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Inleiding

Afgezien van enkele recente opstellen die een vergelijking bevatten van de
huidige verjaringsregels met de jurisprudentie inzake de redelijke termijn-
garantiet respectievelijk het ontwerp-Beneluxverdrag inzake de verjaring van
het recht tot strafvordering en van het recht tot uitvoering van de strap, dateert
de literatuur over de verjaring van meer dan een eeuw her. Sedertdien, meer
precies sinds  1879 toen maar liefst drie proefschriften 3 over verschillende facet-
ten van de verjaring werden verdedigd, is op dit terrein geen monografie meer
verschenen waarin de diverse onderdelen van de verjaringsregeling aan de orde
worden gesteld.

Deze geringe belangstelling voor de verjaring is opvallend wanneer we zien dat
alleen al in het kaartregister van de Nederlandse Jurisprudentie meer dan 50
uitspraken over dit onderwerp genoteerd staan. Alleen daaruit zou al kunnen
blijken dat het hier om een materie gaat die in de rechtspraktijk niet geheel
onproblematisch is, zeker wanneer het gaat om de berechting van delicten met
relatief korte verjaringstermijnen en om de behandeling van uitleveringszaken.

Bij deze stand van zaken lijkt een hernieuwde aandacht voor de verjaring
alleszins op haar plaats, te meer omdat de al genoemde dissertaties geen beschou-
wingen wijden aan de verjaringsvoorschriften zoals die sedert de invoering van
het wetboek van strafrecht in 1886 van kracht zijn. Bovendien is een ruimere
aandacht voor de verjaring niet misplaatst wanneer we letten op latere ontwikke-
lingen die meer ofminder nauw met haar samenhangen, zoals de reeds genoemde
rechtspraak inzake de redelijke termijn, het ontwerp-Beneluxverdrag dat voor-
stellen behelst tot uniformering van de verjaringsregels in de Beneluxlanden, de
verschillende manieren waarop in uitleveringsverdragen met de verjaring wordt
rekening gehouden etc.

Doel van deze studie is het verschaffen van inzicht in de betekenis van de
verjaringsvoorschriften alsmede in hun toepassing in de praktijk. Om dat·doel te

1.  Th. W. van Veen: Iets over undue delay en verjaring, in: Bij deze stand van zaken (Melai-bundel),
Arnhem 1983, biz. 531-543.
2.   S.  W.  E. de Ruiter: Het ontwerp Benelux-Verdrag inzake de verjaring NJB  1984 biz. 193-199.
3. J. W. Spin: Bijdrage tot de leer van de verjaring in strafzaken (dissertatie Leiden) Amsterdam
1879.

B. H. P. van der Zwaan: Over de stuiting van de verjaring in strafzaken (dissertatie Leiden) Leiden
1879.

E.  E. van Riemsdijk:  Iets over schorsing der verjaring (dissertatie Leiden) Leiden  1879.  (Dit
proefschrift behandelt de schorsing van zowel de civielrechtelijke als de strafrechtelijke verjaring).

In 1968 verscheen voorts het praeadvies voor de Calvinistische Juristen-Vereniging van P. H.
Kooijmans: Op het grensgebied van internationaal en nationaal recht,de verjaring van internationa-
le misdrijven.
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realiseren bleken verschillende onderzoekingen noodzakelijk. Deze laten zich
globaal rond drie thema's groeperen:

1. De achtergronden van de wettelijke regeling van de verjaring (deel A). In dat
kader wordt na een inventarisatie van de opvattingen die in binnen- en buiten-
land over de verjaring bestaan (hoofdstuk 2: 1), een analyse gegeven van de
diverse argumenten die in dit verband zijn aangevoerd. Daarbij komt ook aan de
orde het verschijnsel dat er in rechtsvergelijkend opzicht een grote verscheiden-
heid aan verjaringsregels blijkt te bestaan. Dit dwingt ertoe na te gaan waar6m
het tijdsverloop in het strafrecht zo verschillend wordt verwerkt. Dit blijkt deels
samen te hangen met de pluriformiteit van het begrip'tijd' op het terrein van het
strafrecht ten gevolge waarvan een grote verscheidenheid aan verklaringen kon
ontstaan en ook is ontstaan. Bovendien fungeert de verjaring binnen het straf-
rechtelijk stelsel als geheel, zodat onderzocht moet worden welke invloed de
opvattingen over het doel en de zin van de straf hebben op de regeling van de
verjaring (hoofdstuk 2:2). Vervolgens komt aan de orde de vraag of - gelet op deontwikkelingen die zich hebben voorgedaan met betrekking tot de beleidsvrij-
heid van het Openbaar Ministerie - een regeling der verjaring bij wet nog wel
voor de hand ligt (hoofdstuk 3). Dit alles wordt voorafgegaan door de resultaten
van de naspeuringen  naar de geschiedenis van de verjaring (hoofdstuk  1).

Voor een goed begrip moeten hier nog twee opmerkingen worden gemaakt die verband
houden met de systematiek van het boek. De eerste betreft de aard en omvang van
hoofdstuk I (Historie). Daarin zijn verwerkt de gegevens die betrekking hebben op de
regeling der verjaring van de oudste tijden tot en met die van de Franse Code d'instruction
criminelle, het grote voorbeeld voor (soortgelijke) verjaringssystemen in andere landen.
Historische gegevens die in meer rechtstreeks verband staan tot de huidige regeling,
waaronder met name de bepalingen van het wetboek van strafvordering van  1838 en de
geschiedenis van de totstandkoming van de huidige verjaringsregels, zijn opgenomen bij
de bespreking van de afzonderlijke aspecten van de verjaring in deel B. Uit een oogpunt
van leesbaarheid en hanteerbaarheid van dit boek leek mij deze aanpak verkieslijker dan
een geheel separate bespreking van alle historische facetten.

Hetzelfde geldt ook voor de gegevens die vanuit rechtsvergelijkende optiek interessant
zijn. Ook daarbij geldt dat zij bij een bespreking gelijktijdig met de Nederlandse pendantbeter tot hun recht komen dan wanneer zij in een afzonderlijk hoofdstuk bijeengezet
zouden worden.

Overigens is de keuze van de buitenlandse rechtsstelsels die voor vergelijking in
aanmerking kwamen, niet geheel willekeurig geschied. Aan de orde komen namelijk de
Franse verjaringsvoorschriften, omdat zij - stammend uit de Code d'instruction crimi-
nelleen nadien nagenoeg ongewijzigd gebleven - goeddeels het stramien bevatten waaropmen elders heeft voortgeborduurd. Een goed voorbeeld daarvan vormen de Belgische
verjaringsregels die overigens toch weer enkele belangrijke bijzonderheden bevatten die
nadere bestudering waard zijn, al was het alleen maar omdat het ontwerp-Beneluxverdrag
deze heeft overgenomen. Voorts passeert het verjaringssysteem van de BondsrepubliekDuitsland de revue: allereerst omdat het een zekere invloed heeft gehad op onze verja-
ringsregels, en voorts omdat bij de vaststelling van het nieuwe Strafgesetzbuch allerlei
praktische problemen zijn opgelost die bij ons nog spelen.

Dit laatste argument geldt ook voor het nieuwe Strafgesetzbuch van Oostenrijk. Dat
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land is echter in  nog een ander opzicht interessant, aangezien  de oude - op  voor-
napoleonistische leest geschoeide - regeling zeer ongebruikelijke, maar in het licht van

een bepaakle opvatting omtrent de ratio van de verjaring verklaarbare eisen stelde voor de
verkrijging van straffeloosheid.

Als uitersten komen Engeland en Denemarken aan bod: het eerste land omdat daar de
verjaring nagenoeg onbekend is als instrument om van rechtswege het vervolgingsrecht
teniet te doen; het tweede land omdat men daar een verjaringsstelsel kent dat in hoge mate
geinspireerd lijkt door de Moderne Richting die niet veel op had met de verjaring.

In deel A komt voorts op verschillende plaatsen de gehele verjaring aan de orde
d.w.z. zowel de verjaring van het recht tot strafvordering als de verjaring van het
recht tot uitvoering van de straf (hierna ook te noemen: vervolgingsverjaring en.
straf- of executieverjaring). De reden daarvoor is dat veel van hetgeen over de
aohtergronden van de verjaring kan worden opgemerkt voor beide vormen van
verjaring geldt. Het vervolg van dit boek zal echter hoofdzakelijk gewijd zijn aan
de vervolgingsverjaring, dit in het bijzonder met het oog op& de eisen die aan de
omvang van een boek als het onderhavige gesteld mogen worden,66) het in de
loop der tijd uiteengroeien van de regels met betrekking tot beide vormen van
verjaring, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat deze studie niet een samenhan-
gend geheel meer zou vormen,Cd) de omstandigheid dat de buitenlandse rechts-
stelsels op het punt van de executieverjaring onderling nog veel sterker afwijken
dan bij de vervolgingsverjaring al het geval is, zodat het bedrijven van rechtsver-
gelijking in dit opzicht de zaak extra onsamenhangend zou maken.

2. De toepassing van de vigerende regels van de vervolgingsverjaring (deel B). In
dit verband zal aandacht worden besteed aan de wettelijke voorschriften aan-
gaande de regeling van het verval van het recht tot strafvordering in verband met
verjaring, alsmede aan de jurisprudentie die vorm heeft gegeven aan de toepas-
sing van die regels. Achtereenvolgens zullen worden besproken: de vereisten die
de wet stelt aan de duur van het tijdsverloop (hoofdstuk 4), het aanvangstijdstip
van de verjaring (hoofdstuk 5) en de bepaling van het moment waarop de
verjaring is voltooid (hoofdstuk 6). Vervolgens komen dan nog aan de orde de
wettelijke voorzieningen die ertoe kunnen leiden dat de verjaringstermijn langer
duurt dan volgens de gewone regels is voorzien, te weten na stuiting (hoofdstuk
7) of schorsing der verjaring (hoofdstuk 8). Hoofdstuk 9 behandelt het rechtsge-
volg van de voltooide verjaring.

3. De (toepassingder) ueriaringsregels in relatie  tot andere voorzieningen (deel C).
Onder dit thema zijn te scharen onderwerpen als de betekenis van de plaatsing
van de verjaringsregels in het algemeen deel van het wetboek van strafrecht en in
het bijzonder ook het vraagstuk of die plaatsing van belang is in verband met het
voorschrift van art. 1 lid 2 Sr aangaande de wijziging van wetgeving (hoofdstuk
10). Tevens behoren hiertoe de voorzieningen die de toepassing van de verja-
ringsregels in het strafproces regarderen (hoofdstuk 11). Voorts zal aandacht
worden besteed aan de vraag hoe de verjaring zich verhoudt tot de bescherming
die het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
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vrijheden en het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rech-
ten biedt tegen een te laat ingestelde of voortgezette vervolging (hoofdstuk  12).Dit deel zal tenslotte worden afgerond met een beschouwing over de toepassing
van de verjaringsregels in uitleveringszaken en de complicaties die sommige
verdragen daarbij oproepen (hoofdstuk  13).

Onder D volgt een slotbeschouwing waarin op grond van de bevindingen die tot
dan toe zijn gedaan, voorstellen zullen worden ontwikkeld voor een nieuwe
regeling van de vervolgingsverjaring. In dit hoofdstuk komen overigens alleen
meer algemene kwesties aan de orde waarin alleen door middel van (ingrijpende)
wetswijziging kan worden voorzien. Dat wit niet zeggen dat in de rest van het
boek geen eigen opvattingen naar voren worden gebracht: zij raken echter in de
regel detailpunten, zodat het uit een oogpunt van systematiek en praktische
bruikbaarheid geraden voorkwam deze in te brengen ter plaatse waar de betref-
fende materie uitvoeriger wordt besproken.

Het manuscript is afgerond op 1 september 1984.
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A. ACHTERGRONDEN



HOOFDSTUK I

Historie

1. INLEIDING

In 1898 schreef Laborde dat de bestudering van de verjaring 'ne ndcessite point
de recherches historiques, parce que la prescription pdnale n'a pas Btd considerte
dans les anciennes 16gislations comme une institution nlcessaire ne comportant
pas ou peu d'exceptions. De plus, la raison philosophique du droit de punir
auquel se rattachent les trois prescriptionst qui nous occupent diffdre trop dans
notre droit moderne de celle qu'on reconnaissait gundralement autrefois pour
qu'on puisse invoquer par analogie les solutions des 16gislations prtcddentes, 2.

Deze ontmoedigende constatering zou ons ervan kunnen weerhouden enige
blik te werpen op de geschiedenis van het fenomeen dat wij thans verjaring
noemen. Die benadering komt mij evenwel niet juist voor omdat met name op
het terrein van het recht het woord van Bilderdijk nogal eens bewaarheid pleegt
te worden: in het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal. Om op
voorhand aan te nemen dat zulks voor de strafrechtelijke verjaring weI niet zal
gelden, lijkt mij een onderschatting van het proces van de geleidelijke ontwikke-
ling waaraan juridische opvattingen, begrippen en instellingen in de regel onder-.
worpen zijn. In elk geval zullen we, al is het maar in vogelvlucht, verantwoording
dienen af te leggen van de speurtocht naar de aanwezigheid van de wortels van
het verjaringsinstituut. Het verslag daarvan verschaft immers, ook als de uit-
komst geen of weinig resultaten oplevert voor de verdieping van ons inzicht in de
huidige regeling, enig licht aangaande de manier waarop men in het verleden
omging met de invloed van de tijd op het strafrechtelijk gebeuren. Bovendien zou
het ontbreken van voldoende historisch houvast kunnen duiden op een niet erg
sterke basis van het tegenwoordige verjaringsinstituut. Deze veronderstellingen
dienen echter eerst te worden getoetst aan de gegevens die de geschiedenis zelf
ons verschaft, alsmede aan de opvattingen die zich dienaangaande hebben
gevormd.

Voorafdient opgemerkt te worden dat het op zichzelf zeer interessant zou zijn
om een uitputtend overzicht te geven van alle historische gegevens die op
enigerlei wijze met de huidige verjaringsregeling in verband gebracht kunnen
worden. Niet zonder aarzeling heb ik gemeend dit achterwege te moeten laten.
Als argumenten voor die beslissing kunnen worden genoemd: a. het feit dat
dergelijke overzichten reeds bestaan en op tamelijk eenvoudige wijze zijn te

1.  Namelijk de vervolgingsverjaring, de strafverjaring en de verjaring van de civiele vordering.
2.  A. Laborde: Cours de droit criminel, k druk, Parijs 1898. nr. 763.
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raadplegen 3, b. de omstandigheid dat niet al die gegevens eenduidig in de richting
wijzen van een verschijnsel dat wij thans verjaring noemen en mitsdien tot veel
verschil van mening hebben geleid ten aanzien van hun 'verjaringskarakter'; in
het kader van deze studie, die niet primair historisch van aard is, leek het mij niet
nuttig hierop verder in te gaan.

Een en ander heeft mij aanleiding gegeven om in een tamelijk kort bestek een
aantal historische, onbetwist als zodanig erkende gegevens te presenteren die
erop wijzen dat ook in vroeger dagen wel rekening werd gehouden met het na het
delictuele gebeuren ingetreden tijdsverloop.

2. HET ROMEINSE RECHT4

Algemeen wordt aangenomen dat de eerste romeinsrechtelijke regeling waarin
de verjaring op het terrein van het strafrecht wordt erkend, dateert van het jaar
17 of 18 voor de aanvang van onze jaartelling. Het gaat hier om de Lex Julia de
aldulteriis. In deze onder Augustus tot stand gekomen zedelijkheids- c.q. huwe-
lijkswetgeving werden straffen, in het bijzonder die van verbanning, gesteld op
respectievelijk stuprums, adulterium°, lenociniumi en andere delicta carnalia.8
Tevens werd bepaald dat ter zake van deze feiten geen aanklacht meer kon
worden ingediend als sedert het voorvallen ervan vijfjaar waren verstreken. De
oorsprong van deze termijn is niet zeker, maar de meeste schrijvers houden het er
op, dat zij verband houdt met het lustrum: de in het oude Rome om de vijfjaardoor een censor verrichte reinigingsceremonie van het gehele volk, bestaande uit
een processie en een offerplechtigheid. Deze godsdienstige reiniging zou dan op
het terrein dat door genoemde wetgeving werd bestreken en dat voor een groot

3. Uitvoerige historische beschouwingen over de verjaring zijn o.m. te vinden in: 0. Dambach:
Beitdge zu der Lehre von der Criminal-VerjUhrung, Berlijn, 1860; Brun de Villeret: Traitd thdorique
et pratique de la prescription en matitre criminelle, Parijs, 1863; E. van Hoorebeke: Traitt des
prescriptions en matitre ptnale, Brussel, 1847; R. Cousturier: Traitt de prescription en matitre
criminelle, Parijs, 1877: D.J. Wolfson: Eenige beschouwingen over de verjaring in het strafrecht
(dissertatie Amsterdam) 's-Gravenhage, 1890; J.W. Spin: a.w., zie ook B. Gewin: Beginselen van
strafrecht, 2e druk, Leiden, 1913, biz. 318-320.
4.  Reeds in het oude Griekse recht lijken aanknopingspunten te vinden die wijzen in de richting van
het bestaan van bepaalde vormen van verjaring, o.a. in de door Solon (6e eeuw v. Chr.) uitgevaardig-
de wetten.  In elk geval staat op grond van de redevoeringen van Lysias en Demosthenes ( t 400 v.
Chr.) vast dat de Grieken ter zake van een aantal feiten de vervolgingsverjaring kenden; uitgesloten
was zij echter bij bijv. moord op meerdere burgers en ook bij het uitgraven van een heilige olij fboom.
Er zijn geen tekenen gevonden die erop duiden dat zij ook bekend waren met iets als de strafverjaring.
Uitvoerige aandacht aan deze onderwerpen geven Dambach, a.w. hoofdstuk I, en Spin, a.w. biz. 1-
14. Aangezien niets erop wijst dat het latere Romeinse recht op dit punt door het Griekse is beinvloed,
zal ik de beschrijving van de Griekse verjaringsregels verder laten rusten. Zie voor het Romeinse recht
behalve de genoemde en nog te noemen schrijvers ook Th. Mommsen: R6misches Strafrecht, Leipzig
1899, blz. 488-489 en R. von Hippel: Deutsches Strafrecht, Bd I, Allgemeine Grundlagen, Berlijn
1925, blz. 76.
5. Ontucht.
6. Echtbreuk.
7.  Koppelarij.
8. Letterlijk: vleselijke delicten.
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deel ook samenviel met de gedragingen waarop het religieuze ritueel betrekking
had, zijn overgenomen. Wellicht zal daarbij een rol hebben gespeeld de gedachte
dat wanneer voor de goden een termijn van vij fjaar voldoende was om ongeoor-
loofde zaken te vergeven, de wereldlijke overheid geen strengere eisen diende te
stellen. Ten aanzien van het adulterium bestonden overigens kortere termijnen
wanneer de klacht uitging van de echtgenoot of de vader van de echtbrekende
vrouw, te weten zes maanden na de echtscheiding. Waarschijnlijk hield deze
regeling verband met de mogelijkheid tot terugvordering van de bruidschat
(dos).

Nadien zijn er regelingen tot stand gekomen, zonder dat het tijdstip van hun
invoering overigens nauwkeurig bekend is, die eveneens een verjaringstermijn
van vijfjaar kennen, o.a. ter zake van de opening van een testament van iemand
van wie men vermoedde dat hij door de zijnen was vermoord, en ter zake van
verduistering van staatsgelden. 9

Op het eerste gezicht schijnt hiermee in tegenspraak te zijn de termijn van twee jaar, die de
apostel Paulus doorbracht in Rome in afwachting van de beschuldigingen die uit Jerusa-
tem moesten komen (Handelingen 28:30). Voor een goed begrip is een kort overzicht van
de gebeurtenissen die aan dit verblij f vooraf zijn gegaan, dienstig. Het begint ermee dat
Paulus door de Joden werd gevangengenomen o.a. omdat hij bij zijn verkondiging tegen
de Joodse wet inging en omdat hij de Tempel had verontreinigd door daar Grieken binnen
te brengen (Hand. 21:28). Een Romeinse overste, Claudius Lysias geheten, nam hem hun
uit handen, kennelijk om een lynchpartij te voorkomen, en sloeg hem in de boeien. Nadat
hij daarop in de gelegenheid was gesteld om het volk toe te spreken, waarbij hij o.m.
verhaalde over zijn bekering en de hem door God verstrekte zendingsopdracht (Hand.
22:1  e.v.). Deze toespraak gaf wederom aanleiding tot hevige commotie en het volk eiste
zijn leven (Hand. 22:22) Hierop liet de overste alles in gereedheid brengen om Paulus te
geselen teneinde via een verklaring van zijn kant er achter te komen waarvan de Joden
hem precies beschuldigden (Hand. 22:24). Op dat moment deed Paulus echter een beroep
op zijn Romeinse burgerrecht, op grond waarvan hij niet gemarteld mocht worden
(Hand. 22:25 e.v.). Na een vruchteloze vertoning aan de hogepriesters en na het vernemen
van het bestaan van een plan tot een moordaanslag op Paulus, besloot de overste om hem
naar Cesarea, naar de stadhouder Felix, over te brengen. Hij gaf voorts een brief mee
waarin hij vermeldde dat de Joden Paulus beschuldigden over vragen hunner wet, doch
dat er geen beschuldiging was'die den dood of banden waardig is' (Hand. 23:29). Felix op
zijn beurt hield Paulus na de eerste verhoren gevangen. Deze situatie duurde twee jaar
totdat hij werd vervangen door Porcius Festus (Hand. 24:27). Deze hervatte het tegen
Paulus in gang gezette proces en stelde hem voor naar Jerusalem te gaan om daar te
worden berecht. Paulus weigerde dat echter, zeggende: 'Ik sta voor de rechterstoel des
Keizers, waar ik geoordeeld moet worden: den Joden heb ik geen onrecht gedaan, gelijk
ook gij zeer wei weet'. Festus antwoordde daarop met de beroemde woorden: 'Hebt gij u
op den Keizer beroepen, gij zult tot den Keizer gaan' (Hand. 25:12). Deze beslissing bleef
intact ook al gaf Agrippa, de koning van Judea, die samen met zijn dochter daags daarna
aanwezig was bij het verhoor van Paulus door Festus als zijn mening te kennen: 'Deze
mensch kon losgelaten worden, indien hij zich op den Keizer niet had beroepen'. Vervol-
gens werd Paulus per schip overgebracht naar Rome, doch onderweg leed dit schipbreuk
tengevolge waarvan de opvarenden drie maanden moesten doorbrengen op het eiland

9. Peculatus.
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Malta (Hand. 28:11). Na aankomst in Rome werd het Paulus vergund om in afwachting
van zijn berechting een eigen huis te betrekken, zij het onder toezicht van een soldaat
(Hand. 28:16). Aldaar verbleef hij 'twee geheele jaren.
Vanuit het oogpunt van de verjaring is deze laatste periode in strijd met de Romeinsrech-
telijke regeling die - voor zover zij verjaring kende - in de regel een termijn van vijfjaar
eiste. Wanneer we echter alle lotgevallen van Paulus sedert de eerste beschuldigingen in
ogenschouw nemen, blijkt dat hij in elk geval 2 x 2 jaar onder de dreiging van eenveroordeling heeft geleefd (de eerste twee jaar in gevangenschap te Cesarea en de laatste
twee jaar te Rome). Daar komt dan nog bu de tijd die hij op Malta heeft doorgebracht, te
weten drie maanden. Als we daar ook nog eens de tijd bijvoegen die de processen in Isradi
kostten en de tijd van de zeereis (waarvan de Handelingen ten dele zeer nauwkeurig
gegevens verschaffen), dan zou de slotsom kunnen zijn, dat Paulus vijfjaar heeft moeten
wachten voordat hij zich van de mogelijkheid tot veroorderling terzake van de aanvanke-
lijk ingebrachte beschuldigingen ontslagen kon achten.
Dit zou erop kunnen duiden dat de vijOarige verjaringstermijn ten tijde van Paulus in meer
gevallen toepasselijk was dan boven is vermeld. Hier staat echter tegenover de opvatting
van N. G. Veldhoen, vervat in zijn Leidse dissertatie'Het proces van den apostel Paulus',
Alphen aan den Rijn, 1924. Hij wijst daar op de gewoonte in Rome dat vooral in
strafzaken waarin een doodvonnis kon worden uitgesproken, beide partijen aanwezig
waren. Vgl. Hand. 25:16. Deze reiel leidde echter tot misbruik wanneer de eiser wegbleef
bij het proces, aangezien alsdan de detentie van de aangeklaagde voortduurde, aangeno-
men dat hij zich in gevangenschap bevond (biz. 114-115). Met name in zaken waarin hoger
beroep was ingesteld klemde zulks. Een en ander leidde ertoe dat de overheid regels ging
stellen die beoogden dit misbruik uit te bannen. Zo wijst Veldhoen in het bijzonder op een
aan Keizer Nero toegeschreven edict (biz. 117), waarin termijnen zijn bepaaid voor de
behandeling van appelzaken voor het geval deze in Rome berecht zouden moeten worden.
Die termijnen bedroegen zes maanden voor de inwoners van Italia en een jaar voor de
bewoners van de provincien, als het om capitale feiten ging bedroegen de termijnen
respectievelijk negen en achttien maanden (a.w. biz. 112); vgl. ook Mommsen, a.w. biz.
472). Veldhoen nu verklaart het tweejarig verblijfvan Paulus te Rome met deze termijnre-
geling bij de behandeling van appelzaken. In dat verband citeert hij twee Engelse
schrijvers die verklaren: 'This space of "two years" is equivalent to the legal term Eighteen
months, together with some small addition required for the formalities of release' en
'eighteen months is loosely called two years' (a.w. biz.  120). Deze uitleg waarbij Veldhoen
zich m.i. wat erg 'loosely' aansluit door van geen eigen opinie blijk te geven, is niet zeer
overtuigend. Ten eerste is het de vraag of het beroep van Paulus op de Keizer een echt
hoger beroep was in de zin van genoemde termijnregeling. Ten tweede - en dat is de
belangrijkste bedenking - geldt de termijn van achttien maanden voor zaken  uit de
provincie waarop de doodstraf staat. Blijkens de algemeen als zeer nauwkeurig teboek-
staande Handelingen hebben de Romeinse ambtsdragers echter steeds betoogd dat de
beschuldigingen tegen Paulus niet met de dood bestraft konden worden, zo Lysias (Hand.
23:29) en Festus (Hand. 25:25 en 26:31). Daarmee lijkt mij de voornaamste grond te
ontvallen aan de opvatting van Veldhoen dat het tweejarig verblijf van Paulus te Rome
bezien moet worden in het licht van de bepalingen van het edict van Nero terzake van de
beperking van de termijnen bij hoger beroep. Hetzelfde geldt mitsdien ook voor de
opvatting van J. A. Drossaart Bentfort: Enige beknopte beschouwingen met betrekking
tot de processen van de Here Jezus Christus en van de Apostel Paulus, in: Gereformeerd
Theologisch Tijdschrift,  1955  blz.  33-68, die het erop houdt dat de termijn  van  18
maanden door de zeereis en ambtelijke sleur tot twee jaar uitdijde (t.a.p. blz. 64).

Of het herstel van de bewegingsvrijheid van Paulus. welke in het slot van de Handelin-
gen besloten ligt, te danken is aan het verjaard zijn van de aanklacht, lijkt op grond van
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hetgeen hiervoren is betoogd. verdedigbaar. Steun voor deze opvatting heb ik echter bij
andere schrijvers - die aan het proces Paulus geen aandacht besteden wanneer ze het
hebben over de Romeinsrechtelijke verjaring - niet kunnen vinden.

Onder meer op grond van de Lex Cornelia de falsis, uitgevaardigd onder de
regering van de keizers Diocletianus en Maximianus (286-305), neemt men aan
dat na het verstrijken van een periode van twintig jaar geen aanklacht meer kon
worden gedaan ter zake van enig delict, onder handhaving evenwel van de
hiervoren genoemde kortere termijnen ten aanzien van de daarbij behorende
feiten, en met uitsluiting van verjaring van parricidium to en suppositio partus. 11
Deze feiten waren derhalve niet aan verjaring onderhevig. In later tijd, te weten
toen het christelijk geloof tot staatsreligie was verheven, hebben Theodosius II
en Valentinianus III in 426 daaraan de apostasial 2 toegevoegd. De verklaring
van de onttrekking van juist deze delicten aan de algemene verjaringstermijn
wordt gezocht in de ongemene ernst van het feit voor wat het parricidium betreft,
welke nog wordt versterkt door het sterke familiekarakter dat aan de romeinse
samenlevingsstructuur eigen was. Met betrekking tot de suppositio partus, ter
zake waarvan overigens slechts enkele zeer nauw bij het feit betrokken personen
gerechtigd waren een accusatiol 3 in te dienen, neemt men aan dat de onverjaar-
baarheid samenhangt met erfrechtelijke kwesties die zich kunnen voordoen bu
het - ten tijde van de onderschuiving volstrekt onzekere - overlijden van de
erflater. Ten aanzien van de apostasia is men van oordeel dat dit van oorsprong
een kerkelijk begrip is, dat doorde grote invloed die de kerk opden duur kreegop
het openbare leven, in het recht is overgenomen. Spin merkt in dit verband op:
'De kerk zelve, altijd streng tegen degenen die zich van haar afwenden, schijnt
een eeuwigdurenden haat tegen de apostatae hebben willen in het leven roepen,
een haat die z66 ver ging dat het strafregtelijk onderzoek nog na den dood des
afvalligen kon worden ingesteld'. 14 Vanuit die gedachte is de onverjaarbaarheid
van dit feit dan ook zeer weI te verklaren.

Aan  het door  Brun de Villeret 1 5  te dezen ingestelde onderzoek kunnen  nog
enige 'technische' gegevens worden ontleend, die in het licht van het huidige
verjaringssysteem van belang zijn.

De verjaring vangt in het romeinse recht aan op de dag waarop het feit is
gepleegd en loopt tot de dag van de accusatio, niet derhalve tot de dag van de
rechterlijke beslissing. 16 Op een paar kleine uitzonderingen na, loopt de verja-
ring ononderbroken door, derhalve ook wanneer de klager door omstandighe-
den van feitelijke ofjuridische aard niet in staat is gebruik te maken van zijn recht
om een accusatio in te dienen. Voorts is er in het romeinse rechtssysteem,
hetwelk - zeker in oorsprong - accusatoir van aard is, geen plaats voor ambts-

10.  Moord op verwanten.
11.  Onderschuiving van een kind.
12. Geloofsafval.
13. Beschuldiging.
14. A.w., biz. 49.
15. A.w., nrs. 14-21
16. Spin, a.w., biz. 55 noot 1.
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halve toepassing van de verjaringsregels door de rechter. Het beroep daarop is
een exceptie die aan de beschuldigde toekomt, doch waarvan hij geen gebruik
behoeft te maken, hetgeen bijv. geschiedt indien deze goede grond heeft om aan
te nemen dat de aanklacht niet bewezen zal kunnen worden, zodat hij wellicht
minder eerloos uit de rechtsstrijd tevoorschijn zal komen door geen beroep op
verjaring te doen. Voorts kent het Romeinse recht geen voorzieningen die in
enigerlei opzicht doen denken aan datgene wat wij thans onder stuiting van de
verjaring verstaan.

Wat de verjaring van de straf aangaat, bestaan er geen eenduidige aanwijzin-
gen dat zij als zodanig in het Romeinse recht reeds een vaste plaats heeft
verworven, al zijn enkele schrijvers de mening toegedaan dat ook in strafzaken
de dertigiarige verjaringstermijn van de actio ex judicato van toepassing zou zun.

Vgl. Brun de Villeret, a.w. nr. 21; Van Hoorebeke, a.w. blz. 8 e.v. Een aantal schrijvers
doet ter verklaring van hun standpunt dat de executieverjaring bij de Romeinen bekend
was, een beroep op de briefwisseling tussen Plinius (ca. 61-ca. 114) en Trajanus. Hun
inhoud betreft het navolgende. Plinius, stadhouder van Klein-Azi8. berichtte aan de
keizer dat zich in enige districten van zijn provincie en met name in Nicomedia en Nicaea,
vele personen die tot dwangarbeid waren veroordeeld, waren vrijgelaten, hoewel zij niet
waren begenadigd en zonder dat hij er achter kon komen op welke wijze en door wiens
toedoen zij waren ontslagen. Een aantal van hen bekleedde inmiddels openbare ambten
en ontving als zodanig geld uit de staatskas, hetgeen Plinius tegen de borst stuitte.
Anderzijds vond hij het weer te hard om hun verdere straf tenuitvoer te leggen, aangezien
zij zich over het algemeen betamelijk gedroegen en zij merendeels oud waren en reeds lang
geleden veroordeeld. De keizer antwoordde op Plinius' vraag wat hij met deze situatie aan
moest, dat hij hem had gezonden naar een provincie waar veel verbeterd moest worden en
dat daartoe ook behoorde dat personen die zonder bevel van het bevoegd gezag van hunstraf bevrijd waren, niet in openbare ambten bevestigd bleven. Verder verordineerde hij
dat degenen wier veroordeling minder dan tien jaar oud was. weer aan hun straf zouden
worden onderworpen. Degenen die langer dan tien jaar op vrije voeten waren alsmede
grijsaards die meer dan tien jaar tevoren waren veroordeeld, moesten worden verwezen
naar werkzaamheden 'quae non longe a poena sint' (die niet ver van de straf af staan),
zoals de verzorging van de badinrichtingen, de reiniging der riolen en het onderhoud der
wegen.

(De briefwisseling is te vinden bij Spin, a.w. biz. 51 noot 2.) Spin, a.w. blz. 53, wijst er
terecht op dat 'van verjaring der straf hier wei geen sprake kan zijn, allerminst van een
zoodanige die aan de hedendaagsche opvattingen zou beantwoorden. Immers in onzen
tijd heft de verjaring bona alle gevolgen van het vonnis op. Trajanus daarentegen
handhaaft wel degelijk het gezag van het vonnis, al wordt een mildere toepassing door
hem toegestaan'.

3. LATERE ONTWIKKELINGEN

Het is onzeker of en in hoeverre de Germanen de verjaring kenden. Sommigen
noemen in dit verband de dertigiarige verjaringstermijn die in de Lex Visigotho-
rum wordt vermeld; er bestaat echter geen eenstemmigheid aangaande de vraagof deze verjaring algemeen geldend was,  noch ten aanzien van de vraag of het
desbetreffende voorschrift behalve op civiele zaken ook op strafzaken betrek-
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king had.17 Dezelfde onzekerheid bestaat ten aanzien van enige termijnregelin-
gen die in de capitularia zijn aangetroffen.18

Met het uiteenvallen van het Frankische rijk krijgt ook het recht een brokkelig
aanzien, van streek tot streek sterk verschillend, hetgeen een onderzoek naar het
eventuele bestaan van specifieke verjaringsregels sterk bemoeilijkt. Overigens is
het niet onmogelijk dat naast eventuele specifieke voorschriften in deze periode
het Romeinse recht werd gehanteerd 19; hetzel fde geldt ook voor het kanonieke
recht, dat het voorschrift kende dat na twintig jaar geen strafactie meer kon
worden ingesteld, doch geen regeling aangaande de verjaring van de strafexecu-
tie kende. In zoverre stemmen het Romeinse en het kanonieke recht derhalve
overeen.

Sommigen nemen aan dat in het post-Karolingische tijdperk een verjaringster-
mijn van een jaar en een dag gebruik is geworden, in het bijzonder bij doodslag.20
Waarschijnlijk hangt deze korte termijn samen met de'dorginga' of 'jaerwaerhe-
de' die als rechtstreekse afstammeling moet worden gezien van de Karolingische
'inquisitio'. Onder deze 'dorginga' moet blijkens de daarvan door Van Caene-
gem gegeven omschrijving worden verstaan: 'een betichtingsprocedure die de
overheid in staat moet stellen in het algemeen of in het bijzonder de misdrijven te
vervolgen die in een bepaald gebied in een bepaalde periode langs de normale
gerechtelijke weg bij gebrek aan klager onberecht zijn gebleven. De vorst - want
hij is de hoofdfiguur in deze procedure - in eigen persoon of door zijn miss i,
mannen of ambtenaren, doet een aantal (vooraanstaande) lieden uit de streek
v66r zich verschijnen en gebiedt ze krachtens zijn gezag - vandaar: "souveraine
waerhede" - na de eed te hebben afgelegd, te antwoorden op al de vragen die
hun zullen worden gesteld nopens eventuele misdrijven in hun streek ofgemeente
gepleegd. De betichtingen door deze aanklachtjury naar voren gebracht gelden
als klacht en stellen de betichte in dezelfde positie als had een private klager tegen
hem zijn klacht geheven'.21 Verder schrijft Van Caenegem dat het doel van deze
jaarlijkse procedure is 'dat alle misdrijf dat ongeklaagd en onberecht is gebleven
in het afgelopen jaar hier vervolgd moet worden. Vandaar dat de jaerwaerhede
als een verjaringstermijn werkt: wat onder het jaar niet werd geklaagd en ook op
de dorginga niet werd aangegeven is verjaard en kan niet meer vervolgd worden,

'22op uitdrukkelijke gestelde uitzonderingen na.

