijk deze hardop te noemen. Men beseft 
niet dat ook de beste manager behoefte heeft aan 
reacties op zijn functioneren. Zelfs al doet hij zijn best, 
het kan altijd beter en luisteren kan nooit kwaad. De 
organisatie van het openbaar ministerie heeft geen 
behoefte aan een directeur (Van Steenderen, 1993) die 
zich bedient van formele macht om leiding te geven. 
Er hoeven geen richtlijnen te komen zonder dat tegelij-
kertijd een visie is ontwikkeld op de problemen en de 
mogelijke oplossingen daarvoor. Het vak moet door 
initiatieven van de top verder worden ontwikkeld. 
Afgezien daarvan zou het de top niet misstaan zich, 
met of zonder directeur, ernstig te bekommeren om de 
mensen, hun werkomstandigheden en hun persoonlijke 
wensen en onzekerheden. 

Van management op hoofdlijnen — dus afgezien van 
de situatie op de werkvloer van sommige parketten — 
is op dit moment nog geen sprake. Visies op vakin-
houdelijke problemen en oplossingen worden te vaak 
direct in de etalage gezet, soms in richtlijnformule of 
in de vorm van convenanten, nog voor de mensen die 
voor de praktijk staan iets van de haalbaarheid of 
wenselijkheid hebben kunnen laten zien. Soms heeft 
men wel iets kunnen zeggen, maar niet willen 
reageren, onder het moedeloze motto `ze doen maar, 
naast al die andere prioriteiten'. Het effect van zo'n 
richtlijn of convenant binnen de 0.M.-organisatie is 
dan, voorspelbaar, nihil, omdat de betrokkenheid bij 
het beoogde resultaat en bij de controle op het 
bereiken van dit resultaat er niet is: men voelt zich 
niet verantwoordelijk. In die gevallen heeft de top de 
gemakkelijkste weg gekozen: formeel commitment 
regelen zodat er op het oog kan worden afgerekend 
als de Tweede Kamer vragen stelt. Jammer dat de 
vragen er soms net naast zitten. 

Zo valt te vrezen dat de nieuwe Richtlijn discrimi-
natiezaken d.d. 1 juli 1993 — waarin later nog even 
expliciet de discriminatie naar geslacht is opgenomen 
— geen verbetering in de bestaande situatie zal 
betekenen. Niet omdat sommigen menen dat de 
wetgeving niet sluitend is (Van der Neut en Wedzinga, 
1993), maar vooral omdat niet duidelijk is welke visie, 
welk beleid en welk plan (wat wordt wanneer en hoe 
bereikt) de procureurs-generaal voor ogen hadden bij 
deze richtlijn. Je kunt dus nooit echt afrekenen, als 
gediscrimineerde burger. 
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Oplossingen 

De missie 

Om te weten wie waarvoor verantwoordelijk is in de 
relatie tussen minister en openbaar ministerie, is het 
nodig dat het openbaar ministerie een eigen missie 
heeft. Dan weet iedereen wat de organisatie wet en 
niet doet en wat het openbaar ministerie wil 
betekenen (Koning en Bos, nog te publiceren). Dan 
wordt ook duidelijk wat de marges zijn waarbinnen 
politieke discussies zich kunnen afspelen en waar de 
minister staat met zijn missie. Voor de burger als 
gebruiker van het recht is nodig dat het openbaar 
ministerie handelt volgens een eigen duidelijke missie 
die van tevoren bekend is. De minister van Justitie 
hoort politiek in het openbaar al op hoofdlijnen 
duidelijk te maken wat hij van het openbaar minis-
terie verwacht (inhoud) en hoe hij de resultaten tot 
stand wit laten komen (proces). 

De externe missie van het openbaar ministerie kan 
zijn: een bijdrage leveren aan een manier van straf-
rechtspleging, waar de burger zich in verschillende 
situaties (als verdachte, getuige en slachtoffer) recht-
matig en doeltreffend behandeld voelt. 

De interne missie kan zijn: het creeren en in stand 
houden van een professioneel klimaat, waar kwaliteit 
en zelfstandig denken en handelen voorop staan, waar 
aan alle medewerkers uitdagend werk, opleidingsmo-
gelijkheden en ontplooiingskansen worden geboden en 
waar moderne informatietechnologie wordt toegepast. 
De interne missie zou men eens uit de sfeer van `klus 
voor de Directeur Gerechtelijke Ondersteuning' 
kunnen halen, omdat de wijze waarop je de mensen in 
het openbaar ministerie behandelt, een eigen lijnver-
antwoordelijkheid betreft. 

De manier waarop het openbaar ministerie moet of 
wit werken wordt bepaald door de visie die men heeft: 
randvoorwaarden vanuit de eigen organisatie (kijk op 
het vak, cultuur, imago) en vanuit de omgeving 
(maatschappelijke opvattingen, bezuinigingsoperaties). 
Op grond van die visie wordt `beleid' gevormd, een 
verzameling vooraf genomen beslissingen, dat met 
hulp van een 'plan' — met doelen en doelstellingen — in 
concrete acties wordt omgezet. Je moet dan wet weten 
welke resultaatgebieden en produkten je voor ogen 
hebt. In dat kader passen dan de bedrijfsprocessen, de 
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richtlijnen en de procedures, die in de huidige situatie 
soms zomaar gelanceerd worden, vanuit de doelstel-
lingen van anderen. 

Als de minister miljoenen extra nodig heeft, kan dat 
voor hem reden zijn een genuanceerd verkeershandha-
vingsplan van het openbaar ministerie (tijdelijk) niet 
te laten uitvoeren. In zijn afweging speelt natuurlijk 
mee dat het openbaar ministerie een betrouwbare 
partij moet zijn in de onderhandelingen met politic en 
bestuur. Deze partners zullen zich niet laten verleiden 
tot zaken doen met een openbaar ministerie dat 
wegens onvoorspelbare en onzichtbare politieke 
prioriteiten van bovenaf wordt gestuurd. De minister 
bepaalt of het verstandig is af te wijken van de visie 
van het openbaar ministerie, omdat hij daarvoor in 
het openbaar verantwoordelijk is. Het parlement in 
het algemeen en de rechter in het individuele geval 
bepalen wat zij van het beleid van de minister vinden 
en verbinden daar consequenties aan. Het openbaar 
ministerie heeft als groep vervolgingsdeskundigen zijn 
advieswerk gedaan door een moderne missie te 
maken, in dit voorbeeld op verkeersgebied. 

De procureurs-generaal kunnen het uitwerken van 
een missie, een visie en de doelstellingen van het 
openbaar ministerie voor hun rekening nemen. 
Daar is geen eigen formeel vergaderforum voor 
nodig (Schalken, 1993c); een rechte rug is vol-
doende. 

Een eenmalige, algemene missie en de praktische 
uitwerking daarvan zijn echter niet voldoende om 
voor de burger steeds duidelijk te maken waar het 
openbaar ministerie per beleidsonderwerp voor staat. 
Bij de rechtshandhaving op verkeersgebied bij 
voorbeeld is dat op dit moment wel duidelijk, hoewel 
andere belangen (zoals financiele of politieke) dit 
kunnen doorkruisen. Voor alle belangrijke onder-
werpen (zoals milieu, corruptiebestrijding, fraude, 
diseriminatie, euthanasic, veel voorkomende crimina-
liteit) zou het openbaar ministerie met een zekere 
regelmaat (aangepast aan de realiteit) zo'n handha-
vingsvisie moeten formuleren die past in zijn algemene 
visie. Er hoort een verslag bij van wat hiervan 
terechtkomt en van de zaken waarvoor het openbaar 
ministerie geen garanties kan geven, omdat anderen 
daarvoor verantwoordelijk zijn. 
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De klant 

De klant van het openbaar ministerie is de burger, u 
en ik. De burger als verdachte die een eerlijk straf-
proces wil, waarin zijn rechtsbescherming misschien 
van rubber is (Coornhertliga, 1993), maar daarom 
ook veerkrachtig. De burger als belastingbetaler die 
mag rekenen op bescherming van de overheid als hij 
zelf voldoende heeft gedaan om geen slachtoffer van 
crimineel gedrag te worden. En de burger die zich nog 
net uit berekening of gebrek aan lef aan de regels 
houdt: de zwevende grijze muis. Hij moet regelmatig 
in zijn gevoel worden bevestigd dat hij aan de goede 
kant van de rode streep staat. Wij weten niet precies 
hoeveel er van elk type burger in de vele criminele 
marktsegementen zijn en hoe deze aantallen veran-
deren in de tijd. Zicht op het criminaliteitsbeeld is een 
eerste vereiste als je wilt bepalen of je aan de wensen 
van die verschillende typen burgers iets wilt doen en 
hoe dat zou kunnen. 

Het lokale openbaar ministerie heeft hiervoor al wat 
instrumenten bij de hand. De politieministers hebben 
door hun stimuleringsbeleid sinds 1987 voor een 
landelijk dekkend netwerk van misdaadanalisten bij 
de politie gezorgd. Deze kunnen de besluitvorming 
over de politie-inzet vergemakkelijken: een kwestie 
van de juiste vragen stellen bij de jaarlijkse politiebe-
groting. Als de regiochef net het Bureau Misdaad-
analyse heeft opgeheven, heeft hij een probleem, niet 
het openbaar ministerie. 

Alternatieve adviezen 

Om de kwaliteit waar te maken die het openbaar 
ministerie in zijn missie nastreeft zijn er ook zonder de 
adviezen van de commissie Moons vele kansen te 
grijpen, die nu blijven liggen. Ik noem enkele 
mogelijkheden. 

— Grenzen verleggen van bestaande wetgeving 
Het aantal gevallen waarin het openbaar ministerie 

op dit moment hoger beroep of beroep in cassatie 
aantekent is klein. In 1992 ging het openbaar minis-
terie slechts in enkele tientallen zaken in cassatie. De 
burger kan zich terecht afvragen waarom dit rechts-
middel niet wordt gebruikt om actuele problemen in 
de strafrechtspleging te helpen oplossen. Als 
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bestaande wetgeving beter wordt uitgespit, is nieuwe 
wetgeving wellicht niet nodig, en als de hoogste 
rechter zegt dat de bestaande wet niet toereikend is, is 
het politiek gezien eenvoudiger om steun te krijgen 
voor een aanpassing. ledereen is er bij gebaat als het 
openbaar ministerie actiever kijkt naar zaken die zich 
lenen voor test-cases op vooraf bepaalde rechtsge-
bieden, zoals de gevolgen van de privacywetgeving 
voor de rechtmatigheid van de opsporing, de gaten in 
de milieuwetgeving, de praktijk van de Plukze-
wetgeving. 

Sinds de Hoge Raad in de eerste computerfrau-
dezaak (1991, NJ 1991, 668) de procureur-generaal bij 
het Haagse Hof ook ontvankelijk vond in cassatie, 
ondanks het feit dat het openbaar ministerie in hoger 
beroep zijn zin had gekregen, liggen er kansen. Het 
cassatiemiddel van de PG gaf een andere visie weer 
dan in hoger beroep door het O.M. was verdedigd, 
met het doel een standpunt van de Hoge Raad uit te 
lokken. De kernvraag (kan knoeien in een computer-
bestand ook valsheid in geschrifte zijn?) werd beves-
tigend beantwoord, zodat het wetsontwerp 
Computercriminaliteit niet aangepast hoefde te 
worden. Er lijkt ruimte te zijn voor meer rechtsont-
wikkeling door initiatieven van het openbaar minis-
terie, omdat het, in de persoon van de procureur-
generaal bij de Hoge Raad, een zelfstandige opening 
bij de Hoge Raad heeft, los van het cassatieberoep in 
het belang der wet. 

Advocaten-generaal kunnen voor dit onderwerp een 
beleid, een plan en doelstellingen opzetten, die niet in 
de vergadermappen van de ressortelijke commissie-
cultuur hoeven te verdrinken. Er zijn mensen voor 
nodig die hun nek uitsteken, het vak kennen en 
aanvoelen. Het openbaar ministerie heeft geen 
behoefte aan mensen die hier alleen maar les in geven 
of er artikelen over schrijven. Er zijn genoeg officieren 
van justitie die praktijkproblemen in de sfeer van 
opsporing en vervolging kunnen aangeven en 
daarvoor oplossingen kunnen bedenken die het oog 
van de Hoge Raad waard zijn. 

— Zware eriminaliteit 
Elke officier van justitie weet dat hij wordt betaald 

om in elk geval de zware criminaliteit aan te pakken. 
Van die gedrevenheid hoort het openbaar ministerie 
gebruik te maken, in de wetenschap dat het toch een 

68 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 8, 1993 



kwestie wordt van alle hens aan dek. Het mag niet 
meer voorkomen dat men in een aantal opeenvol-
gende jaren ten gevolge van verkeerde metingen niet 
vergelijkbare cijfers gebruikt om beleid vast te stellen. 
Ook moet geen geld meer worden uitgegeven voor de 
oprichting van teams, voordat men goed weet op welk 
criminaliteitsbeeld deze na een aantal jaren kunnen 
worden aangesproken. Als dit beeld op dit moment 
onvoldoende scherp is, dient de minister dat van het 
openbaar ministerie te horen. Versterking van onze 
informatiepositie moet dan de eerste prioriteit hebben 
om zodoende de zware criminaliteit zichtbaar te 
maken en te houden. 

Als het ministerie de investeringen in opsporing en 
vervolging rendabel wil maken, is het niet verstandig 
af te wachten tot er weer criminelen van een zwaar 
kaliber met hulp van buitenaf ontvlucht zijn, voordat 
zij van en naar de zitting met speciaal getrainde 
mensen vervoerd mogen worden. Ontvluchtingskansen 
kan men verkleinen door transporten van gedeti-
neerden overbodig te maken en na te gaan of het 
mogelijk is verhoren op afstand uit te voeren met 
behulp van moderne telecommunicatiefaciliteiten. In 
Australie kent men een experiment met `televerhoor' 
en ook elders in de wereld (bij voorbeeld in 
Noorwegen en Canada) is men hiermee bezig. 

Een aantal hoofdofficieren van justitie zou dit 
werkgebied gezamenlijk moeten aanpakken. Het gaat 
hier immers om een belangrijke verantwoordelijkheid 
van het openbaar ministerie voor het opzetten en 
uitvoeren van opsporingsoperaties, het organiseren 
van goed beveiligde zittingen en het overtuigen van 
het lokaal en regionaal openbaar bestuur van het 
belang van bestuurlijk 'commitment' bij het 
voorkomen van misstanden. Door zelf bestuurlijke 
frisheid in praktijk te brengen in kwetsbare sectoren 
van de samenleving (milieu, horeca, bouw, seksin-
dustrie) voorkomt men niet alleen interne corruptie-
onderzoeken bij overheidsinstanties, maar brengt men 
ook ethische dilemma's, zichtbaar voor de burger, 
buiten muffe achterkamertjes in het openbare debat. 

— Gedragsverandering 
Gedrag verandert alleen als mensen zich bewust zijn 

van de negatieve kanten van hun gedrag en daarin 
zelf verandering willen aanbrengen. Je alleen anders 
gaan gedragen omdat je denkt dat een ander, bij 
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voorbeeld de minister, dat wil, werkt niet. Men gaat 
dan snel weer de font in. Met 'four bedoel ik hier dat 
het openbaar ministerie geneigd is te handelen in 
strijd met regels die nogal gewoon zijn en daarom 
ongeschreven: Los niet andermans problemen op; zeur 
niet, maar pak aan met wat je wel in huis hebt; zeg 
wat je denkt en doe wat je zegt; respecteer de ander 
maar don't try to be liked; begin klein en bouw uit; 
bied eerst zelf en vraag dan pas. 

Het openbaar ministerie is zeker in staat zich anders 
te gedragen, maar moet het eerst zelf anders willen, 
fouten in dit proces durven maken en niet verwachten 
dat de burger of de minister gaat zitten wachten tot 
men klaar is. Wachten tot het management er klaar 
voor is, is in elk geval fataal: dat is immers zelf deel 
van het probleem en kan dus nooit de enige pijler zijn 
voor verandering. ledereen blijft zelf verantwoordelijk 
voor zijn handelen of nalaten, ook al hebben de 
managers bij een noodzaak tot verandering een 
bijzondere verantwoordelijkheid (Peters, 1989). 

— Ballast overboard 
Een advies van Peters luidt: 'Eliminate bureaucratic 

rules and humiliating conditions.' Hi] noemt een 
teveel aan structuur 'management's time bomb' en 
'action-destroying devices' die niet passen bij de 
behoeften van vandaag. Een studie van het openbaar 
ministerie op dit moment zou hem de nodige aanwij-
zingen in handen spelen. Een prijsvraag uitschrijven 
voor de beste ideeen om de bureaucratie en de struc-
turen in het openbaar ministerie af te bouwen, is 
misschien niet eens nodig als een premie wordt gezet 
op het ressort met de meeste verbeteringen in het 
criminaliteitsbeeld (de meeste tevreden burgers dus), 
de meeste vernieuwende initiatieven in de ontwik-
keling van de rechtspraak, het minste ziekteverzuim 
en de minste vergadertijd en reiskosten in een 
bepaalde periode. Landelijke tijd- en kilometersvre-
tende conferenties en naar werk zoekende commissies 
sterven dan vanzelf uit, terwijI er ruimte komt voor 
veranderen in plaats van praten over veranderen. 

Conclusies 

Wetgeving en apparaatzorg gaan hand in hand en 
verantwoord justitieel beleid is steeds en onder alle 
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omstandigheden een tweesporenbeleid, volgens de 
huidige minister van Justitie (Hirsch Ballin, 1991). De 
commissie Moons heeft het wetgevingspoor uitputtend 
bekeken en alternatieven voorgesteld. Het parlement 
zal nu een aantal andere kwaliteitsvragen moeten 
stellen. Zo is een kostenberekening in materiele of 
immateriele zin niet gegeven. Evenmin is bekend hoe 
groot de aantallen vormfouten en verkeerde dagvaar-
dingen precies zijn. Of nieuwe wetgeving dan het 
meest voor de hand liggende middel voor verbetering 
is, lijkt me twijfelachtig. Persoonlijk vind ik een 
slechte dagvaarding of het te lang laten vastzitten van 
een gedetineerde gewoon slecht vakwerk, dat het 
openbaar ministerie zich zou moeten aantrekken. In 
dit verband is het goed te bedenken, dat de rechter-
lijke macht er meestal als de kippen bij is om 
advocaten terecht te wijzen als zij vergelijkbare 
zorgvuldigheidsfouten maken. 

Fundamenteel onderzoek naar de kwaliteit van de 
apparaatzorg en het management binnen de straf-
rechtspleging ontbreekt. Een diagnose is niet gesteld 
en alternatieven zijn niet getest. Wel is wat betreft het 
openbaar ministerie veel geschreven en veel geconfe-
reerd in de vijfentwintig jaar nadat Mostert (1968) 
zijn preadvies schreef. De huidige realiteit toont aan 
dat de strafrechtspleging ook met de bestaande 
wetgeving veel beter kan draaien als twee zaken 
worden aangepakt. Ook een tweesporenbeleid kan 
niet zonder bovenleiding. Daarom moet voor de 
burger per onderwerp van beleid duidelijk zijn wat hij 
van het openbaar ministerie kan verwachten en wat 
de minister van Justitie wil van het openbaar minis-
terie. De burger zal ook van de minister willen weten 
wat zijn doeleinden zijn, om helder te houden wat 
recht is en wat het kost. Het management van het 
openbaar ministerie moet ook zonder aanpassing van 
de wetgeving anders gaan functioneren: duidelijk voor 
anderen, eerlijk tegenover zichzelf en met zo weinig 
mogelijk richtlijnen. 

Van deze zaken ben je niet af door ze bij een ander, 
de wetgever of de rechter, neer te leggen. De verant-
woordelijkheid voor kwaliteit en visie in de vervolging 
hoort niet thuis bij de rechter. Deze heeft genoeg 
zorgen over zijn eigen groeiende verantwoordelijkheid 
in een dynamische maatschappij, waar open normen 
en onzekerheid normaal zijn, zodat niet altijd meteen 
duidelijk is wat nu `reche is, laat staan wat het kost. 
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Herijking vanuit het 

perspectief van de 

advocatuur 

mr. drs. J. Goudswaard en mr. E. van Liere* 

Inleiding 

Bij herhaling becommentarieerde de Algemene Raad 
van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de 
afgelopen jaren de rapporten en adviezen van de 
commissie herij king Wetboek van Strafvordering 
(commissie Moons). Zo ook een aantal daaruit voort-
vloeiende wetsvoorstellen. In het navolgende wordt 
een samenvatting gegeven van de diverse commen-
taren. 

Bij de becommentariering van de rapporten en 
adviezen van de commissie Moons beziet de NOvA 
een en ander vanuit het perspectief van de advocatuur 
of, anders gezegd, van de verdediging in strafzaken. 
Onder verdediging wordt in dit verband verstaan: 
verdachte en raadsman. 

Daarbij neemt de NOvA als vertrekpunt dat de 
functie en de positie van de raadsman worden bepaald 
door het bewaken van de rechten van de verdachte. 
Oftewel: hij is procesbewaker.' Bij dit alles heeft de 
raadsman slechts een belang voor ogen: een eerlijk 
proces voor de verdachte. 2  Een verdachte is geen 
abstract begrip: iedere burger kan van het ene op het 
andere moment deze status krijgen. In het ene geval is 
een lichte verkeersovertreding daartoe de aanleiding, 
in het andere geval gaat het om moord of doodslag. 
Voor alle gevallen is het Wetboek van Strafvordering 
geschreven. 

Dit verklaart waarom de kern van de hierna te 
bespreken commentaren telkenmale luidt dat (begin-
selen van) rechtsbescherming niet zonder meer mogen 
worden opgeofferd aan daarmee strijdige (beginselen 

* De auteurs zijn advocaat, respectievelijk in Den Haag en 
Rotterdam. Beiden zijn lid van de Adviescommissie straf-
recht van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
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van) doelmatigheid van criminaliteitsbestrijding. Voor 
zover dit wel gebeurt, beziet de NOvA de produkten 
van de commissie Moons met kritische reserve. Zulks 
bat onverlet dat de NOvA oog heeft voor het na te 
streven doel van functionele rechtspleging. Echter, voor 
een goede procesvoering is een juiste vorm wezenlijk. 

Wijziging inverzekeringstelling 

Het eerste advies van de commissie Moons is 
gegeven naar aanleiding van het zogenaamde Brogan-
arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) uit I988. De strekking van het Brogan-
arrest komt crop neer dat een vrijheidsbeneming van 
vier dagen en zes uur zonder dat er een 'judge or 
officer authorized by law to exercise judicial power' 
aan te pas komt — zoals bij een inverzekeringstelling — 
in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM).° De minister van Justitie vroeg 
de commissie Moons advies met het oog op de conse-
quenties van het Brogan-arrest voor de regeling van 
de inverzekeringstelling in het Nederlandse recht. 

In maart 1989 rapporteerde de commissie Moons. 
In deze zelfde maand stelde de vergadering van procu-
reurs-generaal (P-G's) een gedragslijn voor het 
openbaar ministerie (0.M.) vast met betrekking tot de 
termijn van inverzekeringstelling2 Deze gedragslijn 
hield in dat de inverzekeringstelling van twee dagen 
ingeval van dringende noodzakelijkheid met een dag 
zou mogen worden verlengd door de officier van 
justitie en dat vOor het einde van de derde dag een 
voorgeleiding voor de rechter-commissaris ter fine van 
bewaring of invrijheidstelling zou dienen plaats te 
vinden. Een en ander is vervolgens in een aantal 
arrondissementen praktijk geworden. 

Een meerderheid in de commissie Moons stelde de 
minister van Justitie voor om een verlengings-
modaliteit van de inverzekeringstelling in te voeren 
voor de duur van drie dagen. Aldus zou een inver-
zekeringstelling maximaal vijf dagen (twee plus drie) 
kunnen belopen. Verder stelde de commissie Moons 
onder meer een wetswijziging voor om de in verze-
kering gestelde verdachte het recht te bieden de 
rechter-commissaris te adieren met een verzoek tot 
onmiddellijke invrijheidstelling. 

De voorstellen van de commissie Moons zijn 
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gevolgd door een wetsvoorste1. 6  Dit hield onder meer 
in een verlengingsmodaliteit van vier dagen, zodat een 
inverzekeringstelling maximaal zes dagen (twee plus 
vier) zou kunnen duren. Hiermee week de minister af 
van het meerderheidsvoorstel binnen de commissie 
Moons. Het daarop betrekking hebbende commentaar 
van de NOvA komt er samengevat op neer dat de 
genoemde richtlijn van de procureurs-generaal meer 
recht doet aan de eisen van de praktijk en het EVRM 
dan het wetsvoorstel. Op de derde dag van een 
vrijheidsbeneming heeft de politie immers voldoende 
tijd gehad om een (eerste) onderzoek te doen naar 
aanleiding van de gerezen verdenking. De resultaten 
kunnen vervolgens worden beoordeeld door een 
rechter. 

Ingeval het onderzoek verdere vrijheidsbeneming 
vordert kan dit belang weloverwogen worden afgezet 
tegen het belang van de verdachte om in vrijheid te 
worden gesteld. Een beoordeling op de derde dag is 
derhalve niet te vroeg en niet te laat als de verdachte 
daarenboven het recht heeft zich eerder dan op de 
derde dag tot een rechter te wenden. Mits de 
verdachte derhalve het recht krijgt te allen tijde een 
verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling aan de 
rechter-commissaris te doen, lijkt deze regeling van de 
richtlijn voldoende tegemoet te komen aan de eisen 
van het EVRM, zodat meer of andere wetswijzigingen 
— wat de NOvA betreft — niet noodzakelijk zouden 
zijn. Een inverzekeringstelling van maximaal zes 
dagen is een brug te ver. Tijdens de eerste twee dagen 
zal het eerste onderzoek van de politie veelal niet 
voltooid zijn. Hierdoor komt de aangegeven belangen-
afweging in het gedrang. Een daaropvolgende 
vrijheidsbeneming van vier dagen doet onvoldoende 
recht aan de belangen van de verdachte. 

