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T. Kooijmans en J.W. Ouwerkerk1    

Het ontwerp-kaderbesluit betreffende het Europees 
surveillancebevel, de Nederlandse regeling van de 
voorlopige hechtenis en de overleveringsprocedure2 

66  Gestaag nemen de als uitvloeisel van het beginsel van weder-
zijdse erkenning ontworpen instrumenten een steeds grotere 
plaats in in het strafrecht binnen de Europese Unie. De (beoog-
de) instrumenten bestrijken inmiddels alle fasen van het straf-
proces. In deze bijdrage staat het ontwerp-kaderbesluit betref-
fende het Europees surveillancebevel centraal en wel in tweeër-
lei opzicht. Ten eerste wordt de vraag aan de orde gesteld hoe 
de door dit ontwerp-kaderbesluit te introduceren surveillance-
maatregelen zich verhouden tot de voorwaarden die naar hui-
dig Nederlands recht mogen worden gesteld bij schorsing van 
de bevolen voorlopige hechtenis. Daarbij wordt ook ingegaan 
op de normering die kan worden ontleend aan het EVRM. De-
ze analyse mondt uit in de vraag hoe implementatie door Ne-
derland van het ontwerp-kaderbesluit gestalte kan krijgen. Ten 
tweede wordt in deze bijdrage betoogd dat de door de Europese 
Unie in het licht van de wederzijdse erkenning ontworpen in-
strumenten in het algemeen op een zoveel mogelijk coherente 
wijze dienen te worden toegepast. Dit standpunt wordt uit-
gewerkt ten aanzien van het kaderbesluit EAB en het ontwerp-
kaderbesluit betreffende het Europees surveillancebevel. 

 

1 Inleiding: het beginsel van wederzijdse erkenning 

Tijdens de Europese top te Tampere in 1999 werd de wederzijdse er-
kenning uitgeroepen tot hoeksteen van de justitiële samenwerking in 

 
1  Respectievelijk UHD straf(proces)recht en promovenda Universiteit van Tilburg. 
2  Citeerwijze: T. Kooijmans en J.W. Ouwerkerk, ‘Het ontwerp-kaderbesluit 

betreffende het Europees surveillancebevel, de Nederlandse regeling van de 
voorlopige hechtenis en de overleveringsprocedure’, DD 2008, 66. 
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strafzaken.3 Afkomstig uit de Eerste Pijler moest het beginsel van 
wederzijdse erkenning in de context van de Derde Pijler leiden tot 
een Uniebrede geldigheid van strafrechtelijke beslissingen; elke lid-
staat was voortaan gehouden een rechterlijke beslissing uit een ande-
re lidstaat te accepteren en ten uitvoer te leggen als ware die beslis-
sing in de eigen rechtsorde tot stand gekomen.4 Ten opzichte van het 
traditionele ‘verzoek-principe’ betekende dit een paradigmawisseling 
die eerst en vooral een einde moest maken aan de veelal lange en 
complexe procedures van samenwerking tussen de lidstaten.5 

Sinds 1999 zijn er veel inspanningen verricht om het beginsel 
van wederzijdse erkenning daadwerkelijk in te voeren in de praktijk 
van de strafrechtelijke samenwerking. In 2001 werd als eerste instru-
ment het kaderbesluit inzake een Europees aanhoudingsbevel aan-
genomen.6 De snelheid waarmee dit eerste instrument tot stand 
kwam, werd kennelijk ervaren als aansporing tot meer voorstellen, 
die gezamenlijk inmiddels alle fasen van het strafproces bestrijken. 
Wij geven een kort overzicht.7 Ten aanzien van bewijsbeslissingen is 

 
3  Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad te Tampere, 15 en 16 juni 

1999, PRES/99/0002. Zie ook A.H.J. Swart, Een ware Europese rechtsruimte: 
wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen in de Europese Unie (oratie 
UvA), Deventer: Gouda Quint 2001. 

4  Het beginsel van wederzijdse erkenning werd geïntroduceerd door het Europese 
Hof van Justitie in de context van het vrije verkeer van goederen: HvJ EG 20 
februari 1979, zaak 120/87 (Cassis de Dijon). Zie ook R. Barents en L.J. 
Brinkhorst, Grondlijnen van Europees recht, twaalfde druk, Deventer: Kluwer 
2006, p. 343-346 en A.H. Klip, ‘Wederzijdse erkenning’, DD 2008, 48, p. 671-684. 

5  Samenwerking vond traditioneel gezien plaats volgens het zogeheten verzoek-
principe: een staat (de verzoekende staat) doet een verzoek om rechtshulp aan 
een andere lidstaat (de aangezochte staat). Deze laatste beslist vervolgens of aan 
dit verzoek gevolg wordt gegeven. Volledigheidshalve merken wij op dat het 
beginsel van wederzijdse erkenning voorafgaand aan de Europese top te 
Tampere niet geheel onbekend was in de Europa. Verscheidene, ook onder 
auspiciën van de Raad van Europa in het leven geroepen, instrumenten gingen al 
uit van (een zekere mate van) wederzijdse erkenning (bijvoorbeeld het Europees 
Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen van 28 mei 1970 
of de Overeenkomst van 17 juni 1998, opgesteld op grond van artikel K.3 van het 
Verdrag  betreffende de Europese Unie, betreffende de ontzegging van de rijbe-
voegdheid, Trb. 1999, 16). Deze instrumenten zijn echter nooit Uniebreed van 
kracht geworden. Het laatste instrument is zelfs nooit inwerkinggetreden. 

6  PbEG 2002, L 190/1. Dit kaderbesluit is in de Nederlandse wetgeving geïmple-
menteerd middels de Overleveringswet (Stb. 2004, 195). Zie nader V. Glerum en 
V. Koppe, De overleveringswet: overlevering door Nederland, ’s-Gravenhage: Sdu 
2005, en V. Glerum en K. Rozemond, ‘Een evaluatie van de Nederlandse Over-
leveringswet’, DD 2006, 9, p. 111-197, i.h.b. p. 112-114. 

7  Zie ook E.M. ter Braak, ‘Uitwerking concept wederzijdse erkenning in kader-
besluiten’, DD 2005, 60, p. 842-857. 
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het bevriezingsbevel reeds geïmplementeerd8 en bevindt een confisca-
tiebevel zich in de implementatiefase.9 Momenteel wordt gestreefd 
naar één overkoepelend instrument van bewijsverkrijging, dat even-
eens uitgaat van het beginsel van wederzijdse erkenning. Het ont-
werp-kaderbesluit inzake een Europees bewijsverkrijgingsbevel 
vormt een eerste stap hiertoe; het past het beginsel van wederzijdse 
erkenning toe op beslissingen tot zowel bewijsverkrijging als bewijs-
overdracht.10 Ten aanzien van onherroepelijke veroordelingen geldt 
dat het beginsel van wederzijdse erkenning thans in de gehele Unie 
van toepassing is op geldelijke sancties.11 Tevens zijn voorstellen in-
gediend voor de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van vrij-
heidsontnemende sancties, alsmede van proeftijdbeslissingen en alter-
natieve straffen.12 Recent is een kaderbesluit aangenomen inzake de 
wijze waarop in een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening 
wordt gehouden met eerdere buitenlandse veroordelingen, bijvoor-
beeld in het kader van artikel 63 Sr (waarin bepalingen omtrent ge-
lijktijdige berechting van toepassing worden verklaard op gevallen 
van ongelijktijdige berechting) of artikel 43a e.v. Sr (recidive).13 Te-
vens is een ontwerp-kaderbesluit gepresenteerd dat een uniforme re-
geling omtrent de erkenning van buitenlandse verstekvonnissen 
voorstelt.14 Enkele van de hiervoor genoemde (ontwerp-)kaderbe-
sluiten regelen de erkenning van verstekvonnissen wel, maar een uni-
form regime ontbreekt tot dusver.15 

 
8  PbEG 2003, L 196/45, geïmplementeerd in Titel XI Boek 4 Sv, art. 552jj-552vv 

Sv. (Wet van 16 juni 2005, Stb. 310; iwtr. 1 augustus 2005, Stb. 353). 
9  PbEG 2006, L 328/59; na implementatie krijgen ook confiscatiebeslissingen 

rechtskracht in de gehele Unie. 
10  COM(2003) 688 def. Zie ook A.M.C. Boerwinkel, ‘Strafrechtelijke bewijsver-

krijging in de Europese Unie; de opmars van het beginsel van wederzijdse 
erkenning’, Strafblad 2006, p. 479-490. 

11  PbEG 2005, L 76/16. Dit kaderbesluit is geïmplementeerd door middel van de 
Wet Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties van 27 
september 2007, Stb. 2007, 354; iwtr. 1 december 2007, Stb. 2007, 432. Zie ook 
H.D. Sanders, De tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen (diss. UvT), 
Antwerpen: Intersentia 2004, p. 228-231. 

12  In januari 2007 werd door Duitsland en Frankrijk een ontwerp-kaderbesluit 
ingediend dat voorzag in de erkenning van voorwaardelijke straffen en veroorde-
lingen, alsmede alternatieve straffen. Dit initiatief is hierna meermalen geamen-
deerd, resulterend in het recente voorstel van 6 mei 2008, document 6836/08. 