In deze richting wijst ook de navolgende gebeurtenis welke is vervat in 'Van den vos
Reynaerde'. Tijdens een zitting onder leiding van de koning worden alle aanwezigen

17.  Brun de Villeret, a.w. nr. 28; Van Hoorebeke, a.w. blz. 13; Spin, a.w. biz. 68.
18. Spin, a.w. biz. 65.
19. Zo ook P. van Heijnsbergen: De Pijnbank in de Nederlanden, in: Tijdschrift voor Strafrecht,
Deel XXXII (1922), biz. 395 e.v., i.h.b. biz. 408.
20.  Brun de Villeret, a.w. nr. 25; Van Hoorebeeke, a.w. biz. 15; Spin, a.w. biz. 65; Von Hippel. a.w.
biz. 151 noot 9.
21. R.C. van Caenegem: Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe tot de
XIVe eeuw, Brussel, 1956, biz. 36. Zie over dit onderwerp ook S.J. Fockema Andreae: Het bewijs in
strafzaken hier te lande in de middeleeuwen, in: Tudschrift voor Strafrecht, Deel X ( 1897), blz. 46 e.v.
en i.h.b. blz. 80 e.v.
22. A.w. blz. 43.
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uitgenodigd hun klachten te openbaren aangaande de hun door Rein geleverde streken.
Als het hondje Cortois aan de beurt is ('ende claghede den coninc in francois') meldt hij de
diefstal van een worst door de afwezige vos. Daarop ontsteekt Tibeert de kater in woede
en zegt: 'Dat Cortois claghet nu,
115.  Dats over menich jaer ghesciet.

Die worst was mine, al en claghic niet.
Ic hadse bi miere lust ghewonnen
Daer ic bi nachte guam gheronnen
Omme bejach in eene molen,

120.  Daer ic die worst hadde ghestolen
Eenen slapenden molenman.
Hadder Cortois ietwet an,
Dan was bi niemene dan bi mi.
Hets best dat ombeeret si

125. Die claghe die Cortois doet.'
Zie voor een uitvoerige beschouwing over de vele rechtshistorische aanknopingspunten

die dit epos biedt H. van den Brink en J. van Herwaarden: Van den vos Reynaerde: Recht
en macht: in: Samenwinninge, Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter
gelegenheid van het tienjarige bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands
Centrum voor Rechtshistorische Documentatie. Zwolle. 1977, biz. 75 e.v.

In deze lijn ligt ook het door Margaretha van Beieren in  1346 in het graafschap
Holland afgekondigde voorschrift 'dat de bailliou niemand zal mogen aanspre-
ken van eenige saecken, die aen syn lyf gaen, die jaer ende dagh onverrecht
gheweest hebben, uitgeseyt moort, moort-brandt en diefte'. 23

Men kan zich echter afvragen in hoeverre deze termijn als een echte verjarings-
termijn heeft gegolden. Het heeft er de schijn van dat na een jaar en een dag het
recht verviel om een aanklacht in te dienen terzake van een misdrijf waarvan de
dader bekend was. In zoverre kan deze regeling m.i. als een verjaringsvoorschrift
worden opgevat. Onopgehelderd is echter gebleven of een en ander ook gold
wanneer de dader niet bekend was. Alleen in het geval dat die termijn alsdan ook
van toepassing was, kan er worden gesproken van een verjaringssysteem dat
verwantschap vertoont met het ons bekende. Niet uitgesloten is echter dat in die
situatie teruggevallen werd op de twintigjarige termijn van het Romeinse c.q.
kanonieke recht.

Een aantal (stads)rechten kende nog kortere termijnen24, meestal een van drie
dagen na het misdrij f waarbinnen de beledigde partij haar klacht moest hebben
ingediend. Algemeen neemt men aan dat dit in elk geval geen echte verjaringster-
mijn was, doch slechts een dwangmiddel om de private klager tot klagen te
brengen. Lang uitstel kon immers noodlottig zijn voor de publieke vordering, die
in de periode waarover we thans spreken, aan de private klacht ondergeschikt
was.25

Na de opkomst van het inquisitoire proces vinden we geen wettelijke bepalin-

23.  J. de Bosch Kemper: Wetboek van Strafvordering, deel III, Amsterdam,  1840, biz. 616.
24.  Vgl. L.Th. Maes: Vuf eeuwen stedelijk strafrecht, Antwerpen-'s-Gravenhage, 1947. biz. 104.
25.  K. de Vries: Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in de Nederlandse steden benoorden
Maas en Schelde v66r de vestiging van het Bourgondisch gezag (dissertatie Groningen) Groningen-
Djakarta, 1955, blz. 138, Van Caenegem, a.w. blz. 70.
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gen aangaande de verjaring meer. Regelingen welke hier te lande zeer invloedrij k
ZUn geweest, zwijgen op dit punt. In dit verband vallen te noemen: de Constitutio
Criminalis Bambergensis (1507)26, die tot grondslag diende van de Constitutio
Criminalis Carolina (1532). en de Criminele Ordonnantien (1570) van Philips
II.27 Wellicht heeft de gewijzigde positie van de overheid ertoe geleid dat er geen
behoefte meer bestond aan een beperking van de mogelijkheid om tot vervolging
over te gaan. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de verjaring nog wei
degelijk een rol speelde, weliswaar niet op grond van geschreven wetten, maar op
grond van het gerecipieerde Romeinse recht. Duidelijkheid bestaat er op dit punt
evenwel niet, althans niet bij de door mij geraadpleegde schrijvers. 28

Aparte aandacht verdient de ontwikkeling van de verjaringsregels in Frankrijk,
aangezien het Nederlandse stelsel - zeker    wat zijn hoofdtrekken
aangaat - rechtstreeks is ontleend aan de aldaar na de Franse Revolutie inge-voerde wetgeving, zoals we verderop nog zullen zien. Uit dien hoofde kan een
nader onderzoek van het oude Franse recht wellicht (indirect) enig licht werpen
op de geschiedenis van het ons bekende systeem.

De eerste zelfstandige regeling van het post-Karolingische tijdperk die een
duidelijk voorschrift bevat aangaande de strafrechtelijke verjaring, betreft de
Charta d'Aigues Mortes (1242) van Lodewijk de Heilige. Dit document houdt
onder meer in dat ter zake van een strafbaar feit na het verstrijken van tien jaar
geen onderzoek meer mag worden ingesteld; voorts bepaalt het dat een eenmaal
aangevangen vervolging binnen een jaar moet zijn afgerond, welke termijn met
zes maanden wordt verlengd indien hoger beroep is ingesteld. In deze Charta is
het toenmalige in het gebied van Lodewijk de Heilige geldende gewoonterecht
opgetekend.29

Deze verordening schijnt echter niet bestand te zijn geweest tegen de invloed
van de glossatoren en postglossatoren aan wier arbeid een hernieuwde belang-stelling voor en tevens toepassing van het Romeinse recht in de toenmalige
praktijk is toe te schrijven. Deze voornamelijk Noord-Italiaanse juristen hebben
uiteindelijk de receptie van het Romeinse recht bewerkstelligd. Voor de verjaringbetekende dit dat de oude verjaringstermijnen van twintig resp. vijfjaar weer in
zwang kwamen. Tevens kwam daarmee weer de regel op dat in beginsel geen

26. Zie P. van Heunsbergen: De Constitutio Criminalis Bambergensis, in: Verspreide opstellen,
Amsterdam. 1929, biz. 97 e.v.
27. Wel kenden de Criminele Ordonnantien bepalingen die gericht waren op een snelle afwikkeling
van de procedure, welk uitgangspunt ook in de preambule was neergelegd. In de allermoeilijkstezaken mocht de procedure een periode van maximaal twee jaar beslaan. Zie hieromtrent M. van de
Vrugt: De Criminele Ordonnantien van 1570 (dissertatie Utrecht) Zutphen. 1978, blz. 100,114,127en 137. Verjaringsvoorschriften in de zin zoals wij die thans kennen, zijn er niet in opgenomen.
28. Vgl. Spin, a.w. blz. 65.
29.   Brun de Villeret, a.w. nr. 25; Van Hoorebeke, a.w. biz.  14 e.v. Ten aanzien van de verjaring stemt
deze Charta overeen met regels die ook elders zijn aangetrofTen, bijv. in de costumen van Bretagne enHenegouwen, alwaar ook een verjaringstermijn van tien jaar bekend was. Zie hieromtrent Brun de
Villeret, a.w. nr. 28: Van Hoorebeke, a.w. biz. 15 en Spin, a.w. biz. 64.
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delicten van verjaring waren uitgesloten, behoudens dan de zeer zware waaron-
der in het Romeinse recht waren begrepen parricidium, suppositio partus en
apostasia. Naar analogie van deze uitzonderingen schiepen zij andere 'delicta
atrocissima' die niet aan verjaring onderhevig waren zoals moord, laesio majes-
tatis, ketterij, valsemunterij. Onenigheid bestond er, met name tussen Bartolus
en diens leerling Baldus (14< eeuw), over de vraag wanneer de verjaring aanving
bij de'crimina occulta': de laatste hield het op het ogenblik waarop het delict was
bedreven, de eerste op het moment waarop de rechter van het feit kennis kreeg,
indien het onbekend blijven van het feit tenminste niet aan zijn schuld te wijten
was. 30

Onder hun invloed is in het oude Franse recht, d.w.z. gedurende de 150 tot en
met de 18eeeuw, eeninhoofdlijnen op het Romeinse recht geschoeid verjarings-
systeem van kracht geworden, dat er inclusief alle wijzigingen en aanvullingen
ongeveer als volgt uitzag.

Als algemene regel gold dat een misdrijf na twintig jaar verjaard was. De
rechtspraak paste deze regel ook toe op feiten als vadermoord, broedermoord,
gewone moord, onderschuiving van een kind; daarmee week zij derhalve af van
hetgeen in het Romeinse recht gold. Alleen overspel was aan een kortere verja-
ringstermijn onderworpen, te weten vijfjaar: ook hierin vinden we een toepas-
sing van het Romeinse recht dat adulterium na vijfjaar niet meer vervolgbaar
achtte. 31

Van de algemene verjaringsregel was uitgezonderd de laesio majestatis32,
althans in de opvatting van het meren(teel der schrijvers33; ter verklaring hiervan
voert Vazeille aan: 'le domaine des rois Btant imprescriptible, l'on pensait avec
bien plus de raison que les attentats commis contre leur personne ne pourraient
jamais se couvrir par la prescription'.34 Voorts is in  1679 door een verordening
van Lodewijk XIV het duel van de gewone verjaring uitgezonderd.35 Het is niet
onwaarschijnlijk dat de in die verordening neergelegde verscherping van de
repressie van het duel gezien moet worden tegen de achtergrond van de ordon-
nantie van 1670 waarin de regeling van het inquisitoire proces haar bekroning
vond.36 Daarbij paste een verbod op de tweekamp, die in vroeger tijden als
bewijsmiddel - gelijkend op een godsoordeel - had gefungeerd, ten faveure van
het  getuigenbewijs  en  de - eventueel door middel  van de pijnbank  af  te
dwingen - bekentenis. Hoewel  het  duel al omstreeks  1260 door Lodewijk  de
Heilige was verboden, bleef  het een hardnekkig leven leiden.37  Het  in   1679

30.   L. Rosengart: La prescription de l'action publiqueen droit franqais et allemand. Parijs, 1936, biz.
6 e.v. gaat uitvoering op de hier genoemde aspecten in.
31.  Brun de Villeret,  a.w.  nr.  32; Van Hoorebeke,  a.w.  blz.  22,  G.  Htlie:  Traitt de l'instruction
criminelle ou thdorie du Code d'instruction criminelle, 8 delen, Parijs, 1866-1887, deel II nr  1048
32. Majesteitsschennis.
33.  Zie Van Hoorebeke, a.w. blz. 26 en de daar geciteerde rechtsgeleerden.
34.  Traitt des prescriptions, Brussel, 1834, nr.  113.
35. Brun de Villeret. a.w. nr. 34; Van Hoorebeke, a.w. biz. 26.
36. Uitgebreideaandachtaandit onderwerpgeeft J H Drenth: Bijdrage tot de kennisder historische
ontwikkeling van het accusatoire tot het inquisitoire strafproces, Amsterdam, 1939, blz. 164 e.v.
37. Drenth, a.w. biz. 177; P. van Heijnsbergen: De Pijnbank in de Nederlanden, t.a.p. biz. 401.
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aangescherpte verbod kan derhalve gediend hebben om de door de koning
verordineerde wijze van rechtspleging te verzekeren. Tenslotte was ook woeker
niet aan verjaring onderhevig. voor deze uitzondering heb ik geen verklaring
kunnen vinden, behalve dat hieruit een ongemeen sterke doorwerking van het
kerkelijke rente-verbod zou kunnen spreken, gekoppeld aan de omstandigheid
dat de woekeraar met het verstrijken van de tijd alleen maar meer voordeel van
zijn praktuken krijgt, zodat de ten zijnen faveure werkende verjaring misplaatst
zou zijn. 38

Met betrekking tot de bepaling van het aanvangstijdstip van de verjaring gold
in het oude Franse recht de hoofdregel dat het plegen van het feit daarvoor
beslissend was, ongeacht of het delict ontdekt was. Overigens werd in de litera-
tuur hierover wel anders gedacht. Ten aanzien van voortdurende delicten als
apostasia, werd deze hoofdregel ook toegepast; de facto betekende dit echter dat
zij onverjaarbaar konden zijn, aangezien zij zich iedere dag vernieuwden en
derhalve steeds een nieuwe verjaringstermijn deden aanvangen, totdat aan de
verboden verdraging een einde was gemaakt. Ten aanzien van andere delicten,
zoals ontvoering, simonie en valsheid in geschrifte, deden zich soortgelijke
problemen voor; daar bestond echter verschil van mening omtrent de vraag
wanneer zij begonnen te Verjaren. 39

Wat de stuiting en de schorsing van de eenmaal aangevangen verjaring betreft,
neemt men aan dat beide instituten in het oude recht onbekend waren, al is men
daarvan bij de schorsing meer zeker dan bij de stuiting.40

Op dezelfde onzekerheid stuiten we bij de wijze van toepassing van de verja-
ring: er zijn schrijvers die betogen dat de verjaring een verdedigingsmiddel van de
aangeklaagde was waarop hij al dan niet beroep kon doen41; anderen stellen dat
de rechter de verjaringsregels ambtshalve moest toepassen indien zij een rol
bleken te spelen, ongeacht of de beklaagde daarop beroep had gedaan.42 Vast
staat wel dat in iedere stand van het geding het verjaard zijn van het feit kon
worden geconstateerd.

Zelfs ten aanzien van de gevolgen die de verjaring had, bestond geen enigheid:
enerzijds was men van mening dat zij alleen een beletsel opleverde voor de
(verdere) vervolging van de beschuldigde, anderzijds werd ook weI betoogd dat
het verstrijken van de verjaringstermijn diens onschuld deed veronderstellen.43

De erkenning van de verjaring van de straf vinden we voor het eerst in een
beslissing van het parlement van Parijs uit 1642. Daarin werd uitgemaakt dat de
straf niet meer kon worden tenuitvoergelegd indien de veroordeelde gedurende
dertig jaar op vrije voeten was geweest. Een voorschrift van overeenkomstige

38.  Brun de Villeret, a.w. nr. 36; Van Hoorebeke, a.w. biz. 26.
39. Zie omtrent een en ander: Brun de Villeret, a.w. nr. 36 e.v.; Van Hoorebeke, a.w. biz. 25 e.v.,
Htlie. a.w. nr. 1048.
40.   Brun de Villeret, a.w. nrs. 40 en 43. Hier moet er op worden gewezen dat in het oude Franse recht
in strafzaken niet werd toegepast de civielrechteluke regel 'contra non valentem agere non currit
praescriptio' (de verjaring loopt niet tegen degene die niet tot handelen in staat is). Zoals we verderop
zullen zien is dit in het latere Franse recht anders.
41.   Zie Brun de Villeret, a.w. nr.  50 en de daar geciteerde juristen.
42. Van Hoorebeke, a.w. biz. 25 onder aanhaling van Carpzovius.
43. Htlie, a.w. nr. 1048.
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aard treffen we aan in de ordonnatie van 1670. Wellicht ontleende deze regeling
haar oorsprong aan de Romeinsrechtelijke actio ex judicato, die ook binnen
genoemde termijn moest zijn ingesteld ter uitvoering van de verkregen rechterlij-
ke beslissing. 44

Op grond van het vorenstaande zou de indruk kunnen ontstaan, dat de verjaring
zoals wij die thans kennen, in hoofdzaak is terug te voeren op Romeinsrechtelijkeregels die - met uitzondering van de feodale periode - met aanpassingen waar
Zulks nodig bleek, tot de Franse Revolutie hebben gegolden. Een dergelijke
conclusie lijkt op grond van de gepresenteerde gegevens wellicht gewettigd, maardaarbij moeten meteen enige restricties worden gemaakt die de slotsom toch wat
minder stevig doen zijn.

Allereerst is niet duidelijk binnen welk procesrechtelijk kader de verjarings-voorschriften fungeerden. Drenth heeft er in zijn dissertatie reeds op gewezen dat
er ten tijde van het Romeinse Rijk een golfbeweging plaatsvond ten aanzien van
de procesvorm.45 Zo was er ten tijde van de Republiek een naar principe en vorm
accusatoir proces. De uitbreiding van Rome's macht en gezag leidde ertoe dat er
behoefte ontstond aan een soepeler rechtspleging, hetgeen resulteerde in de
vorming van de 'quaestiones', waarbij de rechter ambtshalve onderzoek ver-
richtte. Toen deze als tijdelijk bedoelde instellingen in blijvende werden omgezet.
verdween dit ambtshalve onderzoek weer en daarmee een voornaam kenmerk
van het inquisitoire proces. De rechter werd weer lijdelijk, terwijl de klacht moest
uitgaan van een burger. Onder het Keizerrijk en, na Constantijn de Grote mede
onder invloed van de canonieke procesvoering, trad het inquisitoire principe
weer sterk naar voren in de vorm van het ambtshalve onderzoek door de rechter,
met name bij ernstige delicten.

Onduidelijk is nu of en zo ja in welke mate deze veranderingen op procesrech-telijk terrein gevolgen hebben gehad voor de opvattingen aangaande de verja-
ring. Immers, bij een accusatoire procesvorm zou een beperking van het recht
van de burger om na zekere tijd nog een klacht in te dienen, beter passen dan bij
een inquisitoir proces, dat in de Romeinse tijd beter geschikt was om tot
vervolging en berechting te geraken van delicten die voor de veiligheid van de
Staat in hoge mate bedreigend waren. Bij een dergelijk, mede uit zelfbehoud door
de Staat in het leven geroepen systeem, schijnt een binding van diezelfde Staat
aan bepaalde termijnen minder voor de hand te liggen. Voorts past het gebruik
dat op het verjaard zijn uitdrukkelijk een beroep moest worden gedaan, beter bij
een accusatoir proces dan bij een inquisitoir. Ondanks de wisselingen in het
gebruik van de accusatoire en de inquisitoire procesvorm, schijnt de verjaring
echter gedurende de hele periode waarin het Romeinse recht heersend was,
gebruikelijk te zijn geweest in voege als hiervoren beschreven.

Zoals we elders nog zullen zien, ziet men de moderne verjaringsregels vooral
tegen de achtergrond van de doeleinden die het strafrecht beoogt te bereiken en

44.  Brun de Villeret. a.w. nr. 45 e.v.; Van Hoorebeke, a.w. blz. 20 e.v.
45.  A.w. biz. 23 e.v.; vgl. ook P. van Heijnsbergen. De Punbank in de Nederlanden, t.a.p. biz. 405-
406.
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dieaanleiding hebben gegeven tot de ontwikkeling van een aantal straftheoriean.
Er bestaat evenwel geen communis opinio met betrekking tot de vraag wat in de
Romeinse tijd precies de grond was om tot bestraffing over te gaan. Daarmee
ontvalt ons tevens een belangrijk hulpmiddel bij de verklaring van hun verja-
ringsregels.

Dientengevolge moeten we het hier laten bij de constatering dat er in het
Romeinse recht voorschriften bestonden die het recht tot vervolging enigszins
aan banden legden voor het geval er tussen de datum van het feit en het instellen
der klacht geruime tijd was verstreken. Voor het overige geldt nog steeds hetgeen
Spin opmerkte: 'Over den regtsgrond die de Romeinen bewogen heeft, de
verjaring in hun regt op te nemen, is niets zekers in het midden te brengen.'.46

De verjaringsregels zoals die na de receptie van het Romeinse recht golden,
werpen nog meer vragen op. Ten eerste staat vast dat zij werden toegepast in een
inquisitoire procedure, hetgeen gelijk we hiervoor reeds opmerkten, minder voor
de hand liggend is. omdat bij een dergelijk type gedingvoering een sterke positie
van de verdachte minder goed past; het bestaan van verjaringsregels heeft
echter - bedoeld of onbedoeld - weI dat effect.  Een en ander leidt er immers toe
dat de verdachte ten zijnen voordele de verjaringsvoorschriften kan inroepen,
ten gevolge waarvan hij veel minder object van onderzoek is dan bij een inquisi-
toir proces verondersteld mag worden. Voorts staat ook wel vast dat een van de
voornaamste zo niet het voornaamste doel van het toenmalige strafrecht was
gelegen in de afschrikking, met name om anderen te weerhouden zich aan
hetzelfde feit schuldig te maken, zich uitend in de zeer zware strafoplegging en
de - in onze ogen - zeer wrede wijze van executeren.47

Dit strafdoel is wel beschouwd theoretisch niet te verenigen met een stelsel van
verjaring, aangezien het - bezien vanuit dat doel - er niet op aankomt wanneer
er wordt gestraft, als er maar wordt gestraft. Het tijdsverloop hoeft er immers
niet aan in de weg te staan, dat de dader alsnog als exempel dient.

Daar komt nog bij dat de opvattingen aangaande de gelding en de omvang van
het bereik van de gerecipieerde Romeinsrechtelijke verjaringsregels nogal uiteen
liepen, gelijk hiervoren bij de beschrijving van die gerecipieerde regels ook al is
aangegeven.

Dit alles voert tot de conclusie dat er in de eeuwen voorafgaand aan de Franse
Revolutie wel zoiets bestond als verjaring, doch dat de desbetreffende regels zo
geheel anders waren dan de tegenwoordige, alsmede dat de opvattingen 6ver de
grond van die verjaring en de plaats die haar tegen de achtergrond van het
vigerende procesrecht toekwam, zo onzeker zijn, dat we niet of nauwelijks
kunnen zeggen, dat het toenmalige verjaringsstelsel is overgegaan in de wetge-
ving van de Franse Revolutie en daarmee in het ons bekende, daaraan ontleende,
recht.

46. A.w. blz. 61.
47. Vgl. K.J. Frederiks: Het Oud-Nederlandsch Strafrecht, Haarlem. 1918. biz. 343 e.v.
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4. DE FRANSE REVOLUTIE

De grote invloed die Beccaria heeft gehad op de onder inwerking van de ideeEn
van de Verlichting tot stand gekomen Franse hervormingswetgeving van na de
Revolutie (1789), mag bekend worden verondersteld. De afschrikking bleef voor
hem dd grond voor de strafoplegging: 'Het doel van de bestraffing is niets anders
dan de delinquent beletten, zijn medeburgers door nieuwe strafbare feiten nog
eens te benadelen en de andere mensen er van af te schrikken om hetzelfde te
doen. Logischerwijze dient men de voorkeur te geven aan die soort bestraffing en
die wijze van uitvoering, die, met inachtneming van hun verhouding tot de
gepleegde feiten, de meest efficiente en duurzame indruk nalaten op het volk endie de delinquent toch als de minst wrede aan den lijve ondervindt'.48 Sterke
nadruk legde hij daarbij op de juiste verhouding tussen de ernst van het feit en de
straf. De strafzelfmoest zo spoedig mogelijk na het plegen van het delict worden
opgelegd:'Hoe eerder de straf uitgesproken wordt na het plegen van het misdrijf,
des te rechtvaardiger en des te nuttiger is zij'.49 Wel besefte hij dat een zeer snelle
berechting op gespannen voet zou kunnen staan met de mogelijkheid om een
goede verdediging voor te bereiden. Als oplossing voorzag hij in de bij wet
gegeven regeling van de duur van de procedure. De desbetreffende beschouwin-
gen gaf hij als titel mee'Over de duur van de procedure en van de verjaring'. Zij
komen erop neer dat een differentiatie van verjaringstermijnen wordt bepleit,
immers 'de vergetelheid waarin de feiten sinds lange tijd zijn geraakt, ontneemt
aan het geval de kracht van het slechte voorbeeld, die het zonder overeenkomsti-
ge bestraffing zou kunnen hebben, terwijl bij de schuldige de mogelijkheid om
zich te beteren blijft bestaan:50 Het verschil in duur van de verjaringstermijnen
achtte Beccaria verantwoord, omdat zware misdrijven nu eenmaal langer in de
herinnering voortleven dan minder ernstige delicten.

Merkwaardigerwijs vinden we deze differentiatie wel terug in de latere Franse
wetgeving, doch niet in de Code die de Assemblte Constituante in 1791 uitvaar-
digde. De toen vastgestelde verjaringsvoorschriften luiden: (Titre VI)1. «Il ne pourra Etre intenta aucune action criminelle pour raison d'un crime,aprds trois anndes rtvolues, lorsque dans cet intervalle il n'aura Bta fait aucune
poursuite.»
2. «Quand il aura 6td commenct des poursuites a raison d'un crime, nul ne
pourra 6tre poursuivi pour raison dudit crime aprts six annBes revolues, lorsque
dans cet intervalle aucun jury d'accusation n'aura dtclard qu'il y a lieu A
accusation contre lui, soit qu'il ait 6td ou non impliqut dans les poursuites qui ont
6td faites.

Les dBlais portts au prdsent article et au prdcedent commenceront A courir du
jour od l'existence du crime aura tte connue ou 16galement constatte.»
3. «Aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel ne pourra

48. Cesare Beccaria: Over misdaden en straffen; ingeleid, van aantekeningen voorzien en vertaald
door J.M. Michiels, Antwerpen-Zwolle, 1971, blz. 365.
49. Idem, biz. 392.
50. Idem, biz. 356.
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Btre mis d exdcution, quant d la peine, aprds un laps de vingt anndes rtvolues. A
compter du jour ou ledit jugement aura Btl rendu.»

De belangrijkste punten van deze regeling kunnen aldus worden aangegeven:
Er wordt slechts gesproken over de verjaring van 'crimes'; niettemin neemt

men aan dat zij ook van toepassing was op'delits' en'contraventions', aangezien
in de daarop betrekking hebbende regelingen in het geheel niet over de verjaring
werd gerept en derhalve - bij een andere uitleg - de ongerijmde situatie zou
ontstaan dat de zwaarste feiten w61 doch de lichtere nitt aan verjaring onderhevig
zouden zijn. 51 Kenmerkend voor de regeling van  1791  zijn:
-  de algemene geldigheid van de voorschriften, in dier voege dat geen feiten van
verjaring zun uitgesloten.
- de expliciete regeling van de executieverjaring;
- de korte termijnen die aan de vervolging worden gegund;
- de van het oude recht afwijkende regeling aangaande de aanvang van de
vervolgingsverjaring, te weten het tijdstip waarop het feit 'connue ou 16galement
constatte' is in tegenstelling tot het ogenblik waarop het delict is gepleegd.
- de invoering van de stuiting der verjaring.

De Code van  1791 was evenwel geen lang leven beschoren; reeds in 1795 werd zij
door een ander wetboek vervangen (de Code du 3 Brumaire An IV), waarin
echter de tot dan vigerende verjaringsregels met slechts weinige wijzigingen
werden overgenomen. Zij luiden als volgt:

Art.9: «Il ne peut Etre intentd aucune action publique ni civile pour raison d'un
ddlit 52 apr6s trois anndes rtvolues d compter du jour od l'existence en a 616
connue et Itgalement constatte, lorsque dans cet intervalle il n'a att fait aucune
poursuite.»

Art. 10: «Si, dans les trois ans, il a 6td commenct des poursuites, soit criminel-

les, soit civiles, d raison d'un ddlit, l'une et l'autre action dure six ans, mBme
contre ceux qui ne seraient pas impliquts dans ces poursuites.

Ces six ans se comptent pareillement du jour ou l'existence du dtlit a 6td
connue et 16galement constatte.

Apres ce terme, nul ne peut Btre rechercht, soit au criminel, sout au civil, si,
dans l'intervalle, il n'a pas Ett condamnt par dtfaut ou contumace.»

De artikelen 476 e.v. behelzen voorts bepalingen met betrekking tot de verjaring
van de straf, in hoofdzaak hierop neer komend dat een vonnis twintig jaar na de
uitspraak niet meer tenuitvoergelegd kan worden.

Dit zeer eenvoudige stelsel heeft gegolden  tot  1808. Ten moest het plaats
maken voor de veel gedetailleerder en op een aantal punten volstrekt daarvan
afwijkende Code d'instruction criminelle.

51   Brun de Villeret. a.w. nr. 56; Van Hoorebeke, a.w. biz 42.
52. De term 'ddlit' moet hier worden opgevat in de zin van alle soorten van strafbare feiten
omvattend; vgl. de in art. 1 van de Codegegeven omschrijving: 'Fairecequedtfendent, ne pas fairece
qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre et de la tranquillitd publiques est un
dan'
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5. DE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE (1808)

De in dat wetboek opgenomen verjaringsvoorschriften luiden blijkens de
officiale vertaling van dit in Nederland tot  1838 van kracht gebleven wetboek:

Art. 635 «De straffen bij de gewijsden of vonnissen in lijfstraffelijke zaken
opgelegd. zullen met twintig volle jaren, van de dagteekening der gewijsden of
vonnissen af te rekenen, verjaard zijn.
Echter zal de veroordeelde niet mogen wonen in het departement, waarin het zij
degene aan wien, of tegen wiens eigendom het misdrijf gepleegd zou mogen zijn,
het zij zijne onmiddelijke erfgenamen wonen mogten.
De hooge regeering zal aan den veroordeelde de plaats van zijn woning mogen
voorschruven.>>

Art. 636 «De straffen bij de gewijsden of vonnissen in boetstraffelijke zaken
opgelegd, zullen verjaard zijn met vij fvolle jaren, le rekenen van de dagteekening
van het gewijsde of vonnis af, en ten aanzien van de straffen bij de vierscharen
van eersten aanleg gewezen, van den dag af waarop er geen beroep meer van
viel.»

Art. 637 «De openbare aanspraak en de civiele aanspraak voortspruitende uit
een misdaad van dien aart dat zij de doodstraffe of eeuwige lijfstraffe meebrengt,
of uit eenige andere misdaad die lijfstraffe of onteerende straffe medebrengt,
zullen verjaard zijn met tien volle jaren, te rekenen van den dag dat de misdaad
begaan is, bijaldien in dien tusschentijd geenerlei daad van instructie of vervolg
gedaan is geworden.
Ingeval er in dien tusschentijd daden van instructie of vervolg gedaan zijn
waarop geen vonnis gevolgd is, zullen de openbare en civiele aanspraak niet
verjaren dan na volle tien jaren, van de laatste daad af te rekenen, en dit zelfs ten
aangezien van degenen die in deze daad van instructie of vervolg niet betrokken
geweest Zij n.),

Art. 638 «In de twee gevallen bij het vorig artykel uitgedrukt, en naar de
tijdsonderscheiding daarbij vastgesteld, zal de loop der verjaring op drie volle
jaren gebragt zijn, ten aanzien van een misdrij f van boetstraffelijken aart.»

Art.639 «De straffen bij vonnissen wegens policy-overtredingen opgelegd, zullen
verjaard zyn met twee volle jaren, te weten: voor de straffen bij gewijsde ofvonnis
in hoogstgewijsde uitgesproken, van den dag van het gewijsde, en voor de
straffen door de vierscharen van eersten aanleg gewezen, van den dag af te
rekenen dat er geen beroep meer van viel.»

Art. 640 «De openbare en civiele aanspraken wegen een policy-overtreding zullen
verjaard zijn met een vol jaar, van den dag afte rekenen dat zij begaan wierd, zelfs
wanneer er proces-verbaal, aanhouding, instructie ofvervolg geweest is, zoo er in
dezen tusschentijd geen veroordeeling gevallen is. Zoo er een eindvonnis ten
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eersten aanleg gevallen is, waar beroep van viel, zullen de openbare en civiele
aanspraken verjaaren met een vol jaar, te rekenen van de beteekening van het
beroep.»

Art.641 «In generlei geval, zullen de veroordeelden bij verstek of bij hardnekkig
verzuim, wier straf verjaard is, toegelaten mogen worden om zich tot zuivering
van het verstek of verzuim aan te bieden.»

Art.642 «De civiele veroordeelingen bij de gewijsden of vonnissen in lijfstraffelij-
ke, boetstraffelijke of boetzaken uitgesproken, en onherroepbaar geworden,
zullen verjaren achtervolgens de regels bij het Wetboek Napoleon vastgesteld.»

Art. 643 «De verordeningen van dit hoofdstuk laten de bijzondere wetten
betrekkelijk de verjaringen der aanspraken uit zekere wanbedrijven of overtre-
dingen spruitende, in volle kracht.»

In de hier weergegeven bepalingen vinden we voor het eerst de differentiatie van
verjaringstermijnen, zoals door Beccaria bepleit. Gekoppeld aan de driedeling
'crime, dalit, contravention' werden termijnen van respectievelijk tien, drie en
een jaar ingevoerd, zulks in tegenstelling tot de algemene termijn van drie jaar
welke onder de hiervoren genoemde Codes had gegolden.

Als aanvangsdatum werd niet meer genomen de dag waarop het delict bekend
was geworden, maar die waarop het feit was begaan, ongeacht derhalve wanneer
het zich geopenbaard had.

Voorts werden de regels met betrekking tot de executieverjaring, onder hand-
having van een twintigjarige verjaringstermijn, gepreciseerd.

Tenslotte werd een andere, ten aanzien van de beperking van de mogelijkheid
tot verlenging van de verjaringstermijn meer bevredigende. regeling nopens de
stuiting der verjaring ingevoerd.

Overigens zullen we verderop nog zien dat dit gedetailleerde samenstel van
bepalingen, hetwelk heeft gegolden tot de invoering van de Code de proctdure
ptnale in  1957,  toch niet heeft voldaan aan de eisen van de praktijk tengevolge
waarvan in de jurisprudentie oplossingen naar voren zijn gekomen die met het
wettelijk stelsel zelf op enigszins gespannen voet staan, zoals de erkenning van de
schorsing van de verjaring. Het is hier echter niet de plaats om daarover uit te
weiden.

De voornaamste reden om hier wat uitvoeriger in te gaan op de geschiedenis
van het Franse verjaringsstelsel is gelegen in de omstandigheid dat het - gelijk
ook het geval was met de overige wetgeving van Napoleon - in vele rechtssyste-
men van Europa is overgenomen. Zo is het als onderdeel van de Code
d'instruction criminelle in Nederland van kracht gebleven  tot  1838, toen eerst
een eigen Wetboek van Strafvordering werd ingevoerd, hetwelk op zijn beurt
weer grotendeels een min of meer rechtstreekse vertaling van de Code vormde.
Bij de bespreking van de diverse onderdelen van het verjaringssysteem in deel B
zal nog worden teruggekomen op de invioed van de Code ten aanzien van ieder
van die onderdelen.
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De regeling van de verjaring in de Code van 1808 is nog om een andere reden
interessant, aangezien alleen daarvan bekend is welke opvattingen aan die
regeling ten grondslag zijn gelegd. Tijdens het debat in het Vertegenwoordigend
Lichaam over de verjaringsvoorstellen, voerde de staatsraad Rtal ter verdedi-
ging van de verjaring aan dat de tijd alles uitwist, dat de verjaring nieuwe hoop
geeft aan de dader in de wetenschap dat eens het feit vergeten zal zijn, en - als
voornaamste argument - dat de verjaringstermijnen zel f een vorm van bestraf-
fing opleveren, aangezien de dader tussen het ogenblik van het plegen van het
delict en het moment waarop dit verjaard zal zijn, geen ogenblik rust zal
hebben.53 Tijdens diezelfde zitting op 6 december  1808 liet ook Louvet zich  in
dezelfde zin uit.54 Daaraan voegde hij toe dat'le temps, ce grand moddrateur des
choses humaines' de door het delict ontstane wraakbehoefte doet verdwijnen en
dat de maatschappelijke rust zich herstelt. 55  Los daarvan zag hij ook een ander
nadelig effect dat verbonden is aan het tijdsverloop, namelijk de omstandigheid
dat het veiligstellen van stukken van overtuiging en het vinden van getuigen
daardoor ten zeerste wordt bemoeilijkt. 56

53.    Letterlij k  zei  hij
«Ainsi amtliorte, la prescription, exempte de tout abus est rendue A toute sa bienfaisante influence.