Binnen dit bestek moet het verdere wetgevings-
traject nagenoeg onbesproken blijven. Wel dient 
vermeld te worden dat de minister van Justitie enige 
malen tot nadere voorstellen kwam. De laatste Nota 
van Wijziging 7  behelst het voorstel om de termijn 
waarbinnen de in verzekering gestelde verdachte 
uiterlijk voor de rechter-commissaris moet worden 
geleid te bepalen op drie dagen en vijftien uren, de 
oorspronkelijke habeas corpus-procedure te laten 
vervallen en het O.M. de mogelijkheid te geven de 
inverzekeringstelling met drie dagen te verlengen. De 
thans voorgestelde maximale duur van de inverzeke- 
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ringstelling beloopt derhalve zes dagen en vijftien 
uren. 

De NOvA is voornemens opnieuw aandacht te 
vragen voor haar reeds eerder gefommleerde stand-
punt, dat de sedert 1989 in een aantal arrondisse-
menten gevolgde Richtlijn van de procureurs-generaal 
meet recht doet aan de eisen van zowel het EVRM als 
de praktijk. De NOvA is omtrent het voorlaatste en 
het laatste wijzigingsvoorstel (nog) niet door de 
minister geconsulteerd. 

Herziening gerechtelijk vooronderzoek 

Op 5 september 1990 bood de commissie Moons 
aan de minister een deelrapport aan omtrent de 
herziening van het gerechtelijk vooronderzoek (gvo). 
Daarin spreekt de commissie zich uit tegen een 
afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek. Zij 
bepleit wel een `modernisering en stroomlijning' van 
het gerechtelijk vooronderzoek, zodat het zou moeten 
voldoen aan de in de praktijk gestelde eisen. De 
NOvA werd door de minister uitgenodigd dit 
deelrapport te becommentarieren. 

Bezien vanuit de advocatuur stelde de NOvA voor-
op dat in de Nederlandse strafvordering de positie 
van de raadsman tijdens het vooronderzoek niet 
bepaald comfortabel is. Zo participeert de raadsman 
niet in het opsporingsonderzoek, dat overigens steeds 
omvangrijker wordt doordat het zich 'pro-actier naar 
voren uitbreidt (Mols, 1993). De enige fase van het 
vooronderzoek waarin de raadsman — althans in de 
oorspronkelijke opzet van de wetgever — als proces-
partij enige locus stundi toekomt, is ten overstaan van 
de rechter-commissaris (R-C) in het gvo. 

In de praktijk is de positie van de raadsman aldaar 
echter aanmerkelijk uitgehold, doordat de rechtspraak 
zaken heeft geaccepteerd als `parallelle opsporing'. 
Dat betekent: de opsporing door de politie loopt 
tijdens een gvo buiten de raadsman om door. De 
raadsman kan in een dergelijk opsporingsonderzoek 
in het algemeen geen politieverhoren bijwonen. Verder 
kan een gvo zich in de anonimiteit afspelen. Dat wil 
zeggen dat buiten de raadsman om onderzoek (NN-
gvo), dwangmiddelen (NN-tap) en verhoren (van 
anonieme getuigen) plaatsvinden. 

Het zijn — volgens de NOvA — eigentijdse variaties 
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op het aloude thema van de `stille waarheid' en het 
geheime onderzoek, beginselen van (interne) open-
baarheid van de rechtspraak ten spijt. De verdachte 
heeft er om vanzelfsprekende redenen belang bij om te 
weten waarvan hij wordt beschuldigd en wat hem 
boven het hoofd kan hangen. 

In de huidige regeling is het als regel de officier van 
justitie (0.v.J.) die bij de R-C een gvo vordert. De 
verdachte kan alleen om een ambtshalve door de R-C 
in te stellen gvo vragen als hij zich in voorlopige 
hechtenis bevindt. 8  Het lijkt dan ook een vooruitgang 
dat in de voorstellen van de commissie Moons de 
verdediging onder bepaalde voorwaarden het recht 
krijgt om zich rechtstreeks tot de R-C te wenden met 
een verzoek om mini-instructies te verrichten. Nu 
echter de ene onderzoekshandeling al gauw de 
noodzaak van een andere uitlokt, lijkt het onnodig 
omslachtig dat zo'n verzoek niet tevens het instellen 
van een geheel gvo kan betreffen. 

Een bezwaar is dat tegen een afwijzende beschikking 
van de R-C geen rechtsmiddel zou openstaan. In dat 
verband is het jammer dat de commissie Moons geen 
voorstellen deed om de bestaande afwezigheid van 
equality of arms met betrekking tot het beroep tegen 
beschikkingen op te heffen. 9  Waarom mag een officier 
van justitie in beginsel wel appelleren tegen alle 
beschikkingen en een verdachte niet? 

De NOvA uitte niet alleen kritiek. Enerzijds valt 
volgens de NOvA een vereenvoudiging van sluiting 
van het gvo toe te juichen met daarbij de aantekening 
dat, na mededeling van sluiting, zowel de 0.v.J. als de 
verdediging toch nog om het verrichten van bepaalde 
onderzoekshandelingen kunnen vragen. Om hier 
onnodige complicaties te voorkomen zou het — naar 
de NOvA meent — aanbeveling verdienen wanneer de 
R-C beide vooraf zou informeren over zijn voornemen 
om te sluiten. 

Met betrekking tot inbeslagneming doet de 
commissie Moons voorstellen die de bevoegdheden 
van de opsporingsambtenaren aanmerkelijk uit-
breiden. De als `beperking' gebrachte voorwaarde dat 
sprake dient te zijn van een misdrijf waarvoor voor-
lopige hechtenis is toegelaten, stelt volgens de NOvA 
weinig voor indien men zich realiseert dat zulks al bij 
een eenvoudige winkeldiefstal het geval is. 

Bij doorzoeking van plaatsen (ter vervanging van de 
huidige figuur van 'huiszoeking) wordt in de voor- 
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stellen als centrale figuur de 0.v.J. geintroduceerd. In 
navolging van commentaren nit de rechterlijke macht 
(Mollema, 1990) dient erop gewezen te worden dat, 
wanneer het gaat om toepassing van zeer ingrijpende 
dwangmiddelen in bij voorbeeld een geautomatiseerde 
omgeving (men denke aan banken, kantoren 
enzovoort) het onverantwoord zou zijn om hier niet 
de R-C als onalhankelifice rechter bij de vereiste belan-
genafweging te betrekken. Immers, het stilleggen van 
een computer(-centrum) binnen een bank of bedrijf 
kan tot gigantische schade leiden. Dit belang dient 
evenwichtig afgezet te worden tegen het belang van 
waarheidsvinding. 

Onaanvaardbaar voor de NOvA is de voorgestelde 
uitbreiding van de bevoegdheden van politie en 
justitie om onder omstandigheden zonder tussenkomst 
van de R-C zich toegang tot woningen te verschaffen, 
al dan niet gecombineerd met een spoeddoorzoeking, 
dit bij voorbeeld ter aanhouding, ter uitlevering of ter 
tenuitvoerlegging.' 

De telefoontap wordt in de voorstellen van de 
commissie niet alleen losgekoppeld van het gvo, maar 
ook definitief van het begrip `verdachte'. Dit roept bij 
de NOvA de vraag op waarom dit — het priveleven 
sterk aantastende — dwangmiddel dan in het Wetboek 
van Strafvordering is opgenomen. De NOvA wijst 
daarbij expliciet op reeds gevormde internationale 
jurisprudentie betreffende de regeling van de tap." 

Voorlopige hechtenis 

Reeds in november 1986 diende de toenmalige 
minister van Justitie een wetsvoorstel in betreffende de 
wijziging van enkele bepalingen omtrent de voorlopige 
hechtenis en enige andere onderwerpen.' Na een 
wijziging adviseerde de commissie Moons begin 1991 
over dit onderwerp. Op 11 januari 1991 diende de 
huidige minister van Justitie een nader gewijzigd 
voorstel van wet in, waarbij hij de voorstellen van de 
commissie Moons overnam. 

Het nadere wetsvoorstel beperkte zich tot het 
invoeren van een eenmalig bevel tot inbewaring-
stelling." De NOvA achtte een eenmalig bevel tot 
inbewaringstelling voor de duur van ten hoogste tien 
dagen aanvaardbaar. De minister achtte het ten 
onrechte overbodig, zelfs onpraktisch, als de verde- 
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diging de bevoegdheid zou krijgen om tegen het bevel 
tot inbewaringstelling hoger beroep in te stellen c.q. 
de R-C expliciet om opheffing te verzoeken. 

Verder werd in het wetsvoorstel een voorziening 
aangebracht voor de voorlopig gehechte verdachte 
wiens dagvaarding wordt nietig verklaard: 'De 
Rechter kan bij zijn einduitspraak, houdende nietig-
verklaring van de dagvaarding, bij beschikking 
bepalen dat dit bevel (bedoeld wordt: tot gevangen-
houding; JG/ EvL) van kracht blijft gedurende een 
door hem te bepalen termijn van ten hoogste 
30 dagen, (...)'. 

De NOvA betoonde zich een tegenstander van deze 
voorziening. Zij is van oordeel dat de bestaande 
vormvoorschriften tot stand kwamen om de rechts-
zekerheid te dienen. Een van deze vormvoorschriften 
betreft het vereiste dat een verdachte slechts op een 
geldige dagvaarding terecht kan staan. De eisen om 
van een geldige dagvaarding te spreken zijn op hun 
beurt verder uitgewerkt. Een niet-geldige dagvaarding 
is nietig. Bij een nietige dagvaarding kan een 
verdachte dan ook niet terechtstaan, tenzij hij 
daarvoor — onder omstandigheden — zelf uitdrukkelijk 
kiest. Als de verdachte niet terecht kan staan en de 
maximale duur van de voorlopige hechtenis is 
verlopen, dient hij in vrijheid te worden gesteld. Dit 
evenwichtige systeem wordt doorbroken met voor-
noemde voorziening. Ook indien naleving van de 
vormvoorschriften incidenteel tot ongewenste 
gevolgen leidt, rechtvaardigt dit volgens de NOvA 
niet dat die vormvoorschriften zelf worden aangetast. 

De NOvA haakt wat dat betreft aan bij hetgeen 
advocaat-generaal J. Leyten reeds eerder 
verwoordde": 'de prijs is kolossaal hoog. Maar ik 
denk niet te hoog. Het is dezelfde rechtsstaatgedachte 
die liever negen schuldigen onveroordeeld laat dan 
een niet-schuldige veroordeelt, die hier geldt'. 

Verdere bespreking blijft binnen dit bestek achter-
wege. Inmiddels zijn de genoemde voorstellen bij Wet 
van 16 april 1992 ingevoerd. 15  

DNA-onderzoek 

De commissie Moons verstrekte de minister van 
Justitie begin 1991 eveneens een deelrapport over 
DNA-onderzoek in strafzaken. Hierin stelde de 
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commissie Moons een wettelijke basis voor, die 
afneming van bloed of ander geschikt materiaal, 
desnoods onder dwang, ten behoeve van een DNA-
onderzoek mogelijk maakt. 

De NOvA becommentarieerde het deelrapport en 
stelde voorop dat met het voorstel een zeer resolute 
stap is gezet in de richting van een inquisitoir proces. 
Vooralsnog wordt ons strafproces getypeerd als 
gematigd accusatoir. Deze strekking komt onder meer 
tot uitdrukking in het beginsel dat verdachten van 
strafbare feiten in het algemeen niet behoeven mee te 
werken aan het vergaren van voor hen mogelijkerwijs 
belastend bewijsmateriaal. De verplichting tot 
medewerking aan een DNA-onderzoek is een inbreuk 
op dat beginsel. Ondanks dit bezwaar is eind 1991 een 
wetsvoorstel ingediend dat een wettelijke basis voor 
een DNA-onderzoek in strafzaken biedt, en wel 
nagenoeg overeenkomstig de voorstellen van de 
commissie Moons.' Dit is eveneens becommenta-
rieerd. 

De NOvA stelde vast dat de criteria om een DNA-
onderzoek toe te passen relatief ruim zijn. Weliswaar 
kan — volgens het voorstel — het onderzoek slechts 
plaatsvinden ingeval van `ernstige bezwaren', maar 
klemmende aanvullende criteria ontbreken, aldus de 
NOvA. Laatstgenoemde stelde voor om een DNA-
onderzoek hoogstens toelaatbaar te achten ingeval 
zulks `dringend noodzakelijk is voor het aan de dag 
brengen van de waarheid'. 

Voorts wees de NOvA erop dat uit recente persbeL 
richten blijkt dat Amerikaanse genetici inmiddels de 
betrouwbaarheid van de DNA-`vingerafdrukken' ter 
discussie stellen. De NOvA achtte het gewenst dat 
tijdens de parlementaire beraadslaging aan de gerezen 
twijfel aandacht zou worden besteed. Dat is inmiddels 
geschied. Bij deze moet worden volstaan met de 
vaststelling dat laatstelijk een gewijzigd voorstel van 
wet is ingediend." Het wachten is op de verdere parle-
mentaire besluitvorming. 

Tolken en vertalers in strafzaken 

Len deelrapport van de commissie Moons onder de 
titel Tolken en vertalers in strafzaken verscheen in 
november 1991 naar aanleiding van een verzoek van 
de minister van Justitie om hem te adviseren omtrent 
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de consequenties van het arrest van het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens in de zaak 
Kamasinski' 8  voor het Wetboek van Strafvordering. 

De door de commissie Moons voorgestelde regeling 
gaat uit van een recht van de verdachte op bijstand 
van een tolk, en vertaling van processtukken in alle 
fasen van het strafproces, voor zover het vereiste van 
een fair trial dit met zich meebrengt. Verder wordt 
voorgesteld de kwaliteitseisen met betrekking tot 
tolken en vertalers te verscherpen. 

De NOvA kwam tot de constatering dat de in het 
rapport vervatte voorstellen een aanzienlijke ver-
betering betekenen voor de positie van verdachten die 
de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. 
Ten aanzien van een tweetal aspecten acht de NOvA 
nadere bezinning nodig. 

De NOvA is in tegenstelling tot de commissie 
Moons allereerst van oordeel dat een wettelijke 
regeling van het verschoningsrecht van tolken nood-
zakelijk is. De tolk heeft geen eigen beroepsgeheim en 
evenmin een van de verdachte afgeleid zwijgrecht. 
Voor de verdachte kan dit leiden tot consequenties, 
die zijn eigen zwijgrecht en het beroepsgeheim van 
zijn raadsman illusoir maken. Indien immers de tolk 
als getuige zou worden gehoord omtrent (bij voor-
beeld) gesprekken tussen verdachte en raadsman, 
waarbij hij als tolk tegenwoordig is geweest, is hij in 
beginsel verplicht hierover te verklaren. 

Voorts is volgens de NOvA aan het vereiste van een 
fair trial pas voldaan wanneer de verdachte een 
beroepsmogelijkheid heeft tegen de weigering van zijn 
verzoek de processtukken geheel of gedeeltelijk te 
laten vertalen. Consequentie van de door de 
commissie Moons voorgestelde regeling is dat de 
verdachte geen beroepsmogelijkheid heeft, wanneer 
hem slechts een vertaling van een korte weergave van 
de stukken ter beschikking wordt gesteld. Volgens de 
NOvA wijst de praktijk echter uit dat in vele gevallen 
de verdediging uiterst nadelig wordt beInvloed door 
het feit dat de verdachte niet en detail van de stukken 
in zijn zaak kennis kan nemen. Tot op heden hebben 
de voorstellen van de commissie Moons niet tot een 
wetsvoorstel geleid. 
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De toepassing van voorlopige hechtenis 

In juni 1992 verscheen een deelrapport van de 
commissie Moons omtrent de gevallen waarin en de 
gronden waarop voorlopige hechtenis kan worden 
toegepast. Dit rapport werd door de NOvA op 
verzoek van de minister van Justitie van commentaar 
voorzien. 

De NOvA kan zich voor een deel vinden in de 
voorstellen, die aanpassing van de artikelen 67 en 67a 
Wetboek van Strafvordering beogen. Het 
voornaamste bezwaar van de NOvA richt zich tegen 
de uitbreiding van de gronden waarop voorlopige 
hechtenis kan worden toegepast. 

De commissie Moons constateerde dat een knelpunt 
bij de toepassing van de voorlopige hechtenis is 
gelegen in de omstandigheid dat een aantal 
vermogensdelicten wel valt onder de gevallen waarbij 
voorlopige hechtenis is toegelaten, maar de grond, te 
weten gevaar voor herhaling, opgenomen in artikel 
67a tweede lid onder 2e Sv., voor die delikten niet 
geldt wanneer op de feiten waarvan herhaling wordt 
gevreesd geen zes jaren of meer is gesteld. Daarom 
werd het volgende onderdeel voorgesteld ter 
aanvulling van de gronden waarop voorlopige 
hechtenis kan worden toegepast: `Indien er sprake is 
van verdenking van een der misdrijven omschreven in 
de artikelen 310, 311, 321, 322, 326, 326a, 416 of 417 
bis van het Wetboek van Strafrecht, terwij1 nog geen 
5 jaren zijn verlopen sedert de dag waarop de 
verdachte wegens een van deze misdrijven onherroe-
pelijk tot gevangenisstraf, een vrijheidsbenemende of 
vrijheidsbeperkende maatregel of het verrichten van 
onbetaalde arbeid ten algemenen nutte is veroordeeld 
en voorts er ernstig rekening mee moet worden 
gehouden dat de verdachte wederom een van die 
misdrijven zal begaan.' 

De voorgestelde uitbreiding, die betrekking heeft op 
misdrijven van relatief geringe zwaarte (zoals een 
eenvoudige diefstal), heeft derhalve ten doel de 
mogelijkheden om preventief te hechten ten behoeve 
van de maatschappelijke veiligheid te verruimen. De 
NOvA vraagt in dit verband aandacht voor het uit-
gangspunt van de wetgever in 1973. In het voetspoor 
van de commissie Partiele Herziening Strafvordering 
(commissie Feber)' 9  is door de wetgever in 1973 a/s 
uitgangspunt gekozen dat voorlopige hechtenis tot een 
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minimum beperkt dient te blijven, daar vrijheidsbe-
neming zonder schuldigverklaring door een rechterlijk 
vonnis het zwaarste dwangmiddel is dat een overheid 
op haar onderdanen kan toepassen. Tegen deze 
achtergrond heeft de wetgever destijds bewust een 
groot aantal gevallen uitgesloten van de toepassing 
van de voorlopige hechtenis als middel ter 
voorkoming van nieuwe strafbare feiten. 

De NOvA onderkent op zichzelf dat een aantal 
vermogensdelicten thans meer voorkomt dan in 1973. 
Toepassing van voorlopige hechtenis als middel tot 
bestrijding van deze criminaliteit acht de NOvA echter 
geen stroomlijning van de bestaande regelingen, maar 
een principiele verandering ervan. Het komt de NOvA 
voor dat de voorgestelde uitbreiding zodanig het 
uitgangspunt van de wetgever aantast, dat een 
zorgvuldige politieke afweging vereist is. 

Inmiddels is bij Koninklijke Boodschap d.d. 1 juni 
1993" een op het deelrapport van de commissie 
Moons gebaseerd wetsvoorstel aan de Tweede Kamer 
aangeboden. 

Vereenvoudigde procedure in strafzaken 

Op 19 november 1992 werd een deelrapport van de 
commissie Moons aan de minister van Justitie aange-
boden dat betrekking heeft op een vereenvoudigde 
procedure in strafzaken. Dit deelrapport ging 
vergezeld van minderheidsadviezen van drie leden. De 
minister van Justitie verzocht de NOvA om dit 
deelrapport en het naar aanleiding hiervan voor-
bereide wetsvoorstel van commentaar te voorzien. 

Ook ten aanzien van deze voorgestelde voor-
zieningen ten aanzien van een vereenvoudigde 
procedure — met name die in het voorontwerp van wet 
— stelt de NOvA voorop, dat herijking van het straf-
procesrecht niet ten koste mag gaan van de kwaliteit 
van het strafproces en de fundamentele eisen waaraan 
de regeling daarvan — ook met het oog op de mensen-
rechtenverdragen — dient te voldoen. Stroomlijning en 
bezuinigingen zijn slechts toegestaan indien aan deze 
voorwaarden is voldaan. Met dit uitgangspunt voor 
ogen meent de NOvA dat invoering van de voorge-
stelde regelingen geen aanbeveling verdient. Zij kan er 
mee instemmen dat wordt nagedacht over een 
verruiming van de mogelijkheden van een verschil- 
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lende aanpak van strafprocedures, maar in hun 
huidige vorm roepen de voorgestelde regelingen 
vragen en bezwaren op. 

Bij de keuze voor een korte, dan wel uitvoerige 
procesvorm dient erop te worden toegezien dat de 
vrijheid van keuze is gegarandeerd, hetgeen betekent 
dat voorzien moet zijn in rechtsbijstand door een 
raadsman. Dit vereiste van informed consent is in het 
departementale ontwerp veronachtzaamd. Het gros 
van de verdachten is immers aangewezen op een 
piketadvocaat, die pas na de inverzekeringstelling 
wordt ontboden. De politie is bovendien niet 
gehouden diens komst af te wachten. In een groot 
aantal gevallen zal, zoals te doen gebruikelijk, 
derhalve de verdachte worden heengezonden zonder 
dat hij een advocaat heeft kunnen raadplegen, maar 
nadat hij wel zijn bekennende verklaring heeft onder-
tekend. Hiermee heeft hij in beginsel afstand gedaan 
van de behandeling van de bewijsvraag door de 
rechter en tevens de vragen omtrent strafbaarheid van 
het feit en van zichzelf bevestigend beantwoord. Het is 
aannemelijk dat hij de juridische consequenties 
hiervan niet altijd heeft kunnen overzien. 

Het voorstel biedt op dit punt naar het oordeel van 
de NOvA dan ook onvoldoende waarborgen aan de 
verdachte bij het maken van deze belangrijke keuze. 
Hetzelfde geldt voor het voorstel om het de verdachte 
niet mogelijk te maken om in appel van zijn keuze 
terug te komen. Zeker wanneer een verdachte in eerste 
instantie geen raadsman heeft gehad, voldoet ook 
deze regeling niet aan de eisen die het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt aan het 
doen van afstand van rechten.' 

De NOvA acht het criterium tekennende 
verdachte' niet gelukkig gekozen, zolang niet 
kwalificatief duidelijk wordt wat er `bekend' wordt, 
diefstal of verduistering? Zij wijst in dit verband op 
andere recente suggesties voor vereenvoudigde proce-
dures, hi] voorbeeld het voorstel om de partijvoorkeur 
als criterium te hanteren (Prakken, 1992). 

Verder plaatst de NOvA nog een aantal kritische 
kanttekeningen van praktische aard bij de voorstellen, 
waarvan hier de volgende worden genoemd: 
— Het is de vraag of de voorstellen wel een tijdbespa-
rende werking hebben. Het is zelfs bepaald niet uitge-
sloten dat tijdverlies optreedt ten gevolge van proce-
durele complicaties (bij voorbeeld: in de loop van het 
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proces komt de verdachte op zijn bekennende 
verklaring terug; vertraging in de afdoening ligt dan 
voor de hand). 
— De voorstellen verlaten het duidelijke en goed 
hanteerbare model van de artikelen 348 en 350 Sv., 
doordat de bekentenis van de verdachte niet alleen op 
de bewijsvraag, maar ook op de voorvragen en de 
vragen naar de strafbaarheid van feit en dader wordt 
betrokken. 
— Omdat de verdachte niets `verdient' door mee te 
werken aan de vereenvoudigde procedure valt te 
verwachten dat zijn neiging om alsnog terug te vallen 
op de normale procedure groot zal zijn. 

Vormverzuimen 

In juni 1993 presenteerde de commissie Moons het 
resultaat van een onderzoek naar vormvoorschriften 
onder de titel Recht in vorm. De commissie doet in dit 
rapport een aantal zeer ingrijpende wijzigingsvoor-
stellen. Zij baseert deze op `maatschappelijke onvrede' 
over het functioneren van het strafproces. Naar het 
oordeel van de NOvA is dit diffuse begrip als 
zelfstandig argument ondeugdelijk. Het rapport gaat 
in het geheel niet in op de vragen waaruit deze 
maatschappelijke onvrede precies zou bestaan, 
waardoor deze wordt gevoed en wat daarvan de 
exacte oorzaken kunnen zijn. Ook een aantal 
voorstellen in dit rapport geven de NOvA aanleiding 
om de rechtsstatelijke keerzijde van de medaille te 
belichten. 

Tegen het meest verstrekkende voorstel in het 
rapport om in de artt. 348 en 350 Sv. de woorden 'op 
den grondslag der ten lastelegging' te vervangen door 
`naar aanleiding van de tenlastelegging' heeft de 
NOvA ernstige bezwaren. Dit wijzigingsvoorstel 
betekent naar haar oordeel niet een bescheiden 
correctie op een min of meer toevallig ontstane scheve 
situatie, maar het raakt aan de fundamenten van het 
strafproces, in het bijzonder aan de rolverdeling 
tussen 0.M., rechter en verdediging. 

Wanneer het oordeel en de beslissing over de oppor-
tuniteit van de vervolging aan het O.M. is voorbe-
houden, moet het ook bij uitstek de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van het O.M. zijn om zo exact 
mogelijk aan te geven waarover de rechter zal hebben 
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te beslissen. Tijdens het voorbereidend onderzoek 
heeft het 0.M. hiertoe ruimschoots de gelegenheid, 
terwijI de risico's van een `onjuiste keuze' worden 
beperkt door de wijzigingsmogelijkheid van art. 313 
Sv. en de mogelijkheid om subsidiair en alternatief ten 
laste te leggen. 

De rechter wordt in het door de commissie Moons 
bepleite systeem minder arbiter en meer partij, zodat 
het onderzoek ter terechtzitting een sterk inquisitoire 
inslag krijgt. De positie van de verdediging wordt 
verzwakt, hetgeen de commissie Moons zich real iseert. 
Desondanks bevat het rapport geen voorstellen ter 
compensatie van deze verzwakking. 

Positief is de reactie van de NOvA op de voorge-
stelde verplichting om in de tenlastelegging de toepas-
selijke wetsartikelen te noemen. 

Ten aanzien van de voorstellen van de commissie 
Moons om tot een herijking van sancties op vorm-
verzuimen te komen, deelt de NOvA de conclusie van 
de commissie dat dit alleen zinvol is als hieraan een 
gemotiveerde keuze ten grondslag ligt. De NOvA 
verschilt echter met de commissie Moons van mening 
omtrent een aantal door deze commissie gemaakte 
keuzes en de daaraan ten grondslag gelegde 
motivering. 