13  PbEU 2008, L 220/32. 
14  Document 5213/08, 14 januari 2008. 
15  Zie hierover A. de Swart, ‘Toekomstige samenwerking in strafzaken. Het 

ontwerp-kaderbesluit aangaande de wederzijdse erkenning van verstekvonnis-
sen’, NJB 2008, p. 1995-1999. 
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Tot slot is hier van belang het ontwerp-kaderbesluit inzake een Euro-
pees surveillancebevel. Dit voorstel voorziet in de wederzijdse erken-
ning en tenuitvoerlegging van controlemaatregelen (gerechtelijke 
bevelen) die zijn opgelegd in afwachting van de behandeling ter te-
rechtzitting van de strafzaak in een andere lidstaat van de Unie. 
Daarmee wordt het voor de verdachte mogelijk dat hij de opgelegde 
verplichtingen in zijn thuisland kan nakomen en aldaar de terechtzit-
ting kan afwachten.16 

In deze bijdrage willen wij nader bij het laatstgenoemde ont-
werp-kaderbesluit stilstaan. Wij concentreren ons daarbij op de vraag 
naar de achtergrond en inhoud van dit ontwerp-kaderbesluit (para-
graaf 2) alsmede op de vraag welke surveillancemaatregelen het ont-
werp-kaderbesluit omvat en hoe deze zich verhouden tot de voor-
waarden die naar huidig Nederlands recht mogen worden gesteld in 
geval van schorsing van de voorlopige hechtenis (paragraaf 3). Ver-
volgens wordt onderzocht welke normering omtrent het toepassen 
van alternatieven voor voorlopige hechtenis aan het EVRM kan 
worden ontleend (paragraaf 4) en op de vraag of Nederland imple-
mentatiemaatregelen dient te treffen (paragraaf 5). Voorts stellen wij 
de vraag aan de orde naar de wensenlijkheid en mogelijkheid van het 
inpassen van de overleveringsprocedure in het ontwerp-kaderbesluit 
(paragraaf 6). Wij ronden af met een conclusie (paragraaf 7). 

2 Achtergronden en totstandkoming van het ontwerp-
kaderbesluit 

Op 29 augustus 2006 werd door de Europese Commissie het ontwerp-
kaderbesluit betreffende het Europees surveillancebevel ingediend. 
Reeds eerder was inzake dit onderwerp een Groenboek verschenen.17 
Het voorstel zoals dat in de oorspronkelijke vorm is ingediend, ligt 

 
16  Document 16494/07, Raad van de Europese Unie, 13 december 2007. Het betreft 

een wijziging van COM(2006) 486 def. 
17  Groenboek over de wederzijdse erkenning van niet to vrijheidsbeneming 

strekkende controlemaatregelen in afwachting van het proces, Brussel 17 augustus 
20004, COM (2004) 562 def. Zie over het Groenboek en het werkdocument 
uitvoerig P.H.P.H.M.C. van Kempen en F.G.H. Kristen, ‘Alternatieven voor 
voorarrest vanuit Europees perspectief’, in: A.H.E.C. Jordaans, P.A.M. Mevis & 
J. Wöretshofer (red.), Praktisch strafrecht (Reijntjes-bundel), Nijmegen: Wolf 
Legal Publishers 2005, p. 301-327 (Van Kempen en Kristen 2005a). Zie ook A.R. 
Houweling, ‘Onbekend maakt onbemind; de borgsom in het Nederlandse 
strafprocesrecht’, DD 2005, 51, p. 722-740, i.h.b. p. 732-734. 
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inmiddels in gewijzigde vorm bij de Raad. Er wordt vanuit gegaan dat 
de Raad het voorstel in deze gewijzigde vorm aanneemt.18 

Achtergrond van het ontwerp-kaderbesluit is blijkens (punt 4 
van) de preambule gelegen in het gevaar dat verdachten die in de lid-
staat waar de strafrechtelijke procedure een aanvang heeft genomen 
hun verblijfplaats hebben, anders worden behandeld dan verdachten 
die in een andere staat verblijven. Anders geformuleerd, niet-inge-
zeten verdachten lopen het risico in voorlopige hechtenis te worden 
genomen terwijl ingezeten verdachten in soortgelijke omstandighe-
den niet zouden worden gedetineerd. Die kennelijk als onwenselijk 
ervaren omstandigheid houdt verband met de in de preambule aan-
geduide vrees van vluchtgevaar. Doordat een niet-ingezeten verdach-
te naar zijn staat van verblijf zou vluchten, zou de rechtsgang 
(kunnen) worden belemmerd. In de gemeenschappelijke Europese 
rechtsruimte zonder binnengrenzen moeten, aldus de preambule, 
maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat verdachten 
die niet in de processtaat19 verblijven niet anders worden behandeld 
dan verdachten die wel in de processtaat verblijven. Met het onder-
havige ontwerp-kaderbesluit wordt beoogd in die maatregelen te 
voorzien en daarmee deze potentiële20 ongelijkheid op te heffen. Ar-
tikel 1 formuleert in dit verband als doelstellingen van het ontwerp-
kaderbesluit a) het garanderen van de normale rechtsgang en, met 
name, ervoor zorgen dat de betrokkene beschikbaar is om voor de 
rechter te verschijnen; alsmede b) het stimuleren van het gebruik van 
niet tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen in afwachting van 
het proces voor personen die niet in de lidstaat verblijven waar het 
proces plaatsvindt.21 

 

 
18  Brussel, 13 december 2007, document 16494/07, COPEN 181 
19  In (artikel 2 sub c van) het ontwerp-kaderbesluit wordt de processtaat aangeduid 

als de ‘staat van het vonnis’, zijnde volgens deze definitiebepaling de lidstaat 
waarin een surveillancebevel is uitgevaardigd. In de Engelse tekst van het 
ontwerp-kaderbesluit wordt in dit verband gesproken van het duidelijkere begrip 
‘issuing state’ (artikel 2 sub c). De in de preambule genoemde processtaat wordt 
daarin aangeduid als ‘trial state’. 

20  Vgl. Van Kempen en Kristen 2005a, p. 323-324. 
21  Mogelijk gunstig neveneffect van het ontwerp-kaderbesluit is dat er een 

matigend effect van uitgaat op de oplegging van gevangenisstraf. Rechters zijn 
nogal eens geneigd om minder snel naar gevangenisstraf te grijpen indien de 
verdachte zich niet of niet meer in voorlopige hechtenis bevindt. Als in de 
praktijk zal blijken dat het ontwerp-kaderbesluit er daadwerkelijk toe leidt dat 
verdachten minder snel in voorlopige hechtenis worden gesteld, kan dat om deze 
reden wellicht leiden tot een gematigder gebruik van de gevangenisstraf. 
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De systematiek van het ontwerp-kaderbesluit laat zich op hoofdlijnen 
als volgt schetsen. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de proces-
staat – in het ontwerp-kaderbesluit aangeduid als de ‘staat van het 
vonnis’ – kan een surveillancebevel uitvaardigen dat als surveillance-
maatregelen aan te duiden verplichtingen en instructies behelst die 
aan de verdachte kunnen worden opgelegd volgens het nationale 
recht van de staat van het vonnis. Surveillancemaatregelen kunnen 
worden aangemerkt als alternatieven voor voorlopige hechtenis.22 In 
de verblijfstaat van de verdachte – in het ontwerp-kaderbesluit aan-
geduid als de ‘tenuitvoerleggingsstaat’ – wordt op de surveillance-
maatregelen toegezien. Als de uit een dergelijke maatregel voort-
vloeiende verplichtingen niet door de verdachte worden nageleefd, 
kan de verdachte alsnog in voorlopige hechtenis worden genomen. 
Bij deze stand van zaken rijst de vraag welke instructies en verplich-
tingen bij surveillancemaatregel aan de verdachte kunnen worden 
opgelegd en of zij rechtens toelaatbaar zijn. Op die vraag gaan wij 
thans in. 