Elle assure 1'6tat, l'honneur et la vie des hommes; elle arrache le condamnt qui se cache A des forfaits
nouveaux en lui inspirant l'espoir que le crime ancien pourra s'oublier; et cependant, elle-meme se
charge de la punition de ce crime par les ddlais qu'elle exige.

Peut-on en effet imaginer un supplice affreux que cette incertitude cruelle, que cette horrible crainte
qui ravit au criminel la securitt de chaque jour, le repos de chaque nuit? Une insomnie de vingt ans!Vingt ans de terreur pendant le jour! Le glaive de la loi suspendu pendant vingt ans sur la t6te du
coupable! Ldgislateurs, ce supplice plus cruel que la mort n'a-t-il pas assez vengd le crime et Idgitimt la
prescription?»

(Geciteerd door Wolfson, a.w. biz.  12).
54. «La 16gislation et la morale rtunissent leurs efforts pour pruvenir et comprimer la vengeance
privle; elles montrent A l'offensE, celle-ci la satisfaction intBrieure attach& au pardon des injures; etcelle-li le glaive de la loi poursuivant et presque toujours atteignant l'offenseur.

Mais cette poursuite publique ttablie pour faire cesser les vengeances individuelles et tous les
d6sordres qui en rdsulteraient, cette vengeance publique doit-elle 6tre sans terme elle-mEme? Il est
dans la nature des choses que les haines publiques aussi bien que les haines privles s'apaisent,s'attknuent avec le temps, ce grand modtrateur des choses humaines. Si le sacrifice des vengeances
individuelles est exigt particulidrement pour prdvenir les troubles qu'elles apportent A la paix sociale,cette m6me paix sociale semble demander d son tour que la vindicte publique ne demeure pas
irrtvocablement arm6e et agissante; qu'elle se calme et s'arr6te aussi dans certains cas et aprds un
cours de temps plus ou moins long selon les circonstances. De li vient que les peuples les plus
renommts pour leur sagesse ont en gtntral et aprds un temps donnt, consacrd l'oubli des injures dont
la rdpression appartient d la loi.

Notre ancienne jurisprudence criminelle elle-mtme admettait, sauf quelques exceptions, la pres-
criptions des peines et des poursuites.»
55.  «Indtpendamment de ces vues morales et politiques... qui ne sent que, durant le temps exiga
pour la prescription, le coupable a 6tt puni par les agitations, les troubles inttrieurs de sa conscience,
les tourments d'une vie incertaine et pr6caire, autant qu'il aurait pu 1'6tre par la rigueur de la loi? Et
que si, aprts ce temps, il n'est pas entitrement ddlivrd de cet Btat de torture et d'angoisses inttrieures, ilmtrite du moins d'6tre affranchi de la peine Itgale d laquelle il a ad condamnt ou, s'il n'y a pas eu de
condamnation, d'Etre mis A l'abri de toute poursuite criminelle?»
56.  «Dans ce cas de non-condamnation, il y a une autre raison pour ne point agir contre lui: c'est
qu'apr6s un long laps de temps, il n'est plus aussi facile soit de constater le corps du delit, soit deprocurer les pitces A conviction, soit de trouver des ttmoins.»
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In kort bestek vinden we hier vele gegevens bij elkaar die nadien geleid hebben
tot de ontwikkeling van verschillende verjaringstheorieen die ieder voor zich de
nadruk op een of meer van de genoemde factoren leggen. Ook hierover komen
we verderop nog te spreken.

6. HET CRIMINEEL WETBOEK VOOR HET KONINGRIJK HOL-
LAND

Gesteld werd reeds dat ons huidige verjaringssysteem in hoofdlijnen teruggaat
tot  de  Code  van   1808,  die  hier te lande van kracht  was  van   1811   tot   1838.
Voordien gold korte tijd het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland
(1809), dat eveneens een betrekkelijk groot aantal verjaringsvoorschriften be-
helsde welke echter op vele punten van de Code d'instruction criminelle afweken.
Zij luiden als volgt:

Art. 379: Alle strafvordering houdt op door verjaring, volgens de bepalingen,
welke in dit hoofdstuk zullen worden voorgeschreven.

Art. 380. De tijd van verjaring vangt aan van het oogenblik dat de misdaad
bedreven is, en blijft ongestoord voortloopen, zoo lang de persoon, welke
schuldig mogt zijn aan het misdrijf, niet is in regten betrokken.

Art. 381. Door verloop van een geheel jaar zal vervallen het tuchtigen wegens
misdaden of overtredingen, bedreven door kinderen beneden de vijftien jaren
oud zijnde.

Art. 382. Door verloop van vijfjaren zal vervallen alle strafvordering wegens
misdaden of overtredingen, begaan door jonge lieden beneden de achttien jaren
oud zijnde.

Art. 383.De verjaring, in de t,vee uoorgaande artikelen vastgesteld, zal geenszins
te stade komen aan die genen, welke, zelve ouder in jaren zijnde, tot de misdaden
of overtredingen van kinderen of jonge lieden bevorderlijk zijn geweest, of
daaraan hebben deel genomen.

Art. 384. Door verloop van v jaren zal insgelijks vervallen alle strafvordering
wegens de navolgende misdaden:
1. Doodslag of manslag, verminkingen, verwondingen, kwetsingen of andere
beleedigingen, door het overtreden der grenzen van noodweer, zonder blijkbaren
moedwil, gepleegd of toegebragt.
2.  Afdrijving der vrucht.
3. Het verlaten van kinderen.
4. Hoon en laster.
5.  Ontvreemding van goederen, zonder oogmerk van voordeel, uit baldadigheid
gepleegd.
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6.  Beschadigingen van weinig belang, of aan goederen van weinig waarde, of
zonder zeer booze inzigten in dronkenschap of dartelheid gepleegd.
7. Overspel
8. Schaking.

Art. 383. Nog zal door verloop van vifjaren vervallen alle strafvordering wegens
misdaden en overtredingen, op welke bij dit wetboek geen zwaarder straffe. dan
bannissement of geldboete, is gesteld, of aan de regters overgelaten.

Art. 386. Door verloop van tien jaren zal vervallen alle stra fvordering wegens de
navolgende misdaden, voor zoo verre dezelve in de omschrijving van het uoor-
gaande artikel niet zijn begrepen:
1.  Het te vondeling leggen van kinderen, zonder oogmerk van moord.
2. Tweegevecht.
3.  Bedreiging van brandstichting.
4. Het beschadigen van goederen, geen waterweringen.
5. Vervalsching van echte munt.
6. Misdadige bankbreuk.
7.  Bloedschendinge en andere oneerbare gemeenschap.
8.  Koppelarij.

Art. 387. Nog zal door verloop van tien jaren vervallen alle strafvordering
wegens misdaden of overtredingen, op welke bij dit wetboek geene zwaardere
straffen, dan van eerloos-verklaring of gevangenis, zijn gesteld. of aan de regters
overgelaten, voor zoo verre daarin, uit hoofde der voorgaande bepalingen geene
kortere verjaring plaats heeft.

Art. 388. In alle andere misdaden, zal de strafvordering vervallen door verloop
van viftien jaren.

Art. 389.ln moord alleen wordt vastgesteld, dat de genen, die daaraan schuldig
zijn, ook na verloop van vijftien jaren mogen in regten betrokken worden, en als
dan, in plaats van andere straf, voor altijd zullen gebannen worden uit het
koningrijk.

Art. 390. De onderscheiden tijden van verjaring, bij dit hoofdstuk vastgesteld,
zullen ook toepasselijk zijn op misdaden en overtredingen, v66r het invoeren van
dit wetboek bedreven, en volgens vorige wetten nog niet verjaard zijnde.

Art. 391. In het onderzoek naar gepleegde misdaden en ten aanzien van het
straffen derzelve, zullen de openbare aanklagers en regters ambtshalve op de
verjaring moeten acht geven alware het dat dezelve door den beschuldigden niet
wierd ingeroepen.

Vergelijking van deze bepalingen met die van de Code wijst uit dat de voornaam-
ste verschillen betrekking hebben op:
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- de bijzondere voorschriften ten aanzien van de verjaring van feiten begaan
door kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar, respectievelijk jongelieden
beneden de leeftijd van achttien jaar;
- de langere verjaringstermijnen in een aantal gevallen, bijv. vijftien jaar in
plaats van tien jaar indien op het feit de doodstraf staat, een termijn van vijfjaar
waar de Code in de regel een verjaringstermijn van drie jaar kent;
- het ontbreken van een korte verjaringstermijn bij overtredingen, terwijl de
Code zulke feiten na verloop van een jaar verjaard verklaart;
- de onverjaarbaarheid van moord, in dier voege dat na het verstrijken van
vijftien jaar alleen nog de eeuwige verbanning uit het koninkrijk kan plaatsvin-
den;

- het uitdrukkelijke voorschrift dat de verjaringsregels ambtshalve moeten
worden toegepast, terwijl in Frankrijk die opvatting op ongeschreven recht
steunt;
- de bepaling dat bij de invoering van het wetboek de voor de verdachte
gunstigste verjaringsregels moeten worden toegepast, terwijl de Code hierover
zwijgt, hetgeen - zoals we verderop nog zullen constateren - ertoe heeft geleid
dat de Franse jurisprudentie tot een hieraan tegengestelde opvatting kon komen;
- Het ontbreken van regels aangaande de verjaring van de straf.

Het Crimineel Wetboek heeft op zijn beurt weer invloed ondergaan van het
nooit ingevoerde Ontwerp-Lij fstraffelijk Wetboek  van  1804 en diens voorgan-
ger, het Ontwerp-Lijfstraffelijk Wetboek van  1801.57

Curieus is de in beide ontwerpen58 voorkomende beginselverklaring inzake de
grond van de verjaring: 'Gelijk het voor de veiligheid der maatschappij nuttig is,
dat de misdaden zeker en spoedig gestraft worden, zoo is het voor hare rust niet
minder belangrijk, dat het onderzoek naar bedrevene misdaden, welke als't ware
in de vergetelheid gedompeld zijn, niet worde begonnen. Op dien grond rust
voornamenlijk het recht van verjaring: 59 Deze uitspraak. welke in de nogal
leerstellige en zeer uitgebreide ontwerpen niet misstond, is overigens in een later
stadium vervallen.6° De opvattingen welke uit genoemde ontwerpen of de naar
aanleiding daarvan gevoerde beraadslagingen en gewisselde stukken, naar voren
komen, bevatten in grote trekken reeds een aantal kenmerken die typerend zijn
voor het later gebruikelijk geworden verjaringsstelsel. Zo vervalt door verjaring
'alle beschuldiging tegen hem die wegens eenige misdaad gedurende vijftien volle
jaren is onbeklaagd gebleeven, tenzij de wet een langer of korter termijn bepaale
ten opzigte van eenige bijzondere misdaden'.61 Hierin komt tot uitdrukking dat
57. 0. Moorman van Kappen: Uitwendige schets der wordingsgeschiedenis van het ontwerp-
Lijfstraffelijk Wetboek 1804, Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor
Rechtshistorische Documentatie, Zwolle,  1977, blz.  132.
58.   Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds  1798, De ontwerpen Lijfstraffeluk Wetboek  1801
en 1804, onder leiding van 0. Moorman van Kappen, uitgegeven door W. Frouws en B.H.A. van der
Woude, met medewerking van A. Postma en A.J. van Weel. Zutphen, 1982, deel I Het Ontwerp-
Lufstraffelijke Wetboek 1801; deel Il Het Ontwerp-Lijfstraffelijk Wetboek 1804. (Verder aan te
duiden als OLW-1801. resp. OLW-1804.)
59. OLW-1801 biz. 256; OLW-1804 blz. 88.
60. OLW-1804 biz. 88.
61. OLW-1804 biz. 88: de vijftienjarige verjaringstermijn is pas in een laat stadium aanvaard:
voordien ging men uit van een termun van twintig jaar: vgl. ook OLW-1801 biz. 257
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de verjaring niet dient 'als een bloot middel van defensie, maar als een dadelijkevervalling der beschuldiging62'' met andere woorden: de verjaring moet ambts-
halve worden toegepast. Het voorbehoud ten aanzien van een mogelijke verlen-
ging of verkorting van de vijftien-jarige termijn bij bijzondere wettelijke bepa-
ling, leidde bij de gedachtenwisseling over de misdaden tegen het leven tot een
ampele discussie over de vraag ofdeze'atroce' delicten onverjaarbaar behoorden
te zijn.63 De conclusie was evenwel'omtrent de verjaring van moord en doodslag
niets bijzonders te statueren en zich te houden aan den ordinairen regel'.64 WeI
kon op grond van genoemd voorbehoud bij een aantal bijzondere delicten een
kortere verjaringstermijn worden vastgesteld. Dit geschiedde bijv. bij de 'misda-
den tegen het lichaam', waarvoor een termijn van tien jaar zou gelden65: een
tijdsverloop van vijfjaar werd voldoende geacht om de beschuldiging te doen
vervallen ter zake van bloedschande66, vrouwenroof67, 'ontering'68 en koppela-
rij 6 g; overspel tenslotte was na twee jaar verjaard.70

Al ontbreken vaste aanwijzingen in die richting, niet ondenkbaar is dat de
opstellers van het Crimineel Wetboek bij de vaststelling van de duur van de
verjaring enige inspiratie hebben gezocht bij genoemde ontwerpen, met namewat de termijn van vijftien jaar betreft.

Ook met betrekking tot de aanvang van de verjaring, te weten 'het oogenblik
dat de misdaad bedreven  is 7 1'  doen de ontwerpen modern  aan.  In elk geval
weken zij op dat punt sterk af van het destijds onder de vigeur van de Codes van
1791 en An IV in Frankrijk bestaande stelsel. Maar misschien heeft men hier ook
de tot dusver bestaande traditie willen handhaven; zoals we hiervoren reeds
hebben gezien, was men voordien immers ook de opvatting toegedaan dat - voorzover er verjaringsregelingen bestonden - de verjaring begon te lopen met het
plegen van het feit.

Bij vergelijking van de Code van  1808 met het Crimineel Wetboek valt op datin laatstgenoemde de stuiting van de verjaring niet of nauwelijks is geregeld;
ingevolge art. 380 loopt de verjaring immers 'ongestoord, zoo lang de persoon.

62: OLW-1801 biz. 93.
63.  In het OLW-1801 was nog bepaald dat'het recht van verjaaring niet te staade kan koomen' aan
hem 'die zich aan opzettelijke en grove misdaaden teegen de volkomene rechten der bijzondere
burgers gerigt schuldig maakt, als moord, vergiftiging, brandstigting, huisbraak, geweldadige enzwaare dieverij, en zodanige andere misdrijven als met de genoemde gelijk staan': biz. 257 juncto 268,
vgl. ook biz. 93.
64  OLW-1804 biz. 195, vgl. ook blz. 203.

Tevens verviel de bepaling 'geene verjaring baat zulke booswichten, die in het bedrijven vanmisdaden volharden en over de laatstbedrevene binnen den tijd der verjaring vervolgd worden'
(OLW- 1801  biz. 258, OLW-1804 blz. 90), aangezien men deze regel zag 'als eene uitzondering in zigbevattende op de algemeene regelen over de verjaring, welke als nutteloos en bedenkelijk is be-
schouwdt': OLW-1804 biz. 90.
65.  O.a. mishandeling omvattend. OLW-1804 blz.  275.
66.  OLW-1804 biz. 313.
67. OLW-1804 biz. 317.
68.  Vergelijkbaar met het huidige art. 249 Sr. OLW-1804 blz. 335.
69. OLW-1804 blz. 338.
70.  OLW-1804 blz. 301.
71. OLW-1801 biz. 257; OLW-1804 biz. 89.
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welke schuldig mogt zijn aan het misdrijf, niet is in regten betrokken'. Over wat
er nadien geschiedde, bijv. de aanvang van een nieuwe verjaringstermijn in welke
mogelijkheid de Code voorziet, zweeg het Crimineel Wetboek. Ook op dit punt
stemde het overeen met de Ontwerpen-Lijfstraffelijk Wetboek die bepaalden dat
het delict in de regel na vijftien jaar verjaard was, indien de dader gedurende die
periode 'onbeklaagd72'was gebleven. Deze hoedanigheid werd nader omschre-
ven als 'de zoodanige wordt ten dezen onbeklaagd gehouden, tegen wien geene
rechtsingang door den rechter is verleend'.73

Ook treffen we in die Ontwerpen, gelijk ook bij het Crimineel Wetboek het
geval is, geen regels aan die de tenuitvoerlegging van de straf aan beperkingen
onderwerpen.

De hier aan de orde gestelde punten omvatten de gehele verjaringsregeling van
de Ontwerpen van  1801  en  1804; in sommige van die punten valt de overeen-
komst met het latere Crimineel Wetboek op, bijv. de duur van de termijnen, de
gebrekkige regeling c.q. het ontbreken van de stuiting, de afwezigheid van regels
aangaande de strafverjaring. In een aantal andere opzichten wijkt het Crimineel
Wetboek echter weer sterk af van de Ontwerpen, zoals ten aanzien van de invloed
van de leeftijd van de dader op de verjaring, de onverjaarbaarheid van moord, de
nauwkeuriger regeling van de termijnen, de voorziening aangaande het over-
gangsrecht en de uitdrukkelijke bepaling inzake de ambtshalve toepassing van de
verjaring.

7. CONCLUSIE

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er aanwijzingen
bestaan dat men op het terrein van het strafrecht van oudsher rekening heeft
gehouden met de invloed die het tijdsverloop uitoefent. Tot aan de wetgeving die
na de Franse Revolutie tot stand is gekomen, zijn die aanwijzingen echter te
incidenteel en fragmentarisch om de slotsom te kunnen wettigen dat men daarbij
dezelfde regels inachtnam die ons tegenwoordige verjaringssysteem vormen of
dat men bij het in rekening brengen van het tijdsverloop dezelfde motieven
hanteerde die aan het huidige verjaringsinstituut ten grondslag plegen te worden
gelegd.

In elk geval hebben we geconstateerd dat er ten aanzien van de vormgeving
van de uitwissende werking van de tijd in de loop der eeuwen talloze veranderin-
gen hebben plaatsgevonden, zodat er op dit terrein amper van historische
continuiteit kan worden gesproken. Heel duidelijk treedt dit aan het licht bij de
snelle, ingrijpende en onderling sterk verschillende wijzigingen die zich in de
Franse wetgeving tussen  1791  en 1808 voordeden.

Dit alles betekent dat we bij de bestudering van het hedendaagse verjaringssys-
teem geen rechtstreeks toepasbare resultaten van historisch onderzoek kunnen
gebruiken, althans niet voorzover dit onderzoek betrekking heeft op de tijd

72.  In het OLW-1801 (blz. 257) 'onbezaakt' genoemd.
73. OLW-1801 biz. 257; OLW-1804 biz. 88.
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liggend voor de Franse Revolutie. Niettemin heeft het voorafgegane hoofdstuk
zin, omdat daarin tot uiting komt dat het verschijnsel van de verjaring al heel oud
is; in zoverre kan het tevens gezien worden als een soort inleiding op het
onderwerp dat in deze studie nader zal worden onderzocht. Tevens geeft het enig
inzicht in de verschillende manieren waarop in het verleden de invloed van de tijd
in een juridisch kader is gegoten, hetgeen zijn nut kan hebben bij het denken over
de wijze waarop de verjaring thans is geregeld.
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HOOFDSTUK 2

Verklaring der verjaring

1. TERREINVERKENNING

1.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 is gepoogd enig inzicht te geven in de historische achtergrond van
de verjaring. Aldaaris reeds gewezen op het verschijnsel dat de invoering na 1791
van een algemene verjaringsregeling enerzijds een continuering betekende van de
bestaande praktijk met betrekking een beperkt aantal delicten welke praktijk
voornamelijk steunde op incidentele wettelijke voorzieningen en op de jurispru-
dentie, doch anderzijds in zoverre een breuk met het verleden vormde dat de
verjaring toen voor alle delicten werd ingevoerd en dat de verschillende verja-ringsregels pas toen hetzij werden vastgesteld, hetzij gepreciseerd. Ook is daar al
gewezen op de argumentatie waarop dit geheel van regels steunde. Het motief om
de uitdovende werking van het tijdsverloop in rechte te erkennen - zo blijkt uit
de  ontstaansgeschiedenis  van de Code d'instruction criminelle van  1808 - was
voornamelijk gelegen in de veronderstelling dat de maatschappelijke rust waar-op door het delict inbreuk was gemaakt, na verloop van tijd zou terugkeren
alsmede dat de dader gedurende de tijd dat hij niet werd vervolgd, onderhevig
zou zijn aan een kwellende onzekerheid omtrent zijn lot en aldus voldoende
gestraft zou worden. Daarnaast werd ook de bemoeilijking van de bewijslevering
als motief genoemd.

Deze argumentatie is later herhaald toen het in de door Frankrijk bezette
landen kwam tot invoering van eigen verjaringsregelingen die in de praktijk veel
gelijkenis bleken te vertonen met het systeem van de Code. Daarmee zou het
antwoord op de vraag die in de Inleiding is gesteld, namelijk waar6m verjaren
strafbare feiten en straffen, gegeven kunnen zijn. Er zijn echter meer gezichtspun-
ten die de aandacht verdienen.

Allereerst is het in de meeste landen niet gebleven bij het min of meerklakkeloos overnemen van het grote Franse voorbeeld. In later tijd heeft men
zich vaak gezet aan het scheppen van eigen, meer nationale wetboeken. Bij de
vaststelling van de daarin opgenomen verjaringsregelingen heeft men zich dan
ook rekenschap kunnen geven van de tekortkomingen van de argumentatie van
1808 waarop in de literatuur was gewezen, waarbu meer en andere argumenten
werden aangevoerd die voor de verjaring pleiten. In dit licht bezien verdient ook
de totstandkoming van onze eigen verjaringsregeling aandacht, aangezien zij in
haar huidige vorm pas van 1881 dateert. Onderzocht zal dienen te worden welke
gronden in 1881 zijn aangevoerd ter verdediging van de verjaring. Daarnaast zal
aan de orde moeten komen of en in hoeverre de Nederlandse strafrechtsweten-
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schap zich met de toen naar voren gebrachte motieven heeft kunnen verenigen.
Bij de bestudering van de buitenlandse verjaringsregelingen valt het op, dat zij

onderling een grote diversiteit vertonen. Deze constatering doet de veronderstel-
ling opkomen, dat het tijdsverloop niet iets is dat op het terrein van het strafrecht
min of meer automatisch tot op zekere hoogte tot gelijke uitkomsten dwingt.
Daarmee rijst de vraag of en in hoeverre zulks samenhangt met de gronden die
voor de betreffende verjaringsregeling zijn aangevoerd en meer in het algemeen
hoe men in het betrokken land tegen de vigerende verjaringsregeling aankijkt.

Hangen de voorgaande onderwerpen nog samen met de vraag welke argumen-
ten pleiten voor het in enigerlei opzicht erkennen van het uitdovend effect van het
tijdsverloop, heel anders ligt dit bij de afschaffing van de verjaring bij oorlogs-
misdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Bij dat onderwerp raken we
kennelijk aan de grenzen van de extinctieve werking van de tijd. Het komt mij
voor dat juist die grenzen ons veel kunnen leren over de betekenis van die
werking.

Een betoog over een dergelijk scala van onderwerpen vereist enige structuur.
Begonnen zal worden met de opvattingen in Nederland over de verjaring,

waarbij achtereenvolgens een overzicht zal worden gegeven van de argumenten
waarvan de wetgever zich heeft bediend en die welke in de literatuur worden
genoemd. Daarna komen in vogelvlucht enkele buitenlandse stelsels aan de orde,
waarbij de nadruk gelegd zal worden op typerende eigenaardigheden en alge-
meen aanvaarde standpunten. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de
gronden voor de verjaring die zijn aangevoerd in het kader van het ontwerp-
Beneluxverdrag tot unificatie van de verjaringsregels. Tenslotte zal worden
ingegaan op de motieven die hebben geleid tot opheffing van de verjaring bij
oorlogsmisdrijven etc.

Aan het eind van de behandeling van deze onderwerpen zal een samenvatting
worden gegeven van alle argumenten die voor en tegen het rekening houden met
het tijdsverloop door middel van 66n algemene verjaringsregeling pleiten. Die
samenvatting vormt tevens het uitgangspunt voor onderdeel 2, waarin ieder
argument afzonderlijk op zijn houdbaarheid als grondslag voor die ene regeling
zal worden onderzocht. Voor een goed begrip zij er nu al op gewezen dat in dat
onderdeel gewerkt zal worden met het onderscheid tussen enkelvoudige en
meervoudige verklaring van de verjaring, waarbij de laatste ook wel kan worden
aangeduid met 'verenigingstheorie'.

De enkelvoudige verklaring gaat uit van 66n argument als grondslag van de verjaring: bij
de meervoudige verklaring of verenigingstheorie wijst men meerdere argumenten aan.

Deze terminologie zal ook in dit onderdeel hetwelk in essentie het materiaal
bevat dat in onderdeel 2 kritisch getoetst zal worden. reeds worden aangehou-
den.
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1.2 De Nederlandse wetgever

Bij de invoering van het Wetboek van Strafvordering van  1838 is - evenals dat
het geval was bij de vaststelling van zijn voorganger, de Code d'instruction
criminelle - op meerdere argumenten een beroep gedaan ter onderbouwing van
de verjaring.

Zo voerde de regering aan: 'De verjaring van de vervolging van misdrijven mag geacht
worden te zijn in het belang der maatschappij. Zoodanige vervolgingen zijn, na verloop van
zekeren tijd, doorgaans zonder doel; men kan niet meer goede en deugdelijke, genoeg-
zaam zekere bewijzen bekomen; de rust in de familien wordt gestoord, al het mogelijke
goede van een misschien verbeterd en berouwhebbend leven vernietigd en uitgewischt, en
de toepassing der straf mist grootendeels haar nut en doel' (J.C. Voorduin: Geschiedenis
en  beginselen der Nederlandsche wetboeken,  deel  VII,  2e stuk, Utrecht  1840,  blz.  719-
720).

Het valt op dat bijna bij elk argument een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van
de algemeen-geldigheid ervan Cdoorgaans zonder doel', 'een misschien verbeterd leven','mist grootendeels haar nut'). Het is onopgehelderd gebleven waarom de regering haarvoorstellen inzake de verjaring van een zo relativerende toelichting heeft voorzien. Men
zou daarin een erkenning kunnen zien van de betrekkelijke zwakheid van elk argument
afzonderlijk, welke echter te zamen - ook indien in een concreet geval een ofenkele ervan
niet zouden opgaan - de voorgestelde regeling toch zouden kunnen dragen. Men zou hetanderzijds ook als een uiting van pragmatisme kunnen beschouwen teneinde de voorge-
stelde regeling aangenomen te krijgen, omdat een doctrinair standpunt waarbij de
regering zich vastgelegd zou hebben op 66n motief, andersdenkenden weleens afgestotenzou kunnen hebben.

Een vergelijkbare gang van zaken heeft zich voorgedaan bij de vaststelling vanhet Wetboek van Strafrecht in 1881, waarin de tot dan toe in het Wetboek van
Strafvordering opgenomen verjaringsregels, met wijzigingen, werden overgeno-
men.

In de Memorie van Toelichting bij het nieuwe wetboek staat: 'De verjaring der strafvorde-ring berust () op twee gronden: eensdeels de verflaauwing der herinnering aan het
gebeurde, het allengs insluimeren van het publiek geweten dat eindelijk geen straf meer
vordert, anderdeels het allengs moeielijker ja onmogelijk worden van het bewijs' (H.J.Smidt: Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, deel I, 2e druk, Haarlem 1891. biz.
522).

Daarnaast speelde kennelijk ook een rol het argument dat het inmiddels doorgemaakteleed als een surrogaat kan dienen voor de niet ondergane straf. Bij de bepaling van de duurder verjaringstermijnen merkte de regering namelijk op dat een zekere evenredigheid
tussen de op het feit gestelde straf en de verjaringstermijn gewenst was 'opdat hij die zichdoor de vlugt aan de hand der justitie onttrekt, langer uit de nederlandsche maatschappijverwijderd blijve dan de gestrafte. Zijne vrijwillige ballingschap moet in den regellangduriger zijn dan het maximum der tegen het hem ten laste gelegde misdruf bedreigde
straf (Smidt, a.w. blz. 510).

Dit alles vatte de regering samen in de stelling dat 'de tijd op zich zelf in het publiek
belang de strafvervolging doet verjaren', waaraan zij toevoegde dat gelet op dit uitgangs-
punt in de verjaring niet een instrument mocht worden gezien om een te weinig actief
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Openbaar Ministerie 'af te straffen' of om een stilzwijgende afstand van het vervolgings-
recht in rechte vast te stellen: 'in strafzaken heeft de verjaring niets gemeen met eene poena
negligentiae, noch met vermoedelijken afstand van recht' (Smidt, a.w. biz. 517).

Zowel in 1838 als in 1881 bediende de wetgever zich derhalve van een meervoudi-
ge verklaring van de verjaring, voornamelijk steunend op de volgende argumen-
ten:
a.  het verminderen van de strafbehoefte in de maatschappij, b. problemen bij de
bewijslevering, en c. het op andere wijze gestraft zijn van de dader; afgewezen
werden in  1881 als argumenten:  1. de verjaring als sanctie op dadenloosheid van
het Openbaar Ministerie en 2. de verjaring als verwezenlijking van de veronder-
stelling dat afstand is gedaan van het vervolgingsrecht.

1.3 De Nederlandse literatuur

In vergelijking met de meer moderne literatuur zijn de oudere schrijvers in de
regel nogal uitvoerig in hun verklaring van het fenomeen der strafrechtelijke
verjaring.

Zo noemi De Bosch Kemper de verjaring een instituut dat verhindert dat na
ommekomst van de verjaringstermijn 'de rust der huisgezinnen' wordt ver-
stoord.

Daarnaast noemt hij als voordelen: 'dat na een lang tijdsverloop de misdadiger, die zijne
daad niet herhaalde, kan geacht worden zich verbeterd te hebben: dat de onzekerheid
omtrent de vervolging, in het belang der algemeene rust, na eenigen tijd behoort op te
houden: dat eene veroordeeling, wanneer de misdaad vergeten is, geen indruk meer
veroorzaakt, enz.' (J. de Bosch Kemper: Wetboek van Strafvordering, deel III, Amster-
dam 1840, biz. 616).

Ook bij De Pinto treffen we een scala van motieven aan ter verklaring van de
verjaring.

'Na een lang tijdsverloop, wanneer het misdrij f vergeten is, wordt de vervolging moeije-
lijk, dikwijls onmogelijk en de straf doelloos, de bewijzen, zoowel van schuld als van
onschuld, zijn veelal verloren gegaan, en een behoorlijk onderzoek is niet meer mogelijk;
de straf heeft geen heilzamen invloed meer, indien zij niet zoo spoedig mogelijk op het
misdrijf volgt, en de misdadiger, die gedurende een geruimen tijd ongestraft is gebleven,
zonder in andere misdrijven te vervallen, heeft zich waarschijnlijk verbeterd, en is voor de
maatschappelijke orde en rust niet gevaarlijk meer; terwijl eindelijk de rust van de
maatschappij zoowel als van de famillies en de ingezetenen ook vordert, dat er eenmaal
een einde aan regterlijke vervolgingen zij, en dat men niet gedurende zijn gansche leven
blootgesteld blijve aan vervolgingen wegens misdrijven, die men vele jaren geleden zou
gepleegd hebben, waarover men echter nooit is lastig gevallen, en waartegen men zich
thans misschien niet behoorlijk meer kan verdedigen. Dit zijn de voorname redenen, die
het middel van verjaring ook voor strafzaken hebben doen aannemen, waarvan wei de
eene meer gegrond is dan de andere, maar welke allen te zamen aantoonen, dat de
verjaring in strafzaken even weinig kan worden gemist als in burgerlijke zaken' (A. de
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Pinto: Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering, 2e druk bewerkt door A.A. de
Pinto, Zwolle 1882, biz. 681-682).

In beide citaten zien we een groot aantal argumenten voor de verjaring worden
opgevoerd, waarbij geen van beide schrijvers aan een ervan de voorkeur geeft:
integendeel: De Pinto verklaart uitdrukkelijk dat van de opgesomde redenen de
ene meer gegrond is dan de andere, maar dat ze te zamen de verjaring kunnen
verklaren. Ook hier kan derhalve met reden worden gesproken van meervoudige
verklaringen van de verjaring.

Na de invoering van het Wetboek van Strafrecht vinden we in de literatuur
weinig nieuwe gezichtspunten meer die voor de verjaring als rechtinstelling
pleiten. In de meeste gevallen volstaan de schrijvers van hand- en leerboeken met
het citeren van de argumentatie van de Memorie van Toelichting, zonder daar-
aan nog iets toe te voegen of op de geldigheid daarvan af te dingen.1

Maar er zijn uitzonderingen. Zo kan worden gewezen op de opvatting van
Gewin die op grond van de door hem aangehangen, bijbels getnspireerde vergel-
dingsleer tot een principiele afwijzing van de verjaring kwam.

'Voor verjaring is in het strafrecht geen plaats. Door het plegen van een stralbaar feit
wordt het recht en de plicht van de overheid geboren, om op te treden ter handhaving van
de Goddelijke rechtsorde. Ze dient te straffen, waar straf verdiend is, ze draagt het zwaard
niet tevergeefs. Een dergelijke plicht, in het Goddelijke bevel gegrondvest, kan niet door
enkel verloop van tijd worden te niet gedaan. Zoolang hij zich nog binnen het bereik van
de aardsche gerechtigheid bevindt, verjaart het door iemand gepleegde feit, hoelang dit
moge geleden zijn, niet. Eerst na het overlijden des daders mag worden aangenomen, dat
de door hem gepleegde daad uit den kring der aardsche gerechtigheid in dien der
hemelsche is overgegaan' (B. Gewin: Beginselen van strafrecht, 2e druk, Leiden 1913. biz.
323).

Ook de criminalisten die zich rekenden tot de Moderne Richting, hier te lande in
het bijzonder G.A. van Hamel, konden niet zonder meer instemmen met een
verjaringssysteem zoals dat in het Wetboek van Strafrecht is geformuleerd,
aangezien dat niet de garantie biedt dat de rechtsorde steeds voldoende beveiligd

1.  Zie bijv. W. Zevenbergen: Leerboek van het Nederlandsche strafrecht. decl I, Groningen-Den
Haag 1924, blz. 452, D. Simons: Leerboek van het Nederlandsche strafrecht, bijgewerkt door W.P.J.
Pompe. deel I. Groningen-Batavia 1937, biz. 359; J.M. van Bemmelen-W.F.C. van Hattum: Hand-
en leerboek van het Nederlandse strafrecht, deel I, Arnhem-'s-Gravenhage 1953, biz. 564 en 576;
H.B. Vos: Leerboek van Nederlands strafrecht, Haarlem 1950, biz. 337.

De meer recente leerboeken op het terrein van het strafrecht vermelden niets over de verjaring
(bijv. W.C. van Binsbergen: Inleiding Strafrecht, Zwolle 1976: N.D. J6rgen C. Kelk: Strafrecht met
mate. Alphen aan den Run 1974) of volstaan met het noemen van de wettelijke regels (bijv. J.M. van
Bemmelen: Ons Strafrecht, deel I, Alphen aan den Rijn 1979, biz. 72 en 167; Ch.J. Enschedd-A.
Heijder: Beginselen van strafrecht, Deventer  1978,  blz.  112,128  en  162.  Alleen de uitgebreidere
werken van Hazewinkel-Suringa/Remmelink en Noyon-Langemeijer-Remmelink sommen daarne-
vens ook de meest bekende argumenten ter verklaring van de verjaring op: D. Hazewinkel-Suringa:
Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, 8e druk bewerkt door J. Remmelink. Alphen
aan den Rijn  1981, biz. 475 en T.J. Noyon-G.E. Langemeijer: Het Wetboek van Strafrecht, 7e druk
bewerkt door J. Remmelink, Arnhem, ad art  70.
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is, met name niet tegen personen die een min ofmeer permanente bedreiging voor
die rechtsorde kunnen opleveren.