Zo is de NOvA van oordeel dat het verbod tot 
deelname aan de Raadkamer of berechting door een 
onderzoeksrechter een voorschrift van organisato-
rische aard betreft, waaromtrent de beslissing bij de 
wetgever berust. Hier is de onafhankelijkheid van de 
rechtspleging in het geding, zodat het ongewenst is 
wanneer de rechter de onpartijdigheid van een 
ambtgenoot of van zichzelf gaat beoordelen. 

Ingeval niet de wetgever, maar de rechter (buiten de 
figuur van wraking) indirect de onpartijdigheid van 
een collega-rechter (of zichzelf) gaat beoordelen, dan 
raakt dit de rechtsbeschaving in het huidige systeem 
van strafvordering. Deze rechtsbeschaving bevindt 
zich vervolgens op een hellend vlak ingeval gradaties 
van onpartijdigheid geintroduceerd worden. Een 
beetje partijdig mag? 

Verder meent de NOvA dat de combinatie van de 
verlating van de grondslagleer en het wegvallen van 
het voorschrift om de tenlastelegging in de 
dagvaarding woordelijk te laten overeenstemmen met 
de kennisgeving van verdere vervolging substantieel de 
rechtszekerheid aantast. 
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Anders dan de commissie Moons is de NOvA van 
mening dat er geen gevallen denkbaar zijn waarin een 
— al dan niet geringe — overtreding van het wezenlijke 
voorschrift van openbaarheid van de behandeling ter 
terechtzitting niet tot nietigheid van het onderzoek 
leidt. 

De NOvA staat ambivalent tegenover de voorstellen 
omtrent het schrappen van andere formele nietigheden 
betreffende de vormgeving van de terechtzitting. In de 
lijn van de relativerende jurisprudentie op dit punt 
blijken dergelijke voorstellen bij een vereenvoudiging 
van het strafproces te passen. Waar de voorschriften 
door de jurisprudentie al werden gerelativeerd, kan 
het schrappen van deze voorschriften het belang 
hiervan nog verder verschralen. Het handhaven van 
meer formele nietigheden dan in het rapport wordt 
voorgesteld, zou op termijn wel eens een maatschap-
pelijke onvrede omtrent de kwaliteit van de rechts-
pleging kunnen voorkomen. 

De NOvA betoont zich een voorstander van wette-
lijke vastlegging van in de jurisprudentie ontwikkelde 
sancties op vormverzuimen. 

Ten aanzien van de voorstellen tot vereenvoudiging 
van de procedure van de verlenging van de voorlopige 
hechtenis deelt de NOvA het minderheidsstandpunt 
van de commissie Moons dat vastgehouden moet 
worden aan de maandelijkse toetsing, gezien het diep 
ingrijpende karakter van het dwangmiddel voorlopige 
hechtenis. 

Voor het geval dit minderheidsstandpunt niet zal 
worden gevolgd, doet de NOvA een aanvullend 
voorstel in dier voege dat de verplichte maandelijkse 
toetsing wordt gehandhaafd voor die gevallen waarin 
de voorlopige hechtenis wordt verleend met als grond 
de waarheidsvinding. Immers, zoals de commissie 
Moons zelf signaleert: de ervaring leert dat aan de 
hand van deze grond de meest kritische beoordeling 
door de rechter plaatsvindt van de noodzaak van het 
voortduren van de detentie. 

Mocht de voorgestelde negentig dagen-termijn 
onverhoopt kracht van wet krijgen, dan bepleit de 
NOvA om de behandeling van een verzoek tot 
opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis 
aan een wettelijke termijn te binden. 

Van de voorgestelde wijzigingen van de regeling van 
het onderzoek ter terechtzitting zijn de belangrijkste 
die betreffende de termijn van oproeping van getuigen 
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en de uitbreiding van de gronden om van afroeping of 
hernieuwde oproeping van niet-verschenen getuigen af 
te zien. 

Met betrekking tot het eerstgenoemde voorstel heeft 
de NOvA er begrip voor dat de drie dagen-termijn 
van art. 263 lid 2 Sv. als knellend wordt ervaren. Zij 
vreest echter praktische problemen ten aanzien van 
zaken van niet-gedetineerde verdachten. In de huidige 
praktijk zal de raadsman in deze gevallen veertien 
dagen na betekening van de dagvaarding bijna nooit 
over de stukken beschikken en zodoende meestal niet 
in staat zijn om binnen de voorgestelde termijn 
getuigen op te geven. Dit zal noodzakelijkerwijs leiden 
tot meer verzoeken tot aanhouding van de behan-
deling ter terechtzitting. 

Ten aanzien van het voorgestelde art. 280 Sv. heeft 
de NOvA bezwaren van meer principiele aard. De 
voorgestelde wijziging strekt ertoe om terwille van de 
bescherming van met name slachtoffers de 
mogelijkheid voor de R-C om getuigen onder ede te 
horen uit te breiden en in het verlengde daarvan het 
horen van deze getuigen ter terechtzitting te beperken. 

Uit de rechtspraak van het EHRM kan als 
hoofdregel worden afgeleid dat de verdachte het recht 
moet hebben de getuige ter zitting te ondervragen. 
Ook ons nationale stelsel heeft als uitgangspunt dat 
de verdachte het recht heeft getuigen ter terechtzitting 
te doen dagvaarden of oproepen. Corstens (1992) 
wijst erop dat de door de wetgever ingevoerde 
ontsnappingsclausule en de door de jurisprudentie 
aanvaarde uitzonderingen dit niet uit het oog mogen 
doen verliezen. 

De NOvA vreest dat de voorgestelde regeling teveel 
afbreuk doet aan dit uitgangspunt en bijdraagt aan 
een verdere uitholling van het onmiddellijkheidsbe-
ginsel. De rechter dient de geloofwaardigheid van de 
getuige rechtstreeks te kunnen toetsen. Vanuit de 
praktijk denkt de NOvA met name aan zedenzaken, 
waarin het aantal valse aangiften relatief hoog is. Juist 
in deze zaken zijn voor de rechter veelal geen andere 
informatiebronnen beschikbaar dan de verdachte en 
de aangever, hetgeen een betrouwbaarheidstoetsing 
door de rechter via directe waarneming noodzakelijk 
maakt. 

De NOvA onderkent dat het in sommige gevallen 
voor een getuige bezwaarlijk kan zijn om ter zitting 
een verklaring af te leggen. Zij meent echter dat het 
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huidige systeem voldoende waarborgen kent ter 
bescherming van de getuigen, nu de wet de 
mogelijkheid kent dat de getuige ter zitting met 
gesloten deuren wordt gehoord (art. 273 Sv.), dat de 
rechter belet dat aan bepaalde vragen van de 
raadsman of de verdachte door de getuige wordt 
gevolg gegeven (art. 288 Sv.) en dat de getuige buiten 
tegenwoordigheid van de verdachte wordt gehoord 
(art. 292 Sv.). 

Ten slotte doet de commissie Moons een aantal 
voorstellen tot vereenvoudiging en harmonisering van 
de voorschriften inzake de informatieverschaffing. Zij 
stelt zich voor dat het risico van vormfouten bij de 
informatieverschaffing verkleind wordt, indien het 
aantal mededelingen dat dient te worden betekend, 
drastisch wordt beperkt. De NOvA meent, afgezien 
van de vraag of de praktische voordelen van de 
voorstelde regeling groot zullen zijn, dat problemen 
bij de betekening beter kunnen worden voorkomen 
door een efficientere justitiele bedrijfsvoering dan door 
een ingreep in een duidelijk en sluitend wettelijk 
systeem. 

Slot 

De NOvA is bij dit alles telkenmale boodschapper 
van de achterkant van het gelijk. Het is opmerkelijk 
dat positieve reacties van de NOvA zonder uitzon-
dering terug te vinden zijn in de verdere totstand-
koming van de betreffende wetten, maar dat de 
negatieve reacties en de hiermee samenhangende 
aanbevelingen relatief onderbelicht blijven. 

Ter verduidelijking een voorbeeld. In zijn Memorie 
van Toelichting op het wetsvoorstel ten aanzien van 
het DNA-onderzoek geeft de minister van Justitie aan 
dat (ook) de NOvA van mening is dat het onder 
omstandigheden aanvaardbaar kan zijn dat het belang 
van de waarheidsvinding uiteindelijk zwaarder weegt 
dan de belangen van de verdachte en dat hij het 
wetsvoorstel van de commissie Moons dan ook heeft 
overgenomen. Wat de minister echter niet vermeldt, is 
dat de NOvA aan haar bovengeciteerde stelling de 
voorwaarde verbond dat het criterium `ernstige 
bezwaren' dan wel belangrijk zou moeten worden 
aangescherpt. Dit laatste is noch in de Memorie van 
Toelichting, noch in het wetsvoorstel terug te vinden. 
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Noten 

Een inventarisatie van het aantal concrete aanbeve-
lingen van de NOvA dat uiteindelijk in wetsvoor-
stellen terecht is gekomen, stemt dan ook niet 
optimistisch. Reden temeer voor de NOvA om bij 
ieder nieuw voorstel aandacht te vragen voor een 
aanvaardbaar evenwicht tussen een hoogwaardige 
rechtspleging en een functionele criminaliteitsbe-
strijding. 

' In deze lijn J.B. Bitter (in: 
Gedragsregels en tuehtrecht, 
verslag van een ronde tafelgesprek 
door A. Boermans, opgenomen in 
Wat de advocaat betaamt, uitgave 
ter gelegenheid van het 40-jari8 
jubileum van de Nederlandse 
Orde van Advocaten, Zwolle, 
1992, p. 50): `De taak van de 
advocaat is op die fouten 
(bedoeld is: vonnfouten, JG/EvL) 
te wijzen. Hij is de waakhond van 
het strafproces, en dat is heilig in 
de rechtsstaat.' 

Zo ook reeds in de vorige eeuw 
D. Simons (in: Rechtsgeleerd 
magazijn, 1898, p. 472) over de 
raadsman in strafzaken: `Zijn 
taak is het, alles op te sporen wat 
voor den beklaagde kan pleiten, 
en het licht ten gunste van zijn 
client te doen schijnen; zijn taak 
is het, den rechter eenzijdig voor 
te lichten ook omtrent het 
rechtspunt, want juist door die 
eenzijdigheid doet hij datgene, 
waartoe hij geroepen is, werkt hij 
mede om den rechter voor een 
lichtvaardige veroordeling te 
behoeden. Verlaat hij dat 
eenzijdige standpunt, (...) 
bevordert hij ene veroordeling 
van een aangeklaagde in de 
ovcrtuiging van diens schuld, hij 
heeft zijne rol uitgespeeld en zijn 
functie overbodig gemaakt.' 
' Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens d.d. 29 november 
1988, nummer I 0-1987/133/1984- 
1987. 
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4  Krachtens het Wetboek van 
Strafvordering dient een 
verdachte na aanhouding ten 
spoedigste te worden overge-
bracht naar een plaats van 
verhoor alwaar hij dient te 
worden voorgeleid aan een (hulp-) 
officier van justitie. 
Laatstgenoemde kan de aange-
houden verdachte ophouden voor 
verhoor voor de duur van 
maximaal zes uur, de tijd tussen 
0.00 uur en 09.00 uur niet meege-
rekend, alzo in totaal voor een 
periode van maximaal vijftien 
uur. Ingeval langere vrijheidsbe-
neming noodzakelijk wordt 
geacht kan een hulp-officier van 
justitie de inverzekeringstelling 
bevelen voor de duur van 
tweemaal 24 uur. Deze termijn 
van 48 uur kan eenmaal voor 
dezelfde periode verlengd worden 
door een officier van justitie. In 
totaal kan een verdachte derhalve 
aldus na aankomst op een plaats 
van verhoor maximaal Ill our (6 
plus 9 plus 48 plus 48 uur) van 
zijn vrijheid worden benomen 
zonder rechterlijke interventie. 
Art. 5 lid 3 EVRM luidt — voor 
zover van belang —: 'Everyone 
arrested or detained (...) shall be 
brought promptly before a judge 
or other officer authorized by law 
to exercise judicial power (...).' 

Staatscourant, 1989, 99, p. 19. 
Onder K II 21225. 

' Onder volgnummer 12 is een 
derde Nota van Wijziging door de 
minister ingediend. 



Art. 184 lid 2 Wetboek van 
Strafvordering. 
9  Artt. 445 en 446: O.M. wel, 
tenzij; verdachte niet, tenzij. 
1 ° Zie de voorgestelde artt. 55, 
547, 551, 565 en 565a Wetboek 
van Strafvordering. 
" Arresten Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens d.d. 23 
april 1990 in de zaken Kruslin en 
Huvig, zoals onder meer 
besproken door A.H.J. Swart in 
Ars Aequi, januari 1991. 
12  K 11 19774. 
" En wel voor de duur van 10 
dagen. Dit nieuwe artikel 64 
Wetboek van Strafvordering zou 
in de plaats moeten komen van de 
toenmalige regeling tot het 
verlenen van een inbewaring-
stelling voor de duur van 
rriaximaal zes dagen, eenmaal te 
verlengen voor dezelfde periode. 

Conclusie bij HR 1 juli 1982, 
NJ 1983, 67. 
15  Staatsblad 214. 
16  Onder K II 22447. 

D.d. 2 maart 1993, onder 
volgnummer 11. 
' 8  EHRM 19 december 1989, 
Series A no. 168. 
' 9  Interim-rapport commissie 
Feber, § 4. 
" KIT 23178. 
21  Inzake Pfeiffer en Plankl v. 
Oostenrijk, EHRM 25 februari 
1992, samengevat in NJCM-
Bulletin, oktober/november 1992, 
pp. 791 e.v. 
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Naar een effectievere 

strafrechtspleging 

mr. G.Chr. Kok* 

Het gaat niet goed met de strafrechtspleging in 
Nederland. Krantelezers worden geregeld opgeschrikt 
door berichten dat verdachten in ernstige strafzaken 
vrijkomen door cellentekort, ontsnapping of vorm-
fouten bij de behandeling van strafzaken. Insiders 
kunnen daaraan uit eigen ervaring voorbeelden 
toevoegen van nog veel meer strafzaken, waarin de 
vervolging niet tot een optimaal resultaat leidde. 

Er zijn tat van verklaringen: teveel zaken; grotere 
ingewikkeldheid van de zaken dan vroeger; wetgeving 
en rechtspraak van het Europese Hof in Straatsburg 
op grond van het EVRM-verdrag, die in het kader 
van de bescherming van verdachten veel striktere 
eisen stellen aan de behandeling van strafzaken en de 
motivering van beslissingen; onderbezetting van het 
rechterlijk apparaat; onvoldoende capaciteit van het 
gevangeniswezen en van de justitiele incassodiensten 
om gevangenisstraffen en boetes te executeren, 
enzovoort. 

Verschillende van de bij de strafrechtspleging 
betrokken justitiele diensten zijn een actie begonnen 
om de effectiviteit te verhogen. De politie wordt 
geheel gereorganiseerd. Het O.M. is bezig met een 
grote actie Versterking 0.M., de zittende rechterlijke 
macht is gestaag uitgebreid en door nieuwe gebouwen 
in het kader van het ambitieuze bouwplan JR 120 en 
grotere automatisering wordt naar meer efficientie 
gestreefd. Het aantal cellen wordt uitgebreid en de 
executie van boetes en andere straffen verbeterd. De 
strafrechtspleging blijft echter kwetsbaar doordat er 
zoveel verschillende instanties bij betrokken zijn. De 

* De auteur is president van het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch. flit artikel is een bewerking van een op 
16 april 1993 uitgesproken installatietoespraak van een 
nieuwe raadsheer in de strafsector. 
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strafrechtelijke ketting kan nu eenmaal niet sterker 
zijn dan de zwakste schakel. 

Zoals ik hieronder kort zal uiteenzetten, vormen de 
voorstellen van de commissie Moons inzake vorm-
voorschriften een wezenlijke bijdrage aan de pogingen 
om tot een effectievere strafrechtspleging te komen. 
Na deze constatering, zal ik zelf een aantal voorstellen 
doen die dit doel dichterbij kunnen brengen. 

Nieuwe wetgeving niet altijd beter 

Alvorens op de voorstellen van de commissie 
Moons in te gaan eerst iets over de meer algemene 
vraag of nieuwe wetgeving bijdraagt aan een 
effectievere rechtspleging. Om maar met de deur in 
huis te vallen: in het algemeen ziet de rechterlijke 
macht nieuwe wetgeving ter verbetering van de rechts-
pleging meer als een last dan als een gemak. Een rol 
daarbij speelt natuurlijk allereerst de algemeen men-
selijke eigenschap dat men het nieuwe in het licht van 
het oude en vertrouwde kritisch beschouwt en de 
nadelen van nieuwe wetgeving sneller signaleert dan 
de nog niet in de praktijk ervaren voordelen. 

Verder wordt men door de invoering van nieuwe 
wetgeving haast altijd overvallen. Men heeft nog niet 
de beschikking over goede commentaren, zodat de 
nog niet systematisch geordende wetsgeschiedenis 
geraadpleegd moet worden. Ten aanzien van de straf-
rechtspleging besteedt de wetgever ook vaak onvol-
doende aandacht aan het tijdstip van invoering en een 
goede overgangsregeling. Wanneer de rechter wordt 
overvallen door nieuwe wetgeving in de veertien 
dagen tussen behandeling van een zaak en uitspraak 
(zoals ik ervoer bij de invoering van de nieuwe tbs-
regeling op 1 september 1988), dient nieuwe wetgeving 
toegepast te worden, waaromtrent verdachte en O.M. 
zich op de zitting niet hebben kunnen uitlaten. 

Daarnaast bepaalt art. 1 lid 2 van het Wetboek van 
Strafrecht dat bij verandering van wetgeving de voor 
de verdachte gunstigste bepaling moet worden 
toegepast. Deze bepaling noodzaakt vaak tot een 
lastig onderzoek naar de vraag of van een gewijzigd 
en voor de verdachte gunstiger inzicht van de 
wetgever in de strafwaardigheid sprake is. Graag zou 
de rechterlijke macht zien dat nieuwe wetgeving van 
enige importantie op termijn (bij voorkeur op een 
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vaste datum per jaar, bij voorbeeld 1 september of 
1 januari) in werking treedt, en dat alle rechters en 
ondersteunende medewerkers de gelegenheid zouden 
krijgen zich jaarlijks door een of meet `cursusdagen 
nieuwe wetgeving' met de materie vertrouwd te 
maken. 

Bij de rechterlijke macht bestaat echter ook een 
gevoel van onbehagen ten aanzien van verschillende 
stukken nieuwe wetgeving, dat fundamenteler is dan 
het ongenoegen over de invoeringsproblematiek. 
Omdat het initiatief voor nieuwe wetgeving vaak 
voortkomt uit in de praktijk gebleken problemen, en 
het wetgevingsproces lang duurt, zijn in de praktijk in 
veel gevallen reeds oplossingen gevonden op het 
moment dat de nieuwe regeling wet wordt. Deze 
nieuwe wetgeving spoort dan vaak niet met de oplos-
singen van de praktijk en compliceert de afdoening, 
vooral ook omdat de wetgever er kennelijk niet altijd 
oog voor heeft hoe men in de praktijk werkt. Recente 
voorbeelden zijn op civiel terrein de nieuwe kanton-
gerechtsprocedure en het nieuwe echtscheidingsproces-
recht, die mankementen vertonen. 

Op strafrechtelijk gebied kan men denken aan de 
nieuwe tbs-wetgeving van 1988, die het praktisch 
onmogelijk maakt om een onwillige verdachte tot tbs 
te veroordelen en bovendien — doordat de adviezen 
van de gedragskundigen niet ouder dan zes maanden 
mogen zijn — de berechting in hoger beroep ernstig 
onder druk kan zetten. Ook kan men denken aan de 
nieuwe wettelijke regeling voor `dienstverlening' van 
1989, die niet die soepelheid heeft die voordien 
mogelijk was. Of aan euthanasic, ten aanzien waarvan 
thans een tamelijk zorgvuldige en evenwichtige juris-
prudentie is opgebouwd, zodat de vraag rijst of in de 
praktijk eigenlijk nog wel behoefte bestaat aan een 
wettelijke regeling. 

Wat de rechterlijke macht graag van de wetgever 
zou zien, is een snel inspelen op de in de praktijk 
gebleken onvolkomenheden in de wetgeving of recht-
spraak. Hiervoor zijn geen staatscommissies en jaren-
lange parlementaire behandeling nodig. Het ministerie 
van Justitie zou in navolging van enkele Angel-
saksische landen jaarlijks een Law Reform Act kunnen 
indienen (cventueel in het eerste half jaar het eerste 
gedeelte en in het tweede half jaar een tweede 
gedeelte), waarin snel wordt ingespeeld op de praktijk 
met technische aanvullingen en reparaties. Vanuit de 

94 	Justitiiile Verkenningen, jrg. 19, nr. 8, 1993 



praktijk zou men dan uiteraard regelmatig suggesties 
op dit punt aan het ministerie moeten doen. 

Wetsvoorstellen van de commissie Moons 

De beduchtheid voor de effectiviteit van nieuwe 
wettelijke regelingen, zoals hierboven besproken, lijkt 
niet op haar plaats ten opzichte van de wetsvoor-
stellen van de commissie Moons. De vormvoor-
schriften voor strafvordering vormen een voor de 
praktijk bijzonder belangrijke aangelegenheid en de 
commissie wit de rechter de werktuigen geven om 
daar op een wat soepeler wijze mee om te gaan dan 
thans het geval is. De bedoeling is uiteraard niet om 
alles wat misgaat in de toekomst met de mantel der 
liefde te bedekken. De rechter krijgt echter de 
mogelijkheid om bij overtreding van vormvoor-
schriften na te gaan of de verdachte hierdoor ernstig 
gedupeerd is, herstel te bevelen indien dat mogelijk is 
en, bij niet-essentiele overtredingen, aan de 
overtreding voorbij te gaan. Bescherming van de 
verdachte zal echter de belangrijkste leidraad blijven 
omdat deze recht heeft op een fair proces. 

In het bijzonder verdient het voorstel steun om een 
einde te maken aan 'de tirannieke werking van de 
telastelegging'. Hierdoor zullen immers dagvaardingen 
mogelijk worden die zijn gesteld in een voor de justi-
tiabelen begrijpelijker taal, waarin de nadruk ligt op 
het feitelijk gebeuren. 

Een boeiende vraag — waaraan de commissie ook 
aandacht besteedt — is of het huidige Wetboek van 
Strafvordering eigenlijk wet zulke hoge eisen aan de 
dagvaarding stelt als in de jurisprudentie is aan-
genomen, en ook zulke absolute consequenties van 
nietigheid verbindt aan tat van vormvoorschriften. 
Civilisten die in de straflcamer komen, zijn altijd weer 
verbaasd dat de strafrechter zoveel formeler is dan de 
civiele rechter. Hoe boeiend de vraag ook is of de 
huidige wet tot de huidige jurisprudentie dwingt, er is 
een duidelijke lijn van jurisprudentie op het terrein 
van de strafrechtspleging. Wanneer men die wil keren, 
is het verstandiger met voorstellen voor wetswijziging 
te komen dan af te wachten of de hoogste rechter 
mogelijk in de toekomst een andere lijn gaat uitzetten. 
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Andere voorstellen 

Op de voorstellen van de commissie Moons ga ik 
verder niet in. Andere auteurs in deze aflevering van 
Justin& Verkenningen zullen hieraan uitvoerige 
aandacht geven. Wel maak ik van deze gelegenheid 
gaarne gebruik nog enkele andere voorstellen te 
vermelden, die tot meer effectiviteit van de strafrechts-
pleging zouden kunnen leiden. Het gaat hier om een 
aantal op zichzelf niet met elkaar samenhangende 
onderwerpen, die echter wel gemeen hebben dat zij, 
bij realisering, de procesgang voor de rechter en de 
uitvoering van door de rechter opgelegde straffen en 
maatregelen aanzienlijk beter en sneller kunnen doen 
verlopen. 

— De behandeling van eenvoudige strafzaken moet 
worden versneld. Uit mijn begintijd als kantonrechter-
plaatsvervanger herinner ik mij nog dat op elke straf-
zitting van het kantongerecht een groot aantal zaken 
werd behandeld op grond van oproepen die door 
verbalisanten ter plaatse aan de verdachten waren 
uitgereikt. Een initiatief van het O.M. in het noorden 
van het land om in deze oude geest verdachten bij 
heenzending van het politiebureau zoveel mogelijk 
meteen een dagvaarding mee te geven, verdient 
navolging. Bij ernstiger of meer aanstootgevende 
zaken, zoals winkeldiefstallen, rijden onder invloed en 
mishandeling, zou de politie ook meer mogelijkheden 
moeten hebben om verdachten vast te houden en de 
volgende dag meteen voor de rechter te brengen: de 
zogenaamde lik-op-stuk-methode. 

— Grotere strafzaken zouden aanzienlijk efficienter 
kunnen verlopen bij een betere voorbereiding door de 
rechter-commissaris. Deze zou dan ook de bevoegd-
heid moeten hebben getuigen in alle gevallen onder 
ede te horen en ook moeten beschikken over vaste 
deskundigen op het gebied van fraudebestrijding en 
milieu. Wettelijke voorzieningen zouden getroffen 
moeten worden dat, wanneer verdachte en raadsman 
bij verhoren van getuigen en deskundigen aanwezig 
kunnen zijn, een hernieuwd horen van hen op de 
zittingen (wat veel vertraging veroorzaakt) niet 
mogelijk is, tenzij de noodzaak daartoe aan de rechter 
wordt aangetoond. 

96 	Justitiole Verkenningen, jrg. 19, nr. 8, 1993 



— Voor bekennende verdachten moet een regeling 
worden ingevoerd, waarbij het strafproces en het 
strafvonnis beperkt blijven tot de strafoplegging, zoals 
de Angelsaksische landen dit al kennen. Het door de 
regering ingediende wetsontwerp op dit punt heeft 
nogal wat kritiek opgeleverd, die mij overdreven 
voorkomt. Een noodzakelijke voorwaarde voor 
bovengenoemde verkorte procedure is wel dat de 
rechter, bij het begin van het proces, duidelijk aan de 
verdachte vraagt of deze bekent of niet. 