3 De surveillancemaatregelen 

3.1 De maatregelen in vogelvlucht 

Vanuit het perspectief van subsidiariteit moet voorlopige hechtenis 
als een uitzonderlijke maatregel worden gezien en moet, om de straf-
vorderlijke belangen te realiseren die ook met voorlopige hechtenis 
worden verwezenlijkt, worden gegrepen naar middelen die zo min 

 
22  Dat kan worden afgeleid uit artikel 2 sub a ontwerp-kaderbesluit. Daar wordt het 

surveillancebevel gedefinieerd als ‘definitief besluit van een rechterlijke autoriteit 
van de staat van het vonnis waarbij aan een natuurlijke persoon tijdens de gehele 
strafprocedure of een gedeelte daarvan en, zo nodig, tot de uiteindelijke veroor-
deling of de vrijspraak surveillancemaatregelen worden opgelegd, voor zover die 
persoon, volgens het nationale recht van de staat van het vonnis, in geval van 
inbreuk op de surveillancemaatregelen in voorlopige hechtenis moet worden 
genomen’. Uit deze definitie volgt dat het niet-naleven van de surveillancemaat-
regelen tot voorlopige hechtenis moet leiden. Onder surveillancemaatregelen 
worden ingevolge artikel 2 sub b ontwerp-kaderbesluit verstaan verplichtingen en 
instructies die volgens het nationale recht van de staat van het vonnis aan een 
natuurlijke persoon worden opgelegd in verband met een surveillancebevel. Dat 
een surveillancemaatregel in de systematiek van dit ontwerp-kaderbesluit kan 
worden aangemerkt als alternatief voor voorlopige hechtenis neemt niet weg dat 
niet in alle lidstaten (de uit surveillancemaatregelen voortvloeiende) verplich-
tingen eerst zijn op te leggen als de voorwaarden voor toepassing van voorlopige 
hechtenis naar het recht van die lidstaten zijn vervuld. 
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mogelijk ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de verdachte.23 
Indien de door het ontwerp-kaderbesluit geformuleerde surveillan-
cemaatregelen aan die randvoorwaarde voldoen, is (in abstracto) 
sprake van een verbetering ten opzichte van de situatie waarin niet-
ingezeten verdachten slechts in voorlopige hechtenis kunnen worden 
genomen teneinde de daarmee gemoeide belangen te verwezenlijken. 
Het hier geschetste uitgangspunt van voorlopige hechtenis als ulti-
mum remedium neemt niet weg dat de betreffende surveillancemaat-
regelen – ook al vormen zij bij deze stand van zaken een vooruitgang 
ten opzichte van voorlopige hechtenis omdat zij minder ingrijpend 
zijn – aan een nadere beoordeling op hun juridische ‘houdbaarheid’ 
kunnen worden onderworpen. Daartoe strekt het onderstaande. 

Artikel 5 lid 1 ontwerp-kaderbesluit somt op als surveillance-
maatregelen waarop het ontwerp-kaderbesluit van toepassing is24: 

 
a) de verplichting voor de betrokkene om gehoor te geven aan dag-
vaardingen om op preliminaire zittingen of een rechtszaak te ver-
schijnen in verband met hem ten laste gelegde strafbare feiten; 
b) de verplichting voor de betrokkene om de bevoegde autoriteit van 
de tenuitvoerleggingsstaat in kennis te stellen van elke wijziging van 
zijn verblijfplaats, met name met het oog op toezending van de onder 
a) bedoelde dagvaardingen; 
c) de verplichting bepaalde locaties, plaatsen of afgebakende gebie-
den in de staat van het vonnis of in de tenuitvoerleggingsstaat niet te 
betreden; 
d) de verplichting een bepaalde verblijfplaats of werkplaats in be-
paalde perioden niet te verlaten; 
e) de verplichting inzake beperkingen met betrekking tot het verlaten 
van het grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat; 
f) de verplichting om bepaalde activiteiten niet te verrichten, waarbij 
het onder meer kan gaan om een specifiek beroep of activiteiten in 
een specifieke beroepssector; 
g) de verplichting zich op gezette tijden te melden bij een bepaalde 
autoriteit; 
h) de verplichting contact met bepaalde personen te vermijden; 
i) de verplichting contact met bepaalde objecten te vermijden. 

 
23  Zie ook hierna onder 4. 
24  Het gaat hier om een niet-limitatieve opsomming. Ingevolge artikel 5 lid 2 delen 

lidstaten aan het secretariaat-generaal van de Raad bij de omzetting van dit 
kaderbesluit namelijk mee op welke surveillancemaatregelen, naast de in lid 1 
genoemde, zij bereid zijn toe te zien. 
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Hiervoor is onder 2 aan de orde gesteld dat aan het hier besproken 
ontwerp-kaderbesluit een eerdere versie vooraf ging. In artikel 6 lid 
1-2 van dat voorstel was eveneens een reeks van verplichtingen neer-
gelegd die aan de verdachte zouden kunnen worden opgelegd. Die 
reeks vertoont een grote overlap met de uiteindelijk in artikel 5 ont-
werp-kaderbesluit geformuleerde verplichtingen. Toch waren er ook 
verschillen. Zo was in artikel 6 lid 2 van het voorstel de verplichting 
opgenomen een ‘bepaalde medische behandeling’ te ondergaan. Die 
verplichting is in het ontwerp-kaderbesluit niet teruggekeerd. Dat 
wekt weinig verbazing. Gelet op de ruime en open formulering van 
deze verplichting bestaat het risico dat bepaalde medische ingrepen in 
strijd komen met het recht op respect voor de lichamelijke integriteit 
zoals neergelegd in onder meer artikel 8 EVRM.25 Wij concentreren 
ons hierna op (een aantal van) de in artikel 5 lid 1 ontwerp-
kaderbesluit neergelegde surveillancemaatregelen. Daartoe maken 
wij een vergelijking met bijzondere26 voorwaarden die in Nederland 
kunnen worden opgelegd door de rechter in geval van schorsing van 
de bevolen voorlopige hechtenis. 

3.2 De surveillancemaatregelen vergeleken met de schorsingsvoor-
waarden bij voorlopige hechtenis 

De Nederlandse regeling van de voorlopige hechtenis maakt het mo-
gelijk om een verdachte jegens wie ernstige bezwaren bestaan in 
voorlopige hechtenis te nemen in de gevallen vermeld in artikel 67 Sv 
en bij het bestaan van een of meer van de gronden genoemd in artikel 
67a Sv. Eerst indien aan deze voorwaarden voor toepassing van voor-
lopige hechtenis is voldaan en een bevel tot toepassing van voorlopige 
hechtenis ook daadwerkelijk is gegeven, kan in de systematiek van de 
Nederlandse regeling de schorsing van de voorlopige hechtenis aan 
de orde komen. Het is ook eerst dan dat schorsingsvoorwaarden aan 
de orde (kunnen) zijn. Tegen de achtergrond van dit wettelijk uit-
gangspunt is het bij deze stand van zaken geenszins vanzelfsprekend 
dat minder ingrijpende alternatieven (dan door vrijheidsontneming) 

 
25  Daarop wees ook de Permanente commissie van deskundigen in internationaal 

vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (Commissie Meijers) bij brief van 14 
maart 2008 aan de Minister van Justitie (zie www.commissie-meijers.nl). 

26  De algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 80 lid 2 Sv laten wij hier buiten 
beschouwing. 
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voor voorlopige hechtenis worden toegepast teneinde de met voorlo-
pige hechtenis na te streven doeleinden te verwezenlijken. 

Bij wijze van intermezzo merken wij op dat een aantal lidsta-
ten een andere systematiek kent. Die lidstaten kunnen ‘onze’ schor-
singsvoorwaarden als zelfstandige, niet-vrijheidsontnemende contro-
lemaatregelen opleggen; niet is vereist dat aan de aldaar geldende 
voorwaarden voor voorlopige hechtenis is voldaan.27 Wanneer het 
ontwerp-kaderbesluit in de huidige vorm zal worden aangenomen, 
betekent dit dat Nederland verplicht kan zijn alternatieven voor voor-
lopige hechtenis toe te passen opgelegd voor beweerdelijk begane fei-
ten in een andere lidstaat, die naar Nederlands recht niet zouden 
worden aangemerkt als een geval waarvoor voorlopige hechtenis is 
toegelaten. 

Het Wetboek van Strafvordering stelt geen beperkingen aan 
de aard en inhoud van de bijzondere voorwaarden. Uit de parlemen-
taire geschiedenis kan worden afgeleid dat de bijzondere voorwaarde 
moet strekken ‘tot verwezenlijking van het doel’ van de voorlopige 
hechtenis.28 Die omstandigheid brengt restricties met zich mee. Als er 
geen verband bestaat met de grond die de basis vormt voor toepas-
sing van voorlopige hechtenis – wij kennen er vier: vluchtgevaar, col-
lusiegevaar, recidivegevaar en de geschokte rechtsorde – mag de 
betreffende voorwaarde niet worden gesteld.29 In het verlengde daar-
van moet worden aangenomen dat er een verband dient te bestaan 
tussen de specifieke schorsingsvoorwaarde en de concrete grond 
waarop de voorlopige hechtenis is gefundeerd.30 Uit een en ander 

 
27  Het betreft Griekenland, Frankrijk, Litouwen, Portugal, Roemenië, Slovenië en 

Zweden. Zie voor meer informatie en voorbeelden: Document 10662/07, Raad 
van de Europese Unie, 25 juli 2007, Replies by delegations to questionnaire 
9464/07 COPEN 61. 

28  Kamerstukken II 1913/14, 286, nr. 3, p. 85. Zie ook K. Lindenberg, Van Ort tot 
ORO, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2002, p. 448-449: blijkens de 
toelichting op het Ontwerp van de Staatscommissie-Ort zou het volgens deze 
commissie moeten gaan om ‘voorwaarden [waarmee] het doel [van de voorlo-
pige] hechtenis evengoed schijnt te kunnen worden bereikt’. De voorwaarden 
dienen in deze opvatting derhalve te ‘strekken tot verwezenlijking van het meer 
bijzondere doel der voorloopige hechtenis in het gegeven geval – bv. tot 
voorkoming van herhaling’. 