Dit bracht Van Hamel ertoe aan de ene kant rekening te houden met de'macht des tijds
vermits immers een vervolging en bestraffing na ettelijke jaren te zeer in nieuw gevestigde
toestanden zouden ingrijpen, met dikwijls twijfelachtig nut; wat de vervolgingsverjaring
betreft, ook met onzekeren uitslag. Maar dan ware toch naast zulk een algemeenen regel
van verjaring eenige onverjaarbaarheid als uitzondering zeer aannemelijk; m.i. uit drieEr-
lei gezichtspunt: onverjaarbaarheid der vervolging wegens sommige zeer zware misdrij-
ven; onverjaarbaarheid der vervolging van professioneele misdadigers (zware recidivis-
ten); onverjaarbaarheid der maatregelen van repressie die het karakter dragen van
opvoeding, verbetering of beveiliging' (G.A. van Hamel: Inleiding tot de studie van het
Nederlandsche Strafrecht, 4e druk bewerkt door J.V. van Dijck, Haarlem-'s-Gravenhage
1927, biz. 592).

Ook vanuit andere hoek is wel verzet aangetekend tegen de huidige verjaringsregels, in
het bijzonder wat betreft de verjaring van zware delicten die ook na een reeks van jaren
'n6g zedelijke verontwaardiging en afgrijzen' wekken (aldus J.M. van Bemmelen: Moord
en verjaring, in: Op de grenzen van het strafrecht, Haarlem 1955, biz. 134). Hij wijst in dit
verband ook op 'wat de criminologie ons leert', met name dat een bepaalde psychische
structuur praedisponeert tot het steeds maar weer plegen van bepaalde soorten delicten.

Tenslotte leggen enkele schrijvers verband tussen de verjaring en Vrij's leer van
de subsocialiteit. Nu is men het er weI over eens dat het te ver gaat om de
subsocialiteit naast de wederrechtelijkheid en de schuld aan te merken als derde
voorwaarde voor strafbaarheid. Maar tevens is men van oordeel dat een instituut
als de verjaring wezenlijke samenhang vertoont met de subsociale werking van
het delict.2

Onder meer Van Veen heeft herhaaldelijk op hun onderlinge relatie gewezen. Zo schreef
hij in 1952 (De betekenis van het 'subsociale' voor het straffen en het strafrecht, in:
Tijdschrift voor strafrecht, 1952 (deel LX1) blz. 134): 'De verjaring als instituut wordt
beter te begrijpen, wanneer wij het in verband brengen met de het subsociale bestrijdende
taak van het strafrecht. Reeds leerde ons de berechting van de oorlogsmisdhden in de
afgelopen jaren opnieuw, welk een wezenlijke betekenis voor de strafmaat het verloop van
jaren tussen het plegen en het berechten van een strafbaar feit heeft. Van waar die
betekenis? De strafrecht-theorie heeft het antwoord tot nu toe niet duidelijk kunnen

4 aangeven. De onrechtmatigheid noch de schuld vermindert of verandert met dit verloop
vanjaren. Wat echter wei verandert is de subsociale invloed. Die neemt vanjaar totjaar af.
De omgeving van de dader en de slachtoffers vergeten het delict. De wond aan de
rechtsorde toegebracht groeit dicht. Daarmee vermindert tevens de behoefte van de
rechtsgenoten aan het straffen van de dader. Aldus komt er een ogenblik, waarop het de
rechtsorde meer schaadt de herinnering aan het gepleegde misdrij f op te rakelen dan het
delict ongestraft te laten'.

In het licht van het door Belinfante verrichte onderzoek kan men zich overigens
afvragen of de mitigerende invloed van het tijdsverloop op de berechting van oorlogsmis-
drijven zoals door Van Veen toen werd aangenomen. niet op een vertekening van de
werkelijkheid berust. Belinfante is namelijk tot de conclusie gekomen dat behoudens

2. Vgl. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, biz. 188.
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enkele uitschieters - zoals  de  aan Max Blokzijl voltrokken doodstraf - in soortgelijke
gevallen geen significant lichter worden van de straffen in het verloop van de tijd valt te
constateren en dat voorzover de neiging daartoe al bestond bij de tribunalen en de
bijzondere gerechtshoven, de hogere instanties die neiging weer onderdrukten met een
verhoging van de straf. (Zie: In plaats van bijltjesdag, Assen 1978, biz. 506).

Overigens was Van Veen de eerste om te erkennen dat zijn argumentatie bij de
oorlogsmisdrijven minder afdoende was gebleken dan hij in 1952 aannam, maar voor het
overige bleef hij in zijn inaugurele rede van 1969 (De strafals instrument, Assen 1969, biz.
7) bij zijn opvatting dat er niet meer gestraft wordt als het delict is verjaard, 'omdat het
leven verder is gegaan en omdat het maar beter is voor de inmiddels anders geworden
samenleving geen oude koeien uit de sloot te halen. De verontwaardiging en het gevoel
van onveiligheid door het delict veroorzaakt, worden minder met het verlopen van de
jaren. Daarvan geeft de justitie zich rekenschap'.

In 1980 (Over het kwaad der lopende vonissen, in: RM Themis, blz. 119) beklemtoonde
hij wederom dat 'naarmate de tud verstrijkt het straffen en het tenuitvoerleggen van
straffen minder zinvol wordt'.

En  in 1983 tenslotte (lets over undue delay en verjaring,  in:  Bij deze stand van zaken
(Melai-bundel), Arnhem  1983, blz. 539) herhaalde hij de koppeling tussen de verjaring en
de subsocialiteit, daarin tot uiting komende 'dat de straf sterk tijdgebonden is en dat de
strafbehoefte van de samenleving globaal gesproken afneemt door het verstrijken van de
tijd en het veranderen van de omstandigheden. Voorzover het straffen functioneel is moet
het straffen daarop reageren'. Daarnaast voerde hij in dit opstel ook de problemen bij de
bewijsvoering aan indien niet binnen redelijke korte termijn na het delict een vervolging
wordt ingesteld in verband waarmee hij speciaal wees op de ervaringen die in de jaren '70
zijn opgedaan bij de berechting van de oorlogsmisdrijven uit de Tweede Wereldoorlog.

Bij de beantwoording van de vraag of de plaatsing van de verjaring in de sleutel van de
subsocialiteit nieuwe gezichtspunten oplevert dienen we ons allereerst af te vragen wat
onder subsocialiteit moet worden verstaan. Naar de woorden van Vrij doelde hij daarmee  *
op een verzamelbegrip voor vier sociaal-psychologische beroeringen die het gevolg
kunnen zijn van een delict, te weten: herhalingsdrang van de dader, onvoldaanheid van
het slachtoffer, navolgingsneiging van derden en ontdaanheid van vierden. De functie van
het strafrecht en m.n. de straf is nu om deze beroeringen zo goed mogelijk ongedaan te
maken. Vertaald in meer klassieke termen betekent dit dat men van de straf hoopt en
verwacht dat zij speciaalpreventief werkt (de beteugeling van de herhalingsdrang van de
dader), maar tegelijk ook generaal-preventief. Laatstgenoemde werking van de stra f staat
dan in het teken van de conflictoplossing tussen dader en slachtoffer (waarbij de straf het
ressentiment van het slachtoffer compenseert) en die tussen dader en samenleving (het
wegwerken van het rechtstrauma bij vierden) alsmede in het teken van de afschrikking
(het neutraliseren van de delictsinductie). (Vgl. M.P. Vrij: Ter Effening, (afscheidscollege
1947), en Zum Problem der Strafaussetzung, beide opgenomen in: Verzameling uit zijn
geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie, Zwolle 1956)

Wanneer men nu aanneemt dat de macht van de tijd in staat is om in dit opzicht de
functie van de straf over te nemen, komt men uiteindelijk uit bij de reeds genoemde
opvatting van de wetgever dat vervolging en bestraffing op een gegeven moment nutteloos
worden, zij het dat voormelde theorie door zijn analyse van de functie van de straf deze
opvatting van inhoudelijke argumenten voorziet.

Samenvattend kunnen we stellen dat de Nederlandse schrijvers in het algemeen
de geldigheid van de argumenten van de wetgever van 1881 onderschrijven en
zich daarmee achter een meervoudige verklaring van de verjaring scharen. Het

33



beroep op de leer der subsocialiteit lijkt op het eerste gezicht een nieuwe
benadering te geven, doch blijkt bij nader inzien samen te hangen met de aan de
straf toegekende speciaal en generaal-preventieve werking, welke met enige
goede wil ook al in de motieven van de wetgever valt te lezen. Het enige verschil
van mening vormt in feite de vraag ofzware misdrijven aan verjaring onderhevig
behoren te zijn.

Als ik het goed zie is Gewin alleen blijven staan in zijn opvatting dat verjaring uit den boze
is. Zelfs in eigen kring vond hij geen medestanders. Vgl. D.P.D. Fabius: De doodstraf.
1906, biz.  73 die het instituut der verjaring koppelt aan de beperkingen die aan de
handhaving van de aardse gerechtigheid zijn gesteld: voor God mogen duizend jaar zijn
als  Btn  dag  (Psalm  90:4)  en  voor  Zijn  oog  moge  een  daad - zelfs voor eeuwen
bedreven - nog even vers zijn als die van het laatste ogenblik van het bestaan der aarde,
zulks neemt niet weg dat de aardse justitie rekening zal moeten houden met de menselijke
beperktheid, met de verzwakking van de indruk door het kwaad gemaakt, met de
verslapping van het rechtsbesef na en door verloop van de tijd

Een goede samenvatting van de heden ten dage heersende leer schijnt mij Remmelink te
geven. waar hij als gronden van de verjaring aanvoert:

'In  1886 is dit instituut in onze wet opgenomen met argumenten, welke zich bewegen
rondom het alles uitwissende van de tijd, die immers zowel de indruk van de misdrijven
doet vervagen alsook de sporen die zij nalaten. Zijn de daden zel f vergeten, dan zal geen
drang naar vergelding, noch de behoefte aan speciale of generale preventie vervolging en
bestraffing eisen. Zou de herinnering aan de wandaden nog weI leven, dan kunnen
bewijsmoeilijkheden het voldoen aan de zoeven genoemde verlangens verhinderen. Het
veel gehoorde argument, dat de misdadiger door de lange jaren van onrust en balling-
schap zijn straf toch al heeft ondergaan. is niet in de MvT te vinden.3 Het is ook niet
steekhoudend. De delinquent kan hier of elders zijn doorgegaan met zijn kwade praktij-
ken en het feit, dat hij niet werd gevonden. eenvoudig aan het toeval te danken hebben.

Dat bu lichte feiten na enige jaren een streep door de rekening gaat, is intussen w61
're u', maar de regeling die na een zeker tijdsverloop ook zware misdadigers buiten iedere
greep van onze strafwet plaatst, vindt nog steeds geen algemene instemming. Toch komt
het ons voor, dat juist het mense'Uke element in ons strafrecht eist. dat wu bereid moeten
zijn op een gegeven ogenblik een streep onder een zaak te zetten. Dat geldt 'eerder' voor
lichte feiten dan voor zware delicten, maar ook wat de laatste betreft gebieden eerlijkheid
en bescheidenheid ten slotte te berusten. Punire non (semper) necesse est. Ook hier heelt
het tijdsverloop de wonden van de rechtsorde'. (Hazewinkel-Suringa/Remmelink, blz.
475).

1.4 Opvattingen in het buitenland

Bij de bestudering van de buitenlandse literatuur over de verjaring valt het op,
dat nagenoeg alle beschouwingen sterk gekleurd zijn door het al of niet bestaan
van een verjaringsregeling in het land van de schrijver en in het bevestigende
geval door de inhoud van die regeling. Met andere woorden: als de schrijver zelf
gewend is aan een strafrechtelijk systeem waarin de verjaring bij wet is geregeld,

3.  Gelijk uit hetgeen hiervoren reeds is betoogd volgt, berust dit m.i. op een minder juiste lezing van
de Memorie van Toelichting.
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dan treft men argumenten aan die deze instelling pogen te onderbouwen al dan
niet vergezeld van argumenten die eventuele nadere ontwikkelingen op het
terrein van de rechtspraak beogen te verklaren. Kent het land van de schrijver
echter de verjaring niet als wettelijk geregeld instituut, dan stuit men op redene-
ringen die het ontbreken van deze voorziening proberen op te helderen.

Dit verschil springt het meest in het oog, wanneer we het Engelse recht
vergelijken met dat van andere Europese landen, maar ook wanneer we de
opvattingen in verschillende continentale landen over het functioneren van de
betrekkelijke verjaringsregelingen naast elkaar leggen.

De Engelse handboeken over strafrecht en strafprocesrecht plegen vrij weinig
aandacht te besteden aan de verjaring. Men volstaat meestal met de constatering
dat het tijdsverloop op het terrein van het strafrecht niet van belang is, tenzij de
wet uitdrukkelijk anders bepaalt. 4 In een tiental wetten is dit geschied en daarin
treft men dan ook regels aan met betrekking tot 'limitations by time'.

De opvatting dat strafbare feiten in beginsel niet onderhevig zijn aan enigerlei
vorm van verjaring, wordt verdedigd met een beroep op het principe 'the King
can do no wrong'. Gelet op het processuele uitgangspunt dat elke vervolging,
ook als zij uitgaat van een particulier, wordt gevoerd in naam van de Kroons,
leidt dit principe ertoe dat eventueel tijdsverloop - al dan niet als gevolg van
nalatigheid aan de zijde van de vervolging - niet kan worden tegengeworpen aan
de vervolgende instantie.

Met hun sterke voorkeur voor het gebruik van Latijnse adagia plegen de
Engelse schrijvers deze stand van zaken treffend aan te duiden met de spreuk
'nullum tempus occurit regi'.6 Het in dit adagium verwoorde uitgangspunt geldt
in volle omvang voor de feiten die naar common law strafbaar zijn. Als bewijs
voor de juistheid van de stelling dat verjaring van die feiten uitgesloten is,
verwijst men dan naar enkele precedenten welke die juistheid duidelijk aantonen.

Alszulke wel heel krasse gevallen zijn de geschiedenis ingegaan de strafzaken tegen Horne
( 1759), Wall ( 1802)', Shippey (1871) en Appleton (1905), die allen wegens moord ter dood
werden veroordeeld hoewel de respectieve misdrijven 35 jaar,  19 jaar, 30 jaar en 23 jaar
tevoren waren begaan.

Ook  wijst  men  in dit verband  nog op een  zaak  uit  1863  toen  er een vervolging werd
ingesteld terzake van diefstal van een pagina uit een parochieregister welke 60 jaar tevoren
had plaatsgevonden.

4.  Zie  omtrent  een en ander: Kenny: Outlines of criminal  law.  ed.   1952  by  J.W. Cecil Turner,
Cambridge, biz. 443; R. Cross-Ph.A. Jones: An introduction to criminal law, Londen 1968. biz. 277:
Harris: Criminal law, 22e ed. by I. McLean en P. Morrish. Londen 1973, biz. 702.
5. Vgl. Cross-Jones, a.w. blz. 14.
6. Geen enkel tijdsverloop kan tegen de koning worden aangevoerd.
7.   Dezezaak is ook bekend geworden vanwege het causaliteitsprobleem dat zich voordeed. Wall was
namelijk gouverneur van een der kolonieen en hij had uit dien hoofde een soldaat het niet toegestane
aantal van 800 zweepslagen laten toedienen, hetgeen diens dood ten gevolge had, welke echter mede
veroorzaakt was doordat het slachtoffer na de geseling - wellicht ter verzachting van de pijn doch in
zijn toestand met fataal gevolg - alcoholhoudende drank tot zich had genomen. Het daarop geba-
seerde verweer kon Wall evenwel niet baten. Zie Glanville Williams: Textbook of Criminal Law.
Londen 1978, biz. 345.
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Het ontbreken van verjaringsregels in het commune Engelse strafrecht wekt verbazing.
Immers, het procesrecht is streng accusatoir van aard, een instelling als ons Openbaar
Ministerie ontbreekt en in theorie kent men nog altijd het instituut van de 'private
prosecution' ofwel de vervolging aangespannen door een particulier (meestal de gelae-
deerde), zij het dat in de praktijk de daadwerkelijke vervolging door de politie wordt ter
hand genomen. Deze historisch zo gegroeide situatie zou de veronderstelling kunnen doen
postvatten, dat juist in een dergelijk systeem regels zouden gelden die de mogelijkheid tot
vervolging aan banden zouden leggen, met name ook omdat de rechtspositie van de
verdachte in het Engelse strafproces met veel waarborgen is omkleed. Op grond hiervan
zou men mogen verwachten dat het de ene particulier verboden zou zijn om na jarenlang
stilzitten een ander met een strafvervolging te bespringen.

In het Engelse strafrecht ontbreekt echter die waarborg, terwijl men deze wel aantreft in
de continentale, op meer inquisitoire leest geschoeide rechtsstelsels. Juist daar zou men
hem minder verwachten aangezien in die landen het vervolgingsmonopolie in de regel aan
de overheid is toegekend en het binnen een inquisitoir proces minder voor de hand ligt dat
diezelfde overheid in haar mogelijkheden tot vervolging beperkt wordt.

Kortom, in een accusatoir systeem met veel rechten voor de verdachte zou men eerder

enigerlei regeling van de verjaring verwachten dan in een inquisitoir systeem met in
beginsel weinig rechten voor de verdachte. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. Als
verklaring voor dit merkwaardige verschijnsel zou wellicht kunnen dienen, dat een
inquisitoir stelsel - misschien zelfs uit levensbehoud - eerder behoefte heeft aan regelin-
gen die er gunstig uitzien voor de verdachte, omdat op die manier de overgrote macht van
de staat op zijn burgers wat kan worden gemaskeerd c.q. geneutraliseerd, zodat het
stelsel - met behoud van zijn wezenlijke karakter - gemakkelijker aanvaard kan worden.
Een andere verklaring zou kunnen zijn dat in het inquisitoire systeem het algemeen belang
een veel grotere rol speelt dan in het accusatoire stelsel, waarin partij-belangen vaak de
overhand lijken te hebben. Vanuit deze gezichtshoek ligt het voor de hand dat het
inquisitoire systeem eerder rekening houdt met eventueel tijdsverloop daar een vlotte

vervolging en executie eveneens in het algemeen belang is. In een accusatoir model speelt
dit belang echter veel minder, omdat daar eiser zelf uitmaakt of en in hoeverre men
betekenis toekent aan de factor tijd bij het geldend maken van zijn aanspraken.

Het valt moeilijk te achterhalen of in de praktijk van de juryrechtspraak zoals die zich in
Engeland heeft ontwikkeld het tijdsverloop toch niet meer invloed heeft dan op grond van
het bovenstaande zou mogen worden aangenomen.

Allereerst kan daarbij gedacht worden aan de situatie dat het tijdsverloop ongunstig
heeft ingewerkt op de kwantiteit en de kwaliteit van het bewijsmateriaal, zodat om die
reden een 'not guilty' volgt. Maar het zou ook kunnen zijn dat de jury ook in andere
gevallen tot dit oordeel komt. Te controleren valt dit niet, omdat de gronden van de
beslissing der jury niet worden geopenbaard. Ja zelfs mag de rechter daarnaar niet vragen
als de beslissing ondubbelzinnig is, hetgeen bij een 'not guilty' wei steeds het geval zal
zijn. 8

Als deze veronderstelling zou kloppen, zou dat betekenen dat het tijdsverloop wei
degelijk van belang is, zij het dat de voorwaarden en de rechtsgevolgen niet strikt zijn
geregeld.

In de meeste continentale landen van Europa vormt de verjaring w61 een door de
wet erkende instelling ter voorkoming van vervolging lange tijd na het begaan

8.  Zie Cross-Jones, a.w. blz. 310-311 en Lord Devlin: Trial by jury, Londen 1966, blz. 61 e.v.
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van het delict. In de literatuur erkent men meestal ook het nut van dit instituut en
voor het bestaan ervan voert men in de regel dezelfde argumenten aan als in
Nederland zijn en worden gebezigd, zij het dat de nadruk soms wat anders wordt
gelegd.

Zo wijzen de schrijvers in Frankrjk op'la grande loi de l'oubli', 'la crainte et les
remords 6quivalent A un chAtiment' en 'le ddpdrissement des preuves'.g

Meer dan bij ons en ook elders het geval is, trekken zij echter de deugdelijkheid van deze
argumenten in twijfel. De verklaring daarvoor ligt in het feit dat de verjaringstermijnen
nogal kort zijn (10 jaar bij een 'crime', 3 jaar bij een 'ddlit' en  1 jaar bij een 'contraventi-
on'). Dit leidt ertoe dat men meer dan incidenteel wordt geconfronteerd met de situatie
dat deze motieven aantoonbaar onjuist blijken te zijn. Dat deze twijfel omtrent de
juistheid van de gronden waarop de verjaring is gebouwd, niet tot afschaffing of ingrijpen-
de wijzigingen van de geldende verjaringsregeling heeft geleid, ook niet toen in 1957 de
nieuwe Code de proctdure p6nale werd ingevoerd, valt alleen te verklaren door de
uitholling waaraan de verjaringsvoorschriften steeds hebben blootgestaan. De recht-
spraak heeft namelijk altijd 'une indkniable hostilitd'10 ten aanzien van de verjaring aan
de dag gelegd, hetgeen ertoe leidde dat men waar mogelijk trachtte de aanvang van de
verjaring naar een later tudstip te verschuiven en dat in ruime mate gronden werden
gecre8erd die tot stuiting of schorsing van de verjaring leiden. De facto betekende een en
ander dat de als te kort beschouwde termijnen werden verlengd

Dit wegslijpen van de scherpste kantjes had tot gevolg dat men wei vrede kon hebben
met de verjaring als grond die '!'action publique pour l'application de la peine s'eteint'.
Tegelijkertijd betekende dit dat de traditionele argumenten meer waarde kregen dan zij bij
een strikte toepassing van de wettelijke regels, in het bijzonder van die aangaande de
termijnen, gehad zouden hebben.

De betrekkelijke 'ongevaarlijkheid' van de verjaring, gekoppeld aan de - niet al te
enthousiaste - ondersteuning door de schrijvers, en het besefdat Frankrijk als pionier op
het terrein van de verjaring een naam te verliezen had, hebben er uiteindelijk voor gezorgd
dat de Franse wet nog steeds voorzieningen bevat ten aanzien van de verjaring van
stratbare feiten. 13

De Belgische handboeken zijn vrij kort over de grond van de verjaring: men treft
daarin eigenlijk alleen aan het argument dat het tijdsverloop ervoor zorgt dat
strafbare feiten in de vergetelheid raken en dat onder die omstandigheden
bestrafling nutteloos is. 12

Deze kritiekloze aanvaarding  van  een - in vergelijking  met de buitenlandse
literatuur - zo smalle grondslag voor de verjaring wekt verwondering, zeker wanneer we
ons realiseren dat het Belgische systeem in grote trekken overeenkomt met het Franse.
met als belangrijke uitzondering dat naar Belgisch recht slechts 66nmaal stuiting der

9.  R. Merle-A. Vitu: Traitt de droit criminel, Parijs  1967. biz. 669. G. Stefani-G. Levasseur:
ProcEdure p6nale (Pracis Dalloz), Parijs 1980. blz. 123; P. Bouzat-J. Pinatel: Traitd de Droit Ptnal et
de Criminologie, Tome I: Droit PEnal gundral par P. Bouzat. Parijs 1963. blz. 677.
10.  Merle-Vitu: a.w. biz. 670.
11.  Stefani-Levasseur: a.w. blz.  124.
12.  Zie o.m. J. D'Haenens: Belgisch strafprocesrecht. deel I, Gent 1980, biz. 127 e.v.; C.J. Vanhoudt:
Strafvordering, deel I, Gent-Leuven-Antwerpen-Brussel 1974. biz. 143 e.v.
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verjaring kan plaatsvinden, zodat de verjaring maar in beperkte mate verlengd kan
worden.

Anders dan in Frankrijk laat de Belgische literatuur zich echter niet negatief uit over de
verjaring, in het bijzonder niet over de kortheid van de termijnen, terwijl ook in de
jurisprudentie geen aanwijzingen zijn te vinden die erop zouden duiden dat de verjarings-
voorschriften zo worden uitgelegd, dat ze in feite niet veel betekenis meer hebben.

In Duitsland vindt men in de - vooral wat oudere - literatuur een bonte schake-
ring van verjaringstheorietn, die zich in twee groepen laten verdelen, te weten de
materieelrechtelijke en de processuele.13 De eerste steunen op de opvatting dat
de tijd de gevolgen van het strafbaar feit uitwist en dat daardoor de bestraffings-
behoefte van de samenleving verdwijnt. De processuele verjaringsleren beklem-
tonen daarentegen het belang van het tijdsverloop in het licht van de bewijsleve-
ring of zien in de verjaring een verwerking van het vervolgingsrecht.

Daarbij valt op dat relatief veel schrijvers partij kiezen voor 66n van beide kampen. Dit
verschijnsel hangt samen met de visie die men had op de gevolgen van eventuele wijzigin-
gen van wetgeving die consequenties zouden kunnen hebben voor de verjaring.

De aanhangers van een materieelrechtelijke verjaringsleer kenden aan een dergelijke
wetswijziging terugwerkende kracht toe, ook ten aanzien van de verjaring, terwijl de
processualisten die terugwerkende kracht ontkenden met een beroep op de regels van
procesrechtelijk overgangsrecht.

Lange tijd hadden de eerstgenoemden de wind in de rug omdat de rechtspraak er in het
algemeen van uitging dat bij verandering van wetgeving hetzij ten aanzien van de
verjaringsregels zelfhetzij met gevolgen voor de verjaring, de voor de verdachte gunstigste
voorschriften moesten worden toegepast. In  1942 ging het Reichsgericht echter over tot de
andere partij, later daarin gevolgd door het Bundesgerichtshof.

Van een 'Strafaufhebungsgrund' die tot 'Freispruch' leidt, werd de verjaring daarmee
tot een 'Prozesshindernis' welke in 'Einstellung' (vergelijkbaar met onze niet-
ontvanketijkverklaring) uitmondt.

De situatie is thans zo dat deze richtingenstrijd nog niet geheel is uitgewoed, zij
het dat de zuivere materieelrechtelijke verjaringsleren - mede door de omme-
zwaai in de jurisprudentie - niet veel aanhangers meer tellen. De scheidslijn
loopt momenteel tussen de aanhangers van een zuiver processuele leeff welke
voornamelijk steunt op argumenten die samenhangen met de moeilijkheden die
het tijdsverloop oplevert bij de bewijslevering en de straftoemeting
(en - daardoor - met gevaar voor onjuiste beslissingen) dn de aanhangers van
een   gemengde   leer die behalve   deze ook andere - in het materiele

15recht - wortelende argumenten bezigen.

13. Een uitvoerige bespreking van dit onderwerp is te vinden in: M. Lorenz: Die VerjUhrung im
Strafrechte, Praag 1934, dezelfde: Die VerjUhrung in der deutschen Strafgesetzgebung, Berlijn  1955,
R. Bloy: Die dogmatische Bedeutung der Strafausschliessungs- und Strafaufhebungsgriinde, Berlijn
1976, blz. 180 e.v.
14. Bijv. Strafgesetzbuch: Leipziger Kommentar, deel I, Berlijn-New  York  1974, aant.  6 bij § 66.
15. Bijv. L6we-Rosenberg: Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, deel I,
Berlijn  1976, aant.  79 bij  Einl.  Kap.  12. A. Sch8nke-H. Schr6der: Strafgesetzbuch, Munchen  1982.
biz.  776; H.-H. Jescheck: Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berlijn  1972,  biz.  669.

Bij de bespreking van het transitoire verjaringsrecht zal op deze kwestie nog worden teruggeko-
men; zie blz. 265 e.v.
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In Oostenr#k is sedert  1  januari  1975 een nieuw Strafgesetzbuch van kracht
waarop de Duitse wetgeving, rechtspraak en doctrine grote invloed hebben
gehad.16 Dit heeft echter niet verhinderd dat de Oostenrijkers op het terrein van
de verjaring een volkomen eigen weg zijn gegaan, zowel wat de regeling der
verjaring - ook op meer ondergeschikte punten - als wat het daaraan toegeken-
de karakter betreft. Zo levert naar Oostenrijks recht de verjaring een'Strafaufhe-
bungsgrund'op 1 7, hetgeen reeds blijkt uit het opschrift boven de verjaringsbepa-
lingen: 'VerjUhrung der Strafbarkeit'.

Onder erkenning van de juistheid van de procesrechtelijke argumenten als
bewijsverzwakking na verloop van tijd, etc. geeft men er de voorrang aan het
rechtspolitieke motief'dass das StrafbedOrfnis mit zunehmenden Abstand von
der Tat sowohl in spezial- wie in generalpriiventiver Hinsicht abnimmt. Eine
Einwirkung auf den TUter zur Vermeidung kOnftiger Rechtsbruche erscheint
problematisch, wenn er sich in einer langen seit seiner Tat verstrichenen Zeit
ohnedies wohlverhalten hat; eine Einwirkung auf andere zur Vermeidung glei-
chen deliktischen Verhaltens ist dann kaum Notwendig, wenn die Erinnerung an
die Tat entweder uberhaupt weggefallen oder doch jedenfalls verblasst ist. Noch
eine weitere Ueberlegung kann fur die Einrichtung der Verj8hrung angefuhrt
werden: Es ist heute doch wohl allgemein anerkannt, dass man bei Betrachtung
einer Persdnlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt und viele Jahre spater nur
mehr sehr bedingt von Identittit sprechen kann. In gewissen Sinn trifft nach
langem Zeitablauf eine Unrechtsfolge nich mehr den Menschen, der die Tat
begangen hat'.1 8

Deze argumentatie welke ten nauwste samenhangt met de doeleinden en
derhalve de zin van de straf, leidt ertoe dat 'die Strafbarkeit erlischt' (§ 57 lid 2
StGB), waardoor de oplegging van straffen en van'vorbeugenden Massnahmen'
wordt uitgesloten als aan de door de wet gestelde voorwaarden is voldaan.

Belangwekkend is ook de verjaringsregeling die aan de huidige is voorafgegaan. Tot 1975
kende Oostenrijk namelijk een verjaringssysteem dat sterk afweek van het in andere
Europese landen gebruikelijke en dat tevens op - ten dele - andere argumenten stoelde.

Voor een goed begrip van dat inmiddels a fgeschafte stelsel moeten we terug naar de tijd
van Joseph II. Diens strafwet van 1787 sloot de verjaring uitdrukkelijk uit, doordat zij het
voorschrift bevatte'dass der Verbrecher nach dem Gesetze zu behandeln ist, was immer
fur eine Zeit vom begangenen Verbrechen bis zur Entdeckung verflossen sein mag' (Th.
Rittler: Lehrbuch des Osterreichischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, 2e druk, Wenen
1954, biz. 373).

Bij de invoering  van een nieuw strafwetboek  in  1803  werd deze bepaling enigszins
verzacht. Zo ver als de latere Franse Code d'instruction criminelle ging deze nieuwe
regeling overigens ook weer niet. In hoofdzaak kwam het nieuwe stelsel erop neer, dat de
executieverjaring uitgesloten bleef maar dat de vervolgingsverjaring onder strenge voor-
waarden werd erkend. De belangrijkste punten van de toen totstandgekomen regeling
waren de volgende.

16.  E. Foregger-E. Serini: Strafgesetzbuch, Wenen 1978, blz. 12.
17.   E. Foregger-F. Nowakowski; Strafgesetzbuch (Wiener Kommentar), Wenen 1980. Vorbem.  1
ad Verjahrung; Foregger-Serini: a.w. blz. 116.
18. Wiener Kommentar: t.a.p.
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De voorwaarden waaronder de verjaring werd erkend, betroffen'Bedingungen, welche
die 6ffentliche Vorsicht beruhigen kdnnen' (Rittler, a.w. blz. 373). In dit licht bezien is het
niet verwonderlijk dat de verjaring werd uitgesloten bij delicten waarop de doodstraf was
gesteld, zij  het dat bij dergelijke feiten na verloop van 20 jaar alleen nog maar kerkerstraf
van  10 tot 20 jaar kon worden opgelegd, indien tenminste aan alle overige voorwaarden
voor verjaring was voldaan. Voor de overige delicten golden verjaringstermijnen van 20
jaar bij feiten waarop levenslange kerkerstraf was gesteld tot 3 maanden bij bepaalde
overtredingen.

In het voorgaande liggen reeds twee afwijkingen besloten van het Franse verjaringssys-
teem dat op essentiele punten in grote delen van de rest van Europa is overgenomen, te
weten:
a. de uitsluiting van de executieverjaring
b.  de uitsluiting van bepaaide zware delicten van de vervolgingsverjaring, zulks terwijl de
andere stelsels uitgingen van het principe 'pas de crimes sont imprescriptibles, si graves
soient-ils'.

Een derde, nog opmerkelijker afwijking was dat de verjaring niet vanzelf intrad na het
verstrijken van de in de wet neergelegde verjaringstermijn, maar dat de daaruit voort-
vloeiende straffeloosheid door de dader als het ware verdiend moest worden, doordat hij
aan bepaalde voorwaarden moest voldoen, te weten:
1.  hij mocht geen door het feit verworven op geld waardeerbaar voordeel meer in handen
hebben;

2.  hij moest, indien de aard van het delict zulks toeliet, naar vermogen 'Wiedererstattung
leisten', waaronder het betalen van schadevergoeding;
3. hij mocht zich binnen de verjaringstermijn niet aan een nieuw strafbaar feit schuldig
maken, in dier voege dat hij als het om de verjaring van een'Verbrechen' ging geen nieuw
'Verbrechen' mocht begaan en dat hij als het om een 'Vergehen' of een 'Uebertretung'
ging geen enkel strafbaar feit mocht plegen. Gebeurde dit toch dan ving op dat moment
een nieuwe verjaringstermijn (terzake van het oude feit) aan;
4.  als het een 'Verbrechen' betrof moch hij zich niet aan vervolging onttrokken hebben
door de wijk te nemen naar het buitenland.

Ter verklaring van dit stelsel werden allereerst de gebruikelijke argumenten gebezigd,
namelijk 'das einerseits die Erinnerung an die Uebeltat mit der Zeit immer mehr verblasst
und damit die Notwendigkeit der Strafe zurOcktritt, anderseits aber mit der Liinge der
Zeit die Gefahr eines Fehlurteiles wachst und namentlich der Entlastungsbeweis unge-
mein erschwert wird'.19 Waarom deze motieven  ook niet gelden  voor de zwaarste,  van
verjaring uitgesloten, delicten wordt in de literatuur echter niet opgehelderd.

Daarnaast hechtte men veel waarde aan de opvatting dat de mogelijkheid bestaat dat de
dader in de loop der tijd tot inkeer komt en in staat blijkt zich volgens de wettelijke
normen te gedragen, zodat er geen aanleiding meer is om hem door middel van strafopleg-
ging in het gareel te krijgen. Het voormalige Oostenrijkse stelsel haakte hierop in zoverre
in, dat zij op de dader als het ware de bewijslast legde om aan te tonen dat aan deze
veronderstelling ook was voldaan.20.

19    F. Gampp-J Kimmel: Lehrbuch des Osterreichischen Strafrechtes, Wenen 1947, biz. 70. Zie ook
Rittler, a.w. biz. 373; W. Malaniuk: Lehrbuch des Strafrechtes, deel 1, Wenen 1947, blz. 361.
20. Ofde verdachte aan die voorwaarden had voldaan, was niet altijd even eenvoudig te bepalen. Om
die reden achtte men - met uitsluiting van ieder ander - alleen de rechter bevoegd om een uitspraak
te doen over het al dan niet verjaard zijn van een feit; vervolging kon derhalve niet achterwege blijven
op grond van het feit dat de vervolgingsinstantie van oordeel was dat het delict verjaard was. Vgl.
Gampp-Kimmel: a.w. biz. 71.
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In Denemarken is op 1 januari   1933 een nieuw Wetboek van Strafrecht  van
kracht geworden waarin duidelijke invloeden van de Moderne Richting zijn te
herkennen. Met name is dat ook het geval op het terrein van de verjaring.21  Het
voornaamste symptoom daarvan is weI dat delicten waarop een vruheidsstraf
van meer dan zes jaar is gesteld niet aan verjaring onderhevig zijn. Bovendien is
het Deense verjaringssysteem zo ingericht - gelijk in hoofdstuk 4 nader zal
worden uiteengezet - dat het voor de dader nagenoeg onmogelijk is om uit te
maken ofzijn gedraging verjaard is, maar dat anderzijds de justitiele autoriteiten
rekening kunnen houden met het tijdverloop en de ten gevolge daarvan ingetre-
den onwenselijkheid van bestraffing, zonder dat op voorhand de mogelijkheid
van vervolging en veroordeling is uitgesloten indien bepaalde redenen die be-
straffing wei wenselijk zouden doen zijn.