— Het dient mogelijk te worden om mondeling 
uitspraak te doen en te volstaan met aantekening van 
de essentialia in het proces-verbaal of in een 
formulier-uitspraak, zoals men dat in de belasting-
rechtspraak bij de hoven kent. Ook hier denk ik met 
weemoed terug aan de tijd van mijn eerste strafzit-
tingen als plaatsvervangend kantonrechter, toen de 
griffier tijdens de zitting met een stempeltje op de 
dagvaarding (een echt stempelvonnis!) de beslissingen 
noteerde en mij liet tekenen. Aan een dergelijke 
regeling kan natuurlijk de mogelijkheid worden 
gekoppeld voor verdachte of raadsman om onder 
bepaalde voorwaarden een uitgebreid vonnis te 
verkrijgen (eventueel tegen betaling, zoals in de belas-
tingrechtspraak voorzien). Veel vertraging en 
overbodig werk van uitwerking in zaken, waarin 
niemand daarnaar vraagt, zou daardoor vermeden 
kunnen worden. 

— De rechter dient de mogelijkheid te krijgen in zijn 
beslissing aan te geven in welk soort gevangenis 
(open, gesloten, beveiligd, enzovoort) de gevangenis-
straf uitgezeten moet worden, waardoor de verdachte 
terstond na de uitspraak uit het huis van bewaring 
naar een dergelijke gevangenis kan worden overge-
bracht. Dit om in de overvolle huizen van bewaring 
snel plaats te krijgen voor nieuwe verdachten en 
wegzending van verdachten wegens plaatsgebrek te 
vermijden. 

Om dezelfde reden is het wenselijk de rechter de 
bevoegdheid te geven om in huizen van bewaring 
verblijvende personen die duidelijk elders thuishoren, 
daarnaar te laten overbrengen en de betreffende instel-
lingen te verplichten deze personen terstond op te 
nemen. Ik denk hierbij aan geestelijk gestoorden, die 
in psychiatrische inrichtingen thuishoren, minder- 

Naar een effectievere strafrechtspleging 	 97 



jarigen, die naar aparte opvangtehuizen voor minder-
jarigen moeten worden overgebracht, vreemdelingen 
zonder verblijfsvergunning, die eigenlijk niet in onze 
strafrechtinrichtingen thuishoren (ook al is gecontro-
leerde opvang nodig) en wellicht ook verslaafden die 
naar afkickcentra zouden moeten. 

Ten aanzien van verpleegden in tbs-inrichtingen is 
het, in verband met ontsporingen tijdens proefverlof 
of na beeindiging, wenselijk uitdrukkelijk in de wet te 
bepalen, dat beeindiging en proefverlof alleen met 
instemming van de rechter kunnen plaatsvinden. 

— Om het aantal gedetineerden in de voile, kostbare 
en, gezien de mate van recidive, vaak weinig effectieve 
gevangenissen te beperken, dient de rechter meer 
mogelijkheden te krijgen ook andere maatregelen op 
te leggen. Ik denk hierbij aan het opleggen van een 
ontwenningskuur aan verslaafden in speciale ontwen-
ningsklinieken en het opleggen van verplichte 
deelname aan dagtrainingsprogramma's voor sociaal 
slecht weerbaren om deze beter in de maatschappij te 
doen functioneren. Deze programma's worden door 
sommige reclasseringsinstellingen al enige tijd aan-
geboden. 

— De regel dat indiening van een gratieverzoek 
automatisch de straf opschort, waardoor bestraffing 
eindeloos op de lange baan worth geschoven, moet 
worden afgeschaft. In plaats daarvan zou bepaald 
kunnen worden dat opschorting alleen plaatsvindt 
indien de rechter die de straf heeft opgelegd, dit 
bepaalt. 

— Het automatisme van vervroegde invrijheidstelling 
van gedetineerden, nadat zij twee derde van hun straf 
hebben uitgezeten, moet worden afgeschaft. Vervroegde 
invrijheidstelling behoort weer, zoals vroeger, een 
gunst te zijn, die alleen verleend wordt aan gedeti-
neerden die dat verdienen. Daarbij zou in bijzondere 
gevallen ook een !anger gedeelte van de opgelegde 
straf moeten kunnen worden kwijtgescholden dan de 
huidige eenderde. 

— Algemene bekorting en versobering van de proces-
rechtelijke voorschriften voor de strafrechter. Een 
Wetboek van Strafvordering met 593 artikelen treedt 
teveel in details en belemmert een effectieve werkwijze. 
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Onze collega's uit de belastingsector werken met een 
Wet administratieve rechtspraak belastingzaken van 
99 artikelen en de civiele kortgeding-rechter — die 
tegenwoording zoveel zaken van groot belang 
behandelt — doet het met nog minder. 

— Belangrijkste voorwaarde voor een effectievere 
strafrechtspleging is echter dat alle deelnemers zich 
inzetten om de strafrechtspleging ook daadwerkelijk 
effectief te laten werken. Daarvoor bestaat zowel bij 
de zittende magistratuur als ook bij de andere justi-
tiele diensten thans veel meer oog dan vroeger. Dit is 
geen zaak van wetgeving, doch van een andere 
instelling. Laten wij hopen dat deze andere instelling 
daadwerkelijk tot resultaten leidt! 
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Absoluut nietig, ... en dan? 

De betekenis van nietigheid als sanctie op 
vormverzuimen 

mr. ES. Stamhuis* 

lnleiding 

Een belangrijk onderdeel van het rapport Recht in 
vortn heeft betrekking op de rechtsgevolgen van 
vormverzuimen. In dit rapport zijn twee patronen 
getekend. Hoewel beperkt, heeft de commissie de 
wettelijke nietigheid als gevolg van bepaalde vorm-
fouten gehandhaafd. De commissie heeft &armee 
aansluiting gezocht bij de systematiek, die de wetgever 
van 1926 in ons Wetboek van Strafvordering heeft 
vastgelegd. Er worden opnieuw een aantal voor- 
schriften op straffe van nietigheid gesteld. Tevens 
bevat het rapport een voorstel (art. 359a Wetboek van 
Strafvordering), dat betrekking heeft op rechts-
gevolgen van vormverzuimen. Daarin worden 
genoemd strafvermindering, bewijsuitsluiting en niet-
ontvankelijkheid van de officier van justitie. 

Over het voorgestelde art. 359a Wetboek van 
Strafvordering valt het een en ander te zeggen. lk zal 
mij hier evenwel beperken tot een beschouwing over 
de opnieuw gefixeerde nietigheden. Nietigheid als 
sanctie bepaalt namelijk automatisch de aandacht bij 
ons stelsel van rechtsmiddelen. Want wat is nietig-
heid? Nietigheid geeft niet meer dan een indicatie van 
wat de rechter in hogere instantie met de uitspraak 
moet doen: vernietigen.' Dat is echter puur formeel. 
Na vernietiging moet het materiele gevolg voor de 
procedure nog bepaald worden. Hierover hebben de 
wet en de jurisprudentie met betrekking tot het 
verloop na vernietiging in hoger beroep het een en 
ander te zeggen. Dat wordt in het rapport echter niet 

• De auteur is universitair docent straf(proces)recht aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en rechter-plaatsvervanger bij de 
Rechtbank Groningen. Hij verrichtte het jurisprudentie-
onderzoek ten dienste van de subcommissie 
Vormvoorschriften. 
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besproken. Als aanvulling zal ik daar in vogelvlucht 
op ingaan en verder een nadere omschrijving geven 
van de voorstellen van de commissie terzake. De 
vergelijking mondt uit in een speculatie over de te 
verwachten ontwikkelingen bij overname van de 
voorstellen uit het rapport. Het zal duidelijk zijn, dat 
dit betoog niet ingaat op de afweging van het relatieve 
belang van vormvoorschriften, maar slechts de 
inpassing bespreekt in een systeem van rechtsge-
volgen, als deze afweging is voltooid. 

Vernietiging en vervolg in hoger beroep 

Hoger beroep is in ons stelsel een tweede feitelijke 
instantie, waarin de hogere rechter een eigen feitelijk 
onderzoek uitvoert en een nieuwe beslissing geeft in 
de hoofdzaak. Dat wil zeggen: de appelrechter geeft 
op een of meer van de vragen van art. 350 Wetboek 
van Strafvordering zijn eigen antwoord, waarbij 
overigens hetgeen in eerste instantie op de zitting is 
verricht bij de overwegingen wordt betrokken. Wat de 
appelrechter verder doet, is een oordeel geven over de 
eerste instantie. Voldoet de behandeling in eerste 
aanleg aan de eisen, die voor een rechtmatig straf-
proces gelden? Bevat het vonnis alles wat er volgens 
de wet in moet staan? 

Dit oordeel over de vorige instantie is in hoofdzaak 
van belang voor de vraag of het vonnis van de eerste 
aanleg bevestigd kan worden of moet worden ver-
nietigd. De appelrechter staat dus voor de keus tussen 
bevestigen en vernietigen van het beroepen vonnis. 
Kiest hij voor vernietigen, dan moet vervolgens beslist 
worden tussen enerzijds zelf in de hoofdzaak beslissen 
of anderzijds terugwijzen naar de rechter in eerste 
aanleg om opnieuw berecht te worden. 

In hoofdlijn geldt voor het eerste keuzemoment, dat 
wanneer er in eerste instantie op de zitting of in het 
vonnis is gehandeld in strijd met een voorschrift, dat 
op straffe van (absolute) nietigheid is gesteld, de 
appelrechter moet vernietigen. 2  Hierbij moet wellicht 
ten overvloede vermeld worden, dat tengevolge van de 
schending van zittingsvoorschriften eerst het onder-
zoek ter terechtzitting nietig wordt geacht, wat weer 
de grond is voor nietigheid van de op basis van dat 
nietige onderzoek gewezen uitspraak. Schendingen 
van voorschriften voor de inhoud van het vonnis 
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hebben rechtstreeks de nietigheid van dat vonnis tot 
gevolg.' 

Als ten onrechte wordt bevestigd, is dat niet correct, 
maar het leidt niet altijd tot vernietiging in cassatie. 
Dat verschilt per geval. Er zijn situaties, waarbij in 
concreto de afweging plaatsvindt wat de verdachte 
opschiet met de vernietiging in cassatie, als de 
onterechte bevestiging hem toch niet in zijn positie 
heeft benadeeld. Bij die benadering is het belang van 
de keuze tussen bevestigen en vernietigen achteraf 
verdwenen. Er zijn echter daarnaast verzuimen, die 
een inbreuk maken op een zo wezenlijk voorschrift, 
dat de appelrechter niet had mogen bevestigen. 
Ongeacht het concrete belang van de procespartijen 
bij de vernietiging van de eerste uitspraak volgt 
cassatie wegens het ten onrechte bevestigen.° Ook 
hierbij moet het belang van de vernietiging niet te 
hoog geschat worden, omdat de appelrechter, op 
wiens tafel de zaak na cassatie opnieuw belandt, 
uiteindelijk kan volstaan met het alsnog vernietigen 
van het vonnis in eerste aanleg en voor de rest de 
gecasseerde uitspraak herhalen. Kortom, het belang 
van de keuze tussen vernietigen of bevestigen is vaak 
gering en staat in de schaduw bij de beslissing over 
het vervolg. 

Als eenmaal is besloten tot vernietiging, dan kan de 
rechter in hoger beroep Of overgaan tot zijn eigen 
beslissing in de hoofdzaak Of de eerste rechter zijn 
werk over laten doen. De wetgever geeft de rechter 
hierbij bepaalde voorschriften. De hoofdlijn is te 
vinden in art. 423 lid I en 2 Wetboek van Straf-
vordering. De rechter in hoger beroep doet wat de 
eerste rechter had moeten doen, tenzij de hoofdzaak 
nog Met is beslist, hoewel dat zoals naderhand blijkt 
wel had moeten gebeuren. In dat geval mag de appel-
rechter niet zelf doorgaan, maar moet terugwijzen. 

Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel, de 
rechter in eerste aanleg heeft zichzelf onbevoegd 
geacht en dus nog niet over het bewijs van de telaste-
legging geoordeeld. In hoger beroep komt de rechter 
echter tot het oordeel, dat de onbevoegdheid ten 
onrechte is aangenomen. Dan moet de zaak terug, een 
enkele thans niet relevante uitzondering daargelaten. 
De ratio is simpel. Als de zaak wel door zou mogen 
gaan, vervalt er een voile instantie, terwijI de wet 
uitgaat van een beslissing op de hoofdzaak in twee 
feitelijke instanties. De berechting in twee instanties is 
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evenwel geen keihard vereiste. Als de procespartijen 
bereid zijn afstand te doen van instantie, kan het 
geding in hoger beroep verder gevoerd worden, zo 
bepaalt art. 423 in het tweede lid. 

Het beginsel van berechting in twee feitelijke 
instanties is door de Hoge Raad zodanig geInterpre-
teerd, dat het heeft geleid tot jurisprudentiele 
uitbreiding van de gevallen, waarin het de rechter in 
appel niet vrijstaat zelf de zaak verder af te handelen 
als er in eerste aanleg een vormfout begaan is. 
Terugwijzing als enige mogelijkheid moet nu tevens 
worden bevolen in het volgende geval: de appelrechter 
constateert een vormfout in eerste aanleg, die zodanig 
is, dat de rechter in eerste instantie ten onrechte een 
beslissing in de hoofdzaak heeft gegeven. Hij had er 
niet aan mogen toekomen, maar had eerst de fout 
moeten herstellen, alvorens tot de gewraakte einduit-
spraak te komen. Tot nu toe heeft de Hoge Raad deze 
uitbreiding steeds gegeven in gevallen, waarin het 
voor de rechter in eerste aanleg mogelijk was geweest 
om de fout te herstellen, voordat hij met de beraad-
slaging en beslissing begon. De fouten hadden dus 
geen betrekking op de inkleding van het vonnis, met 
daarbij behorende motiveringsvereisten. Een gebrek 
daarin kan de eerste rechter eenvoudigweg niet 
herstellen in ons systeem. Als hij uitspraak heeft 
gedaan, is de eerste instantie geconsumeerd. 

Op welke gevallen heeft deze analogie van art. 423 
lid 2 Wetboek van Strafvordering nu betrekking? 
Door de Hoge Raad zijn de volgende verzuimen als 
zodanig aangenomen: 
— Aan de vreemdtalige verdachte is niet in eigen taal 
bekend gemaakt waarvan hij wordt beschuldigd. 
— De verdachte is bij verstek veroordeeld, terwijl hij 
voor de zitting na schorsing niet is opgeroepen. 
— Aan de raadsman is geen afschrift verstrekt van de 
inleidende dagvaarding, in strijd met art. 51 Wetboek 
van Strafvordering. 
— Ondanks gerede twijfel over de naleving van 
datzelfde art. 51 heeft de rechter daarnaar geen 
onderzoek in gesteld. 
— De politierechter heeft in strijd met art. 375 
Wetboek van Strafvordering geen schorsing verleend. 
— De rechter of het college in eerste aanleg voldoet 
niet aan het vereiste van een 'impartial tribunal'. 
— De regels voor toevoeging van een raadsman zijn 
geschonden. 
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In een geval regelt de wet zelf, art. 422a Wetboek 
van Strafvordering, in navolging van deze jurispru-
dentie, de verplichte terugwijzing, omdat de rechter 
niet aan beslissing in de hoofdzaak had mogen 
toekomen: Wanneer de dagvaarding in eerste aanleg 
geldig is geacht, terwij1 in appel blijkt, dat een nietig-
verklaring had moeten volgen, dan moet in hoger 
beroep het vonnis van de eerste aanleg vernietigd 
worden. Vloeit de nietigheid niet voort uit een inhou-
delijk gebrek in de dagvaarding, dan kan de appel-
rechter zelf in de hoofdzaak beslissen, alleen als hij 
daarvoor de toestemming van de beide procespartijen 
krijgt. A contrario betekent dat de verplichting terug 
te wijzen als de procespartijen er niet mee instemmen. 5  

Is de situatie Met zoals hierboven beschreven, dan 
wordt bij geconstateerde verzuimen het vonnis van de 
eerste aanleg vernietigd, waarmee aan deze fout 
voldoende gevolg is gegeven. De procespartijen 
hebben daar verder weinig aan, voor hen is de fout in 
feite uit het zicht verdwenen. De Hoven zijn er 
daarom toe overgegaan om de beroepen vonnissen 
standaard te vernietigen teneinde de eventuele 
vormfouten in eerste aanleg toe te dekken. Dit effect 
werd uitdrukkelijk beoogd om cassatie op deze grond 
onmogelijk te maken. De reden voor deze handelwijze 
boet evenwel aan kracht in wanneer de Hoge Raad in 
het ten onrechte bevestigen voor bepaalde gevallen 
geen reden tot cassatie (meer) ziet. De praktijk is 
overigens thans op haar retour. 

Nietigheid in het rapport 

Uit het rapport blijkt, dat de commissie over het 
huidige systeem van sanctionering van vormverzuimen 
niet geheel tevreden is. De duidelijkheid die de 
wetgever in 1926 had geschapen, is verdwenen. Wat 
de wetgever in 1926 met nietigheid bedreigde, is thans 
in praktisch alle gevallen wel voorzien van een uitzon-
deringn, terwij1 dat vermoedelijk niet de bedoeling van 
de wetgever was. Daar komt bij, dat een onover-
zienbare hoeveelheid schendingen van de procesregels 
niet door de wetgever, maar door de rechtspraak van 
de sanctie van nietigheid is voorzien. De redenering 
van de rechter was in die gevallen, dat het om een zo 
wezenlijk voorschrift in ons strafproces gaat, dat 
alleen nietigheid kan volgen. 
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In de plaats van dit diffuse beeld wil de commissie 
duidelijke lijnen trekken: `Als ordenend beginsel kiest 
de commissie, dat slechts die vormvoorschriften door 
de wetgever met nietigheid worden bedreigd waarvan 
verlangd mag worden dat deze door de rechtspraak 
ook in absolute zin gehandhaafd worden. Een 
vormvoorschrift dat door de wetgever met nietigheid 
is bedreigd, doch dat niet absoluut wordt gehand-
haafd, schept rechtsonzekerheid en dient daarom geen 
belang." Nietigheid is voor deze vormverzuimen nooit 
een te zware sanctie, zo wordt verderop duidelijk. 
Voor de overige vormverzuimen geldt, dat zij niet 
minder belangrijk zijn, maar dat de rechter wel kan 
bepalen welke sanctie het beste past bij het verzuim. 

Wat de nietigheid als sanctie betreft, hoewel 
genoemd in paragraaf 3.2 van het rapport, is zij 
uitdrukkelijk niet opgenomen in art. 359a Sv. De 
reden daarvoor is, mijns inziens volkomen terecht, dat 
van de rechter niet verwacht wordt, dat hij de 
nietigheid van zijn eigen handelingen uitspreekt. 8  Dat 
kan alleen de appelrechter doen op basis van zijn 
bevoegdheid het beroepen vonnis te vernietigen. Er is 
immers geen sprake van nietigheid los van een 
toetsing door een hogere rechter. Wat de rechter in 
eerste aanleg wel kan doen, is het vaststellen van de 
nietigheid van de handeling van een ander, voorzover 
de wet dat toelaat c.q voorschrijft. 9  

De commissie heeft de voorschriften, waarbij op 
niet-naleving absolute nietigheid is gesteld, van een 
vaste sanctie willen voorzien. Zolang echter in een 
hogere aanleg nog niets is gebeurd, is ook een 
absolute nietigheid zonder gevolg. Met name is dan de 
rechtskracht van het gewijsde niet aangetast." Ook in 
de gevallen, die de commissie nu als absolute 
nietigheid heeft bestempeld, zal dat ingepast moeten 
worden in het bestaande stelsel van beslissingen in 
beroep. 

Kortom, in het stelsel van de commissie zijn er 
vormverzuimen, die de appelrechter onontkoombaar 
vernietiging voorschrijven, terwijl dat in de overige 
gevallen is toegelaten. 

Wanneer deze lijn wordt doorgetrokken naar de 
cassatiefase, dan zal de commissie-benadering, waarin 
zelfs de geringste inbreuk op een met absolute 
nietigheid gesanctioneerd vormvoorschrift steeds tot 
vernietiging zal leiden, een wellicht onbedoeld effect 
hebben. Het zal namelijk betekenen, dat de ontwik- 
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keling in de rechtspraak over relativering van 
nietigheid in het stadium van cassatie gedeeltelijk 
wordt teruggedraaid. In situaties, waarin de artikelen 
358 en 359 Wetboek van Strafvordering over de 
inhoud van het vonnisiarrest zijn geschonden, maar 
het voor de procedure volstrekt zinloos is om te 
casseren, zal steeds gecasseerd moeten worden. In 
tegenstelling tot de huidige praktijk zal er dan nog 
weer een procesfase aan de reeks worden toegevoegd 
zonder dat de procespartijen daarmee voor de 
procedure jets opschieten. Als de absolute nietigheden 
echt absoluut zijn, is dat echter wel de consequentie in 
cassatie. 

Vergelijking 

Van het hierboven geschetste systeem van appelbe-
slissingen is bij de herijking van de nietigheden niets 
gezegd. Er is in alle bescheidenheid opgemerkt, dat de 
wetgever de jurisprudentiele ontwikkelingen niet stop 
kan zetten (zie par. 5.1 van het rapport). Kennelijk 
wil de commissie daarin niet rechtstreeks ingrijpen. 
Dan blijft het vooralsnog voor de praktijk de vraag of 
de jurisprudentie veel meer voorspelbaar is geworden 
door de herbevestiging van een aantal absolute nietig-
heden en de afschaffing van andere formele nietig-
heden. De beschreven lijn in de rechtspraak zal zich 
onverstoord voortzetten. Aan de reeks van 
vormfouten, die tot terugwijzing naar de eerste aanleg 
noodzaken, zullen er zeker worden toegevoegd. De 
welomschreven formele nietigheden mogen dan in het 
commissie-voorstel in alle gevallen tot vernietiging in 
appel leiden, voor de praktijk zijn deze minder 
interessant dan de categorie verzuimen die niet slechts 
formed, maar ook materieel ingrijpen in het procedu-
reverloop tengevolge hebben. 

Pakken wij de commissielijst van absolute nietig-
heden erbij, dan heeft de Hoge Raad tot dusver voor 
geen van die verzuimen beslist, dat de appelrechter 
had moeten terugwijzen. Er zijn er wel bij, waarbij dat 
waarschijnlijk is, maar dat is louter speculatief. 
Schending van art. 21 RO bij voorbeeld, het aantal 
rechters is niet in overeenstemming met de wet, zal 
waarschijnlijk wel een zodanige inbreuk vormen op 
ons strafprocesrecht, dat de instantie overgedaan moet 
worden. 
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Het is jammer, dat de commissie zich niet heeft 
kunnen uitlaten over de vraag wat een passend 
vervolg is voor de vormfouten, waarvan zij vindt, dat 
het in alle gevallen tot nietigheid moet komen. Als zij 
dat wel had gedaan, was het wellicht tot een verge-
lijking gekomen met de hier beschreven jurisprudentie 
en tot een discussie over de vraag welke verzuimen 
van dien aard zijn, dat zij een daadwerkelijk ingrijpen 
in de procedure rechtvaardigen. Men kan zelfs 
overwegen, in de trend van deformalisering, om alle 
nietigheden in de wet achterwege te laten. Daarvoor 
in de plaats wordt aan de (appel)praktijk, of aan de 
wetgever, een voorzet gegeven met een opsomming 
van verzuimen die vernietiging en terugwijzing tenge-
volge moeten hebben. Dat zou de rechtspraak evenwel 
zeer aan gevallen binden en hoogstwaarschijnlijk al 
spoedig aangevuld worden. Men zou daarom ook een 
stapje verder kunnen gaan met een wetsbepaling, die 
terugwijzing naar de eerste instantie voorschrijft, als 
de appelrechter het vonnis vernietigt wegens een 
verzuim in de naleving van een voorschrift dat tot het 
wezen van ons strafproces behoort. De vraag van 
bevestigen of vernietigen wegens een niet-essentieel 
verzuim degradeert tegelijkertijd tot een zodanige 
formaliteit, dat klachten hierover in cassatie geen kans 
van slagen hebben. 

Slot 

Raadpleging van de eerste alinea's van het rapport 
Recht in vorm leert, dat het zwaartepunt komt te 
liggen op de rechterlijke sanctionering van vormver-
zuimen. De voorstellen die daarop volgen zijn alleen 
ingepast in het denkschema van een instantie. 
Handhaving van het fenomeen formele nietigheid en 
van de mogelijke vernietiging in hoger beroep trekt 
het perspectief echter wijder open en noodzaakt tot 
reflectie op de relatie tussen de ernst van het verzuim 
en de `rechtsgeldigheid' van de instantie. Nu de 
commissie daaraan niet is toegekomen, kan men 
daarover alleen maar speculeren op basis van de juris-
prudentie tot nu toe. Daarop is de verwachting 
gegrond, dat de gemotiveerde keuze voor enkele 
absolute nietigheden snel zal verbleken. De aandacht 
zal sterker vastgehouden worden door de vormver-
zuimen, die zo `besmettelijk' zijn, dat de instantie 
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Noten 

waarin zij passeerden, onherstelbaar erdoor is 
aangetast en overgedaan moet worden. Voor de 
procespartijen en voor de kwaliteit van de rechtshand-
having in abstract° liggen daar de belangen, meer dan 
bij een verplichte vernietiging in appel." Voor de 
beschreven verstrakking van het cassatie-keurslijf, met 
name bij schending van artikel 358 en 359 Wetboek 
van Strafvordering, geldt eveneens, dat met de 
verplichte cassatie geen belangen zijn gediend. 

' Ten onrechte maakt de MvT bij 
het voorstel tot wijziging van de 
raadkamerprocedure (BHTK 
1991-92, 22584) een tegenstelling 
tussen nietig en vernietigbaar. 
T.J. Noyon schreef al: Nietigheid 
is niet anders dan vernietig-
baarheid' (Het Wetboek van 
Strafvordering, Arnhem, 1926, 
p. 43). Zie ook het antwoord van 
minister Heemskerk aan de 
Kamer bij de bespreking van het 
ontwerp Wetboek van 
Strafvordering in Handelingen 
1919-1920, p. 1926: Nietigheid 
betekent dat, indien de bepaling 
is, overtreden, het vonnis cassabel 
is en de HR de zaak dan naar cen 
andere rechter moet terugwijzen. 