29  Zie ook A.J. Blok en L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, Haarlem: 
H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1925, p. 257, en G.J.M. Corstens, Het Nederlands 
strafprocesrecht, zesde druk, Deventer: Kluwer 2008, p. 423. 

30  Corstens 2008, p. 423, oordeelt in dit verband dat het subsidiaire karakter van de 
schorsing zich verzet tegen de voorwaarde het paspoort in te leveren in geval van 
een op recidivegevaar gestoelde (te schorsen) voorlopige hechtenis. Zie ook J.M. 
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vloeit voort dat (in de praktijk nogal eens gestelde) voorwaarden als 
verplichte medewerking aan psychiatrische en/of reclasseringsrappor-
tage niet toelaatbaar zijn omdat ook de voorlopige hechtenis zelf niet 
mag worden toegepast teneinde de medewerking van de verdachte 
aan rapportage af te dwingen.31 Ook schadevergoeding aan het 
slachtoffer is niet een met voorlopige hechtenis na te streven doel, 
zodat het vergoeden van de schade ook niet als voorwaarde aan een 
schorsing van de voorlopige hechtenis kan worden verbonden.32 
Voorts wordt in de literatuur met recht betoogd dat, wat betreft de te 
stellen voorwaarden, dezelfde grenzen in acht genomen dienen te 
worden als bij de voorwaardelijke veroordeling.33 Uit artikel 14c lid 3 
Sr vloeit in dit verband voort dat de bijzondere voorwaarden de vrij-
heid om de godsdienst of levensovertuiging te belijden en de staat-
kundige vrijheid niet mogen beperken. Enerzijds dienen de restricties 
die voortvloeien uit artikel 14c lid 3 Sr derhalve bij wijze van analogie 
te worden gerespecteerd bij het stellen van schorsingsvoorwaarden, 
maar kunnen, andersom, de in artikel 14c lid 2 Sr genoemde bijzon-
dere voorwaarden eveneens worden toegepast als schorsingsvoor-
waarden? Vanzelfsprekend is dat niet. De voorwaarden vermeld in 
artikel 14c lid 2 zijn rechtstreeks verbonden aan een opgelegde straf 
en maken deel uit van de rechterlijke einduitspraak. Om die reden is, 
in lijn hiermee, wel geoordeeld dat geen schaderegeling kan worden 
afgedwongen en evenmin het aanbieden van verontschuldigingen aan 
het (vermeende) slachtoffer. Ook de opname in een inrichting ter 
verpleging en de storting van een geldsom in het schadefonds ge-
weldsmisdrijven moeten tegen deze achtergrond als schorsingsvoor-
waarden ontoelaatbaar worden geacht.34 

 
Reijntjes, ‘Aant. 12 bij art. 80’, in: A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen e.a. (red.), 
Het Wetboek van Strafvordering, Deventer: Kluwer z.j. (suppl. 155, juni 2006). 

31  In deze zin ook, met bronverwijzingen, Reijntjes 2006. 
32  Vgl. HR 16 december 1975, NJ 1976, 186 m.nt. ThWvV, alsmede M.S. Groen-

huijsen, ‘De nabije toekomst van de voorlopige hechtenis, in het bijzonder in het 
licht van de omschuldpraesumptie’, in: J. de Hullu en W.E.C.A. Valkenburg 
(red.), Door Straatsburg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlandse straf-
proces, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 87-103, i.h.b. p. 101-102. 

33  Reijntjes 2006. 
34  Reijntjes 2006. De Minister van Justitie dacht daar, blijkens de memorie van 

antwoord bij het (toenmalige) wetsvoorstel ‘herziening bepalingen inzake 
gevallen waarin gronden waarop voorlopige hechtenis kan worden toegepast’, 
anders over. De bewindsman stelde zich op het standpunt dat er een ‘mogelijk-
heid [is] om op verslaafden die, in verband met plegen van delicten, in aanraking 
komen met het strafrechtelijk systeem drang uit te oefenen om zich onder 
behandeling te stellen. Dit kan onder meer geschieden door de schorsing onder 
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Welke voorwaarden kunnen, met inachtneming van de hierboven 
omschreven restricties, naar Nederlands recht worden aangemerkt als 
wel toelaatbare voorwaarden in het kader van de schorsing van de 
voorlopige hechtenis? Wij geven een kort overzicht.35 Te denken valt 
aan het inleveren van het paspoort, een locatieverbod of een locatie-
gebod. Deze voorwaarden kunnen worden gerangschikt onder de 
noemer voorwaarden die de bewegingsvrijheid van de verdachte di-
rect beperken. Het locatiegebod – het kiezen van en verblijven in een 
voor de autoriteiten bekende verblijfplaats – kan de facto het karak-
ter dragen van huisarrest (hetgeen onder omstandigheden kan wor-
den aangemerkt als vrijheidsontneming in de zin van artikel 5 
EVRM) en, teneinde de daadwerkelijke naleving daarvan contro-
leerbaar te doen zijn, worden gekoppeld aan elektronisch toezicht. 
Dit laatste maakt duidelijk dat er ook voorwaarden kunnen worden 
gesteld die de controle op de bewegingen van de verdachte en/of de 
naleving van andere voorwaarden vergemakkelijken, zoals de ver-
plichting om zich regelmatig bij de politie te melden, het gebod de po-
litie in te lichten over zijn verplaatsingen, het gevolg geven aan 
oproepingen in de zaak, en het verbod om zijn woning te verlaten an-
ders dan onder toezicht van een bepaalde persoon. Soms moeilijk te 
onderscheiden van voorwaarden die de bewegingsvrijheid beperken 
zijn voorwaarden die aanknopen bij het gedrag van de verdachte, zo-
als het contactverbod en het verbod om bepaalde beroepsactiviteiten 
uit te oefenen.36 

De voorgaande beschouwing van de schorsingsvoorwaarden 
naar Nederlands recht maakt het thans mogelijk om in vogelvlucht te 
bezien in hoeverre de in artikel 5 lid 1 ontwerp-kaderbesluit genoem-
de surveillancemaatregelen zich in abstracto verhouden tot die Ne-

 
voorwaarden van de voorlopige hechtenis.’ Zie Kamerstukken II 1993/94, 23 178, 
nr. 6, p. 4. 

35  Zie ook Reijntjes 2006. 
36  Reijntjes 2006 schaart onder deze categorie ook het ‘zich tijdelijk (onderwerpen) 

aan het toezicht van een door den rechter aan te wijzen persoon’, het verbod om 
alcoholhoudende drank of (soft)drugs te nuttigen, opname in een psychiatrische 
inrichting of een afkickcentrum, plaatsing in een leerproject, deelname aan een 
incest-dader project of aan een alcohol-verkeerscursus, het verbod om bepaalde 
voertuigen te besturen, om wapens te dragen, om cheques uit te geven, verplicht 
bezoek van school of opleiding, verplichte sollicitatie. Deze voorwaarden lijken 
ons niet (telkens) te koppelen aan een specifieke grond voor toepassing van 
voorlopige hechtenis. Zij lijken bovendien veeleer te kunnen worden toegepast 
als bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling omdat zij als 
zodanig rechtstreeks (kunnen) worden verbonden aan een opgelegde straf en 
aldus deel uitmaken van de rechterlijke einduitspraak. 
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derlandse schorsingsvoorwaarden. Daarbij is de vraag aan de orde of 
de surveillancemaatregelen verder reiken dan naar huidig Nederlands 
recht voor de schorsingsvoorwaarden toelaatbaar wordt geacht. De 
hiervoor genoemde, in artikel 5 lid 1 sub c, d en e ontwerp-
kaderbesluit vermelde surveillancemaatregelen kunnen worden aan-
gemerkt als verplichtingen die de bewegingsvrijheid van de verdachte 
direct beperken. De in artikel 5 lid 1 sub a, b en g ontwerp-
kaderbesluit vermelde verplichtingen kunnen worden aangeduid als 
maatregelen die de controle op de bewegingen van de verdachte 
en/of de naleving van andere voorwaarden vergemakkelijken. De in 
artikel 5 lid 1 sub f, h en i ontwerp-kaderbesluit vermelde verplichtin-
gen laten zich rangschikken als verplichtingen die aanknopen bij het 
gedrag van de verdachte. 

Als zodanig corresponderen de surveillancemaatregelen der-
halve telkens met schorsingsvoorwaarden die naar Nederlands recht 
toelaatbaar worden geacht. In zoverre zou de Nederlandse regeling 
van de voorlopige hechtenis op dit punt geen wijziging behoeven te 
ondergaan na het van kracht worden van het kaderbesluit. Daarmee 
is echter niet alles gezegd. Het is namelijk de vraag of het ontwerp-
kaderbesluit niet noopt tot wijziging van de Nederlandse wetgeving in 
het licht van de eisen die het EVRM stelt ten aanzien van voorlopige 
hechtenis. 