1.5 Het ontwerp-Beneluxverdrag

In 1979 heeft de Belgisch-Nederlands-Luxemburgse studiecommissie  voor  de
eenmaking van het recht een ontwerp-Beneluxverdrag inzake de verjaring van
het recht tot strafvordering en van het recht tot uitvoering van de straf, vergezeld
van gemeenschappelijke bepalingen en een Memorie van Toelichting, het licht
doen zien.22 Dit ontwerp bevat een aantal voorstellen tot unificatie van de
verjaringsregels van de Benelux-landen. In grote lijnen zijn die voorstellen
ontleend aan regelingen die alle drie landen reeds hebben, dan wel een of twee
van die landen reeds kennen, of vormen zij een synthese tussen de verschillende
verjaringssystemen. Later zal hierop uitvoerig worden ingegaan.

Hier is van belang welke opvattingen aangaande het nut of de noodzaak van
de verjaring door de studiecommissie aan haar ontwerp ten grondslag zijn
gelegd.22

Zij stelt voorop de behoefte aan rechtszekerheid, welke nader wordt geadstru-
eerd met het betoog dat de niet-uitoefening van een recht gedurende vrij lange
tijd het vermoeden rechtvaardigt dat van dat recht afstand is gedaan. De
rechtszekerheid nu vordert dat in de wet nauwkeurig wordt aangegeven wanneer
bepaalde rechten door verjaring tenietgaan.

Daarnaast wust de commissie op het verloren gaan van materiaal - met name
getuigenbewijs - dat tot staving of betwisting van het gepretendeerde recht kan
dienen.

21. Gebruik is gemaakt van de volgende wetsedities: A. Goll-M. Schroll-J. Adigard des Gautries:
Code p6nal danois (uitgave van de Association Internationale de Droit ptnal: Collection des Lois
ptnales dtrangdres), Parijs 1935; The Danish Criminal Code, Kopenhagen 1958; M. Ancel-Y. Marx:
Les Codes P6naux Europdns, decl I, Parijs z.j.

Zie voorts: F. Marcus: Das Strafrecht Ddnemarks, in: Das auslandische Strafrecht der Gegenwart,onder redactie van Mezger-Sch6nke-Jescheck, deel I, Berlijn  1955, biz. 55 e.v.; J.-B. Herzog: Etude
des lois concernant la prescription des crimes contre l'humanitt, in: Revue de Science criminelle et de
Droit p6nal compard, 1965, biz. 340.
22.   Over dit onderwerp is ook geschreven door S.W.E. Ruiter: Het ontwerp Benelux-Verdrag inzake
de verjaring, in: NJB 1984, biz. 193-199.
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In het bijzonder op het terrein van het strafrecht komen daar nog andere
argumenten bij: na verloop van lange tijd wordt de vervolging onverenigbaar
met de doeleinden die met het strafrecht kunnen worden beoogd. 'Snelle bestraf-
fing van een strafbaar feit is gewenst om het publiek te bedaren en om het
slachtoffer genoegdoening te geven'. Deze doeleinden boeten aan waarde in
wanneer de vervolging te lang op zich laat wachten en uiteindelijk ontstaat een
toestand waarin de nadelen van strafrechtelijk ingrijpen groter zijn dan de
voordelen, met name ook - aldus de commissie - omdat de generale en speciale
preventie zich verzetten tegen een te lang uitblijven van strafrechtelijk optreden.

1.6 De wet tot ophefling van de verjaring bij oorlogsmisdrijven etc.

Hiervoren hebben we gezien dat er in Nederland nagenoeg algehele eenstemmig-
heid bestaat over het nut van de verjaring, doordat de argumenten van de
wetgever betreffende de verbleking van de herinnering aan het delict en het
daardoor vervallen van de behoefte aan bestraffing alsmede de moeilijkheden bij
de bewijslevering, door de overgrote meerderheid der schrijvers werd onder-
schreven.

Deze argumentatie kwam echter in de jaren '60 onder kritiek te staan toen de
behoefte ontstond maatregelen te treffen die ervoor moesten zorgen dat degenen
die zich gedurende de Tweede Wereldoorlog hadden schuldig gemaakt aan
oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid aan vervolging zouden
weten te ontkomen. In de meeste landen, waaronder Nederland, zou dit gevolg
van rechtswege intreden zodra de ter zake van deze delicten geldende verjarings-
termun zou zijn verstreken.

In verband hiermee stelde de vaste commissie van justitie uit de Tweede Kamer vragen of
wijziging van de verjaringsregeling niet gewenst was opdatdit effect vermeden zou kunnen
worden. Het antwoord van minister van justitie daarop was, dat die wijziging aan de orde
zou kunnen komen indien de ontwikkeling in het internationale recht daartoe aanleiding
zou geven. (Vide de behandeling van de justitiebegroting voor het jaar 1969, wetsontwerp
9800, nr. 2 punt 16b en nr. 13 punt 29). De ontwikkeling waarop de minister doelde, was
op dat moment al gaande. Zo lag er al een aanbeveling van de Raadgevende Vergadering
van de Raad van Europa van 28 januari 1965, waarin het Comitt van Ministers werden
verzocht de aangesloten landen uit te nodigen tot het treffen van maatregelen om te
voorkomen dat voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog gepleegde misdrijven tegen de
menselijkheid tengevolge van het intreden van verjaring of anderszins ongestraft zouden
blijven.

Voorts waren toen al besprekingen op gang gekomen die zouden leiden tot aanvaarding
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties  op 26 november  1968  van  de
Convention of Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes
against Humanity.24

Die internationale activiteiten vonden hun oorsprong in de vrees dat deze delicten die

23. Vgl. Memorie van Toelichting: § 3.
24.   Als bijlage gevoegd  bij de Memorie van Toelichting van wetsontwerp 10.251, hetwelk heeft
geleid tot de hierna te noemen wet van 8 april  1971.
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zeer ernstige, nog steeds niet geheelde wonden hadden geslagen, bij het achterwege blijven
van wettelijke maatregelen van de zijde der staten onvervolgd zouden moeten blijven
omdat de daders alsdan zouden profiteren van de verjaringsregels die de meeste rechtsstel-
sels kennen.

Dit vooruitzicht nu achtte men ongewenst.
Weliswaar was bijna geen enkel land er kort na de oorlog toe overgegaan zijn klassieke

verjaringsvoorschriften aan deze bozondere vorm van criminaliteit aan te passen - ook
niet indien er, gelijk in Nederland het geval was, een aparte wetgeving voor in het leven
was geroepen -, doch achteraf was men het er over eens dat zulks geen beletsel mocht
opleveren om dit alsnog tedoen. Het argument daarbij was dat de toenmalige wetgever in
de verste verte niet had kunnen bevroeden, dat er na zo lange tijd (ruim 20 jaar na het
beeindigen van de oorlog) nog oorlogsmisdadigers zouden rondlopen tegen wie een
vervolging zelfs nog niet begonnen was.

Na de aanvaarding van het VN-verdrag kwam de regering tot de slotsom, dat
gebleken was van een internationale rechtsovertuiging die ernstige oorlogsmis-drijven en misdrijven tegen de menselijkheid voor de toekomst aan de werking
van de verjaringsregels onttrokken wenste te zien.25 In verband hiermee diende
zij ter uitvoering van dit verdrageen wetsontwerp in, dat tenslotte heeft geleid tot
de wet van 8 april 1971 Stb. 210, houdende vaststelling van nadere regels
betreffende de verjaring van het recht tot strafvordering en uitvoering van straf
terzake van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Door deze
wet zijn - kort gezegd - de verjaringstermijnen voor de genoemde delicten opge-
heven, waardoor die feiten de facto onverjaarbaar zijn geworden.

Bij de indiening van haar voorstel stond de regering voor de taak te beargu-
menteren dat de opheffing van de verjaring voor de zwaarste van dit soort
delicten niet op gespannen voet stond met de tot dan toe nagenoeg algemeen
aanvaarde motieven voor het wal aan verjaring onderhevig zijn van alle delicten,
ook de ernstigste, van het commune strafrecht.

Daarbij bracht zij de verjaring allereerst in verband met de subsociale werking
van het delict, hetgeen betekende dat 'strafrechtelijk optreden achterwege dient
te blijven, wanneer de door het onrecht veroorzaakte verstoring van de maat-
schappelijke orde na verloop van tijd zover is opgeheven, dat het belang dat de
gemeenschap bij vervolging heeft, zou worden overtroffen door de nadelen
daarvan'.26 Vervolgens wees de regering erop dat de tijd gedurende welke die
subsociale werking zich doet gevoelen, varieert van geval tot geval, waarmee de
wetgever rekening heeft gehouden door een differentiatie aan te brengen in de
verjaringstermunen, in dier voege dat zu langer duurt naar mate het delict
ernstiger is. Die noodzaak tot differentiatie - aldus de regering - 'geldt  met
betrekking tot oorlogsmisdrijven niet minder dan voor delicten van het commu-

25.  Gelet op de uitslag van de stemming in de Algemene Vergadering der VN (59 v66r, 7 tegen en 36
onthoudingen) kan echter worden betwij feld of het verdrag die internationale steun heeft ontvangen
die toch wei vereist is om als internationaal recht te kunnen gelden. Vgl. C.F. ROter: Enkele aspecten
van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdruven en misdrijven tegen de menselijkheid (disserta-
tie),Amsterdam 1973, biz. 6e.v., D. Oehler: Internationales Strafrecht, Keulen 1973, biz. 554-555; A
Krikke:  De zaak Menten en de bijzondere rechtspleging, in: Recht en kritiek  1979 biz.  66.
26. Memorie van Toelichting bij wetsontwerp 10.251, blz. 5.
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ne strafrecht. Indien er aanleiding is, oorlogsmisdrijven aan de werking van de
verjaring te onttrekken, dan geldt dat uitsluitend voor de zeer zware delicten.
Deze hebben - zoals gebleken is - in de samenleving een zeer lange nawerking.
De herinnering daaraan vervaagt uiterst langzaam en de maatschappelijke
strafbehoefte blijft zo aanzienlijk, dat het tot grote onrust zou leiden, indien na
ommekomst van de geldende verjaringstermijnen geen bestraffing terzake meer
zou kunnen plaatsvinden. Bovendien kan met betrekking tot die misdrijven lang
niet in alle gevallen worden aangevoerd, dat door het tijdsverloop de bewijsmo-
gelijkheden worden verminderd. Zij zijn voorwerp van historisch onderzoek,
waardoor hun aard en omvang dikwijls juist beter aan de dag treden'.27

Een bijkomend argument dat werd aangevoerd en dat losstond van de wens
om alsnog tot vervolging van de genoemde delicten te kunnen overgaan, was
gelegen in de waarborgen van de Uitleveringswet en de diverse uitleveringsver-
dragen waarbij Nederland is aangesloten, op grond waarvan uitlevering is
uitgesloten indien het feit waarvoor uitlevering wordt gevraagd, naar Neder-
lands recht is verjaard. Het argument derhalve dat we - om het Eerste Kamerlid
Brongersma te citeren - moesten zien te 'voorkomen dat Nederland een soort
vergaarbak zou worden van wat wij hier mogen aanduiden als het ergste uitschot
van Europa'.28

Hierboven bespraken we reeds de vraag welke doeleinden van de straf aan de orde zijn,
wanneer we zeggen dat zij een reactie vormt op de subsociale werking van het delict. Daar
constateerden we dat die strafdoelen zijn gelegen in de speciaal-preventieve sfeer (beteuge-
ling van de herhalingsdrang bij de dader) en in de generaal-preventieve sfeer (conflictop-
lossing tussen dader en slachtoffer, tussen dader en maatschappij en afschrikking van
derden).

Bij genoemd wetsontwerp had de regering kennelijk alleen het derde effect (de oplossing
van het confict tussen dader en maatschappij) op het oog, waar zij stelde'dat het tot grote
onrust zou leiden, indien na ommekomst van de geldende verjaringstermijnen geen
bestraffing meer zou kunnen plaatsvinden'.

Het is opmerkelijk dat bij de processen die de laatste jaren gevoerd zijn tegen oorlogs-
misdadigers ook andere - door de regering niet genoemde - aspecten van de subsociale
werking van oorlogsmisdrijven aan de orde zijn gekomen, in het bijzonder bij de motive-
ring van de soms zeer zware straffen die zovele jaren na de oorlog nog werden opgelegd
Als gronden voordie straffen vindt men in deze zaken meestal - behalve de vergdlding - 1.
de waarschuwende werkingdie van destrafuitgaat opanderen diezich in de toekomst aan
soortgelijke feiten zouden willen schuldig maken, en 2. de normbevestiging door middel
van strafoplegging.

1.7 Samenvatting

Wanneer we het vorenstaande overzien vallen enkete verschijnselen op.
Ten eerste hebben we gezien dat men in de regel een complex van argumenten

aanvoert om de verjaring te verklaren; bijna geen enkel rechtssysteem steunt op

27. Ibidem.
28.  Handelingen der Eerste Kamer 6 april 1971.
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66n dragend motief. Dit zou erop kunnen duiden dat er diverse invalshoeken
mogelijk zijn van waaruit het uitdovend effect van het tijdsverloop onder ogen
kan worden gezien. Maar het zou ook kunnen zijn dat de werkelijkheid zo
veelzijdig is dat niet volstaan kan worden met 66n verklaring voor het fenomeen
dat het tijdsverloop in rechte erkend wordt. Tevens hebben we bij de bespreking   L
van de motieven die hebben geleid tot de wet tot opheffing van de verjaring bij
oorlogsmisdrijven, geconstateerd dat de kracht van de gebruikelijke argumenten
ter verklaring van de verjaring niet z6 sterk is dat zij onder alle omstandigheden
en ten aanzien van alle delicten toepasselijk zijn. Bij deze stand van zaken lijkt het
mij dienstig om al die argumenten eens op een rijtje te zetten en te bezien ofen in
hoeverre zij opheldering kunnen geven voor het verschijnsel dat het strafrecht
ten voordele van de dader rekening houdt met het tijdsverloop tussen het begaan
van het feit en de definitieve afdoening der zaak. Daarbij dient ook te worden
onderzocht of en in hoeverre andere argumenten een rot kunnen spelen die zich
verzetten tegen het rekening houden met het tijdsverloop of die zich in dat
opzicht ongevoelig tonen. Aan dit onderwerp zal onderdeel 2 zijn gewijd.

Vervolgens hebben we kunnen vaststellen dat niet alle West-Europese landen
een wetteluk geregelde vorm van verjaring kennen; dit is bijvoorbeeld het geval
met Engeland. Bovendien zijn er tussen de wettelijke verjaringsstelsels van
diverse landen zeer grote verschillen te constateren. Dit zou de veronderstelling
kunnen doen opkomen dat het tudsverloop niet iets is, waarmee op het terrein
van het strafrecht noodzakelijkerwijs rekening moet worden gehouden en
dat - voor zover die invloed al aanwijsbaar is - tot een bepaalde vormgeving
dwingt. Aan de vraag of deze veronderstelling juist is, en in het bijzonder aan de
vraag of de verjaring per se bij wet geregeld dient te zijn, zal in het volgende
hoofdstuk aandacht worden besteed.

Tenslotte zal in de delen B en C van dit boek in detail worden ingegaan op alle
bijzonderheden van de huidige Nederlandse verjaringsregeling. Daarbij zal ook
worden ingegaan op de overeenkomstige of vergelijkbare voorschriften van de
hierboven reeds genoemde buitenlandse stelsels. In dat kader zullen ook de
andere gesignaleerde opmerkelijkheden, zoals de strijd in Duitsland over het
materieelrechtelijke dan wel procesrechtelijke karakter van de verjaring, aan de
orde komen.

2. TOETSING DER ARGUMENTEN

2.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is reeds opgemerkt dat vaak een samenstel van argumen-
ten wordt opgevoerd om de verjaring te verklaren. Dit is niet altijd zo geweest.
Met   name   in   de   19e   eeuw   was   het niet ongebruikelijk,   dat - vooral   in   de
literatuur - maar een enkele grond werd aangevoerd om de extinctieve werking
van de tijd te verklaren. Dit leidde er dan weer toe dat een andere schrijver de
tekortkomingen van die grond in zijn verklarend vermogen aangaf om daarna
zelf een andere grond aan te wijzen, die uiteindelijk ook weer tekort bleek te
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schieten bij de onderbouwing van het hele verjaringsinstituut. Pas later is men in
de literatuur ertoe overgegaan - daarin voorafgegaan door de wetgever - om
meerdere argumenten te aanvaarden bij de beantwoording van de vraag waarom
het strafrecht rekening houdt met het tijdsverloop.

In de literatuur over de verjaring pleegt men de opvattingen die de verjaring op 66n grond
doen steunen te onderscheiden van die welke meer gronden bezigen, in dier voege dat de
eerste meestal worden aangeduid met benamingen als eensporige, eenlijnige verjarings-
theorietn en de laatste als samengestelde, meerlijnige verjaringstheorieen of verenigings-
theorietn. Deze indeling zal ook in dit boek worden aangehouden, zij het dat het mij
taalkundig fraaier voorkomt te spreken over enkelvoudige en meervoudige (of vereni-
gings) theoriean.

Het lijkt mij dienstig om, voorafgaand aan het beloofde onderzoek, aan te geven
welke kwesties voor alle verjaringstheorie8n van belang zijn, zodat zij niet
telkens afzonderlijk bij iedere leer weer aan de orde behoeven te komen, en welke
punten van bijzonder belang zijn bij het onderzoek naar de reele betekenis van de
verschillende argumenten voor de verjaring.
1.  Zoals we nog zullen zien zijn de meeste verjaringstheorietn ontwikkeld in de
19e eeuw, toen het strafrecht nog niet voor de opgave stond oplossingen te bieden
voor gruwelijke en grootschalige misdrijven zoals die in de Tweede Wereldoor-
log zijn begaan. Zoals we in § 1.6 reeds hebben gezien zijn de gebruikelijke
argumenten ter verklaring van de verjaring niet sterk genoeg gebleken om ook bij
deze delicten te kunnen gelden. De buitengewone ernst van deze feiten heeft
namelijk in de meeste landen ertoe geleid dat de verjaring daarvan werd opgehe-
ven. Op zichzelf hoeft dit nog niet het faillissement van de traditionele verjaring-
sopvattingen te betekenen, maar het geeft wei aan dat we voorzichtig moeten zijn
bij de waardering van de kracht van de verschillende verjaringsgronden, omdat
zij kennelijk niet krachtig genoeg waren om ook de meest ernstige misdrijven te
omvatten.
2.  Door onze wetgever is de werking van het tijdsverloop met betrekking tot de
vetjaring in twee richtingen uitgewerkt, namelijk door regels te scheppen die
waken tegen het verstrijken van teveel tijd in de vervolgingsfase En door regels te
stellen aan het tijdsverloop in de executiefase. Beide creaties tonen onderling
zoveel verschillen, dat het vaak onmogelijk zal zijn hen gezamenlijk te behande-
len. Later zullen we ons voornamelijk met de vervolgingsverjaring bezig houden,
omdat deze: a. meer facetten kent dan de executieverjaring en uit dien hoofde
voor de toepassing in de praktijk wat moeilijker is, b. op veel punten (eventueel
analogisch) voor de executieverjaring van betekenis is, en c. een ingewikkelder
argumentatie vereist ter fundering van haar bestaan dan de executieverjaring.

In dit hoofdstuk zal bij de kritische beoordeling van de diverse argumenten
voor 'de' verjaring, echter waar nuttig, nodig of theoretisch verantwoord, wor-
den stilgestaan bij hun betekenis voor beide vormen van verjaring.
3. Het kenmerk van de meeste systemen betreffende de vervolgingsverjaring is
dat zij - uitzonderingen daargelaten - geldt voor alle delicten en weI z6 dat de
verjaring direct na het delict aanvangt. Dit houdt in dat een verjaringsleer - wil
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zij bruikbaar zijn - in beginsel voor alle delicten moet opgaan, derhalve voor
zowel zeer zware misdrijven als voor lichte overtredingen.
4.  In de meeste stelsels is enigerlei voorziening getroffen die een reeds lopende
verjaring kan stuiten of schorsen, hetgeen de facto verlenging van de verjarings-
termijn tot gevolg heeft. Ook dit is een gegeven waaraan getoetst kan worden of
een verjaringsleer bruikbaar is.
5.  Het zou te ver voeren om binnen het bestek van deze studie een uitputtende
beschrijving te geven van alle in de loop der tijden ontwikkelde verjaringstheo-
rie8n, al was het maar omdat die arbeid reeds elders is ondernomen.29 Deze
beperking hangt ook samen met het doel van het onderzoek dat in dit hoofdstuk
wordt ondernomen, te weten een poging om meer inzicht te verschaffen in de
regeling tn in de verklaring en rechtvaardiging van de verjaring in het strafrecht.
Daarbij zal als richtlijn dienen; a. de weergave van de kern van de betreffende
verjaringsleer, zodat de strekking daarvan tot haar recht komt, en b. zoveel meer
gegevens als nodig zijn voor de beantwoording van de hiervoren bedoelde
vragen, zoals het vermogen om een verklaring te geven voor de stuiting en de
schorsing, de aanvang van de verjaring direct na het plegen van het feit, de
toepasselijkheid op vervolging dn executie, etc.

2.2 De verjaring als sanctie op nalatigheid van het openbaar ministerie

Zoals we hoofdstuk  1 hebben gezien, legden de Code van  1791  en de Code van
An IV de aanvang van de verjaring bij het tijdstip waarop het delict bekend of
ontdekt had kunnen zijn. Tevens bepaalden zij dat een binnen de alsdan aange-
vangen verjaringstermijn begonnen vervolging de verjaring stuitte, zodat er
vanaf dat ogenblik een nieuwe termijn ging lopen.

Dit stelsel is met name door Prins als het enig juiste aanvaard, omdat'la socittd
ayant pour mission de poursuivre les coupables subit, si elle n'agit pas, les
inconvenients de son inertie ou de son impuissance'. Welnu, als het delict lange
tijd  onvervolgd is gebleven duidt  dit - aldus de aanhangers  van  deze
opvatting - erop dat de justitie in haar plicht is tekort geschoten om onmiddellijk
actie te ondernemen tegen crimineel gedrag. Bij een dergelijke stand van zaken
behoort er een sanctie te zijn gesteld op het stilzitten van het Openbaar Ministerie
en deze sanctie ligt in het verbod om alsnog tot vervolging over te gaan.

De bezwaren die tegen deze leer zijn ingebracht zijn van tweEerlei aard.
Allereerst geeft zij geen verklaring voor het verschijnsel dat in alle rechtsstelsels
de verjaring nagenoeg steeds begint te lopen na het begaan van het delict. Tussen
dat tijdstip en het bekend worden van het delict bij politie ofjustitie kan geruime
tijd zijn gelegen zonder dat aan het Openbaar Ministerie valt te verwijten dat die
instanties pas zo laat op de hoogte zijn gekomen. Vanuit deze gezichtshoek biedt

29.  Zie J.W. Spin: a.w.; M. Lorenz: a.w., Praag 1934. a.w., Munchen-Beriun 1955; M. Moazzami: La
prescription de l'action pknale en droit franfais et en droit suisse, Montreux 1952.
30.   A. Prins: Science penale et droit positif, Brussel-Parijs  1899,  nr.  960.
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deze leer inderdaad geen deugdelijke verklaring voor de verjaring, in het bijzon-der niet voor de aanvang ervan. 31
Het tweede bezwaar dat tegen deze verjaringstheorie wordt aangevoerd, hangt

samen met de opvatting dat het Openbaar Ministerie de plicht heeft om te
vervolgen en dat een tijdelijke verzaking van die plicht nooit van de vervulling
daarvan kan ontslaan.32

Tegen dit argument kan echter worden ingebracht dat het nog geheel de geest
ademt van het legaliteitsbeginsel, in die zin dat het Openbaar Ministerie alle
strafbare feiten waarvan het kennis krijgt, moet vervolgen. Met de zeer vrijmoe-dige uitleg van het daaraan tegengestelde opportuniteitsbeginsel zoals dat tegen-
woordig in Nederland wordt toegepast, ontvalt m.i. de grondslag aan dit be-
zwaar. Immers, als men aanneemt dat het Openbaar Ministerie niet verplicht is
tot vervolging over te gaan, doch louter daartoe bevoegd, kan een langduriguitstel van de beslissing om tot vervolging over te gaan ertoe leiden dat de
verdachte te respecteren aanspraken verwerft op bestendiging van die situatie,
welke niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt door die late beslissing totvervolging. Of en in hoeverre in concrete gevallen sprake zal kunnen zijn van
dergelijke rechtens te respecteren aanspraken c.q. verwachtingen van de ver-
dachte, valt niet op voorhand uit te maken, maar ook kan men tegenwoordig niet
meer van tevoren al stellen dat zij nooit gehonoreerd zullen of kunnen worden,
omdat een tijdelijk met rust laten van de verdachte het vervolgingsrecht niet kan
aantasten daar dit in wezen geen recht maar een plicht van het Openbaar
Ministerie zou zijn.

Bovendien kan nog worden gewezen op een andere ontwikkeling, die hetvoorgaande ondersteunt, te weten de verdragsrechtelijke garantie voor de ver-
dachte dat hij binnen een 'redelijke termijn' zal worden berecht. Weliswaar
neemt men aan dat deze bescherming in de eerste plaats ertoe strekt te voorko-
men dat een verdachte langer dan nodig is onder de druk van een dreigende
strafvervolging zou moeten leven, maar de keerzijde is dat langdurige dadenloos-
heid in het rechtsbedrijf het verlies van het vervolgingsrecht tot gevolg heeft,
waarop door de verdachte ook beroep kan worden gedaan.

Tegenover deze bezwaren, waarvan m.i. alleen het eerste gegrond is, staan ook
positieve punten.

Ten eerste geeft deze verjaringsleer een aannemelijke verklaring voor de
stuiting van de verjaring. Uit elke justitiale handeling blijkt immers dat er
voortgang wordt gemaakt met de vervolging: die handeling logenstraft als het
ware de hypothese waarop deze theorie rust. In deze gedachtengang is het
derhalve logisch dat elke keer wanneer blijkt dat dejustitie toont niet stil te zitten,
een nieuwe verjaringstermijn aanvangt: als in de verjaring de sanctie ligt, dan ligtin de aanvang van een nieuwe termijn na stuiting de premie voor het justitiele
handelen.

31.   G. Tissot: Introduction philosophique A 1'6tude du droit ptnal, Parijs  1874. biz. 262 e.v. meent
dan ook dat de diverse wetten ten onrechte de verjaring doen aanvangen na het begaan van het feit inplaats van met de dag waarop het feit ter kennis van de justitie kwam.
32. Zie H.J. Smidt: a.w. biz. 517
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Ten tweede valt aan de hand van deze verjaringsleer ook de schorsing der
verjaring te verdedigen: als er in de strafrechtelijke procedure een stadium wordt
bereikt waarin het openbaar ministerie geen vervolgingsdaden meer kan of mag
verrichten, dan behoort die gedwongen inactiviteit ook niet tegen hem te kunnen
worden gebruikt.

Met betrekking tot de executieverjaring liggen de zaken wat anders. Het
hierboven als eerste bezwaar genoemde tegen de onderhavige verjaringsleer geldt
ook op dit terrein, omdat zij ervan uitgaat dat het openbaar ministerie in gebreke
is gebleven bij de tenuitvoerlegging van een rechterlijke uitspraak als deze na
lange tijd nog niet is geexecuteerd. Daarvan hoeft echter niet altijd sprake te zijn,
bijv. wanneer de veroordeelde de vlucht heeft genomen voordat met de tenuit-
voerlegging van de strafeen begin is gemaakt. Toch loopt in een dergelijk geval
de executieverjaring, aangezien deze aanvangt na de datum 'waarop de rechter-
lijke uitspraak kan worden tenuitvoergelegd' (art. 77 lid 1 Sr), waaronder
verstaan moet worden de dag'waarop de juridieke bevoegdheid (niet de fysieke
mogelijkheid) tot uitvoering bestaat'.33

Anders dan bij de vervolgingsverjaring lijkt ook het tweede bezwaar op te
gaan bij de executieverjaring. De heersende leer neemt namelijk aan dat het
openbaar ministerie verplicht is om rechterlijke beslissingen - behoudens zeer
uitzonderlijke gevallen - uit te voeren. Beleidsvrijheid heeft het op dit terrein
niet.

De vraag rijst echter ofdeze visie nog weI houdbaar is in het licht van o.a. de ontwikkelin-
gen die zich hebben voorgedaan bu de toepassing van het opportuniteitsprincipe in het
kader van de vervolging. Met andere woorden: kan, mag ofmoetdelijndiezichdaar heeft
ontwikkeld, worden doorgetrokken naar de executiefase? Op deze vraag zal nader
worden ingegaan in hoofdstuk 3.

Het spreekt vanzelf dat indien men hierover anders denkt, in dier voege dat op
het Openbaar Ministerie niet de plicht rust om rechterlijke beslissingen uit te
voeren, maar dat het daartoe de bevoegdheid heeft, het tweede bezwaar tegen de
aan de orde zijnde verjaringsleer ook bij de executieverjaring sneuvelt op de
gronden zoals hierboven bij de vervolging reeds zijn aangegeven.

Wat hiervan zijn, in elk geval geeft deze leer ook bij de executieverjaring
argumenten die de schorsing dier verjaring kunnen verklaren, aangezien hier
eveneens geldt dat men het Openbaar Ministerie geen nalatigheid kan tegenwer-
pen gedurende de tijd dat het niet kan of mag executeren.

Resumerend kunnen we dan ook stellen dat op deze verjaringsleer die in de
verjaring een soort sanctie ziet op het stilzitten van het Openbaar Ministerie,
aantrekkelijke kanten heeft, met name wanneer het gaat om de verklaring van de
stuiting en de schorsing. Zij biedt echter geen oplossing voor de aanvang van de
verjaring die in alle rechtstelsels is gelegen bij het begaan van het delict, terwijl zij
op grond van deze leer eerst zou mogen gaan lopen na de ontdekking van het
delict door de justitie c.q. het moment dat daadwerkelijk vervolgd kan worden.
In zoverre is zij onverenigbaar met het geldend recht.
33. Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w., aant. 2 bij art. 77.
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2.3 De verjaring als rechtsverwerking

In essentie hangt de opvatting dat de verjaring dient als instrument om in rechte
vast te stellen dat het Openbaar Ministerie afstand heeft gedaan van zijn vervol-
gingsrecht, ten nauwste met de voorgaande samen. In deze visie gaat men er
namelijk ook vanuit dat de vervolging en de executie behoren tot het domein van
rechten waarvan het Openbaar Ministerie gebruik kan maken en waarvan
uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand kan worden gedaan.34

Deze privaatrechtelijk geinspireerde mening is steeds tegemoet getreden met
het argument dat er op het gebied van strafrecht geen plaats is voor afstand van
rechten - en zeker niet van het vervolgings- en executierecht -, aangezien het
hier niet gaat om rechten maar om plichten. Van een plicht kan echter geen
afstand worden gedaan, ook niet stilzwijgend, luidt het argument tegen deze
leer.35

In het licht van hetgeen hierboven reeds is opgemerkt, zal het geen verbazing
wekken dat ik meen dat dit bezwaar tegenwoordig niet onverkort meer geldt, nu
de praktijk het beeld te zien geeft van weloverwogen vervolgingen in bepaalde
zaken en het achterwege laten van vervolging indien dit niet de aangewezen weg
lijkt, een en ander vaak aan de hand van richtlijnen waarin de criteria zijn
vermeld voor het in dit opzicht te voeren beleid. Bij die stand van zaken kan m.i.
geredelijk worden gesproken van het geldend maken van vervolgingsaanspraken
in een aantal - aan de hand van die criteria - geselecteerde zaken, onder afstand
van het recht in andere zaken tot vervolging over te gaan.

Bij de executieverjaring liggen de kaarten wat anders. Hierboven constateer-
den we namelijk al dat naar heersend inzicht het Openbaar Ministerie niet de
vrijheid heeft om rechterlijke beslissingen onuitgevoerd te laten. Zulks impliceert
dat in het algemeen de executieplicht voor het Openbaar Ministerie blijft be-
staan, ook al is er sedert het moment waarop de uitspraak juridisch dn feitelijk
executabel werd geruime tijd verstreken.

Het zal duidelijk zijn dat deze verjaringsleer, evenals de hiervoren behandelde,
geen genoegzame verklaring geeft voor de regel dat de verjaring begint te lopen
direct na het plegen van het strafbare feit c.q. het uitvoerbaar worden van het
vonnis. Zij bestrijkt immers niet de gevallen waarin het feit ofde dader langetijd
onbekend is gebleven of waarin het vonnis niet voltrokken k6n worden, zodat
bezwaarlijk gesproken kan worden van afstand van het vervolgings- c.q. execu-
tierecht: van een recht waarvan men niet weet dat men het heeft of dat niet
daadwerkelijk uitgeoefend kan worden, kan men toch moeilijk geacht worden
afstand te hebben gedaan.

Daarentegen geeft deze leer weer wel inzicht in de stuiting en schorsing. Wat de
stuiting betreft, kan erop worden gewezen dat elke daad van vervolging een
contra-indicatie oplevert voor de veronderstelling dat het vervolgingsrecht niet
wordt uitgeoefend; wat de schorsing aangaat, geldt in deze visie dat de tijd

34  Zie Spin, a.w. blz. 94.
35.  In deze zin ook de Memorie van Toelichting bij art. 72 Sr; zie H.J. Smidt: a.w. decl 1 blz. 515 en
517.
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gedurende welke het Openbaar Ministerie zijn rechten niet geldend kan maken,
niet moet kunnen worden tegengeworpen.

Deze verjaringsleer heeft zich in de praktijk nooit in een grote populariteit
mogen verheugen vanwege de bezwaren die ertegen werden aangevoerd, met
name dat er in het strafrecht geen plaats is voor afstand van rechten. Het is dan
ook opmerkelijk dat de Memorie van Toelichting bij het Ontwerp-
Beneluxverdrag inzake de verjaring in feite deze leer aanwijst als dd verklaring
voor de verjaring.

Letterlijk staat in § 3 ('Beginsel van de verjaring'):
'De regeringen achten het niet nodig het beginsel van de verjaring van het recht tot
strafvordering en van het recht tot uitvoering van de straf in den brede te bespreken. De
verjaring geldt namelijk voor alle niet uitgeoefende rechten, los van de juridische aard
daarvan.

De reden van bestaan van de verjaring spreekt trouwens voor zichzelf. In de eerste plaats
wordt zij gemotiveerd door de behoefte aan rechtszekerheid. Het niet uitoefenen van een
recht gedurende vrij lange tijd kan doen vermoeden dat van dat recht stikwijgend afstand
is gedaan. Is, door het verloop van tijd een recht geheel in vergetelheid geraakt dan zal de
gemeenschap wel nimmer gedogen dat het plotseling toch weer wordt uitgeoefend.
Teneinde iedere onzekerheid weg te nemen, dient de wetgever nauwkeurige grenzen te
stellen door termijnen vast te stellen na dewelke bepaalde rechten door verjaring te niet
gaan'.

2.4 De verjaring als garantie tegen onjuiste beslissingen

Als belangrijk argument voor de vervolgingsverjaring wordt vaak aangevoerd
dat het tijdsverloop tussen het plegen van het delict en de strafrechtelijke
afdoening daarvan ertoe leidt dat het bewijs in omvang en in kwaliteit minder
wordt. In dit verband verwijst men naar het ervaringsgegeven dat hoe meer tijd
verstrijkt, des te groter de kans wordt dat de werkelijke toedracht tenslotte niet
meer te bewijzen valt, omdat getuigen ondertussen zijn overleden of niet meer
over een scherpe herinnering aan het gebeurde beschikken, omdat intussen
bewijsstukken kunnen zijn verdwenen of verloren gegaan, etc.36

De voorstanders van de leer die in deze gegevens het argument zoekt om na
zekere tijd de vervolging uit te sluiten, stellen zich op het standpunt dat op een
gegeven moment het punt is bereikt dat de kans op een onjuiste rechterlijke
beslissing redelijkerwijs niet uitgesloten kan worden, hetzij omdat het bewijs van
het feit niet meer is te leveren - zodat wellicht ten onrechte een vrijspraak zou
volgen -, hetzij omdat de verdachte niet meer in staat is tegenbewijs aan te dragen
of strafuitsluitende of strafverminderende omstandigheden aannemelijk te
maken - zodat ten onrechte een veroordeling c.q. een te hoge straf zou volgen.
De kans op dergelijke onjuiste beslissingen doet de voorstanders van deze leer
opteren voor de constructie dat de wetgever door middel van een verjaringsrege-

36.   Vgl. W. Unterholzner: Die Entwicklung der gesamten Verjahrungslehre. deel Il, Berlijn  1828,
biz. 440; K. Binding: Handbuch des Strafrechts, deel 1, Leipzig 1885, biz. 823 e.v.
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ling aan het openbaar ministerie de mogelijkheid tot vervolging ontzegt en
daarmee indirect de mogelijkheid van rechterlijke dwalingen uitsluit. Deze leer
verdedigt de verjaring mitsdien als een instelling die de juistheid van rechterlijke
beslissingen dient en daarmee het belang van de rechtsorde.