Dat de appelrechter ook het 
beroepen vonnis (partied) 
vernietigt, als hij het met de 
gegeven beslissingen niet eens is, 
ligt voor de hand. In het bestek 
van deze bijdrage concentreer ik 
me op gevolgen van vormver-
zuimen. 
' Beide groepen komen in het 
rapport als absolute nietigheid 
voor. Bij voorbeeld: art. 330 en de 
artikelen 358 en 359 Wetboek van 
Strafvordering. 
° Een voorbeeld: als een getuigc 
ter terechtzitting in eerste aanleg 
niet is beedigd, moet het vonnis 
door de appelrechter worden 
vernietigd. Dit geldt zelfs, 
wanneer de getuige in appel niet 
is gehoord, en zijn verklaring in 
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geen van beide instanties voor het 
bewijs is gebruikt; HR 12-1-93 NJ 
93, 531. Het betreft bier overigens 
een door de rechtspraak vastge-
stelde nietigheid. 

Sinds de wijziging van de 
artikelen 590 en 265 Wetboek van 
Strafvordering (S. 1991, 663, 
inwerkingtreding 1 mei 1992) is Cr 
weinig varieteit in deze gevallen 
overgebleven. We moeten met 
name denken aan de schending 
van art. 588 Wetboek van 
Strafvordering in verband met de 
betekening. 
o Recentelijk HR 05-01-93 NJ 
1993, 494: Door verzuim van het 
laatste woord voor verdachte en 
raadsman is in concreto het 
belang van de verdediging niet 
geschaad. Vernietiging blijft 
achterwege. 
' Citaat uit rapport, p. 18 van de 
door Gouda Quint uitgegeven 
versie. 

Niettemin bevat art. 359a lid 1 
de zinsnede: Indien de rechtsge-
volgen niet uit de wet blijken'. 
Dat zou betekenen dat, wanneer 
de wetgever de nietigheid als 
sanctie heeft gcsteld, de rechter 
geen keuze heeft en de nietigheid 
moet aannemen. Hoe hij dat moet 
inpassen in zijn beslissing, is 
echter nict duidelijk. Oat het 
bepalen van de rechtsgevolgen 
van vormverzuimen niet past in 
het beslissingsmodel van art. 348 
en 350 Wetboek van Strafvor-
dering blijkt de commissie zich te 
realiseren, maar de nietigheid van 



zijn eigen handelen past in geen 
enkel eindoordeel van de rechter. 
Kennelijk moeten we aannemen, 
dat bij door de wet bepaalde 
rechtsgevolgen (art. 359a lid 1) de 
nietigheid van 's rechters eigen 
handelen niet bedoeld wordt. 
9  Daarbij moet gewezen worden 
op de door de commissie gehand-
haafde beperking van de nietig-
heden uit het voorbereidend 
onderzoek in art. 256 lid 2 
Wetboek van Strafvordering. 
1 ° Een functionaris van het 
openbaar ministerie, belast met de 
tenuitvoerlegging, kan bijvoor-
beeld niet stellen dat een bepaald 
vonnis niet geexecuteerd zou 
kunnen worden, enkel op grond 
van een door hemzelf geconsta-
teerde nietigheid. 
" Vergelijk de conclusie van 
AG Meijers bij het reeds 
genoemde arrest HR 12-01-93 NJ 
1993, 531. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
Documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 19, 
no. 8, 1993) is Reverification Code of Criminal 
Procedure. 

The Committee Reverification Code of Criminal 
Procedure; a review 
E.P. von Brucken Fock 
The Dutch Code of Criminal Procedure has been 

designed in 1926. After fifty years still everybody was 
very satisfied with the quality and the expediency of 
the Code. Modifications of the Code were not sub-
stantive, except the revision of the pre-trial detention 
in 1973. In 1989 the Minister of Justice set the tone 
for another policy. He installed an official committee 
(committee-Moons) and instructed the committee to 
work on a partial revision of the Code, especially the 
regulation of the pre-trial stages. The reasons were 
mixed: in some areas practice (including the courts) 
are widely deviated from the Code; some provisions 
(f.i. the overhearing of telephones) about coercive 
means are considered as outdated; there is a tendency 
to deformalize the regulation for decisions of courts 
and other authorities; adoption of standards applied 
by the European Court on Human Rights. The com-
mission has jet fulfilled her mission. They reported 
about the following subjects: the pre-trial detention; 
the revision of the preparatory judicial investigation 
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(including house search and wire tapping); the use of 
DNA-fingerprinting in a criminal procedure; the use 
of an interpreter for the translation of statements or 
documents; a special procedure for suspects who have 
pleaded guilty; a shortened judgment; a revision of all 
the procedural rules en the sanctions in case of a 
violation of these rules. The author discusses the 
different reports and investigates the process of legis-
lation with regard to the proposals of the committee. 

Form, values and social discontent; the report Recht 
in vorm and the Code of Criminal Procedure 
Th.A. de Roos 
The report by the Moons Committee, Recht in vorm, 

has been presented at a moment in time in which the 
fight against crime finds itself at the centre of public 
attention. Political organs are under great pressure to 
match the statutory rules of criminal procedure with 
the — presumed — demands of combatting (serious) 
crime today. The imbalance of the report's contents 
bears witness to this. The Committee proposes to do 
away with a substantial number of statutory nullities, 
ensuing from defects of form, and to create a 
statutory basis for the discretionary freedom of the 
judge to play down or minimize such nullities, a 
freedom he has already afforded himself in practice. It 
is further proposed that the sanctions which may be 
imposed for form defects be expressly and exhaus-
tively listed in the Code of Criminal Procedure. The 
Committees arguments underpinning its proposal to 
expressly grant the judge such discretionary freedom 
vis-à-vis the legislator are not satisfactory. The 
Committees proposal, furthermore, to abandon the 
system in which the judge is bound to the prosecutor's 
definition of the charge, the so-called grondslag-
stelsel', clashes with the basic premises of the 1926 
Code of Criminal Procedure, valid to this day. The 
proposal fundamentally changes the relation between 
the respective roles of public prosecutor and judge, 
which will negatively affect the position of the 
defendant and his counsel. The Committee justifies 
this encroachment by referring to 'social discontent', 
thus yielding to political pressure. It overlooks the 
fact that the careful balance between the parties in 
criminal proceedings, so cherished by the framers of 
the Code, can only be disturbed at a price. A price all 
citizens will have to pay. 
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Even without Moons a better Counsel for the 

Prosecution 
A. Couzijn 
Over de past few years the Moons Committee has 

published a great many suggestions affecting the 
quality of the proper administration of justice. The 
Committee examined aforesaid quality from the angle 
of legislation, which, linked up with various circum-
stances, established the infrastructure within which 
justice should be done. This infrastructure is far too 
important to be dealt with solely by lawyers. As these 
other circumstances also determine whether the 
administration of justice is up to standard — the 
author thinks them decisive — it is hardly to be 
expected that implementation of the suggestions by 
the Moons Committee, whether or not adapted in a 
legislative way, will sufficiently enhance the satis-
faction about the administration of justice. That is 
why other measures are necessary, in addition to the 
decision-making about these suggestions, which go 
back to the roots of the administration of justice. 
First and foremost the citizen needs clarity about the 
position of the minister of Justice and the accounta-
bility of the Counsel for the Prosecution. At times it 
coincides, but not necessarily so. This is because 
politics sometimes demand different solutions from 
those which are essential according to the Counsel for 
the Prosecution. These different solutions are mostly 
prompted by financial arguments. Furthermore 
changes are imperative in the procedure, attitude 
(both internal and external) and management of the 
Counsel for the Prosecution's Office: matters for 
which the Minister of Justice is responsible politically 
in a way different from his legislative role, i.e. as 
budgetary controller of the administration of justice. 
It includes matters for which the executives of the 
Counsel for the Prosecution are accountable: talking 
about change differs from actually making changes in 
a modern organization. Showing respect for clients 
and for the staff in the own organization — the most 
valuable asset in the judiciary — should be stressed 
more emphatically. Illustrated by some examples 
which are related to the current worries of citizens 
about the administration of justice — lack of prison 
cells, technicalities and cases which take a lifetime — a 
study is done whether and under what circumstances 
the recommendations of the Moons Committee render 
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better justice in the opinion of the citizen. It should 
not matter whether the latter is a suspect or a 
taxpayer who may count on protection if he has taken 
the proper actions. 

Reverification from a lawyer's perspective 
J. Goudswaard and E. van Liere 
The public Council of the Dutch Association of 

Lawyers has in the past few years repeatedly com-
mented on the reports and recommendations of The 
Committee Reverification Code of Criminal Proce-
dure, the so-called Committee Moons. It is the same 
with a number of bills resulting from it. In the 
comment on the reports and advices of the Committee 
Moons the Council looks at one thing and another 
from the point of view of the lawyers, that is to say 
from the point of the defence in a criminal case. The 
essence of the comments is time and again that (the 
principles of) law-protection cannot be sacrificed 
without much ado to the (principles of) functionality 
of the fight against crime, which is in conflict with it. 
As far as this is the case, the Council looks upon the 
products of the Committee Moons with some critical 
reserve. After all, the proper form is essential for a 
good litigation. It is worth noting that the positive 
responses of the Council are to be found without 
exceptions in the further realizations of the bills 
concerned, but that the negative responses and the 
recommendations connected with it, stay compara-
tively underexposed. An inventory of the number of 
tangible recommendations of the Council, which 
made it to the eventual bills, does not give an 
optimistic view. This is one more reason for the 
Council to plead with every new bill for an acceptable 
balance between an eminent administration of law 
and a functional fight against crime. 

Towards a more effective administration of criminal 
law 
G. Chr. Kok 
In the Netherlands there are a lot of complaints 

about the lack of effectiveness of the administration 
of criminal law. Dealing with criminal cases often 
takes a great deal of time and because of the shortage 
of cells and the lack of capacity of the judicial 
collecting agencies it also frequently takes far too 
much time before imprisonment sentences are execut- 
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ed and fines are collected. Besides it often occurs that 
prisoners under remand in serious criminal cases must 
be released due to procedural faults in the handling of 
their cases. In this article the author (president of the 
Court of Appeal in 's-Hertogenbosch) discusses possi-
bilities to improve the situation. He not only makes 
some observations on the proposals of the Moons-
Committee, but also suggests other changes in order 
to make the administration of criminal law more 
effective. 

Absolutely null ... and then what? The meaning of 
nullification as a sanction on legal defaults 
E. F. Stamhuis 
The commission's report Recht in vorm by and large 

leaves the estimation of the consequences of legal 
defaults to the judge. The statutory system of nullities 
is nonetheless maintained. Regarding our system of 
appeals in statutory law and case law another possi-
bility would have been available to the commission. 
In fact an absolute nullity in appeal is of very little 
importance and contains no indication whatsoever on 
the consequences for the procedure. However, the 
question which default is of such a gravity, that a new 
trial in first instance should be ordered, actually 
affects the interests of the proceeding parties and of 
the adjudication in general. For the proceedings 
before the Supreme Court the obligatory nullification 
in all cases would cause a setback in the recent 
developments, in which a nullification depends on the 
actual interests at stake. In that cases nobody's 
interest is served by the mandatory order of a new 
trial that would certainly be the result of the 
commission's approach. 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen 
bij de documentatie-afdeling van 
het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Door de documentatie- 
afdeling worden boeken, tijdschrift-
artikelen, rapporten en 
jaarverslagen met betrekking tot 
bovengenoemde gebieden toegan-
kelijk gemaakt. De documenten die 
vanaf 1987 zijn verschenen, worden 
automatisch ingevoerd. Op 
aanvraag kunnen literatuurlijsten 
m.b.t. specifieke onderwerpen 
worden toegestuurd. Boeken en 
rapporten kunnen te leen worden 
gevraagd. Tijdschriftartikelen 
kunnen in beperkte mate tegen 
vergoeding gekopieerd en toege-
zonden worden. In beide gevallen 
kan men zich wenden tot de 
afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(C.J. van Netburg), 070-370 66 56 
(mr. E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 
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Algemeen 

1 
Lilly, J.R. 
Review essay, selling justice; 
electronic monitoring and the 
security industry 
Justice quarterly, 9e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 493-503 

De auteur bestrijdt de stelling van 
Corbett en Marx dat elektronisch 
huisarrest de zoveelste bevlieging 
is in de strafrechtspleging. 
Elektronisch huisarrest maakt 
deel uit van een correctie-
commercieel complex. Dit 
complex is weer onderdeel van 
een transnationale strafrech ts-
pleging onderneming, welke 
relaties heeft met de moderne 
bewapenings- en beveiligingsin-
dustrie. De belangrijkste reden die 
aan deze verstrengeling — die de 
auteur met verschillende 
voorbeelden illustreert — ten 
grondslag ligt, is de behoefte van 
de bewapeningsindustrie om de 
technologie ook in het tijdperk na 
de koude oorlog verder te ontwik-
kelen en te diversifieren. Het is 
deze belangenverstrengeling die 
maakt dat elektronisch huisarrest 
niet zal verdwijnen. 
Met literatuuropgave. 
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2 
Lilly, J.R., P. Knepper 
The corrections-commercial 
complex 
Crime and delinquency, 
39e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 150-166 

Het actuele debat over de privati-
sering van heropvoeding pat 
voorbij aan de grote overlapping 
van zakelijke, politieke en private 
belangen die het algemene opvoe-
dingsbeleid vormgeven. 
Gebaseerd op de huidige ontwik-
keling in de Verenigde Staten kan 
men een sterke groei in opvoe-
dende reclame waarnemen 
(corrections-commercial complex). 
In het eerste gedeelte van het 
artikel noemen de auteurs 
Eisenhower's onderkenning van 
het militair industriecl platform 
en daarna beschrijven ze enkele 
belangrijke eigenschappen van 
lagere overheden. Vervolgens 
indentificeren zij de belangrijkste 
deelnemers in een opkomend 
nationale, door de lagere overheid 
geregelde, heropvoeding (Federale 
bureaus for-profit corporaties en 
professionele organisaties). 
Daarna gaan ze verder met de 
beschrijving van de relaties tussen 
deze entiteiten. Ten slotte conclu-
deren de auteurs de opkomst van 
een netwerk van particuliere 
bedrijven, federale buro's en 
professionele particuliere organi- 
saties die de karakteristieken laten 
zien van een nationaal lager 
overheidsbeleid. 
Met literatuuropgave. 
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3 
Ryan, M., T. Ward 
From positivism to postmo-
dernism; sonic theoretical and 
strategic reflections on the evo-
lution of the penal lobby in 
Britain 
International journal of the 
sociology of law, 20e jrg., nr. 4, 
1992, pp. 321-335 

In dc jaren zeventig jaren bestond 
de Britse lobby voor hervorming 
van het strafrechtssysteem uit twee 
partijen. Groeperingen als dc 
Howard League en NACRO 
erkenden de legitimiteit van het 
systeem als zodanig, maar 
streefden naar verbetering ervan. 
De Radical Alternatives to Prison 
(RAP) hing een abolitionistisch 
standpunt aan. Het strafrechtelijk 
systeem had ten doe de macht van 
de maatschappelijke bovenklasse 
te behouden. In de jaren tachtig 
heeft de RAP een meer realistische 
benadering gekozen. Men erkende 
dat in de samenleving niet een 
simpele dichotomic van machtigen 
en machtelozen was te onder-
scheiden. Er is sprake van een 
pluriform systeem met complexe 
machtsrelaties. Het standpunt van 
de RAP in de jaren tachtig legt het 
accent op een preventief beleid ter 
bestrijding van criminaliteit. 
Voorzover personen toch met het 
justitiele systeem in aanraking 
komen, dient zoveel mogelijk een 
alternatieve sanctie te worden 
nagestreefd. Gevangenisstraf is pas 
het uiterste middel. Daarbij 
moeten penitentiaire inrichtingen 
aan minimale humanitaire 
standaarden voldoen. Met deze 
meer genuanceerde benadering van 
de RAP is er binnen de linkse 
strafrechtelijke hervormingsbe-
weging een redelijke consensus 
ontstaan. flet is vanuit deze 
consensus dat in de jaren tachtig 
grote invloed is uitgeoefend op het 
justitiele standpunt van Labour. 
Met literatuuropgave. 



4 
Schaerlaekens, A., I. Zink 
Getuigenissen van kinderen; 
gebonden aan hun taalontwik-
keling? 
Panopticon, 14e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 135-149 

Kinderen moeten soms 
meewerken aan politieverhoren, 
aan deskundigenonderzoeken. 
Speciaal inzake kindermishan-
deling zijn ze soms cruciale 
getuigen. Hiervoor moeten 
kinderen ondervraagd worden en 
moeten ze zelf vertellen. 
Taalvaardigheid speelt bij dit alles 
een belangrijke rol. Nu manifes-
teert zich in het taalgebruik van 
jonge kinderen soms een opval-
lende tegenstrijdigheid. Aan de 
ene kant ervaart iedereen dat 
kinderen eigenlijk onbevangener 
de waarheid vertellen dan volwas-
senen. Aan de andere kant kan 
men in de kranten lezen dat 
kinderen hun verhalen over incest 
vertellen in opeenvolgende, heel 
uiteenlopende en zelfs contradic-
toire versies. Men kan er 
blijkbaar helemaal geen staat op 
maken. Gedeeltelijk wordt deze 
contradictie in het taalgebruik 
verklaard door de veel grotere 
emotionele betrokkenheid van het 
kind wanneer het over mishan-
deling of misdaad moet getuigen, 
gedeeltelijk wordt ze echter ook 
verklaard door factoren die 
inherent zijn aan de taalontwik-
keling van het jonge kind. In dit 
artikel wordt getracht meer 
inzicht te krijgen in de ingewik-
kelde interrelaties tussen taalge-
bruik en `getuigenisbe-
kwaamheid'. 
Met literatuuropgave. 

5 
Wiles, P. 
Ghettoization in Europe? 
European journal on criminal 
policy and research, 1 e jrg., 
nr. 1, 1993, pp. 52-69 

Een ghetto is een deel van een stad 
waar een of meer bijzondere 
sociale groepen slecht gehuisvest in 
armoede leven en waar de crimina-
liteit hoog is. Dergelijke buurten 
zijn voor het eerst tijdens de indus-
triele revolutie in grote Europese 
steden ontstaan. In deze arbeiders-
buurten was niet alleen sprake van 
armoede, maar ook van dispropor-
tioneel veel criminaliteit. Van 
vergaande ghettovorming is vooral 
sprake in de grote Amerikaanse 
steden. De bevolking daarvan 
behoort vrijwel geheel tot een of 
meer etnische minderheidsgroepen. 
De criminaliteit in de Amerikaanse 
ghetto's is nagenoeg onbeheers-
baar geworden. In moderne Britse 
en andere Europese steden is de 
ghettovorming nog niet zover 
doorgeschoten. Dit vindt uitein-
delijk voor een belangrijk deel zijn 
oorzaak in het woningtoewijzings-
beleid van de overheid. Daarmee is 
voorkomen dat wijken — al dan 
niet langs etnische grenzen bepaald 
— uitsluitend door achterstands-
groepen in de samenleving worden 
bevolkt. De negatieve spiraal van 
verloedering en toenemende onvei-
ligheid waarvan in ghetto's sprake 
is, werd daarmee voorkomen. In 
mindere mate dan in de Verenigde 
Staten het geval is, hebben 
`natuurlijke selectiemechanismen' 
vrij spel bij de woningallocatie. De 
recente trend in Europese steden 
om woningen — ook in achter-
buurten — te verkopen en niet 
langer te verhuren zal de ghetto-
vorming versterken, omdat daar-
door de bovengenoemde natuur-
lijke selectieprocessen de 
woningallocatie zullen gaan 
domineren. 
Met literatuuropgave. 
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Strafrecht en strairechts-
pleging 

6 
Boksem, J., 0.J.D.M.L. Jansen 
Over vorrnen en waarden 
Nederlands juristenblad, 
68e jrg., nr. 21, 1993, 
pp. 787-793 

In de huidige discussie over 
vormverzuimen gaat men er in de 
regel van uit dat nietigheid de 
sanctie is die op vormverzuimen 
behoort te volgen. Men doet zijn 
uiterste best criteria te formuleren 
voor gevallen waarin een verzuim 
niet tot nietigheid behoeft te 
leiden. In deze bijdrage wordt 
getracht het leerstuk van 
vormverzuimen anders te 
benaderen. De auteurs stellen niet 
de nietigheid centraal, maar gaan 
nit van het verzuim zelf, en 
vragen zich af of het verzuim 
(processuele) gevolgen voor de 
betreffende strafzaak dient te 
hebben, en zo ja, welke sanctie — 
naast nietigheid — het beste past. 
Naast de bekende formele en 
substantiele nietigheden schenken 
zij ook aandacht aan andere 
vormvoorschriften. Een pleidooi 
voor een 'glijdende schaal' van 
sancties op vormverzuimen. 
Met literatuuropgave. 

7 
Hirschi, T., M. Gottfredson 
Rethinking the juvenile justice 
system 
Crime and delinquency, 
39e jrg., nr. 2, 1993, 
pp. 262-271 
De auteurs betogen dat het 

onderscheid tussen een straf-
rechtssysteem voor jeugdigen en 
een voor volwassenen berust op 
het verkeerde idec dat de 
betekenis van crimineel gedrag 
afhankelijk is van de leeftijd van 
de wetsovertreder. Zij menen dat 
de 'behandeling' van wetsover-
treders door de overheid niet 

verschillend hoeft Le zijn voor 
jeugdigen en voor volwassenen. 
Hiervoor geven zij onder meer de 
volgende argumenten: delicten 
van volwassenen zijn niet 
ernstiger dan die van jeugdigen; 
de oorza ken van het criminele 
gedrag van volwassenen en 
jeugdigen zijn dezelfde: een 
gebrek aan zelfcontrole. Als er al 
een verschil is in de kans op een 
vervolg van het criminele gedrag 
dan is die voor volwassenen 
kleiner dan voor jeugdigen: er 
bestaat geen steun voor de 
gedachte dat jongercn meer 
vatbaar zijn voor resocialisatie 
dan ouderen. Ongeacht behan-
deling vertoont het criminaliteits-
cijfer van volwassenen een daling 
en dat van jeugdigen een stijging; 
aparte faciliteiten voor jeugdigen 
en volwassen kunnen niet worden 
gerechtvaardigd met het argument 
dat jeugdigen worden 'bedorven' 
door de aanwezigheid van 'harde' 
criminelen. Er zijn geen verschillen 
in recidive, afhankelijk van de tijd 
die men gezeten heeft en jongere 
delinquenten zijn crimineler dan 
oudere. De auteurs pleiten voor 
een strafrechtssysteem, geschoeid 
op de leest van het huidige jeugd-
strafrecht. Hierdoor zou het 
aantal gevangenen sterk kunnen 
verminderen, zonder dat het 
criminaliteitscijfer stijgt. Dit zou, 
samen met de besparingen door 
de vermindering van personeel en 
faciliteiten, een enorme bezui-
niging opleveren. Een tweede 
voordeel is dat minder nadruk 
wordt gelegd op afschrikking en 
onschadelijkmaking en meer op 
preventie en de ontwikkeling van 
zelfcontrole. Waar het werkelijk 
om gaat, is dat mensen in een 
vroeg stadium van hun leven 
wordt geleerd dat zij op de lange 
duur beter af zijn als zij aandacht 
besteden aan de uiteindelijke 
consequenties van hun gedrag. 
Met literatuuropgave. 
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8 
Joutsen, M. 
Legitimation and the limits of 
the criminal justice system 
European journal on criminal 
policy and research, le jrg., 
1992, nr. 1, pp. 9-26 

Hoewel het strafrecht is bedoeld 
als een ultimum remedium, 
bestaat het risico dat het bereik 
ervan tezeer wordt verruimd. 
Vaak wordt daarbij verwezen 
naar de publieke opinie. De 
behoefte aan een verruiming van 
het strafrecht kan structurele 
redenen hebben, zoals spanningen 
in de samenleving. Ook kan er 
sprake zijn van druk vanuit het 
justitiele apparaat zelf om de 
strafrechtelijke interventiemoge-
lijkheden te vergroten. De druk 
die er kan zijn om het strafrech-
telijk intervenieren uit te breiden, 
wordt geremd door andere 
factoren. Zo zijn aan elke 
verruiming van het strafrecht 
kosten verbonden. Dit zijn 
infrastructurele kosten: het justi-
tiele apparaat moet worden 
versterkt. Interventies brengen 
verder menselijke kosten met zich 
mee; zowel voor de dader als voor 
anderen. Ten slotte heeft een 
versterkte justitiele interventie 
ook maatschappelijke kosten. De 
auteur licht zijn benadering toe 
aan de hand van een aantal 
concrete voorbeelden: de crimina-
lisering van het druggebruik, de 
toepassing van milieuwetgeving en 
de trend om steeds langere 
vrijheidsstraffen op te leggen. Tot 
slot wijst de auteur op het gevaar 
van een roep om een harde crimi-
naliteitsbestrijding zonder dat 
daarbij voldoende financiele 
middelen beschikbaar worden 
gesteld. In dat geval is het justi-
tiele apparaat genoodzaakt zelf 
prioriteiten te stellen. Deze priori-
teitstelling is evenwel niet onder-
havig aan democratische controle. 
Met literatuuropgave. 

Literatuuroverzicht 

9 
Jung, H. 
Criminal justice; a European 
perspective 
The criminal law review, april 
1993, pp. 237-245 

Traditioneel zijn criminele 
wetgeving en rechtspraak 
symbolen van nationale soeve-
reiniteit. Dat de Europese 
integratie nu ook tot dit gebied is 
doorgedrongen, is volgens de 
auteur een indicatie voor het 
vergevorderde stadium waarin de 
eenwording verkeert. De opvat-
tingen over het gewenste criminele 
beleid zijn echter 
gedifferentieerder dan ooit. Zowel 
de `harde' als de `zachte' lijn 
worden verdedigd, de heront-
dekking van het slachtoffer en de 
opkomst van nieuwe sanctie-
vormen werpen een geheel nieuw 
licht op het strafrechtbeleid. 
Uitgaande van de verschillende 
wensen van de lidstaten zal 
harmonisatie voornamelijk tot 
stand moeten worden gebracht 
door rechtspraak en richtlijnen 
van supra-nationale instellingen 
op Europees niveau, zoals de 
Europese commissie, het 
Europese Hof en de Raad van 
Europa. Obstakels voor harmoni-
satie worden veelal teruggevoerd 
op fundamentele tweedelingen 
tussen bij voorbeeld het inquisi-
toire en het antagonistische model 
en tussen het opportuniteitsbe-
ginsel en het legaliteitsbeginsel. 
Volgens de auteur is dit echter 
een te oppervlakkige visie en 
hoeven principiele verschillen niet 
in de weg te staan aan harmoni-
satie, als maar op een concreet 
niveau naar oplossingen wordt 
gezocht. Voorkomen van 
onnodige schade voor het 
individu moet volgens de auteur 
als maatstaf voor het Europese 
beleid worden genomen. Het 
mensenrechtenvraagstuk zou in 
het denken over de Europese 
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strafrechtspolitiek een centrale 
plaats in moeten nemen. 