4 Normering door het EVRM 

Voorlopige hechtenis als vorm van vrijheidsontneming kan worden 
gebaseerd op artikel 5 lid 1 sub c j° artikel 5 lid 3 EVRM.37 Anders 
dan in de Nederlandse regeling van voorlopige hechtenis, waaraan als 
uitgangspunt ten grondslag ligt dat eerst voorlopige hechtenis wordt 
bevolen en vervolgens wordt bezien of (in het kader van de schorsing 
daarvan) alternatieven aan de orde kunnen zijn, neemt het EHRM 
als uitgangspunt dat ‘a person charged with an offence must always be 
released pending trial unless the State can show that there are “rele-
vant and sufficient” reasons to justify the continued detention’.38 Het 
EHRM ziet voorlopige hechtenis dus kennelijk als een uitzondering 

 
37  Zie F.W. Bleichrodt, ‘Right to liberty and security of person (Article 5)’, in: P. 

van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn en L. Zwaak (red.), Theory and practice of the 
European convention on human rights, vierde druk, Antwerpen/Oxford: Inter-
sentia 2006, p. 455-509, i.h.b. p. 471-475. 

38  EHRM 24 juli 2003, NJ 2005, 550 m.nt. Sch (Smirnova v. Russia), par. 58 (in de 
NJ vermeld als par. 12). 
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op het recht op persoonlijke vrijheid.39 Daarbij betoont het EHRM 
zich evenwel niet blind voor legitieme strafvorderlijke belangen die 
zouden kunnen worden doorkruist door het zich onbeperkt en on-
voorwaardelijk in vrijheid bevinden van de verdachte. Om aan die 
aanstonds te noemen belangen recht te doen, kunnen in de op het 
subsidiariteitsbeginsel gestoelde uitleg die het EHRM aan artikel 5 
EVRM geeft, door de nationale autoriteiten maatregelen worden ge-
troffen die kunnen worden aangemerkt als alternatieven voor vrij-
heidsontneming. Eerst indien deze in aanmerking te nemen alter-
natieven als onvoldoende worden beschouwd voor het waarborgen 
van die strafvorderlijke belangen, kan vrijheidsontneming in beeld 
komen. In vaste rechtspraak van het EHRM worden hier slechts de 
volgende vier belangen/gronden erkend: ‘the risk that the accused will 
fail to appear for trial; the risk that the accused, if released, would 
take action to prejudice the administration of justice or commit fur-
ther offences or cause public disorder’.40 Aldus vormen het voorko-
men van vluchtgevaar (in ruime zin op te vatten als beschikbaarheid 
voor het voorbereidend onderzoek, berechting en tenuitvoerleg-
ging41), collusiegevaar, recidivegevaar en gevaar van verstoring van de 
openbare orde de vier rechtsgronden waarop naar Straatsburgse 
normen voorlopige hechtenis kan worden gebaseerd. Het betreft hier 
in de kern genomen dezelfde rechtsgronden voor voorlopige hechte-
nis als de hiervoor onder 3.2 vermelde Nederlandse rechtsgronden.42 

 
39  Tot dit oordeel komt ook T.M. Schalken, ‘Vrijheidsbeneming volgens het 

EVRM en de Nederlandse praktijk inzake het voorarrest’, in: P.D. Duyx en 
P.D.J. van Zeben (red.), Via Straatsburg (Myjer-bundel), Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers 2004, p. 257-268, i.h.b. p. 258. Zie ook idem, ‘De rechtsorde moet 
geregeld worden geschokt’, Advocatenblad 2007, p. 71-72. Relativerende 
opmerkingen maakt L. Stevens, ‘De praktijk van de Nederlandse voorlopige 
hechtenis vanuit Straatsburgs perspectief: ‘klaag niet te snel’’, DD 2008, 35, p. 
499-514. 

40  Zie o.a. EHRM 24 juli 2003, NJ 2005, 550 m.nt. Sch (Smirnova v. Russia), par. 59 
(in de NJ vermeld als par. 13) en EHRM 28 juli 2005, appl. nr. 75112/01 
(Czarnecki v. Poland), par. 37. 

41  P.H.P.H.M.C. van Kempen en F.G.H. Kristen, ‘Plicht tot toepassen alternatieven 
voor voorarrest’, NJCM-Bulletin 2005, p. 1148-1156 (Van Kempen en Kristen 
2005b), i.h.b. p. 1151. 

42  Daarbij dient te worden aangetekend dat de ‘Straatsburgse’ rechtsgrond ‘public 
disorder’ niet geheel op één lijn kan worden gesteld met de Nederlandse rechts-
grond van de geschokte rechtsorde als bedoeld in artikel 67a lid 2 sub 1 Sv (vgl. 
EHRM 5 juli 2007, NJ 2007, 632 (Kanzi v. the Netherlands) en EHRM 5 juli 2007, 
NJ 2007, 633 m.nt. T.M. Schalken (Hendriks v. the Netherlands)). Dit graduele 
verschil is voor ons betoog van ondergeschikte aard. Zie nader, met bronverwij-
zingen, M.J. Borgers, ‘Een niet zo schokkende uitspraak over de ernstig geschok-
te rechtsorde’, AA 2007, p. 245-252; idem, ‘De ernstig geschokte rechtsorde, een 
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Aldus staat in Straatsburg het toepassen van alternatieven voor vrij-
heidsontneming voorop als het gaat om het waarborgen van strafvor-
derlijke belangen die kunnen worden gebaseerd op de vier hiervoor 
vermelde gronden. Die alternatieven moeten door de autoriteiten 
ambtshalve in ogenschouw worden genomen; een verzoek daartoe 
van de verdachte is niet vereist.43 Dat suggereert op het eerste gezicht 
wellicht tevens dat die alternatieven eenzijdig – daarmee bedoelen 
wij: zonder instemming van de verdachte – zouden kunnen worden 
toegepast. Een nuancering is op dit punt echter op haar plaats. Het 
gaat hier mede om het verwezenlijken van strafvorderlijke belangen 
in een zaak van een verdachte die tot op zekere hoogte bepaalde vrij-
heden geniet. Om te voorkomen dat die belangen onder deze om-
standigheden worden doorkruist door de verdachte, ligt het in de 
rede dat van de verdachte kan worden verlangd dat hij zich houdt aan 
de restricties die voortvloeien uit de betreffende alternatieven van 
vrijheidsontneming. Die gedachte ligt besloten in artikel 5 lid 3 
EVRM dat er onder meer in voorziet dat ‘release may be conditioned 
by guarantees to appear for trial’.44 Dat instemming van de verdachte 
ten aanzien van de toe te passen alternatieven niet beperkt behoeft te 
blijven tot de toezegging dat hij ter terechtzitting zal verschijnen, lei-
den wij af uit de omstandigheid dat het EHRM in algemene termen 
spreekt over de vier hiervoor vermelde gronden voor voorlopige 
hechtenis als ‘acceptable reasons for refusing bail’.45 Weliswaar spitst 
het EHRM deze redenen ‘for refusing bail’ in zijn rechtspraak ver-
volgens toe op het specifieke ‘danger of absconding’, maar uit de al-
gemene koppeling die het EHRM aanbrengt tussen de weigering 
(van overheidszijde) van ‘bail’ en de vier gronden waarop voorlopige 
hechtenis kan worden gefundeerd, leiden wij af dat die ‘bail’ betrek-
king kan hebben op uiteenlopende alternatieve modaliteiten waar-
mee de met die gronden samenhangende belangen worden verwe-
zenlijkt. 

 
vervolg’, AA 2007, p. 798-805; idem, ‘Het Straatsburgse oordeel over de ernstig 
geschokte rechtsorde, het slot van een trilogie’, AA 2007, p. 981-986. 

43  EHRM 21 december 2000, appl. nr. 33492/96 (Jabloński v. Poland), par. 83 en 
EHRM 28 juli 2005, appl. nr. 75112/01 (Czarnecki v. Poland), par. 42. 

44  Zie ook EHRM 21 december 2000, appl. nr. 33492/96 (Jabloński v. Poland), par. 
83 en EHRM 28 juli 2005, appl. nr. 75112/01 (Czarnecki v. Poland), par. 42. 

45  Zie o.a. EHRM 24 juli 2003, NJ 2005, 550 m.nt. Sch (Smirnova v. Russia), par. 59 
(in de NJ vermeld als par. 13); EHRM 28 juli 2005, appl. nr. 75112/01 (Czarnecki 
v. Poland), par. 37 en EHRM 4 juli 2006, appl. nr. 77832/01 (Dzyruk v. Poland), 
par. 35. 
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Het ligt bij deze stand van zaken voor de hand dat van de verdachte 
instemming met die modaliteiten kan worden verlangd. Nu is met die 
instemming geen vrijbrief gegeven om van overheidswege voorwaar-
den te stellen of handelingen te (doen) verrichten die strijd zouden 
opleveren met de waarborgen zoals neergelegd in het EVRM46 – ook 
de alternatieve modaliteiten dienen in overeenstemming te zijn met 
de waarborgen die in het EVRM besloten liggen47 – maar het lijkt 
voorshands aannemelijk dat de surveillancemaatregelen die zijn 
neergelegd in artikel 5 lid 1 ontwerp-kaderbesluit niet snel in strijd 
komen met het EVRM. 