Deze verjaringstheorie beoogt tevens opheldering te geven omtrent het ver-
schil in de duur van de verjaringstermijnen. De differentiatie van die termijnen,
gekoppeld aan de ernst van het delict, verklaart zij door te wijzen op de
omstandigheid dat de herinnering van de betrokkenen gemakkelijker verdwijnt
als het om minder ernstige feiten gaat dan wanneer het zware misdrijven betreft
die langer bijblijven. Voorts neemt men aan dat een verdachte die van een ernstig
delict wordt verdacht wat meer zorgvuldigheid zal betrachten bij de conservering
van voor hem gunstig bewijsmateriaal als het gaat om een ernstig feit dan bij een
minder zwaar delict.

Hoezeer de ervaringsfeiten waarop deze theorie zich beroept ook juist mogen
ZUn, toch kunnen tegen haar en tegen de argumenten waarop zij stoelt bedenkin-
gen worden ingebracht.

Om met de laatste veronderstelling te beginnen: de gedachte dat een verdachte
van een ernstig misdrijf beter zal waken tegen het verloren gaan van voor hem
gunstig bewijsmateriaal dan een verdachte van een licht feit, gaat alleen op als die
verdachte ook de dader is. Maar wanneer bijvoorbeeld iemand die in feite het
misdrijf niet heeft begaan, jaren later als (niets vermoedende) verdachte wordt
aangemerkt, valt toch bezwaarlijk vol te houden dat hij er weI voor gezorgd zal
hebben dat bijv. zijn alibi in stand is gebleven. Kortom dit argument zegt op
zichzelf niet zoveel over het verschijnsel dat de verjaringstermijnen langer
zijn - en ook mogen zijn - bij ernstiger delicten, tenzij men uitgaat van de, m.i.
onjuiste, hypothese dat de verdachte ook altijd de dader is.

Voorts beroept deze theorie zich op het ervaringsfeit dat de kwaliteit van het
bewijs, in het bijzonder het getuigenbewijs, door de tand des tijds wordt aange-
tast, in dier voege echter dat de herinnering aan en mitsdien het vermogen om te
verklaren over bepaalde gebeurtenissen langer blijft bestaan als het om ernstige
feiten gaat. Op zichzelf is deze constatering niet onjuist, al houdt zij weinig
rekening met de resultaten van onderzoek op dit terrein. Dat wijst namelijk uit
dat getuigenbewijs eigenlijk per definitie onbetrouwbaar is, hetgeen door het
tijdsverloop alleen nog maar verergerd wordt.37

Bij het reproduceren van in het geheugen vastgelegde indrukken zon vele factoren in het
spel. Belangrijk zijn onder meer de emotionele betrokkenheid bij het gebeuren of bij het
waargenomene, de incidentele emotionele situatie van de betrokkene, zijn kritische
instelling, zijn waarnemingscapaciteit kn de afstand in tijd tussen waarneming en repro-
ductie van de daarbij opgedane indruk.

Met het vermogen om de herinnering te reproduceren, d.w.z. de ingeprente en bewaar-
de waarnemingen en indrukken in het geheugen terug te roepen, hangt nauw samen het
vergeten, dat een normaal proces is en waarbij het tijdsverloop zeker een rol speelt. Of dat

37.  Zie in dit verband A. Trankell: Reconstructing the Past; the role of psychologists in criminal
trials; Deventer  1982.
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tijdsverloop bij ernstiger feiten langer mag zijn dan bij lichte feiten, mag overigens worden
betwij feld, omdat de mens nu eenmaal de neiging heeft om minder aangename ervaringen
sneller te vergeten dan andere ervaringen. In de dieptepsychologie spreekt men in dit
verband niet voor niets van verdringen. Ook kan het tijdsverloop leiden tot zgn. geheu-
genvervalsing dat door M. Zeegers: Psychiatrie; Utrecht 1977, biz. 43 als volgt wordt
beschreven: 'Wanneer iemand een verhaal meermalen vertelt, komen er vanzelf wat
veranderingen die dikwijls het gebeurde opsieren. Onwillekeurig wordt het herinnerde
vermengd met eigen intenties. Wanneer het een emotionele gebeurtenis betreft kan dat de
betrouwbaarheid van het geheugen heel sterk beinvloe(len. Wie vertelt over een ongeluk
waar hij zelf bij was, over een vechtpartij die hij met eigen ogen zag, kan ongemerkt een
grove verdraaiing der feiten geven'. Geheel in deze lijn ligt de motivering van de vrijspraak
die de Rechtbank Maastricht op 20 mei  1983 NJ  1983 nr. 624 heeft gegeven  in de  zaak
tegen een van oorlogsmisdrijven verdachte. Zij overweegt namelijk het volgende:

'De Rechtbank acht het van algemene bekendheid dat na verloop van tijd, en zeker na
een tijdsverloop van ruim 38 jaar, zoals i.c. het geval is, de herinnering steeds vager wordt,
waarbij herinneringsvervalsingen kunnen optreden.

Bovendien is van algemene bekendheid dat hevige emoties tot vertekende waarnemin-
gen kunnen leiden.

Bij verklaringen van getuigen over gebeurtenissen, die lang geleden hebben plaatsgehad
onder emotionele omstandigheden, dient de rechter met het vorenstaande terdege reke-
ning te houden bij zijn oordeelsvorming omtrent het bewijs'.

Vervolgens trekt de rechtbank de objectieve betrouwbaarheid van getuigenverklarin-
gen in twijfel, onder meer omdat er in het vooronderzoek suggestieve vragen zijn gesteld,
omdat van het tegen de verdachte ingestelde onderzoek zelf al een suggestieve werking is
uitgegaan en omdat zij constateert dat de getuigen elkaar op wezenlijke onderdelen
tegenspreken, waarbij zij ook nog het verschijnsel aanstipt dat 66n getuige in de loop der
tijd diverse, onderling tegenstrijdige, verklaringen heeft afgelegd. Tenslotte acht zij niet
uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling. In een zaak zo vol met twij fels,
meent de rechtbank uiteindelijk het 'in dubiis pro reo'-beginsel te moeten toepassen.

Uit het voorgaande volgt dat - te midden van andere factoren - het tijdsverloop
inderdaad een ongunstige invloed heeft op de kwaliteit van het getuigenbewijs.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor de kwantiteit, al was het alleen maar omdat
na vele jaren bepaalde getuigen niet meer beschikbaar zijn, waarbij onder meer
aan overlijden gedacht kan worden.

Een doorslaggevend argument hoeft dit alles echter niet te zijn gelijk de
strafprocessen van de laatste jaren tegen oorlogsmisdadigers hebben aange-
toond: met uitzondering van de Maastrichtse zaak is in alle aan de rechter
voorgelegde gevallen een veroordeling gevolgd, hetgeen impliceert dat het
bewijs - hoewel misschien moeizaam - te leveren was.

Vervolgens dient erop te worden gewezen dat deze verjaringsleer een wel heel
sterk accent legt op het eindonderzoek (ter terechtzitting) alwaar de bewijsleve-
ring zou moeten plaatsvinden, hetgeen in het licht van de ontwikkelingen die zich
in de praktijk hebben voorgedaan, niet zo modern aandoet.38 Tegenwoordig
gaan we er immers vanuit dat de bewijsgaring in feite in het vooronderzoek dient

38. Zie voor een uitvoeriger beschrijving van de hier aangeduide ontwikkeling: W.P.J. Pompe:
Vooronderzoek ofeindonderzoek beslissend? in: Tijdschrift voor Strafrecht, jrg. LXVIII (1959),afl.
3, ook opgenomen in: Vijf opstellen van Willem Pompe, Zwolle, biz. 55-64.
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te geschieden en dat de resultaten daarvan op de terechtzitting ter sprake en
eventueel ter discussie worden gesteld. In de termen van strafvorderlijke 'begin-
selen' gesproken, zou men kunnen zeggen dat het 'onmiddellijkheidsbeginsel',
hetwelk veronderstelt dat het gehele bewijs op de zitting wordt geleverd, het heeft
afgelegd tegen het beginsel van 'the best evidence'. Voor dit laatste is het niet van
belang wanndtr het betreffende bewijsmiddel is verkregen. In de praktijk bete-
kent dit dat vaak wordt teruggegrepen op verklaringen die in het vooronderzoek
zijn afgelegd en dan nog liefst zo kort mogelijk na het plegen van het feit,
aangezien betrokkenen dan 'heet van de naald' hun lezing van het gebeurde
geven.

Illustratief is in dit verband de gang van zaken die men dagelijks in rechtszalen kan
waarnemen wanneer een politieman een getuigeverklaring moet komen afleggen in een
zaak die tot zijn routine behoort. Vaak kan hij zich dan van de feitelijke gang van zaken
die tot het opmaken van het proces-verbaal heeft geleid weinig tot niets meer herinneren,
waarop hem dan gevraagd pleegt te worden of hij bij de inhoud van dat proces-verbaal
blijft, waarop altijd het antwoord ja volgt. Een niet wezenlijk verschillende variant hierop
is dat de politieman - al dan niet daarnaar gevraagd - mededeelt het proces-verbaal nog
eens te hebben gelezen voordat hij naar de zitting kwam en dat hij daarom aan de hand
van dat proces-verbaal kan verklaren dat etc.

Maar ook los van dit soort gevallen, die meestal om verkeersovertredingen of lichte
verkeersmisdrijven gaan, ziet men wel dat de rechter de voorkeur geeft aan 'verse'
bewijsmiddelen als heteen oud feit betreft.In zulke zaken wil hij de verdachte en eventuele
getuigen nog weleens de eerder door hen afgelegde verklaringen voorhouden, indien zij
twijfelen aan de juiste toedracht van de zaak c.q. deze zich in het geheel niet meer kunnen
herinneren, onder de mededeling dat hij daarvoor begrip kan opbrengen en dat hij
daarom maar van de juistheid van de indertijd afgelegde verklaringen zal uitgaan, tenzij
zij uitdrukkelijk kunnen verklaren dat en waarom deze onjuist zouden zijn.

Bovendien wil de rechter bij tegenstrijdigheid tussen een eerdere en de later afgelegde
verklaring weleens meer waarde toekennen aan die eerdere opgave, omdat er bijv. toen
geen of weinig gelegenheid tot beinvloe(ling was.

Het komt mij voor dat dit toegenomen gewicht van het vooronderzoek in de
rechtspleging en met name op het gebied van de bewijslevering de hier aan de
orde zijnde verjaringsleer ondergraaft. Want in de praktijk lijkt zij alleen beteke-
nis te hebben in de zeldzame gevallen waarin zich de hierbpven genoemde
omstandigheden niet voordoen, derhalve wanneer meteen na het delict geen
sporen zijn veiliggesteld, geen verklaringen zijn vastgelegd, etc. Een dergelijke
situatie zal zich in de regel alleen voordoen als het strafbare feit pas heel laat is
ontdekt, bijv. wanneer een zelfmoord pas vele jaren later als moord wordt
herkend, of wanneer het onderzoek zich pas heel laat op een bepaalde verdachte
richt. In de praktijk zou men m.i. in die gevallen veilig op het oordeel van de
rechter mogen vertrouwen. Uitgaande van het ervaringsfeit dat de Nederlandse
rechter in zaken die bewijstechnisch - zowel wat het belastend als het ontlastend
'bewijs', inclusiefde strafuitsluitingsgronden, betreft - plaats laten voor gerecht-
vaardigde twij fel, de'in dubiis pro reo'-regel ruim pleegt toe te passen, acht ik het
gevaar voor rechterlijke misslagen en in elk geval onverantwoorde
veroordelingen - ook in zaken betreffende oude feiten - niet zo erg groot.
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Dit risico is vanzelfsprekend wel zeer groot in rechtssystemen waarin het
bewijsrecht in een zgn. positief-wettelijk stelsel is ondergebracht. Dan is de kans
op rechterlijke dwalingen, waartoe de wet min of meer dwingt, veel groter.  Het
lijkt erop dat deze verjaringsleer in oorsprong een directe samenhang vertoont
met dergelijke bewijsstelsels. In dat licht bezien is het zeer verklaarbaar dat de
wet zelf een dam opwerpt tegen de mogelijkheid van rechterlijke fouten, waar-
voor zij elders zel f de basis heeft gelegd.

Met ons bewijsrecht en de ruime mogelijkheid tot aanvaarding van verweren,
hoeven wij veel minder bevreesd te zijn voor ongewenste c.q. onrechtvaardige
uitkomsten van strafgedingen, zodat we zouden kunnen stellen dat de argumen-
ten waarop deze verjaringsleer steunt, te onzent niet per se hoeven te leiden tot
een wettelijke verbod om na een bepaalde tijd nog een vervolging in te stellen of
voort te zetten.

Daar komt nog bij dat deze leer alleen een verklaring geeft voor de verjaring
van het recht tot strafvordering. Uit de aard der zaak - in verband met de
argumenten waarop zij stoelt - kan zij niet gebruikt worden voor de verjaring
van de bij rechterlijk vonnis opgelegde straf.

Binding, de belangrijkste aanhanger van deze verjaringsleer, is dan ook consequent als hij
zich een principieel tegenstander betoont van de executieverjaring. Ook wil hij niet weten
van andere argumenten die zouden kunnen pleiten voor de vervolgingsverjaring en die
tevens gebruikt zouden kunnen worden om de executieverjaring een plaats te geven in het
strafrechtelijk systeem. Kenmerkend daarvoor is de volgende passage uit zun Handbuch
des Strafrechts, deel I, biz. 828: 'Wenn unser Abscheu vor schwerer Misstat so kurzlebig
geworden ist, dass die Geselischaft nach 30 Jahren den Milrder, der fur seine Tat nicht die
geringste Strafe, vielleicht auch nicht die geringsten Gewissensbisse erduldet hat, als wiire
nichts geschehen, wieder ruhig bei sich aufnehmen mag, so ist dies vom Standpunkte der
Gerechtigkeit nur tief zu beklagen'.

Men ziet dan ook dat de overigen die deze verjaringsleer voorstaan maar toch wel het
nut en de zin van de executieverjaring onderschrijven, andere argumenten inroepen om dit
instituut te verklaren, welke zij dan mede ter versterking van de grondslag van de
vervolgingsverjaring gebruiken.

Op grond van deze verjaringsleer is het overigens wel verklaarbaar dat de
aanvang van de verjaring bij het begaan van het delict behoort te liggen. Op dat
tijdstip zet zich immers het proces in dat uiteindelijk leidt tot de veronderstelde
vermindering van het bewijs.

Met betrekking tot de stuiting van de schorsing van de verjaring stellen de
aanhangers van deze theorie zich op het standpunt dat het alleszins verdedigbaar
is dat daardoor de termijnen worden verlengd, aangezien de stuitings- en schor-
singshandelingen tot gevolg hebben dat de herinnering aan het feit levend
blijft.39 Ofdit voorde getuigen d charge zonder meer geldt, lijktde vraag. Tot het
behoeden van 'bewijs'-materiaal ten behoeve van de verdediging, kunnen stui-
ting en schorsing echter wel aanleiding geven, omdat de verdachte daardoor weet
dat zijn zaak (nog steeds) de aandacht van justitie heeft en dat de kans niet is

39. Zie H.J. Smidt: a.w. decl I blz. 518.
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uitgesloten dat zij later (weer) in behandeling zal worden genomen, zodat hij eralle belang bij heeft 'paratus ad litem' te blijven.40

Resumerend kunnen we stellen dat deze verjaringsleer mank gaat aan het euvel
dat zij maar ten dele een verklaring geeft voor de verjaring, namelijk alleen voor
de vervolgingsverjaring en niet voor de executieverjaring. Voor zover het de
vervolgingsverjaring betreft, is zij steekhoudend voor de aanvang van de verja-
ring en (zij het in mindere mate) voor de stuiting en de schorsing.

Het belangrijkste bezwaar tegen deze leer is echter dat zij lijkt te zijn ontwik-
keld voor geheel andere bewijsstelsels dan wij kennen, aangezien te onzent de
waarheidsvinding veelal in het vooronderzoek pleegt te geschieden, dat wil
zeggen op een tijdstip waarop argumenten als vermindering van de kwaliteit en
de kwantiteit van het bewijs ten gevolge van het tijdsverloop in de regel geen
groot gewicht hebben.

2.5 De verjaring in het licht van de strafrechtvaardigingstheorieen

2.5.1 Inleiding

In onderdeel 1 van dit hoofdstuk zijn we gestuit op argumenten als de verminde-
ring van de strafbehoefte van de samenleving na verloop van tijd, de verjaring als
surrogaat-straf, de veronderstelde verbetering van de dader gedurende de verja-
ringstermijn, etc. Op de keper beschouwd zijn dit motieven die in nauw verband
staan met de zin en het doel van de straf. Op grond hiervan kan gesteld worden
dat men kennelijk van oordeel is dat er factoren bestaan die zowel een rol spelen
bij de verklaring en de rechtvaardiging van de straf als bij die van de verjaring.Anders gezegd: men neemt kennelijk aan dat er verband bestaat tussen de
strafrechtvaardigingstheorie8n en de verjaring.

Traditioneel onderscheidt men deze theorie8n in absolute, relatieve en ge-
mengde of verenigingstheoriean. Mede gelet op de uitvoerige beschrijvingen van
deze theorie8n welke elders te vinden zijn41, meen ik dat in het kader van deze
studie volstaan kan worden met korte typeringen. Hier is namelijk alleen van
belang hoe zij zich verhouden tot de invloed van het tijdsverloop. Dit betekent
dat we de strafrechtvaardigingstheorieEn zonder te letten op allerlei nuances de
revue zullen moeten laten passeren teneinde telkens te onderzoeken of en in
hoeverre de argumentatie waarvan die theoriean zich bedienen of zouden  kun-
nen bedienen bij de rechtvaardiging van de straf, onderhevig is aan de invloed
van de tijd.

Het plan van behandeling is dat allereerst zal worden nagegaan ofde argumen-
ten waarop de absolute leren steunen, gevoelig zijn voor het tijdsverloop; hetzelf-

40. H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 515.
41.  Zie bijv. Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. blz. 669 e.v. Een meer sociologische benaderingvan de werking van in het bijzonder de vrijheidsstraf geeft W.H. Nagel: De funkties van de
vrijheidsstraf, Alphen aan den Rijn 1977, waarin hij meer dan 50 afzonderlijke functies onderscheidt.
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de zal vervolgens worden gedaan met betrekking tot de relatieve leren. Daarna
zal worden onderzocht hoe de relatie is tussen de verenigingsleren en de verja-
ring.

2.5.2 Absolute strafrechtuaardigingstheorieen

De absolute theorie8n gaan uit van de opvatting dat de door de dader veroor-
zaakte inbreuk op de rechtsorde alleen kan worden vereffend door leedtoevoe-
ging. Daartoe dient de strafoplegging, waarin en waarmee vergolden wordt
hetgeen de dader heeft misdaan. Als voornaam kenmerk noemt Remmelink
'haar steile onverzettelijkheid, haar vasthouden aan de straf, ook al zou zij geen
enkel nuttig effect hebben. () Het misdadig gebeuren is iets afgeslotens; er is een
schuld, die moet worden verrekend, daarmee is de zaak verefTend'.42

Centraal staat derhalve de vergelding. Onderzocht zal moeten worden ofen in
welke mate de vergelding gevoelig is voor het verstrijken van tijd tussen het
begaan van het delict dat vergolden moet worden en het tijdstip waarop de
vereffening plaatsvindt. Daarbij moet onderscheiden worden tussen de verschil-
lende noties die het begrip vergelding in zich bergt.

Allereerst kan worden gedacht aan de vergeldingidee die het straffen beziet als
een absolute plicht van de overheid. In die visie kan en mag de overheid niet aan
die plicht verzaken. Door de overtreding van de wet, laadt de dader de straf op
zich. Vermindering of kwijtschelding van die straf is onmogelijk omdat 'een
gerechtigheid, die voor des accommodements te vinden zou zijn, die met zich laat
marchanderen, zich zou laten afdingen door nuttigheidsoverwegingen of door
meegevoel.'43 Bij deze zienswijze lijkt er weinig ruimte te bestaan voor een of
andere vorm van verjaring, omdat zulks in zou gaan tegen de taak van de
overheid om het onrecht door middel van strafoplegging ongedaan te maken.

Zie in dit verband de radicale afwijzing van de verjaring door Gewin zoals blijkt uit het op
biz. 31 weergegeven citaat.

Noch de plicht om te vervolgen noch die om strafvonnissen uit te voeren wordt in
deze visie aangetast door het tijdsverloop, omdat zij die plicht geheel los ziet van
doelmatigheidsaspecten die eventueel een rol zouden kunnen spelen.

In deze lijn ligt ook het beroemd geworden woord van Kant dat de laatste zich in de
gevangenis bevindende moordenaar heden nog zou moeten worden ter dood gebracht als
de samenleving morgen ten onder zou gaan.

Daarnaast kan men spreken over de vergelding als maatstaf voor de op te leggen
straf, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen de maatstafdie door
de wetgever wordt gehanteerd bij het stellen van een bepaald strafmaximum (en

42. Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. biz. 673.
43.  L. Polak: De zin der vergelding, deel I, Amsterdam 1947, biz. 180.
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eventueel -minimum) op een verboden gedraging, en de maatstaf die de rechter
bezigt bij de straftoemeting in concreto. Hoewel beide vormen van vergelding
van elkaar onderscheiden kunnen worden, lopen zij in de praktijk in elkaar over
omdat in beide gevallen de proportionaliteit - dat wil zeggen de evenredigheid
tussen het foute gedrag en de bedreigde c.q. de opgelegde straf - in het middel-
punt staat.

Op legislatief niveau heeft dit onderwerp altijd veel aandacht gehad, in het bijzonder in de
tijd waarin de grote codificaties van het strafrecht tot stand kwamen. Vgl. in dit opzicht de
betekenis van de proportionaliteit voor de wetgeving van en na de Franse Revolutie L.
Dupont: Beginselen van behoorlijke strafrechtsbedeling, Antwerpen-Arnhem 1979. biz.
58 e.v.

Zie te onzent de beschouwingen van de commissie-De Wai over de door Modderman
ontwikkelde strafmeter, waarin alle straffen van het Wetboek in opklimmende zwaarte
waren opgenomen, met als uitgangspunt een gevangenisstrafvan drie jaar voor eenvoudi-
ge diefstal (Notulen, deel I biz. 117 e.v.: de meter zelf is als bijlage opgenomen in H.J.
Smidt, a.w. decl III).

Voorts kan worden verwezen naar de beschouwingen van Leo Polak in zijn opstel 'De
fundering van het strafrecht', in: Verspreide geschriften, deel II, Amsterdam 1947, biz. 70-
113, die op blz. 81 e.v. uitvoerig ingaat op dit aspect van de vergelding. Op het gevaar af
tekort tedoen aan zijn zeer uitgebreide en overtuigende argumentatie, meen ik dat de kern
van de zaak duidelijk wordt weergegeven in de volgende passage:

'Het zijn nu juist deze gegradueerde, en voor-al de lage maxima, die niet alleen uiteraard
dejustitiabelen tegen rechterlijke willekeur beveiligen, maar inzonderheid het rergeldend
karakter van het strafrecht markeren, als uiting van de grondgedachte, dat nooit zwaar-
derdan naarde "waarde" van het delict voor de rechtsorde mag worden gestraft, dan naar
de zwaarte der in een bepaald feit belichaamde schuld, anders gezegd: "voor" bepaalde
normschennis, b.v. overtreding van het ieder bekend art. 461 W.v.S, kan nooit meer dan
het leed, dat veroordeling tot 15 gulden boete vermag te verschaffen, -verdiend" zon,
onverschillig wat de dader verder op zijn kerfstok mag hebben of welk een gevaarlijk of
onzedelijk individu hij overigens moge wezen'

Op toepassingsniveau behoort in deze opvatting de mate van straf aangepast te worden
aan de ernst van het feit in concreto. Daarbij kan de rechter nooit boven het wettelijk
maximum uitgaan omdat die maximumstraf alleen is geschreven voor het ernstigste geval
dat  zich laat denken. De facto betekent  dit  dat de rechter meestal lager zal uitkomen,
omdat de meeste zaken niet aan dat vereiste voldoen.

In de strafoplegging door de rechter wordt aldus het door de individuele dader
verdiende leed gerealiseerd, zonder dat met die leedtoevoeging verder liggende doeleinden
worden beoogd. De vergelding zelf is het doel, mede omdat in de daarin belichaamde
proportionaliteit het typische van het recht, het rechtdoen, het rechtspreken is gelegen.

Heeft het tijdsverloop invloed, wanneer we spreken over vergelding als maat
voor de straf? Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend wanneer men de
vergelding louter door middel van een door  de rechter op te leggen strafmogelijk
acht. Zolang die straf niet is opgelegd en uitgevoerd is er in deze optiek geen
sprake van ongedaanmaking van de door de dader veroorzaakte inbreuk op de
rechtsorde. Het tijdsverloop kan hieraan niet afdoen, omdat het zelf geen
vergeldende aspecten in zich bergt. Ook op wetgevingsniveau is er in deze visie
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geen reden om in enige vorm van verval van het recht tot strafvordering of
executie te voorzien, aangezien het van innerlijke tegenspraak zou getuigen om
enerzijds te postuleren dat op bepaalde normschending gereageerd zal worden
met een, aan een maximum gebonden, straf die de rechter in concreto zal bepalen
aan de hand van de ernst van de normschending, en anderzijds te bepalen dat het
herstel van de inbreuk niet meer vergolden hoeft te worden als er maar een
bepaalde tijd is verstreken. In feite vindt er dan immers geen vergelding meer
plaats, omdat de straf niet volgt

Anders is het evenwel gesteld wanneer men het mogelijk acht dat de vergelding
ook op een andere wijze dan alleen door strafoplegging gerealiseerd kan worden.
Hier komen derhalve andere punitieve aspecten in het gezichtsveld bij de beant-
woording van de vraag of strafoplegging na zekere tijd nog wel nodig is zonder
dat gezegd kan worden dat de inbreuk op de rechtsorde onvergolden is gebleven.

Deze benaderingswijze vinden we terug in de wijdverbreide en populaire
theorie die de verklaring van de verjaring zoekt in de angst waarin de dader jaren
heeft moeten leven alvorens zich veilig te weten voor de wrekende hand van
justitie. Ook in deze opvatting is leedtoevoeging het uitgangspunt, doch men
construeert een 'niet-formele'  straf die de plaats kan innemen  van de  'stra f  van
het terechtstaan en de mogelijk door de rechter op te leggen 'formele' straf.44

Op beeldende wijze is deze gedachte - zoals in hoofdstuk  1  al is gereleveerd - onder
woorden gebracht door de Comte de Rtal die bij de vaststelling van de Code d'instruction
criminelle sprak over'cette incertitude cruelle, cette horrible crainte qui ravit au criminel
la sdcurit6 de chaque jour, le repos de chaque nuit'. Met betrekking tot de executieverja-ring had hij het voorts over'une insomnie de vingt ans' en'vingt ans de terreur pendant le
jour'.

Wanneer we deze verjaringsleer aan een kritisch onderzoek onderwerpen, blijkt
al meteen dat zij geen duidelijk onderscheid maakt tussen de vervolgingsverja-
ring en de executieverjaring; in beide gevallen worden dezelfde argumentengebruikt. Op het eerste gezicht is dit een gunstig teken, omdat het een verband
legt tussen twee regelsystemen met eenzelfde grondslag, te weten het in rekening
brengen van de tijd. Dit zou erop kunnen duiden dat het tijdsverloop inderdaad
een gegeven is waarmee in het recht rekening gehouden moet worden, ongeacht
hoe dit wettelijk is uitgewerkt. Bij nadere beschouwing valt het echter gp dat deargumentatie weinig gestructureerd is; zij wekt meer de indruk de uiting te zijn
van romantische gevoelens van juristen, dan dat zij juridisch goed in elkaar
steekt.45

Zo zou men kunnen veronderstellen dat de voorstanders van deze verjaringsleer, die de
vergelding in feite zoekt in een door de dader reeds ondergane surrogaat-straf, allereerst

44. O.a. Van Hoorebeke: a.w., blz. 47; F. Htlie: a.w., deel II nr. 1046.
45. Vanuit juridische optiek moge tegen deze opvatting het nodige in te brengen zijn, maardat neemt
niet weg dat zij misschien wel dieper geworteld is dan wij denken. In elk geval verklaarde de grotespeurder naar nazi-misdadigers Simon Wiesenthal  in  de  op 27 december 1983 uitgezonden  t.v.-
documentaire 'De opdracht van Simon Wiesenthal' dat hij als belangrijkste doel van zijn werk zagdat aan die misdadigers geen rust zou worden gegund en dat hun angst een deel van hun straf was.

59



zouden aanknopen bij de executieverjaring. Daar is immers de situatie het meest onge-
compliceerd, aangezien de niet-tenuitvoerlegging van de door de rechter uitgesproken
straf'weggestreept' kan worden tegen de door de dader reeds ondergane 'niet-formele'
straf. Bij de vervolgingsverjaring ligt de zaak iets ingewikkelder, omdat daar factoren als
de vervolging zelf en het terechtstaan met hun punitieve aspecten bijkomen.

Omgekeerd zou men kunnen verdedigen dat als bedoelde argumentatie opgaat voor de
verjaring van de straf, zij a fortiori geldt voor de vervolgingsverjaring. Het laten stranden
van de vervolgbaarheid dient dan tevens om de verdachte een strafproces te besparen; een
extra-zekerheid derhalve om de oplegging van de straf te voorkomen.

Het valtop dat in datgene wat over deze leer is geschreven deze ofdergelijke onderschei-
dingen niet worden gemaakt en dat tegenover de veronderstelde effecten die het tijdsver-
loop op de gemoedstoestand van de dader heeft, geen analyse wordt gesteld van de op
'straf waardeerbare aspecten van de vervolging zel f als mede haar implicaties.

Met een zekere ironie heeft men weI opgemerkt dat wanneer deze verjaringsleer
juist zou zijn, dit tot aanzienlijke besparingen op de rechtspleging (van opsporing
tot en met executie) zou kunnen leiden, omdat de beoogde vergelding toch
geschiedt door de onzekerheid waarin de dader verkeert, ongeacht of hij wel of
niet vervolgd wordt c.q. het tegen hem uitgesproken vonnis wordt uitgevoerd. 46

Daarnaast kan als bezwaar tegen deze leer worden aangevoerd, dat haar
aanhangers de zwaarste delicten c.q. straffen (in het bijzonder de doodstraD
nodig hebben om hun argumenten 'invoelbaar' te maken. Op feiten van minder
ernstige aard en op lichte straffen (o.a. de geldboete) kan deze theorie immers
bezwaarlijk worden toegepast. Zo heeft men zich in dit verband weI afgevraagd
aan welke knagende folteringen en pijnigende onrust iemand ten prooi is die
zonder akte of in de verboden tijd de jacht heeft uitgeoefend47, welke 19e eeuwse
voorbeelden met de tegenwoordige overvloed aan overtredingen gemakkelijk
met vele andere kunnen worden aangevuld.

Bovendien is het geheel van het karakter van de dader afhankelijk of hij
gevoelig is voor de hier bedoelde affecten in geval er niet snel vervolging of
tenuitvoerlegging plaatsvindt. Wie enigszins thuis is in de rechtszaal zal onmid-
dellijk kunnen beamen dat daar talloze lieden komen die niet bepaald de indruk
wekken dat ze erg gebukt gaan onder gewetenswroeging of dat ze het als een
opluchting ervoeren dat zij werden gevat.

Nog afgezien van het zeer speculatieve karakter van deze verjaringsleer, komt
er bij dat zij geen goede verklaring biedt voor de stuiting en schorsing van de
verjaring. Vooral bij de stuiting zou men een veel kortere termijn van verlenging
van de verjaring verwachten, aangezien de in gang gezette vervolging de veron-
derstelde angst bij de dader nog zullen vergroten.

Daarentegen geeft de onderhanden verjaringstheorie weer wel een afdoende
verklaring voor de aanvang der verjaring direct na het plegen van het delict c.q.
het uitvoerbaar worden van het vonnis, aangezien aangenomen mag worden dat
op dat moment de veronderstelde spanningen bij de dader hun intrede doen.

Een enkel woord tenslotte nog over de verjaring in het licht van de door Leo

46.  P. Logoz: Commentaire du Code ptnal suisse, Neuchatel 1939, blz. 300.
47. Spin: a.w. blz. 83.
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Polak ontwikkelde vergeldingsleer. In zijn objectiveringstheorie is'de vergelding
in zoverre "zelfdoel", als de straf haar doel bereikt heeft, wanneer de misdadiger
een door de "zwaarte" van het misdrijf bepaalde, daardoor en daarvoor "ver-
diende" hoeveelheid leed heeft ondergaan, het leed dat de daad rechtens, van het
standpunt der rechtsorde objectiefwaard is'.48 Het door de dader door zijn daad
op de rechtsgenoten verworven prae, moet in zijn opvatting worden vereffend
door middel van leedtoevoeging. Daarbij betrekt hij echter ook andere facetten
dan de strafoplegging door de rechter. Bij de leedtoevoeging spelen namelijk ook
een rol factoren als het al dan niet vergoed zijn van de schade, het berouw van de
dader, gewetenswroeging etc. Polak laat zich echter niet uit over de verjaring. In
zoverre is het onzeker of hij deze aspecten - die zolang de verdachte of veroor-
deelde daaromtrent niets verklaard heeft, slechts vermoed kunnen worden - van
voldoende gewicht zou hebben geacht om daarop een algemene verjaringsleer te
baseren. In het bevestigende geval zou hij daarmee in de buurt zijn gekomen van
degenen die het strafbare feit voldoende vereffend vinden door de onzekerheid
waarin de dader jarenlang heeft moeten verkeren. In het werk van Polak zijn
echter ook aanwijzingen te vinden dat hij genoemde affecten wel van belang acht
bij de rechterlijke leedtoevoeging - waarvan de strafoplegging slechts een onder-
deel vormt - doch tevens van onvoldoende gewicht om op voorhand at straffe-
loosheid te garanderen. In dit verband kan onder meer gewezen worden op de
nauwe relatie die hij legt tussen de vergelding en de generale preventie op
wetgevingsniveau: 'weliswaar is na gepleegd delict de vergeldende vereffening
qua rechtsherstellende, rechtswilhandhavende, onrechtfnuikende normsanctie
een ethisch en rechtens geboden "zelfdoel", maar de bedreiging met deze belan-
genharmonisering, deze vereffening is tevens een der grote middelen van misdrijf-
voorkoming, van "afschrikking" - gericht tegen 66n der grote misdrijfoorzaken,
het antisociaal egoisme:49 Zoals we verderop nog zullen zien verdraagt de
'afschrikking' als doel van het strafrecht zich echter slecht met een instituut als de
verjaring, dat in wezen straffeloosheid op termijn garandeert en daardoor in
zekere zin de strafbedreiging ontkracht.