10 
Swaaningen, R., van, J. uit 
Beijerse 
From punishment to diversion 
and back again: the debate on 
non-custodial sanctions and 
penal reform in the Netherlands 
The Howard journal of 
criminal justice, 32e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 136-156 

Het na-oorlogse strafbeleid in 
Nederland werd gekenmerkt door 
het resocialisatie-principe. In de 
jaren tachtig verminderde het 
optimisme dat resocialisatie als 
ideaal bereikt kon worden door 
het verbeteren van de omstandig-
heden binnen de gevangenissen. 
Sancties die dichter bij de samen-
leving kunnen worden uitgevoerd, 
werden geacht een meer resociali-
serend effect te hebben. Veel van 
deze zogenoemde alternatieve 
strafmaatregelen worden tegen-
woordig opgelegd in de begin-
fasen van het strafproces en 
vallen daarmee buiten het straf-
rechtsysteem. Uit recent uitge-
komen witboeken blijkt evenwel 
dat er een tendens bestaat tot het 
ombuigen van dergelijke alterna-
tieve straffen tot strafvormen die 
worden gecodificeerd en opgelegd 
door de rechter. De auteurs 
verwachten dat met deze 
terugkeer tot het strafrecht-
systeem de resocialiserende 
effecten zullen verminderen, 
omdat hiermee de negatieve 
bijverschijnselen van het ten 
uitvoer brengen van straffen weer 
binnensluipen. Zij geven aan 
welke acht grondbeginselen 
ervoor kunnen zorgen dat de 
status van alternatieve sancties 
behouden blijft als mogelijke 
imputs voor strafrechtsher-
vorming. Deze principes t.a.v. 
alternatieve straffen worden uitge-
breid toegelicht aan de hand van 

dc hedendaagse praktijk. 
Met literatuuropgave. 

11 
Tonry, M. 
The failure of the U.S. 
Sentencing Commission's guide-
lines 
Crime and delinquency, 
39e jrg., nr. 2,1993, 
pp. 131-149 

De auteur meldt dat de straftoe-
metingsrichtlijnen, uitgevaardigd 
door de U.S. Sentencing 
Commission niet zijn aanvaard 
door de federate rechters en niet 
hebben geleid tot minder 
ongelijkheid in straftoemeting. De 
richtlijnsystemen van veel staten 
zijn echter wel aanvaard en 
hebben die ongelijkheid wel terug-
gedrongen. De oorzaak van dit 
verschil is de rigiditeit, strengheid 
en complexiteit van de federate 
richtlijnen. De auteur pleit voor 
een radicale herziening dan wel 
voor een herroeping van de 
federate richtlijnen. 
Met literatuuropgave. 
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12 
Wasik, M., A. Turner 
Sentencing guidelines for the 
Magistrates Courts 
The criminal law review, 
mei 1993, pp. 345-356 

Hoewel het belang van unifor-
miteit in politierechtspraak wordt 
onderkend, is dit om vcrschillende 
redenen moeilijk te realiseren. 
Uitspraken van hogere rechters 
zijn voor de zaken die politic-
rechters behandelen vaak niet 
relevant. Ook de omvang en 
diversiteit van de te behandelen 
zaken staan aan een constante 
rechtspraak in de weg. De auteurs 
verheugen zich dan ook over de 
recente ontwikkeling van richt-
lijnen voor vonnissen van politic-
rechters. Zij bespreken de richt-
lijnen die in juni 1992 werden 
gepubliceerd door de Britse 



Magistrates' Association. In deze 
richtlijnen worden de bij de 
politierechter meest voorkomende 
delicten, zowel verkeersdelicten 
als commune delicten, behandeld. 
Centraal staan de positieve en 
negatieve indicatoren voor de 
ernst van een zaak. De auteurs 
uiten enige bedenkingen over 
zowel lay-out en stijl van de richt-
lijnen als over de invulling van 
het begrip ernst. In een volgende 
versie zou bij voorbeeld duide-
lijker aangegeven moeten worden 
wanneer welk soort straf in 
aanmerking komt en zouden de 
ernst-indicatoren moeten worden 
onderscheiden naar hun relatieve 
gewicht. 

Criminologie 

13 
Apospori, E., G.P. Alpert e.a. 
The effect of involvement with 
the criminal justice system; a 
neglected dimension of the 
relationship between experience 
and perceptions 
Justice quarterly, 9e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 379-392 

De auteurs gaan in op een zeer 
opmerkelijk, in veel onderzoeken 
gesignaleerd verschijnsel, namelijk 
dat personen die misdrijven 
hebben begaan hun kans om in 
de kraag gegrepen te worden 
relatief laag inschatten. Dit 
betekent dat het effect van 
misdrijven plegen is dat de vrees 
voor straf verminderd. Aan het 
onderzoek werkten 157 personen 
mee die waren gearresteerd 
wegens ernstige misdrijven, en 
zware (verkeers)overtredingen. Zij 
hadden gemiddeld in het verleden 
12 misdrijven begaan. Met behulp 
van schaaltechnieken en een 
multivariaat regressiemodel kwam 
naar voren dat het plegen van 
misdrijven sanctiedreigingen doet 
verminderen. Het daadwerkelijk 

Literatuuroverzicht 

in aanraking komen met het justi-
tieel systeem door arrestatie en 
gevangenisstraf heeft hetzelfde 
effect van verminderde 
afschrikking. Volgens de auteurs 
is er sprake van falen van het 
justitieel systeem doordat de 
pretentie van afschrikking niet 
geheel waargemaakt kan worden. 
Met literatuuropgave. 

14 
Bovenkerk, F. 
Crime and the multi-ethnic 
society; a view from Europe 
Crime, law and social change, 
19e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 271-280 

Meer dan een halve eeuw geleden 
vroeg de bekende criminoloog 
Bonger zich af of er enig verband 
bestond tussen ras en misdaad. 
Zoals in zijn tijd gebruikelijk 
benaderde hij deze vraag vanuit 
het perspectief van de differentiele 
psychologie. Ervan uitgaande dat 
de diverse mensenrassen zowel in 
fysiek als psychologisch opzicht 
van elkaar verschillen, meende hij 
toch deze vraag ontkennend te 
moeten beantwoorden. Maar, 
voegde hij eraan toe, de vraag zelf 
is onjuist geformuleerd. Men 
moet zich evenzeer afvragen wat 
onder criminaliteit wordt 
verstaan. De auteur gaat nader in 
op deze oude vraag naar het 
verband tussen etnische achter-
grond en criminaliteit, waarbij hij 
eveneens tot de conclusie komt 
dat de vraag zelf onjuist is gefor-
muleerd. Door de migratiegolven 
na de Tweede Wereldoorlog zijn 
in Europa etnische minderheids-
groepen gevormd, hetgeen heeft 
geleid tot sociale differentiatie. 
Waar deze nieuwe groepen een 
zekere autonomiteit hebben 
bewaard, heeft dit geleid tot een 
nieuw sociaal systeem: de multi-
etnische maatschappij. Toevoeging 
van nieuwe ideologische 
elementen, zoals nieuwe religies, 
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heeft geleid tot culturele plurifor-
miteit in de huidige westerse 
maatschappij. De vraag is dan 
ook niet welke groepen crimineler 
zijn dan andere, maar welke 
nieuwe ontwikkelingen in de 
criminaliteit zijn ontstaan dank zij 
dit multi-etnische karakter. 
Uitgebreid wordt ingegaan op 
contrasterende misdaadprofielen, 
selectiviteit bij de politic, discrimi-
natie en racistisch geweld, 
culturele conflicten en georgani-
seerde misdaad. 

15 
Burkett, S.R., D.A. Ward 
A note on perceptual deterrence, 
religiously based moral condem-
nation, and social control 
Criminology, 31e jrg., nr. I, 
1993, pp. 119-134 

Uit het onderzoek tot dusver is 
slechts een bescheiden onder-
steuning gevonden voor de 
hypothese, dat het gepercipieerde 
risico op een wettelijke straf de 
kans op deviant gedrag 
vermindert. In het onderhavige 
onderzoek wordt de hypothese 
getoetst dat de mate waarin de 
perceptie van straf afschrikkend 
werkt, mede wordt bepaald door 
de mate waarin strafbaar gesteld 
gedrag, i.c. het gebruik van 
marihuana, door mensen moreel 
wordt veroordeeld. De gegevens 
zijn verkregen uit een panel-
onderzoek onder jongeren, 
gehouden in 1980 en 1982. Hierbij 
is gebruik gemaakt van cen cross-
sectioned l ontwerp, waarin de 
antwoorden op een vragenlijst 
zijn geanalyseerd van 612 respon-
denten en een 'twee-golven' 
ontwerp, waarin de antwoorden 
zijn geanalyseerd van 428 respon-
denten die in beide jaren zijn 
ondervraagd. De resultaten 
kunnen als volgt worden samen-
gevat: bij hen die het gebruik van 
marihuana beschouwen als een 
zonde (in religieuze zin) is de 

gepercipieerde strafbedreiging niet 
gerelateerd aan het marihuanage-
bruik; bij degenen die marihuana-
gebruik niet moreel verwerpen, 
bestaat die relatie we!: hoe sterker 
de gepercipieerde strafdreiging, 
hoe geringer het gebruik. Dit 
geldt voor beide onderzoeks-
groepen. De auteurs concluderen 
dat het opnemen in onderzoeken 
van mensen die strafbare feiten 
moreel verwerpen, kan leiden tot 
een onderschatting van het 
afschrikkende effect van straf-
dreiging. 
Met literatuuropgave. 
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16 
Burton Jr., VS., F.T. Cullen 
The empirical status of strain 
theory 
Journal of crime and justice, 
15e jrg., nr. 2,1992, pp. 1-30 

Evenals Durkheim, beschouwde 
Merton anomie als een toestand 
van de samenleving en niet van 
het individu. Anomie duidt op 
een desintegratie van de sociale 
standaarden die het gedrag 
reguleren. Die desintegratic 
ontstaat nit de contradictie tussen 
de proclamatie van een culturedl 
doe voor alien en de structurele 
ontzegging aan sommigen van ' 
toegang tot de middelen om dat 
doel te bereiken. Omdat de 
spanning die voortvloeit uit die 
contradictie in de lagere sociaal-
economische lagen het grootst is, 
is de criminaliteit daar het hoogst. 
Deze macrosociale theorie is 
geevolueerd tot de huidige 'strain 
theorie' die betrekking heeft op 
het niveau van het individu en 
volgens welke crimineel gedrag 
voortvloeit uit de ervaring dat de 
toegang tot gewenste doeleinden 
geblokkeerd is. Empirische 
toetsen van de 'strain theorie' 
hebben wisselende resultaten 
opgeleverd. De mate van onder-
steuning ervan wordt sterk 
bepaald door de wijze waarop het 



strain-concept is geoperationali-
seerd: als de kloof tussen educa-
tionele aspiraties en educationele 
verwachtingen (geen verband met 
delinquentie), als de kloof tussen 
economische aspiraties en educa-
tionele verwachtingen (wel gerela-
teerd aan delinquentie) en als de 
mate waarin iemand gefrustreerd 
is in zijn/haar pogingen om te 
delen in de 'American Dream' (in 
60% van de onderzoeken wel een 
verband met delinquentie). De 
auteurs bepleiten een meer syste-
matische toetsing van de 
concepten van de theorie in hun 
volledige complexiteit. Daarbij 
gaat het onder meer om de 
vaststelling van wat succes is op 
verschillende punten in de sociale 
structuur, op verschillende 
gebieden van het sociale leven en 
op verschillende leeftijden. De 
toegankelijkheid van de middelen 
zou moeten worden bepaald door 
de gelegenheidsstructuur objectief 
en multidimensioneel in kaart te 
brengen. Criminologen worden 
aangemoedigd hun onderzoeks-
terrein zodanig uit de breiden dat 
de potentieel criminogene 
gevolgen van een grote reeks 
spanningsvolle levensomstandig-
heden boven tafel komen. 
Met literatuuropgave. 

17 
McDowall, D., C. Loftin e.a. 
A comparative study of the 
preventive effects of mandatory 
sentencing lag for gun crimes 
The journal of criminal law and 
criminology, 83e jrg., nr. 2, 
1992, pp. 378-394 

De in de jaren zeventig en tachtig 
in de VS ingevoerde 'mandatory 
sentencing laws', zouden een 
mijlpaal moeten vormen in de 
strijd tegen de gewapende crimi-
naliteit. Deze bepalingen geven de 
rechter weinig speelruimte in de 
strafoplegging qua duur en vorm. 
De auteurs hadden zich al eerder 

op dit nieuwe onderzoeksterrein 
begeven. Zij concludeerden toen 
in hun in zes steden uitgevoerde 
studie naar de effectiviteit van 
deze wettelijke bepalingen, dat er 
geen sprake is van een vermin-
derde gewelddadige criminaliteit. 
In hun nieuwe onderzoek komen 
zij echter op deze conclusie terug 
en menen dat er toch sprake is 
van een — onder bepaalde omstan-
digheden — optredend preventief 
effect. Werden in hun eerste 
onderzoek de zes steden apart 
bezien, in hun recente studie 
worden de resulaten van de zes 
steden gepooled met behulp van 
een techniek die bekend staat als 
de statistische meta-analyse. Het 
onderzoek richtte zich op met een 
vuurwapen gepleegde misdrijven: 
doodslag, geweldpleging en 
overval. Wat betreft doodslag is 
er duidelijk sprake van een 
preventief effect, hetgeen echter 
niet zondermeer gezegd kan 
worden van geweldpleging en 
overval. Tot slot gaan de auteurs 
kritisch in op methode en resul-
taten van onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

18 
Newson, J., E. Newson e.a. 
The social origins of delinquency 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 19-29 

Dit artikel bevat de gegevens van 
een longitudinaal onderzoek van 
opgroeiende kinderen in 
Nottingham. De auteurs onder-
zochten het effect van ouderlijke 
opvoedstrategieen op de sociale 
ontwikkeling van het kind met 
speciale aandacht voor het 
ontwikkelen van crimineel gedrag 
in de adolescentie en de vroege 
volwassenheid. Opvoedkundige 
strategieen werden gemeten aan 
de hand van structurele inter-
views, die voor dit onderzoek 
waren ontworpen. De antwoorden 
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op de geselectecrde vragen werden 
gebruikt om de assen te constru-
eren waarlangs de volgende 
dimensies waren uitgezet: 
'bamboozlement', het gebruik van 
irreeel verbale dreigementen of 
beloftes door ouders; 'chape-
ronage', de mate waarin op de 
kinderen wordt gelet; en 'child-
centredness', het volledig gehoor 
geven aan de rechten en wensen 
van het kind. De bevindingen 
suggereren dat er een belangrijke 
relatie bestaat tussen opvoed-
kundige strategieen en de ontwik-
keling van erimineel gedrag bij 
het kind. In het bijzonder blijkt 
dat autoritair gedrag, een gebrek 
aan sensitieve communicatie en 
wisselwerking tussen ouder en 
kind en het gebruik van lichame-
lijke straiten leiden tot crimineel 
gedrag. 

19 
Warr, M. 
Age, peers, and delinquency 
Criminology, 31e jrg., nr. I, 
1993, pp. 17-40 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de mogelijkheid 
voor de differentiele associatie-
theorie van Sutherland om de 
leeftijdsverdeling van crimineel 
gedrag te verklaren. Daartoe 
worden gegevens geanalyseerd, 
ontleend aan de National Youth 
Survey onder mensen tussen 11 en 
21 jaar. Hieruit blijkt din de 
relaties met leeftijdsgenoten — i.c. 
de omgang met delinquente 
leeftijdsgenoten, de tijd die men 
doorbrengt met leeftijdsgenoten 
en de loyaliteit aan leeftijdsge-
noten — zeer sterk veranderen in 
deze leeftijdsfase, ongeveer 
volgens hetzelfde patroon als de 
veranderingen in crimineel 
gedrag. Wanneer worth gecontro-
leerd voor de invloed van 
leeftijdsgenoten, zijn de relaties 
tussen leeftijd en zelf gerappor-
teerd delinquent gedrag niet 

langer significant voor vier van de 
zes delicten. Verder blijkt dat men 
delinquente vrienden niet gemak-
kelijk kwijtraakt. Ten slotte blijkt 
dat de duur van delinquente 
vriendschappen positief is gerela-
teerd aan delinquent gedrag, 
terwijI de prioriteit van die 
vriendschappen negatief is gerela-
teerd aan delinquent gedrag. Dat 
laatste betekent dat, bij gelijke 
duur van de vriendschap, degenen 
die het meest recent delinquente 
vrienden hebben gekregen, het 
sterkst zijn geneigd tot delinquent 
gedrag, wat tegengesteld is aan de 
verwachting van Sutherland. De 
auteurs menen dat met deze 
gegevens de stelling van Hirschi 
en Gottfredson is weerlegd, dat de 
relatie tussen leeftijd en delin-
quent gedrag niet kan worden 
verklaard door in de criminologie 
bekende factoren. 
Met literatuuropgave. 

20 
Weatherburn, D. 
On the quest for a general 
theory of crime 
The Australian and New 
Zealand journal of criminology, 
26e jrg.. nr. 1, 1993, pp. 35-46 

De auteur behandelt de vooruit-
zichten voor algemene theorieen 
van criminaliteit. Uit de ontwik-
keling van algemene theorieen in 
de natuurwetenschappen conclu-
deert hij dat daarvoor drie 
voorwaarden noodzakelijk bleken 
te zijn: de aanwezigheid van een 
stelsel van relaties of regelmatig-
heden, waarvan het bestaan 
algemeen wordt erkend door de 
beoefenaren van de betreffende 
discipline. Dit vormt het te 
verklaren object; de te verklaren 
variabelen moeten goed kunnen 
worden gemeten; de theorie moet 
op heldere wijze de verbanden 
aanduiden die de verklarende 
factoren hebben met de 
waarneembare wereld. Als dat 
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niet zo is, worden bij de toetsing 
onveranderlijk ad hoc assumpties 
geIntroduceerd. De auteur gaat 
vervolgens na of de vragen en 
antwoorden van de criminologie 
voldoen aan deze drie 
voorwaarden. Hij meent dat dat 
niet zo is. De schematische aard 
van de bestaan de criminologische 
theorieen duidt erop dat de 
pogingen tot theoretische 
integratie in de criminologie niet 
zullen leiden tot een grotere 
verklarende kracht of tot een 
stevige fundering van het beleid 
van misdaadpreventie. 
Weatherburn dringt er bij de 
theoretici op aan te streven naar 
gedetailleerde verklaringen voor 
specifieke patronen van wetsover-
treding en niet naar algemene 
theorieen van criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

21 
Wilson, J.Q., A. Abrahamse 
Does crime pay? 
Justice quarterly, 9e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 359-377 

Om de kosten en baten van 
crimineel gedrag te analyseren, 
zijn gevangenen gecategoriseerd 
naar soort en aantal delicten. Dit 
bleek niet eenvoudig omdat maar 
weinigen gespecialiseerd waren in 
een delict. Afhankelijk van het 
aantal delicten dat de gevangenen 
bekenden, werden zij ingedeeld als 
roofovervaller, inbreker/dief, 
oplichter, autodief of `gemengd' 
(een kwart van de gevangenen, 
meestal drughandelaren die ook 
andere delicten begingen en bij 
wie geen overheersend delict viel 
vast te stellen). Voor elk type 
delict werden de kosten en baten 
bepaald op twee punten in de 
frequentieverdeling van delicten: 
tussen het 25ste en 75ste 
percentiel (middenfrequente 
groep) en tussen het 50ste en 
90ste percentiel (hoogfrequente 
groep). Voor beide groepen zijn 

de inkomsten uit misdaad en die 
uit arbeid berekend, en vervolgens 
vergeleken met de percepties die 
de gevangenen zelf hebben van 
hun inkomsten. Hieruit blijkt dat, 
voor de middenfrequente groep, 
misdaad minder loont dan arbeid, 
terwijl voor de hoogfrequente 
groep het omgekeerde geldt. Voor 
de laatste groep geldt echter dat 
de inkomsten van misdaad, 
berekend per dag die men 
doorbrengt in de gevangenis, 
afnemen naarmate het aantal 
delicten toeneemt, zodat de netto-
opbrengst laag is. De gevangenen 
zelf hebben een sterk overdreven 
beeld van de baten van misdaad. 
De auteurs concluderen dat 
zogenaamde `carriere criminelen' 
de netto-winsten van misdaad niet 
maximaliseren omdat zij sterk op 
het heden zijn gericht en meer 
opportunistisch zijn dan werkelijk 
carrieregericht. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

22 
Eigenberg, H.M. 
Homosexuality in male prisons; 
demonstrating the need for a 
social constructionist approach 
Criminal justice review, 17e 
jrg., nr. 2, 1992, pp. 219-234 

Er bestaan twee paradigma's voor 
de wetenschappelijke verklaring 
van homoseksualiteit. De zgn. 
essentialistische benadering 
beschouwt homoseksualiteit als 
een statisch kenmerk en dichoto-
miseert seksualiteit in hetzij 
heteroseksualiteit, hetzij homosek-
sualiteit. De zgn. sociaal construc-
tionistische visie beschouwt 
homoseksualiteit als een 
situationeel bepaald verschijnsel. 
Seksualiteit vormt een continuum 
met zuivere homoseksualiteit en 
zuivere heteroseksualiteit als 
uitersten. Daartussen bevinden 
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zich allerlei gradaties, die voor 
een belangrijk deel situationeel 
bepaald zijn. Homoseksualiteit in 
gevangenissen is vooral vanuit de 
essentialistische benadering onder-
zocht. Deze is echter weinig 
vruchtbaar gebleken, omdat niet 
verklaard kon worden waarom 
gedetineerden die in de vrije 
samenleving heteroseksueel zijn, 
zich tijdens detentie homoseksueel 
gedragen. Het deprivatie-model, 
dat goed aansluit bij het bovenge-
noemde sociaal constructionis-
tische paradigma, verklaart 
homoseksueel gedrag binnen 
penitentiaire inrichtingen vanuit 
de detentiesituatie. 
Heteroseksuelen vertonen 
homoseksueel gedrag omdat zij 
beroofd zijn van andere mogelijk-
heden tot seksuele bevrediging. 
Het is deze benadering die een 
vruchtbare basis vormt voor 
verder onderzoek naar seksualiteit 
in penitentiaire inrichtingen. De 
noodzaak tot dergelijk onderzoek 
is door de problematiek rond de 
overdracht van het HIV-virus zeer 
acuut. 
Met literatuuropgave. 

23 
Flanagan, T.J., K. Maguire 
A full employment policy for 
prisons in the United States; 
some arguments, estimates, and 
implications 
Journal of criminal justice, 
21e jrg., nr. 2,1993, 
pp. 117-130 

In de jaren tachtig nam slechts 
tien procent van de Amerikaanse 
gedetineerdenbevolking deel aan 
inrichtingsarbeid. De auteurs 
beschouwen dit als zeer onwen-
selijk, omdat arbeid in gevange-
nissen een belangrijke functie 
vervult. In de eerste plaats 
vormen de opbrengsten van 
gedetineerdenarbeid een bron van 
inkomsten waarmee de exploita-
tiekosten van penitentiaire inrich- 

tingen kunnen worden gedrukt. 
Ook verhoogt gedetineerden-
arbeid de beheersbaarheid van de 
inrichting door ledigheid tegen te 
gaan en structuur te geven aan de 
dagelijkse bezigheden. Verder 
draagt het bij aan de resocialisatie 
van gedetineerden door hen in 
staat te stellen arbeidsvaardig-
heden op te doen. In de praktijk 
zijn Cr verschillende belemme-
ringen die een sterke uitbreiding 
van de gedetineerdenarbeid in de 
weg staan. Een daarvan is dat de 
vaak oude penitentiaire gebouwen 
over onvoldoende werkzalen 
beschikken. Verder ontbreken 
vaak voldoende investeringsmid-
delen. Daar komt bij dat een 
detentiedag regelmatig onder-
broken moet worden voor andere 
noodzakelijke activiteiten. Een 
laatste belemmerende factor is het 
verzet vanuit de gemeenschap 
tegen vermeende concurrentie 
door de 4nrichtingsarbeid. 
Ondanks deze belemmeringen zijn 
in verschillende staten met succes 
projecten gestart met het doel om 
uiteindelijk volledige werkgele-
genheid voor gedetineerden te 
creeren. De auteurs beschrijven 
verschillende modeller' om de 
arbeidsparticipatie van gedeti-
neerden te vergroten. De 
(gunstige) economische conse-
quenties van een maximale parti-
cipatie door gedetineerden aan de 
inrichtingsarbeid worden door de 
auteurs becijferd. 
Met literatuuropgave. 

24 
Goethals, J., J. van liaelewyn 
Ongestoord bezoek in de gevan-
gents; een empirisch onderzoek 
in Leuven-centraal 
Panopticon, I4e jrg., nr. I, 
1993, pp. 6-25 

Ongestoord bezoek, waarbij 
onder garantie van privacy, 
ongestoord sociaal en seksueel 
verkeer binnen de gevangenis- 
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muren mogelijk zijn, is in ons 
land (nog) niet voorzien. In heel 
wat andere landen van Europa, 
Azie en Amerika experimenteert 
men evenwel reeds met vormen 
van `conjugaal bezoek' of zijn 
dergelijke vormen reeds 
ingeburgerd. In eigen land werd 
tijdens het laatste decennium wel 
voorzichtig nagedacht over 
mogelijke organisatievormen van 
dit soort bezoek. Belgisch 
empirisch onderzoek bestond tot 
nu toe niet. In dit artikel wordt 
een verslag gedaan van een 
empirisch houdingsonderzoek dat 
in Leuven-centraal bij 
bewaarders, gedetineerden en 
bezoekers werd uitgevoerd. Hierin 
wordt onderzocht in hoeverre de 
drie vermelde groepen de 
uitvoering van ongestoord bezoek 
ondersteunen, welke voor- en 
nadelen zij eraan verbinden en 
hoe zij dit wensen vorm te geven. 
Met literatuuropgave. 