5 Implementatie door Nederland 

In het voorgaande is betoogd dat de in artikel 5 lid 1 ontwerp-
kaderbesluit vermelde surveillancemaatregelen geen verplichtingen 
met zich meebrengen die naar huidig Nederlands recht als ontoelaat-
baar zouden worden beschouwd als zij zouden worden aangemerkt 
als bijzondere schorsingsvoorwaarden. Evenmin lijken zij in abstracto 
op gespannen voet te komen met de in het EVRM neergelegde men-
senrechten. Dat doet de vraag rijzen of de Nederlandse wetgever ge-
houden is de regeling van de voorlopige hechtenis – of ruimer: de 
regeling van de bijzondere dwangmiddelen (Titel IV Boek 1 Sv) – te 
wijzigen bij het van kracht worden van het kaderbesluit. 

Bij de beantwoording van deze vraag speelt zowel de ge-
schetste systematiek van het ontwerp-kaderbesluit als de door het 
EHRM aan artikel 5 EVRM gegeven uitleg een rol. Aan het ont-
werp-kaderbesluit ligt de veronderstelling ten grondslag dat het (in de 
verblijfstaat van de verdachte) toepassen van een alternatief voor 
voorlopige hechtenis moet prevaleren boven vrijheidontneming in de 
processtaat. Aldus is sprake van een subsidiariteitsgedachte die ook 
het fundament vormt van de rechtspraak van het EHRM omtrent ar-
tikel 5 EVRM: indien minder ingrijpende instrumenten (dan deten-

 
46  Vgl. EHRM 27 februari 1980, NJ 1980, 561 (Deweer v. Belgium): het EHRM 

kapittelde de flagrante wanverhouding (‘flagrant disproportion’) tussen de twee 
mogelijkheden waaruit de verdachte moest kiezen (betaling van 10.000 Belgische 
franken bij wijze van transactie enerzijds of sluiting van zijn slagerij anderzijds). 

47  Zo merkt E.F. Stamhuis, ‘Aant. 4b bij art. 80’, in: C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer 
(red.), Tekst & Commentaar Strafvordering, zevende druk, Deventer: Kluwer 
2007, p. 247 terecht op dat bij het opleggen van bijzondere voorwaarden als huis-
arrest en straatverbod de vraag rijst of sprake is van vrijheidsontneming omdat 
dan moet worden nagegaan of de vrijheidsontneming valt onder de uitzonde-
ringen die in artikel 5 EVRM worden genoemd. Vgl. Reijntjes 2006. 
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tie) om bepaalde legitieme strafvorderlijke belangen te verwezenlij-
ken kunnen worden ingezet, dan moeten zij ook worden ingezet. In 
deze beide sporen is het uitgangspunt dus niet dat eerst voorlopige 
hechtenis moet worden bevolen vooraleer alternatieven aan de orde 
kunnen zijn. Dit laatste is nu juist wel de wijze waarop de Nederland-
se regeling van de voorlopige hechtenis vorm heeft gekregen. 

Het lijkt ons daarom onvermijdelijk dat de Nederlandse wet-
gever de regeling van de voorlopige hechtenis met de hiervoor ge-
schetste, door Europa ingegeven ultimum remedium-gedachte in 
overeenstemming brengt. Bij het opstellen van een dergelijke rege-
ling dient het onvoorwaardelijke in vrijheid verkeren als uitgangspunt 
voorop te staan – hetgeen op zichzelf geen regeling behoeft – waarna 
vervolgens alternatieven voor detentie in beeld kunnen komen als 
door het onvoorwaardelijke in vrijheid verkeren van de verdachte le-
gitieme strafvorderlijke belangen in het gedrang dreigen te komen. 
Eerst indien die alternatieven (ook in onderlinge samenhang) niet 
toereikend dreigen te zijn om die strafvorderlijke belangen te verwe-
zenlijken, kan worden overgegaan tot het toepassen van voorlopige 
hechtenis.48 In een dergelijk model wordt niet alleen recht gedaan aan 
de rechtspraak van het EHRM, maar wordt tevens een ongelijke be-
handeling tussen Nederlandse verdachten voorkomen. Van een onge-
lijke behandeling is immers sprake als Nederlanders die ervan 
verdacht worden een strafbaar feit te hebben gepleegd in een andere 
lidstaat hun proces onder bepaalde voorwaarden in betrekkelijke 
vrijheid kunnen afwachten – hetgeen moet worden toegejuicht – ter-
wijl Nederlanders die van eenzelfde in Nederland gepleegd feit wor-
den verdacht ter zake voorlopig zouden worden gehecht. De beoogde 
gelijkheid tussen ingezeten en niet-ingezeten verdachten zou daarmee 
nog steeds ver te zoeken zijn.49 

 
48  Vgl. Van Kempen en Kristen 2005b, p. 19-21. 
49  Hier vraagt ook een ander aspect kort aandacht. In gevallen als bedoeld in artikel 

67 lid 2 Sv – misdrijven waarop een gevangenisstraf is gesteld (en die niet ook 
vallen onder artikel 67 lid 1 Sv) – kan een niet-ingezetene in aanmerking komen 
voor voorlopige hechenis, terwijl een ingezetene van wie de vaste woon- of 
verblijfplaats bekend is onder die omstandigheden niet in voorlopige hechtenis 
kan worden genomen. Dat kan in abstracto leiden tot een ongerechtvaardigde 
ongelijkheid, omdat ten aanzien van de niet-ingezetene surveillancemaatregelen 
zouden kunnen worden toegepast omdat voldaan is aan de voorwaarden voor 
toepassing van voorlopige hechtenis, terwijl de ingezetene niet in voorlopige 
hechtenis kan worden genomen. De omstandigheid dat een verdachte een niet-
ingezetene is, kan dus toch op enig moment een rol spelen. Dit geldt overigens 
voor de meeste lidstaten, zoals blijkt uit document 10662/07, Raad van de 

→ 
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6 Het surveillancebevel en overlevering 

6.1 Inleiding 

Zoals hiervoor onder 1 reeds is opgemerkt, is het beginsel van weder-
zijdse erkenning bedoeld als uitgangspunt voor het gehele terrein van 
de justitiële samenwerking in strafzaken: ‘Wederzijdse erkenning is 
[...] pluriform en moet worden nagestreefd in elk stadium van de 
strafrechtspleging – vóór, tijdens en na de veroordeling’.50 De ver-
schillende kaderbesluiten die in dit verband zijn voorgesteld en in en-
kele gevallen reeds aangenomen, kunnen dan ook niet los van elkaar 
worden gezien; gezamenlijk beogen zij het traditionele ‘verzoeksys-
teem’ om te buigen in een systeem dat berust op de wederzijdse er-
kenning. Uiteraard geschiedt dit stap voor stap, maar het in deze 
bijdrage centraal staande ontwerp-kaderbesluit is een mooie illustra-
tie dat overlap met een andere samenwerkingsvorm niet ondenk-
beeldig is. Het ontwerp-kaderbesluit, dat de Uniebrede geldigheid 
van surveillancemaatregelen beoogt, heeft als uitgangspunt dat het 
toezicht op de nakoming van de opgelegde verplichtingen plaatsvindt 
in de lidstaat waar de verdachte gewoonlijk verblijft of – onder om-
standigheden – in een andere lidstaat waar de verdachte banden mee 
heeft (artikel 7 ontwerp-kaderbesluit). Het is dan ook onvermijdelijk 
dat de verdachte zich gedurende het strafproces afwisselend kan be-
vinden op het grondgebied van in ieder geval twee lidstaten (de staat 
van het vonnis en de tenuitvoerleggingsstaat). Het is om deze reden 
dat de figuur van de overlevering in beeld komt bij het Europees sur-
veillancebevel. Wij onderscheiden hier nader in twee situaties. 

6.2 Overlevering in twee situaties? 

De meest voor de hand liggende situatie betreft de terugkeer van de 
verdachte naar de staat van het vonnis wegens de aanvang van zijn 
proces (situatie 1). Maar de verdachte kan (na uitvaardiging van het 
surveillancebevel) ook voortijdig aan de staat van het vonnis worden 
overgedragen wegens het niet-nakomen van zijn verplichtingen in de 
tenuitvoerleggingsstaat. Na melding van zo een inbreuk kan de staat 

 
Europese Unie, 25 juli 2007, Replies by delegations to questionnaire 9464/07 
COPEN 61. 

50  Programma van maatregelen om uitvoering te geven aan het beginsel van 
wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen, PbEG 2001, C 12/10 
(Inleiding). 
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van het vonnis het surveillancebevel immers herroepen en alsnog de 
voorlopige hechtenis bevelen, waarna de verdachte aan de staat van 
het vonnis moet worden overgedragen51 (situatie 2). 