Elders wijst Polak erop dat het vergeldende leed 'den dader de objectieve
betekenis en waarde, d.w.z. onwaarde van zijn misdrijf aan den lijve, neen in
gemoede doet voelen - en dus hem met geweld uit zijn egocentrische, bij onrecht
baatzoekende sfeer losrr.kt en dwingt op het objectief, ruimer, rechtelijk en
zedelijk waarderingsstandpunt'.50  In deze harmonisering ligt ook de pedagogi-
sche waarde van de vergelding, welke het meest tot haar recht komt wanneer zij
door de dader innerlijk wordt aanvaard. Eerste voorwaarden daartoe zijn echter
schuldbesef en berouw: 'de dader wil en zal alle toegebrachte leed en nadeel
voelen als "zijn", hem toekomend leed en nadeel, hij zal weliswaar trachten, alle
schade weer goed te maken, maar zover dat niet doenlijk blijkt, ze zelf blijven
meedragen; zo heeft noch de gelaedeerde meer vergoeding, noch de rechtsorde
meer vergelding van hem te "vorderen", zo is zijn schuld "geboet" en zover

48.   L. Polak:  De zin der vergelding, deel Il, Amsterdam  1947,  blz. 341.
49. Ibidem.
50. A.w. blz. 344.
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mogelijk "gedelgd", "uitgewist", "te niet gedaan", ongedaan gemaakt'. 5 1  Deze
situatie doet zich echter eigenlijk alleen voor als de dader zichzel faangeeft bij de
politie en een volledige bekentenis afiegt. Want 'wie waarlijk zedelijk schuldge-
voel en berouw heeft, kan objectief geneigd als hij is, ook de dagelijkse valsheid,
de geveinsdheid niet langer dragen, voor onschuldig door te gaan, als onschuldig
te worden geEerd, en zo een rondwandelende leugen te zijn'.52 Maarjuist in deze
gevallen, waarin Polak het meest wil rekening houden met de innerlijke gesteld-
heid van de dader die zichzelf heeft aangegeven en zijn straf begeert ook al heeft
daarbij 'het beu-zijn van de vervolgings- en ontdekkingsangst, of ook allerlei
ingeprent transcendent bijgeloofegoistische "hiernamaals"-vrees enz.'53 een rol
gespeeld, komt de verjaringsvraag in de regel niet eens aan de orde, omdat het
hier gaat om daders die bij de justitie bekend zijn, tegen wie een vervolging kan
worden ingesteld of aan wie het uitgesproken vonnis kan worden voltrokken. Als
in dit soort gevallen de verjaring al een rol speelt is dat omdat de justitie niet
genoeg haast heeft gemaakt bij zijn taakuitoefening. De reden om haar dan de
(verdere) vervolging of (verdere) tenuitvoerlegging te ontzeggen is in zulk een
geval echter een geheel andere dan het leed dat de dader verondersteld wordt
reeds gedragen te hebben.

Ten overvloede zij nog opgemerkt dat de verjaring voorzover zij zich al laat
verenigen met de door Polak ontwikkelde strafrechtstheorie en voorzover zij zich
al laat verklaren uit dezelfde motieven als waarop de strafrechtsleer steunt, aan
dezelfde euvels mank gaat aan als de hierboven besproken verjaringsleer die op
de surrogaatstraf die de dader reeds heeft ondergaan.

Samenvattend kunnen we stellen dat de verjaring zich moeilijk laat verklaren
vanuit de gezichtshoek van de vergelding. Voorzover de vergelding als plicht van
de overheid gezien wordt, laat de verjaring zich daarmee moeilijk rijmen, omdat
het in rekening brengen van het tijdsverloop - met als consequentie het verval
van het recht tot vervolging en executie - een aantasting van die plicht vormt.
Voorzover in de vergelding de maat van de sanctie is gelegen, kan bij een strikte
toepassing van die gedachte evenmin veel ruimte worden toegekend aan de
invloed van het tijdsverloop na het plegen van het delict of het wijzen van het
vonnis; in de klassieke vergeldingsopvatting ziet men immers alleen maar naar
het verleden, naar de schuld die is ontstaan en die vereffend moet worden; of de
strafoplegging c.q. executie nog zin heeft is een vraagstuk dat daar los van staat.

Degenen die een wat gematigder opstelling kiezen en voor wie de vergelding
derhalve ook kan geschieden door middel van ander leed dan de straf, kunnen de
verjaring wat gemakkelijker aanvaarden, aangezien de dader door jaren in
onzekerheid te verkeren zijn straf al heeft gehad. 54  In deze opvatting  is  er  in

51. A.w. blz. 345.
52. A.w. biz. 346.
53. Ibidem.
54. Daarbij dringt zich de parallel op met een aantal civielrechtelijke verjaringsbepalingen (bijv. art.
2005 e.v. BW) die lijken uit te gaan van het vermoeden van betaling van de vordering. Zie in dit
verband ook de conclusie van de AG Ten Kate voor HR 13 april 1984 NJ 1984 nr. 526. Ofdit zodanig
gegeneraliseerd mag worden dat de civielrechtelijke verjaring als zodanig op een wettelijk vermoeden
dat de schuld is tenietgegaan, berust. is echter omstreden. Zie hieromtrent W.F. Lichtenauer: De
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beginsel ook plaats voor de verjaring in de wet, omdat op dit niveau eveneens
rekeningmoet worden gehouden met dejuiste verhouding tussen deernst van het
delict en de zwaarte van de straf. Het als'straf waarderen van het doorstane leed
kan er toe leiden dat op een bepaald moment de in de wet voorziene straf
opgesoupeerd is, zodat de wetgever in het vooruitzicht dat deze situatie op een
gegeven ogenblik zal intreden, op voorhand dient te bepalen dat alsdan geen
straf meer mag worden opgelegd of uitgevoerd. In dit licht bezien ligt een zekere
differentiatie van de verjaringstermijnen voor de hand omdat de verhouding
tussen de ernst van het feit dat vergolden moet worden en de onzekerheid waarin
de verdachte verkeerd moet hebben voordat hij zich tegen vervolging ofexecutie
beveiligd mag weten, afhankelijk is van het soort feit dat is gepleegd; afhankelijk
van de objectieve ernst daarvan kan met een kortere of langere duur van die
onzekerheid worden volstaan. Dit geldt overigens alleen voor de zwaardere
delicten en straffen, die gelet op het voorgaande zouden kunnen worden onder-
scheiden in zeerernstige (met de langste verjaringstermijnen) en ernstige (met iets
kortere termijnen). Bij overtredingen, lichtere misdrijven en minder zware straf-
fen mist deze leer echter aantoonbaar toepassing. Dit brengt met zich dat deze
leer eigenlijk niet zo goed bruikbaar is om een algemene verjaringsregeling op te
baseren, juist omdat zij in het gros van de gevallen niet opgaat.

Daar komt bij dat zij geen afdoende verklaring geeft voor de verlenging van de
verjaring tengevolge van stuiting of schorsing.

Anderzijds geeft zij weer weI inzicht in de regeling van de aanvang van de
verjaring na het plegen van het delict c.q. het executabel worden van het vonnis,
aangezien op dat tijdstip de veronderstelde vrees voor ontdekking van het feit of
voor aanhouding met al haar hierboven genoemde effecten op de gemoedsrust
van de dader een rol gaat spelen. En hoewel de stuiting eigenlijk niet bij deze
verjaringsleer past, althans niet in de vorm dat alsdan een geheel nieuwe verja-
ringstermijn aanvangt waardoor op geen enkele wijze rekening wordt gehouden
met de surrogaat-straf die in de eerste termijn reeds is ondergaan, past de
subjectieve werking der stuiting zoals de wetgever die voor ogen had, te weten dat
zij alleen geldt voor de dader en dan nog alleen indien zij hem bekend of ter
kennis gebracht is, zodat zij niet kan worden ingeroepen tegen een onwetende
(mede)dader, weer weI bij deze theorie, aangezien slechts onder die voorwaarden
mag worden aangenomen dat de voorzetting der vervolging de verdachte (wede-
rom) in beroering brengt.

Voorts zou op grond van deze leer verdedigd kunnen worden dat bij de
vervolgingsverjaring kortere termijnen behoren te gelden dan bij de tenuitvoer-
legging, gelijk bij ons het geval is, omdat in het laatste geval meer leed geleden zal
moeten zijn om de door de rechter vastgestelde straf ongedaan te maken dan in
het eerst genoemde geval waar ook factoren als vrees voor ontdekking van het
feit of het als dader bekend worden en het vooruitzicht zich te zullen moeten

vernietigende verjaring en aanverwante rechtsfiguren (dissertatie Leiden) Wageningen   1932,   C.
Asser: Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Verbintenissenrecht, De
verbintenis in het algemeen, deel 4 I, 51 druk bewerkt door L.E.H. Rutten, Zwolle 1978, blz. 445 e.v
en A. Pitlo: Bewijs en verjaring, 6e druk bewerkt door T.R. Hidma, Arnhem 1981, blz. 256. e.v.
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verantwoorden, in rekening moeten worden gebracht bij de vaststelling van de
surrogaat-straf, hetgeen zich op wetgevingsniveau nauwelijks anders laat verta-
len dan in de vaststelling van een kortere verjaringstermijn (waarbinnen derhalve
meer geleden wordt).

Het voornaamste bezwaar tegen deze verjaringsopvatting is echter dat zij
gebruik maakt van speculaties die - voor zover zij al gelden - alleen opgaan in de
zwaardere gevallen. Op hun relatief beperkte aantal kan echter moeilijk een
wettelijke regeling worden gebaseerd die in alle gevallen opgaat, dat wil zeggen
ook en voornamelijk in situaties waarin de meermalen genoemde argumenten
niet opgaan. Bij deze stand van zaken lijkt mij een generalisatie als de aanhangers
van deze leer ondernemen, ontoelaatbaar.

2.5.3 Generale preventie

De meest simpele vorm van generale preventie ligt in de verwachting dat de
strafbedreiging en de wetenschap dat deze bedreiging na inbreuk op de strafwet
ook zal worden gerealiseerd, afschrikwekkend zal werken ten aanzien van
eenieder die neiging zou gevoelen om de wet te overtreden.

Bij deze vorm van generale preventie lijkt de verjaring minder goed te passen.
Immers, als de strafdreiging niet effectief is geweest, zal daadwerkelijk straf
moeten volgen, wil de dreiging niet haar kracht verliezen. Consequent doorge-
dacht betekent zulks dat het er in beginsel niet veel toe doet wanndtr gestraft
wordt, Als maar gestraft wordt opdat het fundament van het systeem onaange-
tast blijft (de'belofte' van de wet wordt na overtreding een door de rechter in te
lossen 'schuld'). Voorts zou het niet van logica getuigen indien een op deze
gedachte gebaseerd wettelijk systeem in het vooruitzicht zou stellen dat de
strafbedreiging niet zal worden gettffectueerd als de dader maar gedurende een
bepaalde tijd uit de handen van justitie weet te blijven.

We zien dan ook dat Von Feuerbach, de grote voorstander van de opvatting dat de
wettelijke strafbedreiging hEt middel tot afschrikking is, zich op grond van die opvatting
in scherpe bewoordingen tegen de verjaring keert.

Zie Kritik des Kleinschr6dischen Entwurfs zu einem peinlichen Gesetzbuche fOr die
Chur-Pfalz-Bayrischen Staaten, decl I, Giessen  1804, biz. 241. Later is hij weliswaar op dit
standpunt teruggekomen, doch dan bezigt hij argumenten die met de leer van de psycho-
logische dwang niet veel meer van doen hebben, te weten het in vergetelheid raken van het
delict en de veranderingen in de persoonlijkheid van de dader, die ervoor zorgen dat een
strafoplegging lang na dato van het feit. geen nuttig of zelfs een averechts effect heeft, vgl
Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen Rechts, 6e druk, Giessen
1818, biz. 64 e.v.

Behalve op het niveau van de strafbedreiging door de wet, speelt de generale
preventie ook een belangrijke rol bij de strafrechtstoepassing. Het strafTen is in
deze optiek gericht op de beinvloeding van het gedrag der mensen in het
algemeen en wel zo, dat men - dat wil zeggen: anderen dan de dader - zich
voortaan meer overeenkomstig de rechtsregels gedraagt dan zonder die ingreep
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het geval geweest zou zijn. Deze hoofddoelstelling kan nader genuanceerd
worden al naar gelang de meer specifieke werking die men in bepaalde gevallen
van de straf verwacht.

In de literatuur maakt in dit opzicht diverse, elkaar al dan niet overlappende onderschei-
dingen. Zo noemt Van Veen: Generale preventie (dissertatie Groningen) 's-Gravenhage
1949, blz. 193 e.v. gezagshandhaving, normhandhaving en normvorming. G.P. Hoefna-
gels: Anderen dan daders (openbare les Rotterdam) Deventer 1966, biz. 15, wijst op de
afschrikwekkende werking, de normwerking en de vredemakende werking. F.A.C.M.
Denkers: Generale preventie, Nijmegen 1975, biz. 9 e.v. onderscheidt tussen afschrikking,
normering, het voorkomen van eigenrichting en onschadelijkmaking.

(Dit laatste aspect komt ook nog aan de orde wanneer we komen te spreken over de
speciale preventie. Denkers doelt hier vooral op het arresteren en uitschakelen van de
leider(s) van een bende, waardoor vaak de hele bende en haar toekomstige aanwas kan
worden lamgelegd.)

In het navolgende zal gepoogd worden om een soort gemeenschappelijke noemer te
vinden waarop deze onderscheidingen kunnen worden teruggebracht. Globaal kan daar-
bij gedacht worden aan de navolgde functies van de straf, welke in voorgaande onderver-
delingen ook terugkomen: de afschrikking, de normbevestiging en het voorkomen van
eigenrichting. Bij elk van die aan de straf toegekende werkingen of doelen kunnen
kanttekeningen worden geplaatst met betrekking tot de gevoeligheid voor het tijdsver-
loop. De moeilijkheid is dat er geen afdoende bewijsvoering bestaat voor de veronderstel-
de werking van de strafevenmin als voor de invioed van de tijd daarop. Zolang het echter
een tweede natuur van de straf en van de strafoplegger is om iets meer te bereiken dan
zuivere vergelding, is het zinvoller om van het bestaan van de veronderstelde werking van
de straf uit te gaan dan haar te bestrijden. (Zie omtrent de betekenis en de toepassing van
de generale preventie o.m. A.J. Hoekema: Rechtsnormen en sociale feiten; theorie en
empirie rond de kleine havendiefstal (dissertatie Amsterdam) Rotterdam  1973,  blz.  167
e.v. en G.E. Langemeijer: Eerherstel van de generale preventiegedachte, NJB  1964, biz.
231.)

Hetzelfde geldt trouwens voor de verjaringsgevoeligheid van de verschillende generaal-
preventieve effecten van de straf. Een en ander brengt met zich mee dat we voornamelijk
met niet strikt te bewijzen stellingen zullen moeten werken. Wel zal gepoogd worden om
aan de hand van voorbeelden de aannemelijkheid van die stellingen te adstrueren, zodat
het niet helemaal een slag in de lucht hoeft te zijn. Overigens ontveins ik me niet dat het
kiezen van andere gevallen of andere situaties een ander licht op de zaak zou kunnen
werpen.

2.5.3.1 Afschrikking

Het komt mij voor dat het afschrikkingseffect van de opgelegde straf op een meer
concreet dn op een meer abstract niveau uitwerking kan hebben.

Bij het eerste zouden we kunnen denken aan de situatie waarin de strafopleg-
ger van mening is dat een directe, eventueel forse reactie ertoe kan leiden dat
anderen zich van soortgelijke feiten zullen onthouden; kortom de gedachte van
'lik op stuk' of 'boter bij de vis'. Te wijzen valt in dit verband op het instituut van
het snelrecht dat meestal wordt gebruikt in situaties waarin wordt gevreesd dat
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bU het uitbluven van een snelle justitiele reactie de ontstane toestand zal escale-
ren, bijv. bij aanhoudende straatrellen, herhaald voetbalvandalisme, etc.

Opmerking verdient dat men hier niet alleen aan de strafoplegging maar ook aan devoortvarendheid waarmee justitie optreedt, afschrikwekkende werking toekent. In een
gewone strafzaak telt dit laatste aspect niet, ook al houdt het feit dat de verdachte terecht
moet staan, waaruit - nog los van de uitkomst - blukt dat het justitiele apparaat niet alles
over zijn kant laat gaan, zeker betekenis vanuit de gezichtshoek van de afschrikking.

In zaken waarin de gewone procedure wordt gevolgd kan met name door middel
van de strafoplegging een afschrikkingseffect worden teweeggebracht. Maar omals zodanig te worden begrepen door degenen voor wie de in de straf besloten
liggende 'boodschap' is bestemd, dient zij binnen redelijk korte termijn teworden opgelegd. Anders bestaat het gevaar dat het verband tussen het feit en de
straf niet meer wordt doorzien, zodat de straf in zulk een geval grote kans looptdysfunctioneel te worden.

Deze situatie kan zich onder meer voordoen bij delicten die bepaalde buurten onleefbaar
dreigen te maken, die naar het oordeel van justitie te zeer in frequentie toenemen, of
waarvan men anderszins vindt dat er paal en perk aan gesteld moet worden.

Het behoeft nauwelijks betoog dat men in dergelijke gevallen niet alleen afschrikwek-
kende werking verwacht, maar ook dat de straf de gelding van de norm nog eens
onderstreept en/of voorkomt dat men eigen rechter gaat spelen c.q. dat de zaak op eenandere manier uit de hand loopt

Een strikte scheiding tussen de verschillende generaal-preventieve functies zal dan ook
vaak niet te maken zijn. Dat geldt overigens niet alleen hier, maar ook bij de na te noemen
doelstellingen van de straf.

Bij de afschrikking op meer abstract niveau zouden we kunnen denken aan de
uitspraken van de afgelopen jaren tegen oorlogsmisdadigers. In enkele daarvan
wordt uitdrukkelijk verwezen naar de afschrikkende werking die naar men
aanneemt van de straf zal uitgaan.

Zo citeerde de Rechtbank Roermond ( 14 december 1976 NJ 1976 nr. 299) de preambule
van het VN-Verdrag van 26 november 1968 betreffende de niet-toepasselijkheid vanwettelijke beperkingen ten aanzien van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de mense-
lijkheid, waarin staat dat een doelmatige bestraffing van deze delicten een belangrijkmiddel is o.a. 'ter voorkoming van dergelijke misdrijven'.

De Rechtbank Amsterdam 14 december 1977 NJ 1978 nr. 26 wees erop dat dedoor haar
opgelegde gevangenisstraf van  15 jaar 'een aspect van generale preventie in zich bergt,
omdat zij ook voor de toekomst voor anderen dan verdachte een waarschuwing dient in te
houden tegen het plegen van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid'.

Deze argumentatie heeft echter nauwelijks betekenis voor de potentiEle daders
waarover de Nederlandse rechter daadwerkelijk rechtsmacht heeft, daar toch
aangenomen mag worden dat zich niet op korte termijn situaties zullen voordoen
waarin zij zulk soort feiten kunnen begaan. Het komt mij dan ook voor dat
motiveringen als hiervoren bedoeld enige mate van exportpretentie hebben.
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Daarmee bedoel ik dat de berechting in Nederland van Nederlanders die zich in
het verleden aan oorlogsmisdrijven hebben schuldig gemaakt, een verderstrek-
kende betekenis kan hebben dan alleen voor het toekomstig gedrag van de eigen
burgers: ook worden (potenti8le) daders aangesproken die zich elders ter wereld
aan deze misdrijven schuldig maken.

Hoewel men dit motief niet vaak uitdrukkelijk genoemd ziet, is het niet
uitgesloten dat wel meer straffen worden opgelegd die weliswaar primair van
betekenis zijn voor de binnenlandse markt doch tevens in enige mate exportpre-
tentie hebben.

Te denken ware in dit verband aan de verhoudingsgewijs zware strafTen die met name bij
de invoer en handel in verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico, bijv. heroine
en cocaine plegen te worden opgelegd teneinde de verspreiding van deze verwoestende
stoffen onaantrekkelijk te maken en daardoor tegen te gaan.

Het komt mij voor dat aldus mede tot uitdrukking wordt gebracht dat mogelijke daders
niet op clementie hoeven te rekenen zolang tenminste het drugsbeleid op dit punt geen
wijziging ondergaat. Maar ook hier is weer geen strikte scheiding te maken. Zo ben ik zelf
bij de behandeling van zaken betreffende drugsimporten via Schiphol regelmatig gestuit
op het verschijnsel dat de importeurs de risico's die gelopen kunnen worden bij betrapping
op Schiphol zorgvuldig incalculeren met maatregelen variErend van wijziging in de
smokkelwijzen na verandering in de opsporingsmethodes tot veranderingen in de in te
voeren hoeveelheden in relatie tot wijzigingen in het daaraan gekoppelde straftoemetings-
beleid. In zekere zin werken de Nederlandsejustitiele activiteiten, waaronder de straffen,
op dit gebied dan ook door naar het buitenland, ook al zijn zij daar niet primair op gericht.

Mij dunkt dat deze vorm van afschrikking, gelijk de reeds genoemde uitspraken
inzake oorlogsmisdrijven gedurende de Tweede Wereldoorlog reeds doen ver-
moeden, niet zo sterk wordt beYnvloed door de tijd die tussen het delict en de
berechting is verstreken, indien tenminste de maatschappelijke concensus over
de verwerpelijkheid van de betreffende delicten ondertussen niet is gewijzigd.
Aangenomen dat dit laatste niet het geval is, zouden vanuit deze optiek ook na
zeer lange tijd nog relatief zware straffen kunnen worden opgelegd, omdat men
in zekere mate kan abstraheren van de persoon van de dader: de norm zelf staat
centraal en het komt eigenlijk alleen maar aan op de demonstratie van de gelding
daarvan. Eventueel tijdsverloop zou bij die demonstratie (door middel van
bestraffing) in beginsel irrelevant kunnen worden geacht, daar de tijd die norm
zelf onverlet laat.

In de meeste gevallen zal deze vorm van afschrikking wet worden overlapt door, zoal niet
geheel samenvallen met de hierna te bespreken normhandhavende werking van de straf,
die - gelijk we nog zullen zien - in wezen nogal verjaringsongevoelig is. Mede in het licht
daarvan lijkt het mij niet verwonderlijk dat ook in bovengenoemde gevallen weinig
betekenis behoeft te worden gehecht aan het tijdsverloop.

2.5.3.2 Normhandhaving

Heel algemeen zou gesteld kunnen worden dat in het perspectief van de generale
preventie het strafrecht en de straf (mede) dienstbaar zijn aan de bevordering van
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wenselijk geacht sociaal gedrag. Globaal genomen zou hier een onderscheid
gemaakt kunnen worden tussen de normvormende en de normhandhavende
functie van het strafrecht en de straf. Een nadere differentiatie is weer mogelijk
als men deze functie beziet op het niveau van de wetgever, van de toepasser dan
wel van de executeur.

Om begripsverwarring te voorkomen dient te worden opgemerkt dat dit alles moet
worden gerelateerd aan de groep die men tracht te bereiken. Bij de aanhangers van de
generale preventie zijn dat 'anderen dan daders'. Ook de voorstanders van de speciale
preventie zouden kunnen wijzen op de normvormende en normhandhavende effect van
het strafrecht en de straf, doch zij relateren dat effect in het bijzonder aan de persoon van
de dader. Zo kunnen ook de 'vergelders' spreken van normhandhaving etc. Vanuit hun
gezichtshoek vormt immers de vergelding d6 manier waardoor de norm het beste gehand-
haafd wordt. Het wezenlijke verschil met de generale preventie vormt evenwel de opvat-
ting dat de normhandhaving etc. bij hen geen doel is - derhalve ook niet de grondslag van
het strafrecht en de straf kan uitmaken - maar een (niet primair beoogd) gevolg of
resultaat.

Voorts zou men kunnen stellen dat de normwerking een te algemeen begrip is om aan 66n
van de rechtvaardigingstheorieEn te kunnen worden gekoppeld. De rechtvaardigingsthe-
orie8n gaan immers over de vraag waarom normhandhaving door leedtoevoeging moet
plaatsvinden. De voorstanders van de vergelding kunnen hierop antwoorden: omdat de
dader leed heeft toegebracht. De aanhangers van de preventieleren: omdat alleen leed
voldoende afschrikt. Maar bij allen is in confesso dat het toegevoegde ked een 'sanctie'
inhoudt, d.w.z. 'heiliging', handhaving, onderstreping, benadrukking van de geschonden
norm.

Op grond van deze gemeenschappelijkheid zou men kunnen volhouden dat de
normwerking - en  in het bijzonder de normhandhaving - niet een onderwerp  is  dat
specifiek thuis hoort onder de generale preventie. In de praktijk pleegt men dit onderwerp
overigens weI daarbij in te delen, waarbij men dan - zoals gezegd - speciaal het oog heeft
op de hierbedoelde effecten op derden. Bij de bespreking van de speciale preventie zullen
we trouwens zien dat de normerende werking van strafrecht en straf, zij het in een andere
gedaante en in andere bewoordingen, weer opduikt.

De normvorming lijkt mij vanuit juridisch oogpunt primair een taak van de
wetgever die door middel van wetten lijnen kan aangeven waarlangs het leven
van de burgers zich behoort te voltrekken. Strafbedreiging kan daartoe een
middel zijn omdat - als het goed is - daarin een afkeuring tot uitdrukking wordt
gebracht die bij het publiek normen vormt of reeds bestaande sociale normen
versterkt en daardoor van andersoortig gedrag afhoudt. Op het vlak van de wetstaat eventueel tijdsverloop m.i. vijandig ten opzichte van de norrnvorming,
aangezien niet valt in te zien waarom bij de introductie van nieuwe regels opvoorhand al vastgesteld zou moeten worden dat degenen die zich daaraan niet
wensen te conformeren, straffeloosheid in het vooruitzicht wordt gesteld. Menzou in een dergelijke constructie integendeel een ondergraving kunnen zien van
het uitgangspunt dat het publiek zich die normen zal dienen eigen te maken, de
kwaadwilligen dan maar onder dwang.

Op het terrein van de normvorming speelt de strafrechter m.i. een onderge-
schikte rol, omdat het niet tot zijn taak hoort nieuwe opvattingen ingang te doen
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vinden in de maatschappij; dit is voorbehouden aan de wetgever, indien het
tenminste gaat om normen op welker overtreding straffen zijn gesteld. De
toepasser van de wet kan - bijvoorbeeld door strafoplegging - alleen een onder-
steunende rol spelen bij het aanvaardingsproces van de nieuwe normen.

Het spreekt dacht ik vanzelf dat onder de noemer'normvorming' bezwaarlijk
straffen kunnen worden uitgedeeld lang nadat een wet is tot stand gekomen;
want op dat moment is het van tweedin 66n: of de nieuwe regels zijn door de
samenleving aanvaard, zodat we niet meer van normvorming doch hooguit van
normhandhaving kunnen spreken, of de normen zijn niet geaccepteerd. In het
laatste geval krijgen we te maken met de meer algemene problematiek hoever de
rechter kan gaan bij het doen herleven van het maatschappelijk bewustzijn dat
naleving van regels die men tot dan toe min of meer ongestoord kon overtreden,
voortaan weer als wenselijk dient te worden beschouwd.

Voor uitvoeriger beschouwingen over de grenzen waartoe de rechter in dit opzicht kan
gaan zij verwezen naar Th.W. van Veen: Generale preventie, biz. 205-206.

In het algemeen zou gesteld kunnen worden dat bij de bepaling van de ruimte die
de rechter daarbij daadwerkelijk ter beschikking staat, het tijdsverloop zeker een
rol speelt.

Wanneer we uitgaan van het hypothetische geval dat justitie vindt dat euthanasie terugge-
drongen moet worden, ligt het niet voor de hand dat oude tot zeer oude zaken worden
genomen om kracht bij te zetten aan de gelding van de wettelijke norm. Aan te nemen valt
dat in zulk een situatie de rechterlijke beslissing minder overtuigingskracht zal hebben
dan wanneer een recente zaak de inzet van de vervolging heeft gevormd, omdat moeilijk
uit te leggen zal zijn waarom de daders eerst ongemoeid zijn gelaten en daarna toch zijn
aangepakt. Ik denk dat in een dergelijk geval het vonnis weleens contraproduktief zou
kunnen zijn, in dier voege dat het justitieel beleid niet wordt begrepen, hetgeen ten koste
gaat van datgene waar het om draait, te weten de (her)inprenting van de norm. Ook om
praktische redenen hoeft men in dit geval niet terug te grijpen naar oude zaken, omdat de
verslapping van de naleving van het wettelijk verbod ertoe heeft geleid dat er genoeg
'verse' zaken zullen zijn om de norm aan te demonstreren.

Een en ander geldt overigens niet alleen voor zwaar beladen onderwerpen als het zoeven
genoemde, maar ook bij een hernieuwde justitiele belangstelling voor bijv. het fietsen
zonder licht of iets dergelijks, indien men tot het oordeel mocht komen dat het publiek
eens moet worden voorgehouden dat zulks nog steeds verboden is.

Het tweede aspect van de normwerking is de normhandhauing, waarmee primair
de wetstoepasser is belast. Normhandhaving nu speelt in wezen een rol op het
hele terrein dat door het strafrecht wordt bestreken, want uiteindelijk vormt elke
vervolging en elke strafoplegging een demonstratie van de opvatting dat de
overheid verwacht dat de burgers zich aan de door de wet gestelde regels zullen
houden. Eigenlijk is normhandhaving in de vorm van vervolging etc. dan ook
niet meer dan een complement van de wettelijke straibedreiging. Toch wordt de
normhandhaving in de praktijk van de strafrechtstoepassing zelden in deze
gedaante gepresenteerd, namelijk als logisch - immers door de wet in het voor-
uitzicht gesteld - sluitstuk van het handelen in strijd met de wet.
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Nog minder komt het voor dat zij zo expliciet naar voren wordt gebracht als door derechtbank te Rotterdam bij de motivering van de veroordeling van Menten. Zij over-
woog: 'Daarom wil de rechtbank in het besef dat andere strafdoeleinden in dit gevalnauwelijks relevant zijn met de op te leggen gevangenisstraf de handhaving van de
geschonden internationale rechtsnorm centraal stellen. Overtreders van deze norm dienen
te weten dat zolang onze rechtsorde functioneert zij niet voor bestraffing gevrijwaard
zullen blijven' (Zie H R 1 3 januari 1981 NJ 1981 nr. 79 nt ThWvV, waaruit tevens blijktdatde HR met deze motivering akkoord ging).

Desondanks meen ik dat de normhandhaving als doel en als grond van de straf in
de praktijk een grotere rol speelt dan de strafoplegger zich misschien weleens
bewust is.

Van die bewustheid blijkt in elk geval wei wanneer we hem tegen een verdachte die door
een rood stoplicht is gereden op een tijdstip waarop in geen velden of wegen enig ander
verkeer te bespeuren viel, horen zeggen dat hij er niet aan kan ontkomen om toch een
boete te betalen, 'omdat dat nu eenmaal verboden is' of woorden van soortgelijke
strekking. Ongetwijfeld geldt een dergelijke redenering voor veel meer overtredingen.

Wat de verjaringsgevoeligheid betreft, meen ik dat die bij de pure normhandha-
ving nogal gering is. Uitgangspunt bij de realisering van dit doel van de straf is
immers dat er een reactie volgt op de wetsovertreding en niet zozeer wanneer die
reactie plaatsvindt. Berechting en bestraffing tonen aldus aan dAt tegen norm-
schending wordt opgetreden, waaraan een eventuele vertraging van dat optreden
zelf niet veel afdoet: ook in een late effectuering wordt de gelding van de norm
gedemonstreerd, hetgeen altijd nog beter is dan helemaal geen demonstratie.
Zelfs zou men kunnen volhouden dat aldus wordt aangetoond dat de normhand-
having hoge prioriteit geniet, waarbij het 'vergeven en vergeten' irrelevant is.

Het komt mij voor dat deze veronderstelling bevestiging vindt bij de afdoening van lichte
overtredingen,  waar de straf - aangenomen al dat de zaak voor de rechter komt en  niet
reeds in de voorfase is geregeld - vaak wordt bepaald aan de hand van tarieflijsten zonder
dat er in de regel veel aanpassing aan de bijzondere omstandigheden van het geval plaatsheeft. Ook het tijdsverloop heeft meestal weinig invloed op deze min of meer gefixeerde
straffen. Daaruit valt ook te verklaren, dat bij de behandeling van dergelijke overtredin-
gen in hoger beroep - welke dikwijls pas geruime tijd na het voorval plaatsvindt - meestal
dezelfde strafwordt opgelegd als in eerste aanleg. Deze gang van zaken is niet zo vreemd,
als we ons realiseren dat bij zulke overtredingen vaak de gedachte van de normhandha-
ving de belangrijkste rechtvaardiging voor de strafoplegging vormt. Hun onrechtswaardeis dikwijls te gering om de vergelding te hulp te roepen, terwijl voor de speciale preventie
niet vaak bestaansrecht is. Wei zou men nog kunnen denken aan de afschrikwekkende
werking van de straf, maar een serieuze rol kan zij m.i. bij dit soort delicten niet spelen,omdat daarvoor de stragen zelf te laag zijn

2.5.3.3 Voorkoming van eigenrichting

Velen zien in het strafrecht een middel waarmee kan worden voorkomen dat
anderen met crimineel of anderszins ontoelaatbaar gedrag reageren op de door
de dader veroorzaakte onrust of schade.
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Het is onmiskenbaardat het strafrecht tot op zekere hoogtedeze werking heeft. Zulks zien
we vooral in situaties waarin het strafrecht niet werkt; tedenken valt in dit verband aan het
optreden van knokploegen teneinde gekraakte panden weer leeg te krijgen, het ingrupen
van winkeliers bu winkeldiefstallen (vgl. bijv. HR 8 december 1981 DD 82.119), etc.

Voorts valt te wijzen op de naoorlogse bijzondere rechtspleging die voorkomen heeft
dat het volk zel f zijn 'recht' zou hebben gehaald.

Tegenwoordig hanteert men in dit verband ook wel de begrippen vredemaking of
conflictoplossing, al naar gelang men daarbij het oog heeft op een conflict tussen
de dader en de samenleving of tussen hem en zijn slachtoffer.

Toch moeten we m.i. oppassen bij het gebruik van deze termen, omdat het gevaar bestaat
dat daarmee aan het strafrecht een te hoog, te ideaal doel wordt opgedrongen. De
volgende stap zou namelijk kunnen zijn de afschaffing van het strafrecht, omdat dit doel
niet kAn worden bereikt door middel van straffen etc. Het lijkt mij dan ook juister om een
minder hoog ideaal na te streven, in dier voege dat het strafrecht kAn dienen tot
conflictbeheersing of -vermindering en weI in zodanige mate dat eigenrichting achterwege
blijft. En zelfs hieraan zal het strafrecht (in de meest ruime betekenis) niet altijd kunnen
voldoen; integendeel, het strafrecht kan conflicten nog aanscherpen of provoceren, bijv.
tussen dader en getuige A charge (die tevens het slachtoffer van het delict kan zijn. bijv. in
een verkrachtingszaak); niet voor niets is de bescherming van de getuigen heden ten dage
een heet hangijzer, gelijk ook moge blijken uit het rapport van de werkgroep'de bedreigde
getuige' van de afdeling strafrechtspraak van de Nederlandse Vereniging voor Recht-
spraak (Trema-exclusief nr. 7, mei 1983).

Het komt mij voor dat bij dit aspect van de generale preventie het tijdsverloop
van belang kan zijn. De tijd wist immers vele sporen uit, ook de sporen die het
delict in de samenleving en bij het slachtoffer en diens naaste omgeving heeft
nagelaten. Dit proces wordt mede in de hand gewerkt doordat de herinnering
van degenen die meer of minder nauw bij het delict waren betrokken - mede
afhankelijk van de ernst daarvan - na zekere tijd verflauwt waardoor ook de
aanvankelijk gevoelde behoefte aan het optreden van justitie vermindert. De tijd
heelt alle wonden, zou men in dit verband kunnen stellen. Aldus kan er op een
gegeven moment een situatie ontstaan, dat niemand het noodzakelijk yindt dat
alsnog vervolging en berechting c.q. executie zal plaatsvinden. Zelfs zou men
kunnen stellen dat een (her)opening van het strafproces of de tenuitvoerlegging
van de strafde verzoenende en delgende werking van de tijd tenietdoet, omdat de
samenleving, het slachtoffer, etc. dan wederom worden geschokt na eerst tot rust
te zijn gekomen.

Deze argumentatie die derhalve uitgaat van een bepaalde correlatie tussen het
tijdsverloop en enkele sociaal-psychologische processen, is - gelijk we in onder-
deel 1 van dit hoofdstuk reeds hebben kunnen constateren - altijd in trek geweest
als verklaring van de verjaring. Met name wordt zij nogal eens aangehaald ter
opheldering van de aanvang van de verjaring na het plegen van het delict c.q. het
uitvoerbaar worden van het vonnis, van de verschillende verjaringstermijnen,
van de stuiting en van de schorsing der verjaring; kortom eigenlijk van alle
wezenlijke kenmerken van een verjaringsregeling. Immers, zo redeneert men, de
'genezing' van de door de dader aan de samenleving en/of het slachtoffer - al dan
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niet letterlijk - toegebrachte wonden zet in na het feit zelf; het herstel zal langer
duren naar mate de wond - en indirect het delict - ernstiger is; elke handelingvan de zijde van justitie verstoort het genezingsproces, omdat daardoor vergeten
herinneringen weer actueel worden, zodat er wederom enige tijd nodig zal zijnom de opengereten wonden te laten helen.