25 
Hagan, M., King, R.P. 
Recidivism rates of youth 
completing an intensive 
treatment program in a juvenile 
correctional facility 
International journal of 
offender therapy and compa-
rative criminology, 36e jrg., 
nr. 4, 1992, pp. 349-358 

Op de Ethan Allen School in 
Wales, een justitiele jeugdin-
richting in de Amerikaanse staat 
Wisconsin, werd een behandelpro-
gramma opgezet bedoeld voor een 
groep jeugdige delinquenten die 
doorgaans wordt omschreven als 
`gestoord, gevaarlijk en resistent 
voor behandeling'. Deelnemers 
aan het programma waren 
jongens in de leeftijd tussen 12 en 
19 jaar die mislukten in het 
reguliere programma van dezelfde 
inrichting. Het programma van de 
`intensieve behandelings-eenheid' 
kent een meer intensieve en 

systeem-gerichte begeleiding dan 
het reguliere programma. Het 
bestaat uit individuele psychothe-
rapie, groeps- en familietherapie, 
school- en beroepsopleidingen, de 
training van algemene sociale 
vaardigheden en een gedrags-
evaluatiesysteem waarbij de 
nadruk ligt op het belonen van 
prosociaal gedrag. In dit systeem 
kunnen de deelnemers punten 
verdienen die recht geven op 
verschillende privileges zoals een 
telefoongesprek, op verlof, en 
uiteindelijk ook op hun invrij-
heidstelling. Een recidive-studie 
wijst uit dat er met een dergelijke 
`ecologische' benadering, ondanks 
het extreem problematische 
karakter van de deelnemersgroep, 
successen kunnen worden 
behaald. Van de 55 deelnemers 
die het programma voltooiden 
bleek een derde na twee jaar 
opnieuw te zijn veroordeeld tot 
een vrijheidsstraf, een derde wel 
opnieuw te zijn veroordeeld, maar 
(vanwege lichtere delicten) niet tot 
een vrijheidsstraf en een dercle 
geen nieuwe veroordelingen te 
hebben opgelopen. De auteurs 
schrijven het relatieve succes van 
het programma toe aan het 
veelzijdige karakter ervan, de 
hoge intensiteit van de begeleiding 
en aan de motiverende werking 
die uitgaat van het vooruitzicht 
op verlof en ontslag. (Hoeveel 
deelnemers het programma niet 
wisten te voltooien vermeldt het 
artikel niet.) 
Met literatuuropgave. 
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26 
Hodgens, C.P. 
Public facilities management and 
jail overcrowding: a case study 
of Massachusetts national guard 
armories 
New England journal on 
criminal and civil confinement, 
18e jrg., nrs. 1/2, 1992, 
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91 . 	— 
Evenals in andere delen van de 
Verenigde Staten, heeft men in 
Massachusetts te kampen met het 
probleem van overbezetting van 
de penitentiaire inrichtingen; een 
bezettingsgraden van 175% zijn 
geen uitzondering. In een drama-
tische poging de capaciteitsnood 
in he huis van bewaring te 
lenigcn, nam de sheriff van 
Hampden County, Massachusetts 
op 16 februari 1990 bezit van een 
naburige legerplaats van de 
National Guard. De actie was 
goed voorbercid: binnen drie uur 
van de aankondiging werden de 
eerste gedetineerden overgebracht 
uit het voile huis van bewaring 
naar de kazerne. De betrokken 
partijen realiseerden zich dat het 
bier ging om cen noodkreet. De 
zaak werd daarom in de minne 
geschikt: de sheriff kreeg na een 
rechterlijke uitspraak tijdelijk de 
beschikking over een andere 
kazerne. Nochtans legt de auteur 
uit waarom de actie wederrech-
terlijk was. Sheriffs kennen in 
noodsituaties extra bevoegdheden, 
maar de inbeslagname van een 
overheidsgebouw is daar niet een 
van. Toch beschouwt de auteur 
de ingebruikneming van kazernes 
en andere overheidsgebouwen die 
met sluiting worden bedreigd, als 
het beste alternatief om de capaci-
teitsnood in het justitiele circuit te 
verlichten. Het is sneller en 
goedkoper dan nieuwbouw en het 
voorkomt het oneigenlijk gebruik 
van alternatieve sancties. In 
Massachusetts ontbreken echter 
een wettelijke basis en efficiente 
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procedures om in noodsituaties de 
bestcmming van overheidsge-
bouwen te wijzigen en de auteur • 
pleit daarom voor de oprichting 
van een instantie die in deze 
lacune voorziet en bevoegd is om 
onderbenutte overheidsgebouwen 
aan te wijzen als tijdelijke huizen 
van bewaring. 

27 
Mertens, J. 
Gestoorde criminelen, delin-
quente palienten 
Sancties, nr. 1, 1993, pp. 8-21 

Gestoordc criminelen c.q. delin-
quente psychiatrische patienten 
bevolken in toenemende mate ons 
penitentiaire bestel. Dit legt een 
grote druk op het systeem dat niet 
op de opvang van deze categorie 
gedetineerden is ingesteld. Justitic 
staat pas aan het begin van een 
adequate organisatie van gestoor-
denzorg. De aansluiting op de 
reguliere geestelijke gezond-
heidszorg laat nog veel te wensen 
over. Het verbeteren van de 
infrastructuur ten behoeve van de 
bijzondere zorg zou daarom 
prioriteit verdienen op zowel 
centraal als lokaal niveau. De 
wijze waarop het gevangeniswezen 
(al dan niet) slaagt in de opvang 
van gestoorde gedetineerden, mag 
naar de mening van de auteur 
gezien worden als een kwalitatieve 
toets van haar functioneren. 
Uitvoerige aandacht wordt 
besteed aan de zogenaamde 
Individuele Begeleidingsafdelingen 
(IBA's). Op centraal niveau is het 
belangrijk om zicht te krijgen op 
de behoefte aan deze IBA's. Door 
het zichtbaar maken van de 
knelpunten op lokaal niveau 
hoopt de schrijver beleidsverant-
woordelijken aan te sporen tot 
een geeigende beleidsontwikkeling 
en uitvoering. 
Met literatuuropgave. 



28 
Welsh, W.N. 
The dynamics of jail reform 
litigation; a comparative 
analysis of litigation in 
California counties 
Law and society review, 26e 
jrg., nr. 3, 1992, pp. 591-625 

Er is weinig systematische infor-
matie voorhanden over de 
kenmerken van klachtprocedures 
tegen detentie-omstandigheden in 
Amerikaanse huizen van 
bewaring. Om die lacune op te 
heffen heeft de auteur een verge-
lijkend onderzoek gedaan naar 
alle 43 klachtprocedures die 
tussen 1975 en 1989 zijn ingesteld 
tegen overbevolking en algemene 
leefomstandigheden in de huizen 
van bewaring in Californie. De 
kenmerken van deze procedures 
zijn vergeleken aan de hand van 
een vier-fasenmodel. De eerste 
fase betreft de condities die 
aanleiding zijn tot het starten van 
een klachtprocedures. Veelal 
blijkt dit penitentiaire overbe-
volking te zijn. De tweede fase 
van het onderzoeksmodel betreft 
kenmerken van de aanklacht. 
Gemiddeld werden per procedure 
ca. 13 schendingen van rechten 
aan de orde gesteld. De meeste 
klachten worden ingediend bij 
staats-rechtbanken en niet bij 
federale rechtbanken. In de derde 
fase, de oplossingsfase, komt de 
uitspraak door de rechter aan 
bod. In de meeste gevallen kreeg 
de klager geen gelijk. Belangrijk is 
ook de vierde fase in een klacht-
procedure, die intreedt na de 
rechterlijke uitspaak. Deze duurt 
gemiddeld 55 maanden. In deze 
fase wordt toezicht gehouden op 
de naleving van de rechterlijke 
uitspraak. Vaak wordt daarbij een 
speciale toezichthouder aange-
steld. 
Met literatuuropgave. 
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29 
Hutsebaut, M. 
Het reed l bestaand Belgisch 
drugbeleid 
Tijdschrift voor alcohol, drugs 
en andere psychotrope stoffen, 
18e jrg., nr. 3, 1992, 
pp. 154-160 

In dit artikel wordt — na de 
constatering dat in Belgie nauwe-
lijks een overkoepelend 
drugbeleid bestaat en ook een 
systematisch inzicht in de ontwik-
keling van het nationale 
drugbeleid ontbreekt — een 
mogelijke oplossing aangereikt 
door het model van het partici-
perend of beter quasiparticiperend 
onderzoek in drugscenes. 
Aangezien de Belgische drugs-
markt geen scheiding kent tussen 
soft- en harddrugs, betekent dit 
echter dat de onderzoekers in een 
(semi)crimineel milieu moeten 
vertoeven, met alle moeilijkheden 
vandien. Nodig blijkt de ontwik-
keling van een onderzoeksvrien-
delijk en -stimulerend klimaat 
door de overheid. De vraag is 
welk departement de beste 
condities garanderen kan. Een 
andere mogelijkheid is de 
oprichting van een ministeriele 
administratie, bestuur of dienst, 
specifiek bevoegd voor het 
binnenlands drugbeleid. Ten 
slotte wordt een aantal beleids-
voorstellen gedaan: de initiatieven 
zouden moeten kadreren binnen 
een algemeen, rationeel 
beleidsplan. Om dit te formuleren 
is het nodig, doelstellingen voor 
een daadwerkelijk drugbeleid af te 
bakenen. De installatie van een 
adviesraad, naar analogie van de 
Baancommissie, lijkt aangewezen. 
Niet alleen dient er een 'research-
vriendelijk' klimaat te worden 
geschapen, dit klimaat dient ook 
in stand te worden gehouden. Ten 
slotte zou nog overwogen kunnen 
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worden om, eventueel parallel aan 
lopend onderzoek, de gebruikers 
in bepaalde beleidsinitiatieven te 
betrekken, naar analogie van de 
Nederlandse Junkiebonden. Via 
een gocde combinatie van 
voorgaande suggesties zou het 
volgens de auteur mogelijk 
worden om ook in Belgie een 
daadwerkelijk drugbeleid te 
ontwikkclen, waarbij elke actor 
zijn of haar plaats in het geheel 
duidelijk kent. lndien de politieke 
wil daartoe niet gevonden wordt, 
dreigt de huidige situatie te 
verzieken, met sombere gcvolgen 
voor alle illegale drugconsu-
menten. Dit is tot nader order het 
reeel bestaand Belgisch drugpro-
bleem. 

30 
Kerner, S.R. 
Rausehatkriminaliteit 
Kriminalistik, 47e jrg., nr. 1, 
1993, pp. 19-94 

Dit artikel bevat een overzicht 
van de bevindingen op het gebied 
van de drugscriminaliteit vanuit 
criminalistisch en sociaalweten-
schappelijk-criminologisch 
perspectief, alsmede van 
voorstellen ter bestrijding van 
deze vorm van misdaad door de 
politiek. Na enige inleidende 
opmerkingen omtrent de stand 
van zaken op het gebied van 
drugs in Duitsland, wordt alter-
eerst de problematiek rond de 
softdrugs aan de orde gesteld. 
Hierna wordt ingegaan op de 
harddrugs, waarbij het zwaar-
tepunt ligt op de ontwikkeling 
van afhankelijkheidscarrieres en 
de aankoop- en gevolgcrimina-
liteit. Ten slotte wordt de georga-
niseerde misdaad onder de loep 
genomen. De houding van de 
autoritciten in verschillende 
landen, waaronder Nederland, de 
Verenigde Staten en Engeland 
wordt nader besproken. Len 
model om over na te denken 

komt uit Engeland: het op 
medische indicatie voorschrijyen 
van heroine. 
Met literatuuropgave. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
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31 
Booth, A., D.W. Osgood 
The influence of testosterone on 
deviance in adulthood; assessing 
and explaining the relationship 
Criminology, 31e jrg., nr. 1, 
1993, pp. 93-117 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de wijze waarop 
het testosteronniveau van invloed 
kan zijn op deviant gedrag op 
volwassen leeftijd. De steekproef 
bestaat uit 4462 mannen met een 
gemiddelde leeftijd van 37 jaar, 
die in militaire dienst waren 
tussen 1965 en 1971 en van wie de 
helft dienst deed in Vietnam. Zij 
is wat betreft ras en opleiding 
representatief voor Amerikaanse 
mannen tussen 30 en 44 jaar. Van 
hen werd het testosteronniveau 
vastgesteld en, op grond van 
zelfrapportage, de mate van 
jeugddelinquentie, van deviant 
gedrag als volwassene en van 
sociale integratie. Er blijkt een 
redelijk sterke, significante relatie 
te bestaan tussen testosteron-
niveau en deviant gedrag als 
volwassene. Deze invloed van 
testosteron op deviant gedrag 
vindt grotendeels plaats via de 
invloed die testosteron heeft op de 
mate van sociale integratie en op 
jeugddelinquentie: het testosteron-
niveau is verbonden met een 
geringe sociale integratie en een 
sterke jeugddelinquentie, en deze 
beide factoren zijn weer gerela-
teerd aan een hoge mate van 
deviant gedrag als volwassene. 
Verder heeft testosteron een 
`matigende invloed op de relatie 
tussen sociale integratie en 



deviant gedrag als volwassene: 
voor mannen met relatief lage 
testosteronniveaus is sociale 
integratie, ter beperking van 
deviant gedrag, minder noodza-
kelijk. Een soortgelijke interactie 
bestaat tussen jeugddelinquentie 
en sociale integratie: hoe geringer 
de jeugddelinquentie, hoe minder 
noodzakelijk de beperkende 
invloed van sociale integratie op 
deviant gedrag als volwassene. 
Jeugddelinquentie heeft echter een 
veel sterkere invloed op de relatie 
tussen sociale integratie en 
deviant gedrag als volwassene dan 
het testosteronniveau. De auteurs 
concluderen, ten eerste, dat 
testosteron deel uitmaakt van een 
bredere constellatie van factoren 
die bijdragen aan een algemene 
latent aanwezige geneigdheid tot 
deviantie en, ten tweede, dat de 
invloed van testosteron op 
deviant gedrag nauw is verbonden 
met sociale factoren. De bevin-
dingen zouden erop wijzen dat de 
combinatie van sociale en biolo-
gische factoren in een biosociale 
benadering vruchtbaarder is dan 
het afzetten van die factoren 
tegen elkaar. 
Met literatuuropgave. 

32 
Dembo, R., L. Williams e.a. 
The role of family factors, 
physical abuse, and sexual victi- 
mization experiences in high-risk 
youths' alcohol and other drug 
use and delinquency; a longitu-
dinal model 
Violence and victims, 7e jrg., 
nr. 3, 1992, pp. 245-266 

Jongeren die in hun jeugd 
mishandeld zijn lopen een 
verhoogd risico zich te begeven 
op het criminele pad en/of drugs 
te gaan gebruiken, zo blijkt uit 
eerdere onderzoeken. De auteurs 
baseren zich op deze studies als 
zij een model formuleren en 
testen, waarin opgenomen de 

sociaal-economische status van de 
jongere, de aan- of afwezigheid 
van ouders binnen het gezin, 
psycho-sociale problemen in de 
familie, justitiele contacten met 
het gezin en seksuele- en fysieke 
mishandeling als variabelen, die 
aan elkaar gerelateerd worden. 
Deze variabelen worden 
vervolgens in verband gebracht 
met druggebruik en delinquent 
gedrag van de betreffende 
jongeren. De auteurs maken 
gebruik van gegevens uit de eerste 
twee fasen van een longitudinaal 
onderzoek onder jeugdige gevan-
genen. Er werden interviews 
gehouden met 297 jongeren. De 
gegevens werden geanalyseerd 
m.b.v. de nieuwste multivariabele 
statistische methodes (Prelis en 
Lisre1-7), tevens werd de Emit-
urinetest bij de onderzochte 
jongeren afgenomen. Het 
hypothetische model wordt in z'n 
algemeenheid gesteund door de 
gevonden gegevens. Dit geldt m.n. 
voor het verband met marijuana-
/hasjgebruik door de jongeren. 
Naar aanleiding hiervan gaan de 
auteurs in op de theoretische en 
beleidsmatige gevolgen van de 
onderzoeksresultaten. M.n. is 
vroeg ingrijpen geindiceerd bij 
jongeren die een verhoogd risico 
lopen, voordat zij verstrikt raken 
in crimineel gedrag en/of drugge-
bruik. 
Met literatuuropgave. 

33 
Heinz, W. 
Diversion in German juvenile 
justice 
Studies on crime and crime 
prevention, le jrg., nr. 1, 1992, 
pp. 146-166 

Onder `diversie' wordt hier de 
strategie verstaan, die bedoeld is 
om te garanderen dat een gerech-
telijke vervolging niet zal plaats-
vinden, ondanks het feit dat de 
openbare aanklager heeft vastge- 
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steld dat er op z'n minst sprake is 
van een zaak die voldoende 
aanwijzingen bicdt voor rechts-
ingang. Het heeft tot doel stigma-
tisering en desocialisatie van m.n. 
jonge wetsovertreders te 
voorkomen en meer mogelijk-
heden te creeren voor het 
oplossen van problemen om 
zodoende recidive te voorkomen. 
Het is kenmerkend voor de 
(West-) Duitse 'diversie'-vormen 
dat de betreffende voorwaarden 
en procedures statutair geregeld 
zijn, dat de beslissing hiertoe over 
te gaan ligt bij de openbare 
aanklager of het Hof en dat 
`diversie' niet afhankelijk is van 
het feit of de wetsovertreder een 
speciaal programma dient te 
volgen of niet. Dergelijke alterna-
tieve strafmaatregelen worden 
steeds meer opgelegd aan 
jongeren, waarbij grote regionale 
verschillen in de toepassing van 
de betreffen de wetsartikelen 
opvallen. Tot nu toe is er geen 
empirisch bewijs dat `diversie' 
preventieve effecten heeft of dat 
socialc controle hierdoor 
toeneemt. Onderzoek door het 
Institute for Research into Legal 
Practice op de Universiteit van 
Constanz toont we' aan dat 
recidive erdoor vermindert en dat 
een volgend vergrijp ook vaak 
alternatief wordt bestraft. 
Met literatuuropgave. 

34 
Jarjoura, G.R. 
Does dropping out of school 
enhance delinquent involvement? 
Results front a large-scale 
national probability sample 
Criminology, 3Ie jrg., nr. 2, 
1993, pp. 149-172 

Met dit onderzoek beoogt de 
auteur eerdere studies naar de 
relatie tussen het voortijdig 
verlaten van school en delinquent 
gedrag op verschillende punten te 
verbetcren. Hij doet dit o.a. door 

het controleren van vermoedelijke 
criminogene variabelen om 
mogelijke schijnverbanden op het 
spoor te komen. Daarnaast wordt 
deze relatie onderzocht voor 
groepen jongeren, die verschil-
lende redenen gaven voor het 
voortijdig verlaten van school 
(trouwen, zwangerschap, slechte 
cijfers, hekel aan school, 
problemen thuis, financiele 
redencn, werkloosheid, verwij-
dering). Vanuit de 'strain'-theorie 
en theorieen m.b.t. sociale 
controle zou de relatie verklaard 
kunnen worden. De onderzoeker 
maakt gebruik van gegevens uit 
de ecrste twee fasen van het 
National Longitudinal Survey of 
Youth door het National Opinion 
Research Centre van 1979. Deze 
worden zo geanalyseerd dat de 
uikomsten specifiek zijn voor 
bepaalde soorten wetsovertre-
dingen (gewelddadige misdrijven, 
diefstal, handel in drugs). Het 
blijkt dat Cr sprake is van een zeer 
complexe relatie. Vroegtijdige 
schoolverlaters vertoonden 
weliswaar vaker delinquent 
gedrag dan jongeren die wel bun 
diploma haalden, maar dit was 
lang niet altijd toe te schrijven 
aan het feit dat zij eerder uitge-
stapt waren: eerdere misdragingen 
en demografische factoren blijken 
m.n. vaak van invloed te zijn. 
Met literatuuropgave. 
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35 
Morris, A., G.M. Maxwell 
Juvenile justice in New Zealand; 
a new paradigm 
The Australian and New 
Zealand Journal of crimi-
nology, 26e jrg., nr. 1, 1993, 
pp. 72-90 

In deze studie wordt het jeugd-
recht beschreven, zoals dat in 
Nieuw-Zeeland in werking is 
getreden onder de Children, 
young persons and their families 
act 1989. De wet kent verschil- 



lende vernieuwende elementen 
zoals de integratie van een 
westerse en een inheemse 
benadering en het betrekken van 
familieleden, slachtoffers en de 
daders zelf in een belissingsmodel 
dat gebaseerd is op groepscon-
sensus. Het belangrijkste mecha-
nisme om deze doelen te bereiken 
is de Family group conference die 
de kinderrechter vervangt of 
bijstaat in het grootste deel van 
de serieuzere zaken. Van de 
politie wordt verwacht dat ze het 
arresteren van jonge delinquenten 
waar mogelijk voorkomt en op 
het strafbare gedrag reageert door 
middel van waarschuwingen of 
doorverwijzingen naar de politiele 
Youth aid section. Ook de politie 
neemt deel aan de Family Group 
conference. Het artikel besluit met 
de presentatie van enkele 
gegevens uit een evaluatie-
onderzoek. Twee aspecten van het 
Nieuwzeelandse systeem blijken 
een aanzienlijke bron van poten-
tiele conflicten op te leveren: de 
tegengestelde belangen van dader 
en slachtoffer en de (daarmee 
samenhangende) afweging die 
gemaakt moet worden tussen het 
welzijn van de jonge dader en de 
mate waarin deze verantwoor-
delijk moet worden gesteld voor 
zijn gedrag. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

36 
Kruissink, M. 
Politieprestaties meten 
Tijdschrift voor criminologie, 
35e jrg., nr. 1, 1993, pp. 27-44 

In 1992 verscheen het WODC-
rapport Vergelijken van politie-
prestaties van Wiebrens, 
Kruissink en Terlouw. De auteur 
beschrijven daarin een model 
voor het meten van politiepres-
taties, het WODC-model. Dit 

model is bedoeld als eerste aanzet 
en dient, voordat het in de 
praktijk getoetst kan worden te 
worden bijgeschaafd en verder 
ontwikkeld. In dit artikel komt 
een aantal fundamentele en 
praktische problemen bij het 
meten van politie-prestaties aan 
de orde, en de consequenties 
daarvan voor de ontwikkeling van 
pestatie-indicatoren. Tegen die 
achtergrond wordt vervolgens 
bekeken in hoeverre het noodza-
kelijk en mogelijk is het WODC-
model aan te passen. De centrale 
vraag hierbij is wat politie-
prestaties zijn en waaraan die 
afgemeten moeten worden. 
Hiervoor is een uitgebreide 
theoretische en praktische kennis 
vereist over het doel en de taken 
van de politie, de activiteiten van 
de politie en de effecten daarvan. 
Geconcludeerd kan worden dat 
de selectie van indicatoren — een 
cruciale stap in de prestatie-
evaluatie — een 'tricky' aangele-
genheid is, waarbij eigenlijk 
politieke keuzes vereist zijn. 
Echter, welk meetinstrument er 
ook uit de bus zal rollen, de 
bruikbaarheid zal slechts van 
tijdelijke aard zijn. Het meten van 
politie-prestaties vereist een perio-
dieke herbezinning op het wezen 
van politiewerk en daarmee 
gepaard gaand een periodieke 
bijstelling van het evaluatie-
instrument. 
Met literatuuropgave. 

37 
Wachholz, S., R. Mullaly 
Policing the deinstitutionalized 
mentally ill; toward an under-
standing of its function 
Crime, law and social change, 
19e jrg., nr. 3, 1993, 
pp. 281-300 

De auteurs bespreken de relatie 
tussen politie en geestelijk gehan-
dicapten. In de VS sloten in de 
laatste decennia vele psychia- 
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trische inrichtingen hun deuren en 
de hulpverlening werd 
verminderd. Talloze ex-patienten 
leven nu op straat of verdwijnen 
in gevangcnissen. Hiermee is ook 
voor de politic een probleem in 
het leven geroepen omdat agenten 
steeds vaker met geestelijke 
gehandicapten worden geconfron-
teerd. De auteurs, die de kritische 
criminologie zeer toegenegen zijn, 
bezien deze problematiek in het 
licht van de structurele tekortko-
mingen van de socio-politieke 
orde. De sociale voorzieningen in 
de VS zijn marginaal en onder-
ontwikkeld. De VS vormen de 
hekkensluiter in de rij van 
welvaartstaten. De politic vervult 
een aantal functies die gericht zijn 
op het verdoezelen van deze 
tekortkomingen. Er is een situatie 
ontstaan waarbij de geestclijke 
gehandicapte als probleem wordt 
gezien, en niet als resultaat van 
een veel dieper liggend probleem 
dat zijn wortels heeft in de 
structuur van de samenleving. De 
autcurs verwerpen de criminali-
sering van de geestelijke gehandi-
capte als oplossingsmethode. 
Voor de auteurs ligt de oplossing 
in de sociale waarden van het 
democratische socialisme. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

38 
Erez, E., P. Tontodonato 
Victim participation in 
sentencing and satisfaction with 
justice 
Justice quarterly, 9e jrg., nr. 3, 
1992, pp. 393-417 

Hoe slachtoffers hun relaties met 
het systeem van rechtspleging 
ervaren is van doorslaggevend 
belang voor hun medewerking. 
De auteurs stelden zich de vraag 
hoe de betrokkenheid van 
slachtoffers met de rechtspleging 

van invloed is op hun gevoelens 
van genoegdoening. De basis voor 
het onderzoek bestond uit recht-
bankdossiers over 500 gevallen 
van in de staat Ohio gepleegde 
ernstige misdrijven. Van de 
slachtoffers stuurden 125 (respons 
28%) de aan hen verzonden 
vragenlijst terug. De met enkele 
relevante controlevariabelen uitge-
voerde multipele regressie toonde 
aan dat de instemming van 
slachtoffers met het vonnis het 
sterkst wordt bepaald door hun 
gevoel dat dit vonnis rechtvaardig 
is. Was dit gevoel aanwezig dan 
waren slachtoffers ook geneigd tot 
tevredenheid met het rechtsple-
gingssysteem in zijn 
algemeenheid. Werd het vonnis 
onbillijk gevonden dan bleef het 
gevoel van dissatisfactie met de 
rechtspleging bestaan ongeacht de 
kwaliteit van de aangeboden 
hulpverlening. 
Met literatuuropgave. 
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39 
Kury, H. 
Crime and victimization in East 
and West; results of the first 
comparative victimological study 
Studies on crime and crime 
prevention, le jrg., nr. 1, 1992, 
pp. 127-145 

De eenwording van Cost- en 
West-Duitsland heeft de aandacht 
gericht op vergelijkende victimo-
logische studies. In de tweede 
helft van 1990 werden in het 
voormalige Oost-Duitsland 4999 
personen en in het voormalige 
West-Duitsland 2027 personen 
genterviewd. De vragen bestreken 
II misdrijven. Er werd ook 
geinformeerd over de politie en 
vrees voor criminaliteit. De victi-
misatiegraad in Cost bleek 
aanmerkelijk lager te zijn dan in 
West. De burgers in het Oosten 
denken dat in de toekomst de 
criminaliteit zal stijgen. In het 
Westen denkt men dat de crimi- 



naliteit op hetzelfde niveau zal 
blijven. In het Oosten worden 
misdrijven minder vaak aange-
geven dan in het Westen. Bij de 
bewoners van het voormalige 
Oost-Duitsland was de tevre-
denheid met de politie veel lager. 
Bij hen is de angst voor crimina-
liteit ook wat hoger dan in West. 
Bewoners van Oost ervaren hun 
woonomgeving vaak als onveilig. 
De criminaliteit is na de 
eenwording in Oost aanzienlijk 
gestegen. 
Met literatuuropgave. 