In deze subparagraaf gaan wij in op de vraag op basis van 
welke procedure de verdachte naar de staat van het vonnis terugkeert 
in de twee omschreven situaties. Ons uitgangspunt daarbij is dat zo-
veel mogelijk aansluiting zou moeten worden gezocht bij reeds be-
staande procedures. Als gezegd, komt in deze context de overleve-
ringsprocedure in het vizier. Het systeem van wederzijdse erkenning, 
zoals dat meer en meer wordt uitgebouwd, kan op die manier aan co-
herentie winnen. De praktische voordelen hiervan liggen voorname-
lijk in de bekendheid met de overleveringsprocedure. De justitiële 
autoriteiten in de samenwerkende lidstaten weten inmiddels hoe deze 
procedure in zijn werk gaat en hoe zij elkaar kunnen vinden. Dit geldt 
ook voor Nederland, waar sinds 2004 de Overleveringswet van kracht 
is, een blijkens het aantal uitspraken van de ‘overleveringskamer’ van 
de rechtbank te Amsterdam al veelvuldig gebruikt instrument. Die 
praktische ervaring komt de beoogde snelle en soepele samenwer-
king ten goede, wat ons betreft ook in de context van de beide hier-
boven geschetste situaties. Als daarentegen een aparte procedure van 
overdracht zou worden voorgeschreven, dan wel als aan lidstaten de 
ruimte zou worden gelaten om in onderling overleg een wijze van 
overdracht overeen te komen, bestaat het gevaar van een onoverzich-
telijk geheel van verschillende vormen van overdracht, hetgeen de 
kans op onnodige fouten en vertragingen in de hand werkt. Naast de-
ze praktische voordelen dient een coherente wijze van samenwerken 
bovendien de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van Unieburgers, 
die als verdachte bij een strafrechtelijk onderzoek betrokken raken. 
Om deze redenen is recent ook een ontwerp-kaderbesluit aangaande 
de wederzijdse erkenning van verstekvonnissen geïnitieerd; in de toe-
lichting op het initiatief van 30 januari 2008 wordt gerefereerd aan de 
versterking van de rechten van de burgers en de verbetering van de 
strafrechtelijke samenwerking door middel van een duidelijke en 
consistente aanpak van het probleem van de erkenning van verstek-
vonnissen.52 Het betreft hier in feite de uniformering van een weige-
ringsgrond, die in meerdere kaderbesluiten terugkomt, maar niet 
eenduidig is geregeld. 

 
51  Artikel 14 lid a sub c en d jo. art. 15 lid 2 ontwerp-kaderbesluit. 
52  Document 5213/08 30 januari 2008, toelichting op het initiatief, p. 2 en 4. 
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Toegepast op de situaties onder het ontwerp-kaderbesluit (situaties 1 
en 2) betekent coherentie dat de overlevering van de verdachte aan 
de staat van het vonnis ten behoeve van de verdere vervolging plaats-
vindt volgens dezelfde procedure als de ‘gewone’ vervolgingsoverle-
vering,53 zoals geregeld in het kaderbesluit betreffende een Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidsta-
ten van de Europese Unie (hierna verder: kaderbesluit EAB). Voor 
situatie 2 geldt dat het ontwerp-kaderbesluit inderdaad voorziet in 
een duidelijke schakelbepaling.54 Uit artikel 17 lid 1 ontwerp-kader-
besluit blijkt namelijk dat de overdracht van een verdachte wegens 
een inbreuk op de opgelegde maatregelen kan plaatsvinden op basis 
van de overleveringsprocedure zoals geregeld in het kaderbesluit 
EAB. In artikel 17 lid 2 ontwerp-kaderbesluit worden de relevante 
bepalingen van het kaderbesluit EAB van overeenkomstige toepas-
sing verklaard, met uitzondering van artikel 2 lid 1, dat het toepas-
singsgebied van het kaderbesluit EAB beperkt: overlevering is slechts 
mogelijk ten behoeve van óf strafrechtelijk onderzoek naar feiten die 
strafbaar zijn gesteld met een tot vrijheidsontneming strekkende 
sanctie met een maximum van ten minste 12 maanden, óf voor de 
tenuitvoerlegging van een sanctie wegens zo een feit, als de duur van 
de sanctie ten minste vier maanden bedraagt. Nu deze bepaling van 
toepassing is uitgesloten, betekent dit een verruiming van het toepas-
singsgebied van het kaderbesluit EAB. Surveillancemaatregelen 
kunnen immers ook worden bevolen in geval van verdenking van fei-
ten die met een minder hoog strafmaximum worden bedreigd. Bo-
vendien verbiedt artikel 17 lid 2 ontwerp-kaderbesluit weigering van 
de overlevering met een beroep op de weigeringsgronden zoals ver-
vat in artikel 3 en artikel 4, lid 1, 2, 3, 4, 5 en 7 van het kaderbesluit 
EAB. Als de staat van het vonnis wegens het niet-naleven van de 
verplichtingen een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigt, is de ten-
uitvoerleggingsstaat verplicht aan dit bevel gehoor te geven. Wanneer 
een van de aangehaalde weigeringsgronden zich voordoet, had de 
tenuitvoerleggingsstaat de erkenning van het surveillancebevel im-
mers al in een eerder stadium moeten weigeren op grond van artikel 

 
53  De andere overleveringsvorm, te weten executieoverlevering, is hier niet aan de 

orde. 
54  Dit was anders in het oorspronkelijke voorstel voor een kaderbesluit 

(COM(2006) 486 def.). Zie voor de kritiek hierop bijvoorbeeld: House of Lords, 
European Union Committee, European Supervision Order, 31st Report of 
Session 2006-07, published 25 July 2007, par. 173-176, p. 55-57; Commissie 
Meijers 2008. 
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12 lid 1 sub h ontwerp-kaderbesluit.55 Het blijft evenwel onduidelijk 
of de overleveringsprocedure in het ontwerp-kaderbesluit als de enige 
aangewezen weg wordt voorgesteld om de verdachte na een inbreuk 
op een surveillancemaatregel over te dragen aan de staat van het 
vonnis, of dat slechts de (niet imperatieve) mogelijkheid wordt ge-
schapen om gebruik te maken van deze inmiddels bekende procedu-
re. Als dat laatste het geval is, zouden de samenwerkende lidstaten 
namelijk ook in onderling overleg een andere wijze van overdracht 
overeen kunnen komen. Om eerdergenoemde redenen zijn wij hier 
geen voorstander van. 

Met betrekking tot situatie 1 bevat het ontwerp-kaderbesluit 
geen schakelbepaling. Het betreft hier de situatie dat de verdachte 
een dagvaarding ontvangt om in de staat van het vonnis ter (prelimi-
naire) terechtzitting te verschijnen. De verdachte zal hiertoe in nage-
noeg alle gevallen verplicht zijn. Weliswaar is de verschijningsplicht in 
het ontwerp-kaderbesluit slechts als mogelijke surveillancemaatregel 
vermeld,56 maar gezien de inhoud ervan – die beide doelen van het 
ontwerp-kaderbesluit raakt, namelijk het garanderen dat de verdach-
te beschikbaar is om voor de rechter te verschijnen, zonder dat daar-
aan een vrijheidsontnemende maatregel vooraf behoeft te gaan57 – is 
het waarschijnlijk dat elk surveillancebevel deze verplichting stan-
daard zal behelzen. Uit het ontwerp-kaderbesluit blijkt echter niet of 
de verdachte op eigen beweging aan de verschijningsplicht moet vol-
doen, dan wel of de terugkeer naar de staat van het vonnis onder toe-
zicht (van de autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat en/of van de 
staat van het vonnis) plaatsvindt. 

Wij zijn ons ervan bewust dat het vanuit de gedachte van de 
subsidiariteit wellicht meer in de rede ligt dat de verdachte de gele-
genheid heeft zich op eigen beweging naar de staat van het vonnis te 
begeven. Toch prefereren wij een overdracht onder toezicht. Wij ach-
ten het onwaarschijnlijk dat lidstaten in de praktijk zullen kiezen voor 
een niet-vrijheidsontnemende controlemaatregel, als elke vorm van 
toezicht op de daadwerkelijke verschijning ter terechtzitting ont-
breekt. Het veronderstelde vluchtgevaar dat onder de huidige situatie 

 
55  In de Nederlandstalige versie van art. 12 lid 1, aanhef ontwerp-kaderbesluit wordt 

abusievelijk gesproken over de bevoegde [rechterlijke] autoriteit in de 'staat van 
het vonnis' als autoriteit die bevoegd is om te weigeren het surveillancebevel te 
erkennen. Bedoeld wordt de de bevoegde [rechterlijke] autoriteit in de tenuit-
voerleggingsstaat. In de Engelstalige versie van het ontwerp-kaderbesluit komt 
deze vergissing niet voor. 