40 
Wijngaarden, J. van, H. 
Oomens 
Slachtofferschap onder toeristen 
Tijdschrift voor criminologie, 
35e jrg., nr. 1, 1993, pp. 45-54 

In opdracht van de Stichting 
Maatschappij en Politie is een 
breed opgezet onderzoek gedaan 
naar het aantal toeristen dat 
tijdens hun vakantie slachtoffer 
wordt. Bovendien is gekeken naar 
de gevolgen van het 
slachtofferschap voor de vakantie-
beleving en de beleving van onvei-
ligheid in ons land. Het hoofdbe-
standdeel van het onderzoek 
Toerisme en onveiligheid betrof 
een schriftelijke enquete die is 
afgenomen onder 1001 binnen- en 
buitenlandse toeristen (response 
83%). Vooraf waren vijf nationali-
teiten geselecteerd: Nederlands, 
Duits, Amerikaans, Brits en 
Italiaans. Van alle toeristen die 
aan de enquete hebben deelge-
nomen, heeft negen procent 
aangegeven tijdens de vakantie in 
Nederland slachtoffer te zijn 
geworden van een misdrijf. Het 
merendeel van de misdrijven heeft 
zich in Amsterdam voorgedaan. 
Dat de slachtofferkans in 
Amsterdam groter is dan elders in 
Nederland is voor een deel te 
verklaren uit het feit dat 
Amsterdam ook de grootste 

toeristische trekpleister is. De 
slachtofferkans loopt nogal uiteen 
voor toeristen met verschillende 
nationaliteiten. Opmerkelijk is de 
hoge score van de Britten: 17% is 
slachtoffer geworden. Meer dan 
twee derde van de slachtoffers 
was jonger dan 30 jaar. Ook het 
geslacht lijkt van invloed te zijn 
op het slachtofferschap: van alle 
mannelijke toeristen is twaalf 
procent slachtoffer geworden 
tegen over vijf procent bij de 
vrouwen. De veronderstelling dat 
de toeristen een negatief beeld 
zouden hebben van Nederland is 
niet juist. Men bleek heel positief 
over Nederland te denken en de 
meeste toeristen bleven dat vinden 
zelfs al waren ze het slachtoffer 
geworden van een misdrijf. 
Met literatuuropgave. 
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Den Haag, ministerie van Justitie, 
1993 
Foster, J., T. Hope e.a. 
Housing, community and crime: 
the impact of the priority estates 
project 
London, HMSO, 1993 
Fijnaut, C. (red.) 
The internationalization of police 
cooperation in Western Europe 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
Fijnaut, C. 
Politiele corruptie in Nederland; 
een impressie van veertien gevallen 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
Georganiseerde misdaad 
Georganiseerde misdaad; een 
nieuwe bedreiging voor de samen-
leving; verslag van een symposium 
20 november 1992 
Driebergen, Stichting Synthesis, 
1993 
Gray, E. 
Unequal justice; the prosecution of 
child sexual abuse; based on a 
comprehensive examination of 
criminal courts conducted under 
the auspices of the NCJW Center 
for the Child 
New York, The Free Press, 1993 
Holvast, J., A. Mosshammer (red.) 
Identificatieplicht: het baat niet, 
maar het schaadt wel 
Utrecht, Van Arkel, 1993 
Hulst, H. van, J. Bos 
Pan I respet; brood en respect; 
criminaliteit van geiMmigreerde 
Curacaose jongeren in drie politie-
regio's in 1989-1991 
Utrecht, OKU, 1993 
Humbert, M. 
Voorlichting ten behoeve van 
criminaliteitspreventie, theoretische 
en empirische aspecten; een litera-
tuuronderzoek naar de effectiviteit 
van voorlichting ten behoeve van 
preventie van veel voorkomende 
criminaliteit 
Den Haag, ministerie van Justitie, 
Stafafdeling Informatievoor-
ziening, Directie Criminaliteits-
preventie, 1993 

Boeken/rapporten 

Jaarverslag 
Jaarverslag Openbaar Ministerie 
1992 
's-Gravenhage, ministerie van 
Justitie, 1993 
Kluiters, F.A.C. 
De Nederlandse Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten 
's-Gravenhage, SDU-Uitgeverij, 
1993 
Tilley, N. 
The prevention of crime against 
small businesses: the safer cities 
experience 
London, Home Office Police 
Research Group, 1993 
Verslag conferentie 
Verslag conferentie 'Beleid tegen 
seksuele intimidatie: organisatie-
belang' 
Amersfoort, Landelijke Politie 
Emancipatie Commissie, 1993 
Vrieling, R.W. 
Een aanzet voor een samenhangend 
surveillancebeleid; een bestuurs-
kundige studie naar het gebruik 
van surveillancevormen en de 
invloed van het driehoeksoverleg 
daarop 
Enschede, Universiteit Twente, 
Internationaal Politie Instituut 
Twente, 1993 
Wie de jeugd heeft 
Wie de jeugd heeft....; inleidingen 
en verslag van het symposium over 
jeugdreclassering gehouden op 
16 oktober 1992 in Groningen 
Arnhem, Gouda Quint, 1993 
Zoomer, O.J. 
Zelf doen en overlaten; acties van 
burgers, politie en lokale overheid 
tegen overlast en kleine crimina-
liteit 
Lelystad, Koninlijke Vermande, 
1993 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JV9, december 1993: Alternatieve 
satiates 
JV1, januari/februari 1994: 
Geweld 
JV2, maart 1994: Straffen 
JV3, aprilimei 1994: 
Vreemdelingenwetgeving 
JV4, juni: Resocialisatie revisited 

Congressen 

'Op straat'. Dak- en thuislozen 
met psychische problemen 
Een gangbare opinie is dat de 

stijging in het aantal dak- en 
thuislozen met psychische 
problemen wordt veroorzaakt 
door veranderingen in de geeste- 

lijke gezondheidszorg. Het 
psychiatrisch ziekenhuis zou zijn 
oude asielfunctie hebben verloren. 
De ambulante psychiatrie, zo gaat 
de redenering verder, kan tegen-
woordig evenmin adequate zorg 
bieden, waardoor veel (ex)- 
patienten tussen de wal en het 
schip vallen. Is deze verklaring 
juist en afdoende of zijn er andere 
factoren die een rol spelen? Wat 
voor verklaring men ook 
aandraagt voor de groei van het 
aantal dak- en thuislozen, de 
maatschappelijke opvang en zorg 
voor deze mensen zullen de 
komende jaren extra aandacht 
behoeven. Wat voor bijdrage kan 
of moet de geestelijke gezond-
heidszorg daaraan leveren? 
Tijdens deze NcGv-najaarsconfe-
rentie komt dit soort kwesties aan 
de orde. Sprekers: A. Banning, 
J. Fransman, P. Heyendael, 
P. Koegel, G. Mak, E. Roscam 
Abbing, P. Schnabel, 
H. Wennink. Dagvoorzitter 
A.J. Heerma van Voss. 
Datum: 19 november 1993 
Plaats: RAI Amsterdam 
Inliehtingen: NcGv, Postbus 5103, 
3502 JC Utrecht, tel.: 030-935141. 

Het voorontwerp Penitentiaire 
Beginselenwet 
De doelstellingen en vormen 

van vrijheidsstraf en voorlopige 
hechtenis, differentiatie en 
selectie, plichten en rechten van 
gedetineerden, beklag- en 
beroepsprocedures: deze onder-
werpen worden - gedetailleerd of 
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juist summier — in het 
voorontwerp geregeld. Het 
wetsvoorstel is het resultaat van 
een nieuwe belangenafweging en 
prikkelt tot discussie. De volgende 
inleiders zullen het voorontwerp 
van commentaar voorzien: 
mr. U. van de Pol (rechter te 
Amsterdam, gedetacheerd op de 
stafafdeling wetgeving publiek-
recht ministerie van Justitie en 
voorzitter van de Commissie van 
Toezicht bij de penitentiaire 
inrichting voor vrouwen 'De 
Singel' te Amsterdam); prof. mr . 
C. Kelk, hoogleraar straf- en 
strafprocesrecht te Utrecht, 
voorzitter van de Commissie van 
Toezicht bij het Huis van 
Bewaring 'Het Schouw' te 
Amsterdam); drs. F.J.M. 
Hoogenboom (directeur peniten-
tiaire inrichting Groningen). Dit 
alles zal aan de orde komen 
tijdens de najaarsvergadering van 
de Vereniging voor Penitentiair 
recht en Penologie. 
Datum: 19 november 1993, 
14.00u. 
Plaats: Janskerkhof 15a, Utrecht 
Inhchtingen: Afdeling strafrecht, 
Postbus 9520, 2300 RA Leiden. 

Symposium over conflictbemid- 
deling tussen slachtoffer-dader 
Bemiddeling tussen slachtoffers 

en daders van misdrijven is een 
vorm van hulpverlening, gericht 
op het slachtoffer en de dader. Ze 
wordt uitgevoerd door de organi-
saties Slachtofferhulp en 
Reclassering. In de VS heeft men 
er al jaren ervaring mee. In ons 
land is de belangstelling meer 
recent. Er doemen dan ook 
allerlei vragen op. Is conflictbe-
middeling tussen slachtoffer-dader 
een zaak waar buitenstaanders, 
zoals justitiele autoriteiten, de 
hulpverlening voor slachtoffers of 
voor daders, iets mee te maken 
hebben? Kunnen zij dit stimu-
leren? Zijn er morele beperkingen 

Mededelingen 

of juist niet? Vanuit filosofisch en 
criminologisch perspectief zullen 
de volgende sprekers hun 
gedachten over deze materie laten 
gaan: mr. A.J. Heerma van Voss; 
prof. mr. M.S. Groenhuijsen; drs. 
C. Doude van Troostwijk; prof. 
mr. C. Kelk; drs. C. Mittendorf; 
prof. dr. F.H.L. Beyaert; drs. J.H. 
Mooren; J.M.L.A. Frijns. Het 
symposium is bedoeld voor 
medewerkers van reclassering en 
slachtofferhulp, maar ook voor 
rechterlijke macht, 0.M., 
advocatuur, criminologen, rechts-
en sociale wetenschappers. 
Datum: 9 november 1993 
Plaats: Utrecht 
Mlichtingen: NFR-congresbureau, 
mw. M.H.C. Bode, Postbus 5017, 
5201 GA Den Bosch, 
tel.: 073-123221. 

Het middenkader na de politie- 
reorganisatie; nieuwe kansen of 
het kind van de rekening 
Rondom het middenkader 

verandert er veel na de reorgani-
satie. Veel minder leidinggevende 
functies zijn er te verdelen. Moet 
de brigadier/opper dan weer 
`agentenwerk' gaan doen? En 
waar ontleent hij dan zijn schaal 
aan? Wat gebeurt er met de 
adjudanten en inspecteurs? Het 
FUWA-materiaal ziet voor hen 
geen functie in de uitvoering; er 
zijn ook niet zoveel leidingge-
vende functies beschikbaar als er 
functionarissen zijn. Hoe kunnen 
en mogen de regio's dit probleem 
oplossen is de centrale vraag 
tijdens de themadag, waarop de 
betrokken partijen zelf aan het 
woord komen: Binnenlandse 
Zaken, de vakbonden, de korps-
leiding en het middenkader zelf. 
Dagvoorzitter is L. van Kampen 
(Projectmanager Reorganisatie 
Politie). 
Datum: 7 december 1993 
Flaws: Congrescentrum de 
Reehorst te Ede 

139 



Informatie: Vermande 
Studiedagen, Postbus 20, 8200 
AA Lelystad, 03200-22944. 

Symposium gezinsonderzoek 
Het thema van het symposium 

zal zijn: pedagogische advisering 
en begeleiding in het kader van 
K in derbescherm ing, 
Jeugdhulpverlening, Preventie en 
Gezinsondersteuning. Het gaat 
erom dat er tijdens het 
symposium een uitwisseling 
plaatsvindt tussen wetenschap, 
beleid en praktijk. Het 
symposium wordt verdeeld over 
twee dagen. Op de eerste dag 
komen de thema's Ondersteuning 
en Prcventie aan de orde, op de 
tweede dag de thema's 
Kindcrbescherming en 
Jeugdhulpverlening. 
Data: 25 en 26 november 1993 
Floats: Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Aula- Congresgebouw 
Informatie: Institute of family 
studies (R. van Zutphen, D. van 
Boxtel): 080-612144. 

Van kindmodel naar modelkind? 
Theorie en praktijk van 
preventie van psychosociale 
problemen bij kinderen en 
jeugdigen 
Doel van het symposium is het 

onder de loep nemen van de 
theorie en praktijk van de 
pedagogische preventie. Wat 
betreft de theorie kan gesteld 
worden dat er aan activiteiten op 
het gebied van preventie van 
psychosociale problemen bij 
kindcren en jeugdigen per definitie 
twee vooronderstellingen ten 
grondslag liggen: Gedrag en 
ideeen van kinderen en opvoeders 
zijn te veranderen; wat in de 
vroege jeugd gebeurt bepaalt 
mede het laterc (problematische) 
gedrag. Over deze uitgangspunten 
zijn makers van preventiepro-
gramma's het we! eens. Er 
ontstaan echter verschillen 

wanneer deze ideeen nader 
worden uitgewerkt en zeker 
wanneer ze vertaald mocten 
worden in een preventiepro-
gramma. In het ochtendpro-
gramma wordt de nadere theore-
tische invulling belicht door een 
drietal onderzoekers. In het 
middagprogramma wordt 
aandacht bcsteed aan de 
programmatische uitwerking van 
een zestal onderwerpen. 
Datum: Vrijdag 12 november 
1993, 09.30u-17.00u 
Plaats: Universiteitscentrum De 
Uithof te Utrecht 
Inlichtingen: Mw. Eilerts, 
tel.: 030-534601. 
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Vcranderingen in de samen-
leving, criminaliteit en het straf-
recht in Europa; een uitdaging 
voor criminologisch onderwijs en 
onderzoek 
Onder deze titel zal de interna-

tionale cursus van de 
International Society of 
Criminology gehouden worden. 
Verspreid over een aantal dagen 
zullen workshops worden 
gehouden. Crime and insecurity in 
the city (The phenomenology of 
the problems: dr. P.O. WickstrOm, 
prof. dr. J. Goethals; The 
influence of the urban policy on 
crime and insecurity: prof. dr. 
Donnison, prof. dr. C. Kesteloot; 
Social and economic aspects of 
crime and insecurity in the city: 
prof dr. J. Vranken, prof. dr. F. 
Dubet; Researching urban crime 
and insecurity, perspectives and 
problems: dr. R. Kinsey, prof. dr. 
J. van Kerckvoorde). International 
organized and corporate crime 
(Manifestations of border-
crossing crime: dr. W. 
Bruggeman, prof. dr. B. De 
Ruyver, prof. dr. E. Kube; 
Corporate crime in the European 
community: prof. dr. J. Vervaele, 
prof dr. H. van de Bunt: 
Democracy, economy and 



organized crime: prof. dr. P. 
Arlacchi, prof. dr. A. Schmidt; 
Researching organized and 
corporate crime, methodological 
and ethical problems: prof. dr. M. 
Punch, prof. dr. F. Bovenkerk). 
Policies to control urban crime and 
insecurity (Public and private 
policing in the city: prof. dr. J. 
van Dijk, prof. dr. L. van 
Outrive; Social policy and social 
prevention of crime and 
insecurity: prof. dr. C. Lazerges, 
prof. dr. L. Walgrave; From 
instant justice till restorative 
justice, in search of new avenues 
in judicial dealing with crime: dr. 
E. Weitekamp, prof. dr. T. 
Peters); Policies to control interna-
tional organized and corporate 
crime (International police co-
operation and mutual legal 
assistance in the European 
community: prof. dr. Ch. van den 
Wyngaert, prof. dr. C. Fijnaut; 
Social and administrative 
measures against organized crime: 
dr. G.J. Veerman, mr. N. Martyn; 
Criminal and administrative 
sanctions in the matter of 
corporate crime: mr. L. 
Huybrechts; prof. dr. H. De 
Doelder); Conclusions: Changes in 
society, crime and criminal 
justice: a challenge for criminolo-
gical research (prof. dr. H.J. 
Kerner); Changes in society, 
crime and criminal justice: a 
challenge for education and 
training in criminology (prof. dr. 
M. Cusson) 
Datum: 16-20 mei 1994 
Plaats: Leuven, Belgie 
Inlichtingen: The international 
course 1994, do Timshel 
Conference Service, J.B. van 
Monsstraat 8, B-3000 Leuven, 
Belgie. Telefoon: 32-16-29.00.10. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functio-
narissen, werkgroepen en instel-
lingen binnen en buiten het 
Ministerie van Justitie. Dit 
gebeurt aan de hand van een 
verzendlijst die afhankelijk van 
het onderwerp van het rapport 
opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor een 
kosteloos rapport in aanmerking 
komen, te bestellen bij Gouda 
Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 085-45 47 
62. De WODC-rapporten, 
verschenen in 1988 en daarvoor, 
zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbeschrij-
vingen van de in 1991, 1992 en 
1993 verschenen rapporten. 

Block, C.R., C. van der Werff 
Initiation and continuation of a 
criminal career; who are the most 
active and dangerous offenders in 
the Netherlands? 
1991, WODC 105 
Berg, E.A.I.M. van der, W. 
Waelen 
Politie en milieuwethandhaving 
1991, WODC 106 
Junger, M., W. Polder 
A chtergronden van delinquent 
gedrag onder Jongens uit etnische 
minderheden II 
1991, WODC 107 
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Bedem, R.A.F. van den 
Voorlichting over vandal/sine 
doorgelicht; evaluatie-onderzoek 
van een grootschalige voorlich-
tingscampagne en studie near de 
(or)mogelijkheden van 
voorlichting 
1991, WODC 108 
Terlouw, G.J. m.m.v. G. Susanne 
Criminaliteitspreventic ander 
allochtonen; evaluatie van een 
project voor Alarokkaanse 
jongeren 
1991, WODC 109 
Wolf, C. van der, M.W. Bol 
m.v.v. B.J.W. Docter-Schamhardt 
Het gerechtelijk vooronderzoek in 
ivoord en daad 
1991, WODC 110 
Cozijn, C. 
Aansprakelijkheid op grond van de 
Wet Bestuursaansprakeijkheid bij 
Failhsement 
1991. WODC 1 1 1 
Spaans, E.C., L. Doornheim 
Evaluatie-onderzoek; de effect-
meting 
1991, WODC 112 
Kruissink, M. m.m.v. R.F. 
Kouwenberg 
Vuurwapencriminaliteit in het 
vizier; een onderzoek bij politic en 
justitie 
1991. WODC 113 
Boendermaker, L., MS. Schneider 
Prejop; een preventieproject voor 
jongeren met politiecontacten in 
Amsterdam 
1991, WODC 114 
Grapendaal, M., Ed. Leuw en 
J.M. Nelen 
De economic van het drugsbestaan; 
criminaliteit als expressie van 
levensstij1 en loopbaan 
1991, WODC 115 
Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
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Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Preventiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitsprevemieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plea/share jongeren; een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leeftijd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 
Junger-Tas, J., M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugscrimina-
Welt en de justitiele jeugdbe-
schertning: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 
Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en 
W. Waelen 
Politic, partners en milieu; 
woorden en daden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 
Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
Veelvoorkomende criminaliteit op 
de Nederlandse Antillen 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politic en openbaar ministerie 
tegen rassendiscriminatie; over de 
twining van richtlijnen 
1993, WODC 123 
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige, professie en waanhoop; 
een onderzoek ander gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 
Bedem, R.F.A. van den 
Motieven voor naturalisatie; 
waarom vreenidelingen uit diverse 
minderheidsgroepen we! of Met 
kiezen voor naturalisutie 
1993, WODC 125 



Polder, W. 
Prestatieverschillen tussen arron-
dissementen 
1993, WODC 126 . 
Leuw, Ed. 
Tbs met aanwijzingen 
1993, WODC 127 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicien van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC (mw. A. 
Weide-Eind, 070-370 65 54 tot 
15.00u). In 1991 en 1992 
verschenen de volgende 
rapporten: 

Barendse-Hoornweg, E.J.M., P.C. 
van Duyne 
De strafkamer van de Hoge Raad 
in ciffers 1988-1989 
1991, WODC K14 
Kockelkorn, R., P.H. van der 
Laan, C. Meulenberg 
Knelpunten bij de toepassing van 
dienstverlening? Uitkomsten van 
een enquete onder rechters, 
Officieren van Just itie, advocaten 
en coordinatoren dienstverlening 
naar eventuele knelpunten bij de 
toepassing van de Wet Straf van 
Onbetaalde Arbeid 
1991, WODC K15 
Grapendaal, M., R. Aidala 
Duits drugstoerisme; een veldon-
derzoek onder Duitse drugge-
bruikers in Arnhem 
1991, WODC K16 
Beenakkers, E.M.T. 
Aandacht van de overheid voor 
bodembescherming: sinds wanneer? 
1991, WODC K17 
M. Kruissink m.m.v. C. Verwers 
Afhandeling van winkeldiefstal via 
de Halt-procedure; evaluatie van 
een Rotterdams experiment 
1991, WODC K18 

Wartna, B., R. Aidala 
Dagdetentie; evaluatie van een 
experiment 
1991, WODC K19 
Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst 
van gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, K20 
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politie 
1992, WODC K21 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Strafrechtelijke dading 
1992, WODC K23 
Veerman, G.J. m.m.v. G.J. 
Paulides 
Over jaarverslagen en wetseva-
luatie 
1992, WODC, K24 
Doornhein, L. 
Een eigen rechtsgang voor minder-
jarigen 
1992, WODC, K25 
Spaans, E.C. 
't Nieuwe Lloyd 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ots en andere maatregelen van 
kinderbescherming 
1993, WODC, K27 
Bedem, R.F.A. van den 
Naturalization/naturalisation/Ein-
bargerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Couzijn, C., R.F. Kouwenberg 
A VP Drenthe 
1993, WODC, K29 
Netburg, C.J. van 
Terbeschikkingstelling (van de 
regering); geannoteerde biblio-
grafie 1986 t/m juni 1992 
1992, WODC, literatuurrapport 
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WODC-thesaurus 
Ontangs is de eerste uitgave van 

de WODC-thesaurus gepubli-
ceerd. Het documentatiebestand 
van het WODC bestaat uit biblio-
grafische en inhoudelijke infor-
matie met betrekking tot boeken, 
rapporten, grijze literatuur 
(bijvoorbeeld: congresbijdragen), 
jaarverslagen, bibliografieen, 
literatuurlijsten, afzonderlijke 
bijdragen in verzamelbundels, 
kamerstukken (alleen nota's en 
brieven) en boekbesprekingen. 
Informatie in de talen Nederlands, 
Engels, Duits en Frans wordt in 
het documentatiebestand 
opgenomen. Het documentatiebe-
stand bestrijkt het binnenlandse-
en buitenlandse terrein van het 
criminaliteitsvraagstuk. Concreet 
bevat de documentatie literatuur 
over: criminologie, victimologie, 
preventie, delictsvonnen, politic, 
justitiele organisatie, strafrechts-
pleging, straffen, gevangeniswezen, 
en reclassering. Deze hoofd-
groepen worden diepgaand 
gedocumenteerd, voornamelijk 
yanuit sociaal-wetenschappelijk 
oogpunt. Per I september 1987 is 
gestart met een geautomatiseerde 
invoer van literatuurgegevens. Dit 
betekent dat nu zes jaar lang 
documentatie is ingevoerd inzake 
de hiervoor genoemde onderwerps-
gebieden. Momenteel bestaat het 
documentatiebestand uit ca. 25.000 
documentbeschrijvingen. 

In 1986 werd besloten een 
gecontroleerd standaard trefwoor-
densysteem teen thesaurus) te 
bouwen dat geautomatiseerd kon 
worden toegepast. De WODC-
thesaurus bestaat uit een hoofdge-
deelte en een hierarchisch register. 
Het hoofdgedeelte bevat in 
alfabetische volgorde alle vastge-
stelde termen op het hiervoor 
beschreven onderwerpsgebied van 
het documentatiebestand. De 
thesaurus is, zowel inhoudelijk als 
qua produktie, het resultaat van 
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samenwerking tussen 
medewerkers van de afdeling 
Documentatie en Publikaties van 
het WODC. Na ruim zes jaar is 
het monnikenwerk, waarmee een 
sterke inhoudelijke impuls aan de 
documentatie wend gegeven, 
voorlopig geklaard. 

Bestellingen of nadere inliebtingen: 
Ministerie van Justitie,WODC-
Afd. Documentatie en 
Publikaties, t.a.v. Hans van 
Netburg, Postbus 20301, 2500 EH 
Den Haag, tel. 070-3706553, 
fax 070-3707902. 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderszins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. Het 
verlenen van toestemming tot 
publikatie in dit tijdschrift houdt 
in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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