56  Artikel 5 lid 1 sub a ontwerp-kaderbesluit. 
57  Artikel 1 ontwerp-kaderbesluit. 
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(te) vaak aanleiding zou vormen tot het bevelen van voorlopige hech-
tenis ten aanzien van buitenlandse verdachten zou immers met een 
vrijwillige terugkeer naar de staat van het vonnis nog steeds niet zijn 
afgewend. Het risico dat het instrument van het surveillancebevel 
daarmee krachteloos zou worden, achten wij groot. Daarmee zouden 
de hiervoor onder 2 geschetste doeleinden van het ontwerp-kader-
besluit worden ondergraven. Om deze reden pleiten wij ervoor dat de 
toezichtsverplichting voor de tenuitvoerleggingsstaat zich zou moeten 
uitstrekken tot het moment dat de verdachte daadwerkelijk in de 
staat van het vonnis is aangekomen. Erkenning van het surveillance-
bevel houdt namelijk in dat ‘onverwijld alle nodige maatregelen voor 
het toezicht op de surveillancemaatregelen’ moeten worden geno-
men,58 dus ook maatregelen om toe te zien op de daadwerkelijke te-
rugkeer naar de staat van het vonnis. Hoe de tenuitvoerleggingsstaat 
hier precies toezicht op houdt, en hoe de verdachte wordt overgedra-
gen aan de autoriteiten in de staat van het vonnis, is dan de vraag. 
Analoog aan situatie 2 zou ook hier de overleveringsprocedure kun-
nen worden toegepast middels een soortgelijke schakelbepaling. 
Daarbij geldt net als in situatie 2 dat het toepassingsgebied van het 
kaderbesluit EAB verruimd zou moeten worden door artikel 2 lid 1 
van het kaderbesluit EAB van toepassing uit te sluiten. Wanneer de 
staat van het vonnis dan aan de onder toezicht van de tenuitvoerleg-
gingsstaat verblijvende verdachte een dagvaarding stuurt, zou deze 
dagvaarding vergezeld kunnen gaan van een Europees aanhoudings-
bevel, eventueel middels een speciaal formulier. De tenuitvoerleg-
gingsstaat zou dan verplicht moeten zijn de verdachte aan te houden 
en over te leveren, zonder een beroep te kunnen doen op de weige-
ringsgronden zoals vervat in het kaderbesluit EAB (zie ook situatie 
2). 

Kortom, als het aan ons ligt, vindt de overdracht van de ver-
dachte die op basis van een Europees surveillancebevel in de tenuit-
voerleggingsstaat verblijft, straks plaats volgens de overleverings-
procedure zoals geregeld in het kaderbesluit EAB en zoals thans van 
kracht in de onderlinge samenwerking tussen de lidstaten van de Eu-
ropese Unie. Het moet dan gaan om de situaties dat de verdachte 
verplicht is om in de staat van het vonnis ter terechtzitting te verschij-
nen of dat de verdachte wegens een inbreuk op een surveillancemaat-
regel voorlopige hechtenis moet ondergaan. Middels een schakelbe-
paling kan de overleveringsprocedure van overeenkomstige toepas-

 
58  Artikel 9 lid 1 ontwerp-kaderbesluit. 
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sing worden verklaard. Met het oog op de toekomstige implementatie 
van het ontwerp-kaderbesluit ligt het eveneens voor de hand om door 
middel van een schakelbepaling in deze implementatiewetgeving de 
bepalingen als vervat in de Overleveringswet van toepassing te ver-
klaren. Dit zou een nieuwe stap betekenen in de richting van een co-
herent systeem van wederzijdse erkenning. 

6.3 De situatie rond de uitvaardiging van het surveillancebevel 

Reeds rond de uitvaardiging van het surveillancebevel kunnen pro-
blemen ontstaan met de oversteek van de verdachte van de ene naar 
de andere lidstaat. Wanneer de staat van het vonnis voornemens is 
een surveillancebevel uit te vaardigen naar de tenuitvoerleggingsstaat 
(meestal de lidstaat waar de verdachte zijn gewone verblijfplaats 
heeft), moet eerst worden nagegaan of de verdachte zich reeds in de 
tenuitvoerleggingsstaat bevindt, voordat het bevel daadwerkelijk kan 
worden uitgevaardigd. Bevindt de verdachte zich nog in de staat van 
het vonnis of in een andere lidstaat, dan is uitvaardiging van het sur-
veillancebevel afhankelijk van de bereidheid van de verdachte om 
zich naar de tenuitvoerleggingsstaat te begeven om daar zijn verplich-
tingen na te komen.59 Dit doet de vraag rijzen of voorzien is in enige 
vorm van toezicht op de daadwerkelijke aankomst van de verdachte 
in de tenuitvoerleggingsstaat en zo ja, in welke vorm en onder wiens 
verantwoordelijkheid dit toezicht valt. Ook hier zou het ontbreken 
van toezicht de keuze voor een niet tot vrijheidsontneming strekken-
de surveillancemaatregel in plaats van een maatregel die wel dit effect 
heeft (voorlopige hechtenis) wel eens minder aantrekkelijk kunnen 
maken dan het ontwerp-kaderbesluit beoogt.60 In de toelichting op 
het ontwerp-kaderbesluit wordt geconstateerd dat aan buitenlandse 
verdachten sneller een vrijheidsontnemende controlemaatregel wordt 
opgelegd dan aan ingezetenen die van een soortgelijk strafbaar feit 
worden verdacht, juist vanwege vermeend vluchtgevaar. De moge-
lijkheid om middels een surveillancebevel toch toezicht te (laten) 
houden op het gaan en staan van de verdachte, alsmede zijn aanwe-
zigheid bij het proces te (laten) garanderen, moet de staat van het 
vonnis ertoe aanzetten vaker te kiezen voor een niet tot vrijheidsont-

 
59  Artikel 7 ontwerp-kaderbesluit. 
60  Zie hierover ook House of Lords 2007, par. 100-105, p. 36-37. Dit rapport is 

weliswaar opgesteld naar aanleiding van het oorspronkelijke voorstel voor een 
kaderbesluit, maar op dit punt zijn in de herziene tekst (die het uitgangspunt 
vormt voor dit artikel) geen wijzigingen aangebracht. 
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neming strekkende controlemaatregel. De vraag is echter of het ver-
meende vluchtgevaar wel voldoende wordt ondervangen als de ver-
dachte zich ‘op eigen houtje’ naar de tenuitvoerleggingsstaat dient te 
begeven. Niet ondenkbeeldig is immers de situatie dat de verdachte 
zich niet naar de tenuitvoerleggingsstaat begeeft, maar naar een an-
dere (lid)staat. In dat geval zal voor de staat van het vonnis weinig 
anders resteren dan het uitvaardigen van een Europees of wellicht 
zelfs een internationaal aanhoudingsbevel om de voortvluchtige ver-
dachte weer op het eigen grondgebied te krijgen. Om dergelijke pro-
blemen voor te zijn, zou gekozen kunnen worden voor een gecontro-
leerde overdracht aan de tenuitvoerleggingsstaat van de verdachte die 
zich nog in de staat van het vonnis bevindt. Ook hier zou aansluiting 
gezocht kunnen worden bij bestaande procedures, hoewel de overle-
veringsprocedure hier niet aangewezen lijkt; het gaat hier immers om 
een bevel om opgelegde maatregelen ten uitvoer te leggen en niet om 
de verdachte in de greep van de justitie van de vervolgende staat te 
krijgen. 

7 Tot besluit 

Gestaag nemen de als uitvloeisel van het beginsel van wederzijdse er-
kenning ontworpen instrumenten een steeds grotere plaats in in het 
strafrecht binnen de Europese Unie. De (beoogde) instrumenten be-
strijken inmiddels alle fasen van het strafproces. In deze bijdrage 
hebben wij het ontwerp-kaderbesluit betreffende het Europees sur-
veillancebevel aan een analyse onderworpen, en wel op twee punten. 

Ten eerste hebben wij onderzocht hoe de door het ontwerp-
kaderbesluit te introduceren surveillancemaatregelen zich verhouden 
tot de voorwaarden die naar huidig Nederlands recht mogen worden 
gesteld bij schorsing van de bevolen voorlopige hechtenis. Daarbij is 
ook de normering die kan worden ontleend aan het EVRM aan de 
orde gesteld. Deze analyse mondde uit in een pleidooi om, ter gele-
genheid van de Nederlandse implementatie van het ontwerp-
kaderbesluit, de regeling van de voorlopige hechtenis in overeen-
stemming te brengen met het zowel aan het ontwerp-kaderbesluit als 
de rechtspraak van het EHRM omtrent artikel 5 EVRM ten grond-
slag liggende subsidiariteitsbeginsel. 

Ten tweede hebben wij betoogd dat de door ‘Brussel’ in het 
licht van de wederzijdse erkenning ontworpen instrumenten in het al-
gemeen op een zoveel mogelijk coherente wijze dienen te worden 
toegepast. In het bijzonder is het standpunt ingenomen dat een cohe-
rente toepassing van het kaderbesluit EAB en het in deze bijdrage 
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centraal staande ontwerp-kaderbesluit mogelijk en gewenst is. Een 
dergelijke toepassing brengt met zich mee dat de procedure uit het 
kaderbesluit EAB omtrent de vervolgingsoverlevering kan worden 
gehanteerd indien de verdachte in de tenuitvoerleggingsstaat de hem 
bij surveilancebevel opgelegde surveillancemaatregelen niet nakomt, 
alsmede in het geval dat de verdachte dient te verschijnen in de staat 
van het vonnis met het oog op de berechting aldaar. 