Op het eerste gezicht is deze opvatting nogal aantrekkelijk, juist omdat zij voorzoveel aspecten van het verjaringssysteem een verklaring geeft. Bij nadere be-
schouwing kunnen echter vraagtekens worden geplaatst bij de deugdelijkheidvan deze redenering en met name ook bij haar toepasselijkheid op alle delicten.

Ten eerste gaat zu niet op bij strafbare feiten die niet meteen worden ont-
dekt. S 5 In dat geval geldt niet het argument dat de verjaring moet aanvangen na
het begaan van het feit, omdat op dat moment het 'genezingsproces' begint,
genezen kun je immers alleen maar alsje daadwerkelijk gekwetst bent en daarvan
is hier nu net geen sprake.

Ten tweede lijkt deze redenering er vanuit te gaan dat het om een bekende
dader moet gaan. Want juist in zaken waarin de dader lange tijd onbekend is
gebleven, kan dit gegeven ertoe leiden dat de samenleving en het slachtoffer of
diens omgeving blijven zitten met een raadsel over de toedracht etc. dat op denduur het veronderstelde herstelproces kan blokkeren.

Ten derde lijkt zij alleen op te gaan bij zeer ernstige delicten die veel onrust in
de maatschappij hebben teweeg gebracht en/of waarbij rechtstreekse benadeel-
den zijn  aan te wijzen. 56 Zodra  het gaat om feiten waarbij geen onmiddellijk
55. Daarbij doet het er niet toe of het feit zelf lange tijd onopgemerkt is gebleven (bijv. bij eengifstorting die pas na verloop van jaren aan het licht komt) dan wel ofeerst na lange tijd blijkt dat hetom een strafbaar feit gaat (bijv. een sterfgeval dat aanvankelijk aan een natuurlijke doodsoorzaakwerd toegeschreven, doch later een moord bleek te zijn).
56.  Zie in dit verband art. 67a lid 2 aanhef en onder  1    Sv dat als grond voor voorlopige hechtenisnoemt: een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid bestaande in de omstandigheid dat hetfeit bestraft kan worden met minimaal twaal fjaar gevangenisstraf terwijl de rechtsorde ernstig doordat feit is gestoord. Niet vereist is overigens dat telkens in concreto aangetoond zal moeten wordendat de rechtsorde ernstig is geschokt; voldoende is, aldus Hof Arnhem 7 september 1983 NJ  1983 nr.
807 dat het moet gaan om een feit dat in het algemeen een ernstige schok en hevige verontwaardigingen onrust veroorzaakt in de samenleving welke niet na betrekkelijk korte tijd zijn weggeBbd, terwijl
het met de heersende rechtsovertuiging in strijd zou zijn als de verdachte in vrijheid zou worden
gesteld. Voor de toepassing van de grond van art. 67a lid 2 aanhefen onder 1    Sv gaat het er derhalveniet om - gelijk de Rechtbank Zwolle reeds tot uitdrukking bracht in haar beschikking d.d  29augustus 1983 waarvan beroep -   of in brede kringen   van de samenleving feitelijke onrust   is
ontstaan, of velen - dan  wei door toeval slechts weinigen - van  het feit kennis dragen.  of het
slachtoffer dan wel de verdachte in maatschappelijk hoog ofjuist laag aanzien stonden, of in de persveel of weinig aandacht aan het feit is geschonken, en wat dies meer zij'. Beslissend is slechts dat hetmoet gaan om een feit dat in concreto 'zb ernstig is dat het met de klaarblijkelijk heersende
rechtsovertuiging zou strijden en in de samenleving onbegrijpelijk en onaanvaardbaar zou wordengevonden als de verdachte zun berechting in vrijheid zou mogen afwachten'

Bij dit uitgangspunt kan dan ook voorlopige hechtenis worden toegepast ter zake van een feit datonder de omschrijving  van  art.  67a  lid 2 aanhef en onder  1    Sv  valt  (een - gelet  op  destrafbedreiging - ernstig strafbaar feit) en indicaties die erop wijzen dat de rechtsorde niet ernstig(meer) is gestoord, ontbreken. Een lang tijdsverloop kan evenwel bewerkstelligen dat laatstvermeldeaanwijzingen wel aanwezig zyn. De praktijk wijst echter uit dat ook bu lang geleden gepleegde feitende rechtsorde nog zodanig geschokt kan zijn dat toepassing van voorlopige hechtenis geindiceerd is.
we hoeven hier maar te denken aan de zaken tegen oorlogsmisdadigers uit de jaren '70 en '80 die
nagenoeg allen in voorlopige hechtenis zijn genomen.
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getroffene is betrokken, zoals bij vele gevaarzettingsdelicten waaronder talloze
overtredingen, wordt de bovenvermelde argumentatie veel minder klemmend.

Ten vierde zullen er ook best gevallen zijn onder de zeer ernstige delicten

waarbij deze redenering niet opgaat. In dit verband zouden we kunnen denken
aan spectaculaire, sterk tot de verbeelding sprekende voorbeelden als het om het
leven brengen van het staatshoofd, een aanslag op het kabinet of het parlement
waarbij vele slachtoffers vallen, etc. Maar ook in minder publiciteitsgevoelige
zaken kan betwijfeld worden of de veronderstellingen waarop deze redenering is
gebouwd, wel altijd bewaarheid zullen worden; zo zou ik me goed kunnen
voorstellen dat bij iemand die in de bloei van zijn leven het slachtoffer wordt van
een misdrijf tengevolge waarvan hij voor de rest van zijn dagen invalide is, wrok
ontstaat en - in het zicht van wat anderen allemaal wel kunnen wat hij niet meer
kan - groeit tegen degene die hem dit allemaal heeft aangedaan.

Ten vijfde kan worden opgemerkt dat gegeven het feit dat deze opvatting
slechts in een beperkt aantal gevallen opgaat gelijk hiervoren is betoogd, zij een
nog kleiner terrein beslaat wanneer het om de stuiting en de schorsing der
verjaring gaat. De redenering dat door de stuiting en schorsing de helende
wonden weer worden opengereten en dat dienvolgens een verlenging van deverjaring gerechtvaardigd is, schijnt mij op een overschatting te berusten van
hetgeen in werkelijkheid geschiedt, omdat zij alleen opgaat wanneer het zeer
spectaculaire zaken betreft die door de publiciteitsmedia (blijvend) op de voet
worden gevolgd of wanneer de stuitings- of schorsingshandelingen aan het
slachtoffer of diens naaste omgeving bekend worden. Zoals we later nog zullen
zien gaat geen enkel verjaringssysteem echter uit van de constructie dat laatstge-
noemden van de stuiting ofschorsing op de hoogte moeten worden gesteld om de
verjaring daadwerkelijk te kunnen verlengen; integendeel, de maximale eis is dat
juist de vanuit deze optiek minst belanghebbende partij, namelijk de dader
daarvan in kennis moet worden gesteld.

Ten zesde geeft deze redenering - indien en voor zover zij al opgaat - slechts
een aanwijzing voor de noodzaak om de verjaringstermijnen te laten afhangen
van de ernst van het delict. Maar dan zou het in de rede liggen dat de duur van de
verjaring wordt gekoppeld aan datgene wat in werkelijkheid is voorgevallen. De
meeste verjaringsregelingen abstraheren echter daarvan.

Zo zou het in het licht van deze verjaringsopvatting logisch zijn om een verschil te maken
tussen iemand die zonder toestemming een potlood van kantoor mee naar huis neemt en
de boekhouder die er met tien miljoen vandoor gaat; met andere woorden, men zou een
relatie verwachten tussen de verjaringstermijn en de in concreto op te leggen straf en niet,
zoals in bijna alle stelsels gebruikelijk is, tussen de verjaringstermijn en de tegen het feit
bedreigde straf.

Heel duidelijk springt dit in het oog wanneer we zien dat de verjaringstermijn bij deexecutie even lang is bij iemand die tot een dag gevangenisstraf is veroordeeld als bij
iemand die terzake van dezelfde kwalificatie een jarenlange gevangenisstraf heeft gekre-
gen.

Ten zevende geeft de onderhavige verjaringsleer geen oplossing voor het ver-
schijnsel waarom de verjaringstermijnen bij de executie altijd langer zijn dan die
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bij de vervolging. Aangenomen al dat het verzoeningsproces geacht mag worden
na x jaren te zijn voltooid, kan toch moeilijk worden ingezien waarom dit proces
langer zou duren wanneer tegen de dader een vonnis is gewezen.

Bovendien blijft het wat merkwaardig dat ter zake van een aantal feiten een
kortere termijn geldt voor de vervolgingsverjaring dan de duur van de straf die
kan worden uitgesproken, zoals bij moord waarvoor enerzijds levenslange ge-
vangenisstraf kan worden opgelegd en waarvoor anderzijds een verjaringster-
mijn van  18 jaar is bepaald. Strikt genomen zou zich in dergelijke gevallen  de
situatie kunnen voordoen dat dezelfde argumenten aanleiding kunnen geven tot
het opleggen van de maximumstraf doch tevens nopen tot het vrijuit laten gaan
van de niet vervolgde dader na een aanzienlijk kortere tijd. Kortom, men zou hier
verwachten dat de verjaringstermijn in elk geval nooit korter kan zijn dan de
maximale vrijheidsstraf die op het delict is gesteld.

Resumerend kunnen we stellen dat bij het leggen van een verband tussen de
verjaring en de leer der generale preventie onderscheiden dient te worden al naar
gelang welke concrete werking van het strafrecht of de straf op anderen dan de
dader men op het oog heeft.

Wanneer die werking vooral gezocht wordt in de afschrikking van potentiBle
daders kan er reden zijn om met het tijdsverloop rekening te houden, in het
bijzonder wanneer men van het strafrechtelijk ingrijpen resultaten op korte
termijn verwacht. Anders ligt het bij de afschrikking waarvan men ook op lange
termijn effect verwacht. Deze vorm van afschrikking is echter tot op grote hoogte
te vereenzelvigen met de normhandhavende werking van de straf.

Bij de normhandhaving staat de demonstratie van de gelding van de norm
voorop. Wanneer aan de straf die doelstelling wordt toegekend, is er in beginsel
weinig aanleiding om met de ondertussen verstreken tijd rekening te houden,
omdat alsdan de onderstreping van het wettelijk gebod of verbod primair staat
en niet zozeer de bijzondere omstandigheden van het geval.

De normvorming behoort in de allereerste plaats tot het takenpakket van de
wetgever. Wanneer hij overgaat tot het introduceren van nieuwe normen, lijkt
daarmee niet verenigbaar dat hij tegelijkertijd strafvrijheid door middel van
verjaring in het uitzicht stelt. Anders ligt het wanneer de rechter aan normvor-
ming zou doen, bijv. bij het ondersteunen van recent ingevoerde regels of bij het
doen herleven van in vergetelheid geraakte normen. Op dat vlak zal het tijdsver-
loop hoogstwaarschijnlijk weI een factor zijn waarmee rekening zal moeten
worden gehouden, wil het vonnis door de samenleving tenminste begrepen
kunnen worden.

Wanneer de eigenrichting voorkomende werking van het strafrecht en de stra f,
of ruimer gesteld: wanneer hun conflictoplossende werking centraal staat, is het
tijdsverloop wel van belang Aannemelijk is immers dat de verstoring van de
maatschappelijke verhoudingen door het delict aanvankelijk zeer ernstig kan
zijn, doch gaandeweg vermindert, totdat het moment is gekomen dat de behoefte
aan een strafrechtelijke reactie niet meer bevredigd hoeft te worden. Daarbij
moet wel worden aangetekend dat deze redenering slechts in een beperkt aantal
gevallen opgaat, namelijk eigenlijk alleen bij de zeer ernstige misdrijven, en dat
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zij niet voor alle aspecten van het verjaringssysteem een overtuigende verklaring
geeft.

2.5.4 Speciale preventie

De meest oorspronkelijk vorm van de gedachte der speciale preventie is de
overweging dat men de dader door middel van strafoplegging kan beinvloeden
toteenmeermaatschappelijke gezindheid dan hij blijkenszijn delict had. S 7 Bij de
strafrechtelijke bejegening staat in deze visie de dader in het middelpunt: met
hem zal iets moeten worden gedaan teneinde te voorkomen dat hij zich in de
toekomst nogeens aan delicten zal schuldig maken. Dit doel tracht men hoofdza-
kelijk op drie manieren te bereiken: door afschrikking, door verbetering (of
opvoeding) dan weI door onschadelijkmaking (of beveiliging).

Zo scherp als hier van elkaar gescheiden zal de straf in de praktijk vaak niet werken; zo
zou van een langdurige vrijheidsstraf gezegd kunnen worden dat zij zowel strekt ter
beveiliging van de maatschappij tegen deze dader, als ter zijner afschrikking, terwijl de
tenuitvoerlegging dienstbaar zou kunnen worden gemaakt aan de verbetering.

Theoretisch gesproken zou men in alle gevallen van onschadelijkmaking kunnen
spreken, want ook een dader die zich heeft laten afschrikken ofdie verbeterd terugkeert in
de maatschappij is in zekere zin onschadelijk geworden voor de samenleving; meestal
gebruikt men echter de term onschadelijkmaking voor de enkele verwijdering uit de
maatschappij, zonder dat met de straf in dat geval nog een verderliggend doel wordt
beoogd (vgl. W.P.J. Pompe: Handboek van het Nederlandse Strafrecht; 5e druk, Zwolle
1959, blz. 304).

Voorts zal het duidelijk zijn dat hoewel in alle gevallen de dader centraal staat, de
accenten per strafdoel verschillen: bij de afschrikking en de verbetering is de dader
rechtstreeks het voorwerp waarop de strafhaar uitwerking moet hebben; bij de onschade-
lijkmaking staat de beveiliging van samenteving voorop, welke alleen bereikt kan worden
door de dader af te zonderen: hier is de dader derhalve indirect degene voor wie de straf
bestemd is.

Vaak wordt de verjaring in verband gebracht met de hier genoemde speciaal-
preventieve doeleinden van het strafrecht en de straf, ook al worden daarbij de
accenten soms anders gelegd. In het navolgende zal worden nagegaan of en in
hoeverre dit verband daadwerkelijk bestaat.

Daarbij zal afzonderlijk aandacht worden besteed aan de zgn. identiteitsver-
andering. Zoals hierna nog zal worden besproken, gaat de opvatting die een
relatie legt tussen de persoonlijkheid van de dader en de verjaring, uit van
wijzigingen die zich in de persoonlijkheid van de dader voltrekken zonder dat die
steeds rechtstreeks terug te voeren zijn op de genoemde speciaal-preventieve
effecten. In zoverre staat deze opvatting enigszins los van de andere, zodat haar
om die reden een aparte bespreking ten deel zal vallen.

57.  G.E. Langemeijer: Strafrecht of -onrecht?, Deventer 1975, biz.  15.
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2.5.4.1 Afschrikking

Aan de pedagogie is ontleend de opvatting dat strafbedreiging iemand ertoe kan
brengen na te laten hetgeen hij zonder strafbedreiging zou hebben gedaan. In
zoverre zou strafbaarstelling bij wet zeker effect kunnen hebben. Tevens neemt
men aan dat in geval iemand zich niet aan het gebod of verbod houdt, het
positieve effect van de reactie op de dader groter zal zijn naarmate die reactie
sneller volgt op het vergrijp. Men zou in dit verband kunnen denken aan het
standje dat men een kind geeft meteen nadat het iets heeft gedaan wat niet door
de beugel kon, in plaats van daarmee een poos te wachten.

Zo kan een lang tijdsverloop ook bij een volwassene tot gevolg hebben dat hij
het gevoel krijgt dat het gaat om een feit dat in zijn beleving reeds geschiedenis is
geworden, dat men derhalve oude koeien uit de sloot haalt. Het gevaar van een
dergelijke late strafrechtelijke reactie is dat de dader zelf niet meer doordrongen
is van het besef dat het een feit betreft waarop, ook naar zijn eigen gevoel, van
overheidswege geantwoord moet worden; integendeel, dat hij het gevoel heeft
dat een veroordeling onrechtvaardig is.

Het tijdsverloop kan derhalve ertoe leiden dat de afschrikking die van de straf
behoort uit te gaan, door de dader niet meer als zodanig wordt begrepen;

daarentegen zou in een dergelijke situatie weleens het tegenovergestelde effect
kunnen optreden, namelijk dat de strafoplegging of -executie lang na dato van
het feit of het vonnis rancune opwekt wegens het in de visie van de dader ten
onrechte aangedane leed.

Rancunegevoelens spelen vaker een rol. Speciaal kan worden gewezen op de situatie
waarin gelijke gevallen niet gelijk worden behandeld of ongelijke gevallen niet naar de
maat van het verschil. Wanneer tegen deze elementaire eis van het rechtdoen wordt
gezondigd, ontstaat er een ideate voedingsbodem voor gevoelens van verbittering etc. die
uiteindelijk tot een resultaat kunnen leiden dat tegengesteld is aan datgene wat men
beoogde. Als ik het goed zie, heeft men tegenwoordig wel oog voor dit mogelijke effect.
Men vergelijke in dit verband slechts de uitspraken van de penitentiaire kamer van het
Hof Arnhem inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling: in zijn beschikking van 24 mei
1977 NJ 1977 nr. 540 stelt het hofzelfs uitdrukkelijk dat in het algemeen voor het verlenen
van v.i. pleit de omstandigheid 'dat het ni6t-verlenen van v.i., rekening houdend met het
feit, dat dit naar verhouding weinig gebeurt, bij de betrokkenen tot onlustgevoelens en
achterstellingsgedachten kidt, die een goed functioneren in de maatschappij bemoeilij-
ken'; vgl. omtrent dit aspect ook de beschikking van 15 december 1977 NJ 1978-nr.  150.
Zie over de rechtsgelijkheid als streven dat aan de richtlijnen voor het openbaar ministerie
enz. ten grondslagligt J.A. Jansede Jonge: Rechtsgelijkheid: nogeen langeweg, DD 1983,
biz. 544-568.

Is in dit licht bezien het in rekening brengen van het tijdsverloop te verklaren,
minder voor de hand liggend is het echter om stuiting of schorsing toe te laten of
een langere verjaringstermijn bij de tenuitvoerlegging. Vooropgesteld dat de
verjaringstermijnen precies lang genoeg zijn om de dader te kunnen inprenten
dat het justitiale ingrijpen - zeker wanneer het vlak voor het verstrijken van die
termijnen gebeurt - een reactie vormt op datgene wat hij indertijd heeft misdaan,
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valt niet in te zien dat dit inzicht nog weI gegeven zou kunnen worden indien de
termijnen tengevolge van stuiting of schorsing aanzienlijk zijn verlengd. Ik zou
menen dat de dader er dan helemaal niets meer van begrijpt. Hetzelfde is het
geval bij de langere termijnen bij de executieverjaring: het komt mij voor dat het
in dit opzicht van tweean 66n is: of de termijnen bij de vervolgingsverjaring zijn
lang genoeg om de relatie tussen daad en strafrechtelijke reactie te omspannen, 6f
de termijnen bij de strafverjaring kunnen dit ook; verschil tussen beide is vanuit
de hier aan de orde zijnde optiek echter niet te verklaren.

2.5.4.2 Verbetering

Een aantal schrijvers heeft betoogd dat mag worden aangenomen dat de dader
tot inkeer is gekomen of uit het strafbare feit lering heeft getrokken, indien hij na
verloop van tijd zich goed gedragen blijkt te hebben, althans niet met de justitie in
aanraking is gekomen. Op dat moment staat tevens vast dat het doel van de straf
is bereikt, zodat (verdere) bestraffing - gezien de door hen daaraan toegekende
functie - niet meer nodig is.

In essentie lag deze opvatting reeds ten grondslag aan het voormalige, op biz. 39 e.v.
uitvoeriger beschreven, Oostenrijkse verjaringssysteem, dat de dader eerst straffeloosheid
bezorgde indien hij aan bepaalde voorwaarden had voldaan, waaronder de conditie dat
hij zich gedurende de verjaringstermijn niet aan nieuw delict mocht hebben schuldig
gemaakt, zulks op strage van het gaan lopen van een geheel nieuwe termijn. Aldus werd
van de dader min of meer het bewijs van zijn verbetering gevraagd atvorens hem
daadwerkelijk vrijuit te laten gaan.

Qua uitgangspunt lijkt het mij juist dat bij een groot aantal delicten het tijdsver-
loop ten voordele van de dader werkt, zeker als nadien geen nieuwe strafzaken
tegen hem bekend zijn geworden. Dit verschijnsel valt in de praktijk van de
strafrechtstoepassing dagelijks te constateren bij de berechting van een bepaaid
soort misdrijven, vooral wanneer dat in hoger beroep geschiedt en er sinds het
begaan van het delict geen nieuwe feiten meer op het strafblad zijn bijgeschreven.

Deze 'strafverlichting' betreft vaak delicten als diefstal, vernieling, geweldpleging  etc.,
begaan door een relatief jeugdige dader in zijn 'wilde jaren'. Zo'n fase die soms een
aaneenschakeling vertoont van meestal niet al te ernstige misdrijven, wordt dikwijls
afgesloten doordat de dader uiteindelijk gepakt wordt en direct een gevoelige tik op de
vingers krijgt. Wanneer nu dit laatste wordt uitgesteld, bijv. doordat hoger beroep wordt
ingesteld, kan dat ertoe leiden dat in een later stadium met een minder strenge reactie
wordt volstaan. met name als komt vast te staan dat met de veroordeling in eerste aanleg
de 'criminele ontwikkeling' effectief een halt is toegeroepen, of wanneer de dader in de
ondertussen verstreken tijd heeft 'bewezen' dat het maar om een eenmalige gebeurtenis
ging. Dit laatste doet zich nogal eens voor op het gebied van de verkeersmisdrijven zoals
het handelen in strijd met art. 26 WVW.

In dergelijke gevallen is er in de ogen van de rechter vaak geen grond meer om een
strenge straf op te leggen teneinde de dader voortaan in het gareel te houden.
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Het gaat m.i. echter te ver om deze gang van zaken als de gebruikelijke te
presenteren en vervolgens te concluderen dat het tijdsverloop altijd tot gevolg
heeft dat de dader ondertussen zijn lesje heeft geleerd, zonder dat daarvan in
rechte hoeft te blijken. Met andere woorden: om zo te generaliseren als de
aanhangers van deze verjaringsleer doen, zal toch op zijn minst aannemelijk
moeten zijn dat hun uitgangspunt in het merendeel van de gevallen opgaat. Het
komt mij voor dat in elk geval aan dit laatste vereiste niet is voldaan.

Alleen al de recidivecij fers met betrekking tot de opgehelderde criminaliteit tonen aan dat
de onderhavige redenering op een utopie berust; daar komt nog bij dat recidive slechts kan
worden vastgesteld bij opgehelderde criminaliteit: deze bedraagt nog geen 30% van de
bekend geworden criminaliteit, waaronder te dezen nog slechts de misdrijven zijn ver-
staan (vgl. statistische gegevens in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie over  1982.
bijlage bij de justitiebegroting, nr. 18.100).

Zie in meer algemene zin over dit onderwerp: C.J. van der Werff: Speciale preventie,
dissertatie Amsterdam (UvA), 1979.

Daaraan kan nog worden toegevoegd dat deze verjaringsleer geen deugdelijke
verklaring biedt voor de verjaring van stralbare feiten die weinig of niets te
maken hebben met een levenshouding van de dader welke'verbetering' behoeft,
zoals bij veel overtredingen het geval is. Bij dergelijke delicten is het toch niet
goed vol te houden dat de dader na het verstrijken van een bepaalde tijd geacht
mag worden een keer aan zijn leven te hebben gegeven teneinde zich voortaan als
wetsgetrouw burger te gedragen.

Voorts dient erop te worden gewezen dat er vanuit deze gezichtshoek weinig
aanleiding bestaat om fenomenen als stuiting en schorsing te erkennen, aange-
zien de daaruit voortvloeiende verlenging van de verjaring op geen enkele wijze
valt terug te voeren op de gebleken onjuistheid van de veronderstelling dat de
dader op het rechte pad zou zijn.

Tenslotte kan wat de aanvang der verjaring betreft nog het volgende worden
opgemerkt. In de onderhavige opvatting gaat men er vanuit dat het verbeterings-
proces van de dader inzet direct na het begaan van het feit. Het komt mij voor dat
dit met recht betwijfeld kan worden. In de praktijk toch geeft vaak het tegen de
lamp lopen het schokeffect dat tot gedragsverandering aanleiding geeft; tevens
wordt dan bij de wat ernstiger zaken de reclassering ingeschakeld die hulp en
steun kan bieden bij de verandering ten goede. In dit licht bezien lijkt een later
aanvangstijdstip, bijv. gelegen bij het opmaken van proces-verbaal door de
politie, meer in overeenstemming met de werkelijkheid. Onopgehelderd blijft in
deze verjaringsleer tenslotte het verschijnsel dat de executieverjaring eerst begint
te lopen na het vonnis; mij dunkt echter dat er, indien juist zou zijn dat het
aangenomen verbeteringsproces al aanvangt na het delict, weinig reden is om
voor de verjaring van de straf aparte regels te laten gelden.

2.5.4.3 Identiteitsverandering

Tarde en in zijn navolging vooral Rosengart hebben gepoogd om de verbete-
ringsgedachte die aan de vorige leer ten grondslag ligt, enigszins te neutraliseren
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door te wijzen op het feit dat de menselijke natuur aan voortdurende veranderin-
gen onderhevig is.

Tarde voert daartoe aan dat de mens van heden niet dezelfde is als die van
gisteren en zeker niet van een jaar tevoren. De consequentie hiervan zou kunnen
zijn dat het bestraffen van iemand die lang geleden een delict heeft begaan,
weleens gelijk zou kunnen staan met het bestraffen van een'ander dan de dader':
weliswaar betreft het dezelfde fysieke persoon, doch in feite kan het psychisch om
een ander gaan. Kort samengevat zou men dit veranderingsproces in de mens
kunnen aanduiden met identiteitsverandering.

Tarde wijst erop dat veranderingen in karakter en persoonlijkheidsstructuur
zich het snelst voltrekken in de kinderjaren en tijdens de adolescentie en dat die
veranderingen zich minder snel voordoen en ook minder intens zijn wanneer men
boven een bepaalde leeftijd komt. Op grond hiervan is hij van oordeel dat feiten
die door jeugdigen zijn begaan aan een kortere verjaringstermijn onderworpen
moeten zijn, omdat bij hen al na relatief korte tijd de kans bestaat dat een
'andere' dader wordt bestraft dan degene die het delict heeft begaan. 58

Rosengart heeft deze opvatting overgenomen en er een algemener strekking
aan gegeven teneinde de verjaring van alle delicten, ongeacht de leeftijd van de
dader, te verklaren,

'L'acte commis devient, avec le temps, de plus en plus dtranger A l'auteur, le lien psychique
qui l'unit A son acte se ddliera A mesure que du temps s'dcoule, et, enfin, n'existera plus.
C'est pourquoi la peine n'atteindrait plus son but: elle a cesst d'6tre efficace, tant A
l'encontre du dtlinquant, que vis-d-vis de la communautt. Ainsi la peine prendrait
l'aspect d'un acte de rigueur gratuit, elle prdsenterait quelque chose d'injuste et m6me,
dans certains cas, de cruel. Pour illustrer cette dernidre penste, on a invoqut avec raison
l'hypothdse ofi, s'il n'y avait pas de prescription, le vieillard devrait expier ce que
t'adolescent a ptche". (L. Rosengart: La prescription de l'action publique en droit franoais
et allemand (thtse Caen) Parijs 1936, biz. 15).

Tegen deze opvatting heeft men ingebracht dat de vervreemding van de dader ten
opzichte van zijn delict evenzeer geldt bij degene die wel tijdig is berecht en toen
tot een langdurige vrijheidsstraf is veroordeeld; de consequentie hiervan zou zijn
dat aan de tenuitvoerlegging van die straf een einde moet worden gemaakt zodra
vaststaat dat de dader niet meer 'de oude' is; en in elk geval zou de straf nooit
langer mogen duren dan de verjaringstermijn, aangezien die laatste kennelijk
zodanig  is dat daarna sprake  is van identiteitsverandering. 59 Rosengart heeft
hier als argument tegenover gesteld dat voor de 'bagnard' of de gevangene het
leven zijn continuiteit verliest: beroofd van zijn vrijheid zullen zijn gedachten
zich fixeren op het delict dat aan zijn vrijheidsberoving ten grondslag ligt: zijn
leven in afzondering zal getekend worden door de indruk die dat feit heeft
nagelaten: 'La fluide de la vie normale n'exercera plus son influence sur la
disposition psychique du criminel'.60

58.  G. Tarde: La philosopie p6nate, Lyon-Parijs 1890. biz. 131,zieindit verband ook G.H.A. Fet)er:
Beschouwingen over criminele psychologie, Zwolle  1934,  biz. 435 e.v.
59.  R. Garraud: Trait6 thdorique et pratique du droit ptnal fran ais, Parijs 1911, deel 11 nr. 723.
60. A.w. biz. 17.
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Daargelaten of deze poging tot ontzenuwing van de kritiek in overeenstem-
ming was met de realiteit van  1936, het jaar waarin hij het voorgaande schreef,
lijken de contra-argumenten mij niet in overeenstemming te zijn met de actuele
situatie in het Nederlandse gevangeniswezen.

Doelstelling daarvan is toch immers niet om de dader tot inkeer te laten komen door hem
voortdurend te laten nadenken over hetgeen hij heeft misdreven.

Integendeel, ingevolge art. 26 van de Beginselenwet gevangeniswezen dient de tenuit-
voerlegging van de vrijheidsstraf te zijn gericht op het doen terugkeren van de veroordeel-
de in het maatschappelijk leven, hetgeen meebrengt dat waar nodig door middel van
behandeling en bejegening veranderingen op gang worden gebracht die een meer sociaal
aanvaardbaar functioneren proberen te bewerkstelligen. Met andere woorden: bij een
geslaagde resocialisatie, waaraan de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf dienstbaar  is
geweest, is er wei degelijk sprake van een ander mens, namelijk 66n die zich aan de regels
van de samenleving houdt in plaats van maatschappelijk ontoelaatbaar gedrag ten toon te
spreiden.

Tegenover deze idealistische doelstelling staat het ervaringsfeit - steunend op de hoge
recidivecijfers - dat men allang blij mag zijn dat de dader niet slechter uit de gevangenis
komt dan hij er inging. Ook hier zou men kunnen spreken van identiteitsverandering,
maar dan een waarop noch Rosengart noch de wetgever van de Beginselenwet het oog
had.

Zonder ons in diepgaande psychologische beschouwingen te begeven mogen we,
dunkt me, wel aannemen dat niemand tegenwoordig nog gelooft dat iemand een
'totaal ander mens' zou kunnen worden. In zoverre is de identiteitsverandering
een nogal betrekkelijke aangelegenheid. Uiteraard, en dat wijst de ervaring uit,
vinden er psychische veranderingen plaats bij de dader. Maar hoe sterk moeten
die zijn om invloed te kunnen hebben op een verjaringsregeling? Daar komt bij
dat dergelijke veranderingen bij de ene mens veel sterker optreden dan bij de
andere; en voorts: hoe jonger men is, des te ingrijpender zullen die wijzigingen
zijn, een gegeven waarop Tarde ook al wees bij zijn pleidooi voor kortere
verjaringstermijnen voor jeugdigen.61

Een ander bezwaar tegen de opvatting van Rosengart betreft de executieverja-
ring: de veronderstelde veranderingsprocessen bij de dader vangen immers aan
bij of lopen door na het plegen van het delict, zodat er weinig ruimte lijkt te zon
voor een eigen verjaringstermijn van het vonnis dat immers in voorkomende
gevallen geruime tijd na het delict gewezen kan worden. Evenmin is er in deze leer
plaats voor stuiting ofschorsing, aangezien de daaruit voortvloeiende verlenging
van de verjaring haaks staat op de veronderstelde psychische verandering van de
dader.

61.  In deze zin eveneens stelling 7 bij de Tilburgse dissertatie van M.J.C. Koens: Vreemdelingen in
Nederland, Arnhem 1983, luidend: 'Gelet op het tijdsbesef van het kind en het pedagogisch karakter
van het jeugdstrafrecht dienen jeugdstrafzittingen zo veel en zo spoedig mogelijk binnen een termijn
van zes maanden na het verhoor door de jeugdpolitie plaats te vinden. Hoe jonger de jeugdige
verdachte, des te groter de spoed waarmee de strafzaak moet worden afgehandeld'.
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2.5.4.4 Beveiliging

Het zal duidelijk zijn dat de opvatting dat de straf ertoe dient om de dader uit de
samenleving te verwijderen teneinde haar aldus beter te beschermen, een beperk-
te gelding heeft, aangezien zij slechts opgaat bij vrijheidsbenemende straffen en
maatregelen, de doodstraf buiten beschouwing gelaten. Als ik het goed zie, kan
dit strafdoel zich over het algemeen niet in een brede sympathie verheugen,
hoewel de praktijk er wellicht minder moeite mee heeft.

Zo krijgt justitie nogal eens te maken met recidivisten op het gebied van de kleinere
vermogenscriminaliteit (oplichting, diefstal) van wie bijna met zekerheid mag worden
aangenomen dat gevangenisstraf niet helpt. Soms zijn ze duidelijk gestoord, maar de ernst
der feiten is niet van dien aard dat terbeschikkingstelling van de regering in aanmerking
komt. De stoornis is echter zodanig dat ambulante begeleiding ook geen soelaas biedt. We
hoeven hier alleen maar te denken aan de stoet van drugsverslaafden die al stelend en
rovend bezig zijn om aan hun dagelijkse portie verdovende middelen te komen en voor
wie - zolang ze niet gemotiveerd zijn om af te kicken - nagenoeg geen adequate opvang-
mogelijkheden bestaan. Openbaar Ministerie en rechter hebben in dergelijke gevallen
vaak het idee: zolang hij zit kan hij tenminste geen misdrijven plegen, waarmee de
beveiligingsgedachte in volle omvang op tafel ligt.

Vanuit deze doelstelling bezien is de verjaring zeer wel verdedigbaar. Want als de
dader een aantal jaren zonder strafbare feiten te plegen door het leven is gegaan,
is er weinig reden meer om hem terzake van een oud feit alsnog op te sluiten met
het oog op de beveiliging van de maatschappij. Die beveiliging is in zulk een geval
niet zo erg nodig gebleken. In het andere geval, als de dader op de oude weg is
doorgegaan, vormt de verjaring evenmin een hinderpaal voor het in de praktijk
brengen van de beveiligingsgedachte, omdat er dan wel voldoende'verse' feiten
voorhanden zullen zijn om een lange gevangenisstraf te rechtvaardigen zonder
dat daarbij behoeft te worden teruggegrepen op oude delicten.

Overigens helpt de beveiligingsidee ons niet veel verder bij het verklaren van de
hoofdlijnen van het verjaringssysteem, omdat zij alleen gebruikt kan worden
voor de delicten die met een vrij langdurige gevangenisstraf kunnen worden
bestraft; bovendien moet de dader nog behept zijn met een min ofmeer blijvende
neiging tot het plegen van dergelijke feiten. Aangezien het hier echter maar een
klein deel van alle strafbare feiten gaat, mag de specifieke relatie die eventueel
gelegd zou kunnen worden tussen de beveiligingsgedachte en de verjaring, niet
gegeneraliseerd worden. Voor zover die relatie derhalve al zou bestaan, heeft zij
een zeer beperkte betekenis, die in elk geval niet zo ver gaat dat de verjaring van
alle strafbare feiten daardoor wordt verklaard.

Voor de volledigheid zij hier nog opgemerkt dat vanuit deze visie op de straf
geen goede grond bestaat voor de stuiting, de schorsing en de afzonderlijke
regeling van de executieverjaring.
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2.6 Samenvatting

In het voorgaande is telkens aan de orde geweest of en in hoeverre bepaalde
argumenten die gemeenlijk worden gebezigd om het instituut der verjaring te
verklaren, daadwerkelijke betekenis hebben.

Bij het onderzoek daarnaar zijn de grenzen naar twee kanten verlegd, omdat
a.  een nadere analyse van sommige algemene stellingen geboden leek alvorens te
kunnen beoordelen of zij juist zijn. Zo voert men wel aan dat na zekere tijd de
behoefte aan speciale of generale preventie geen vervolging en bestraffing meer
eisen; om de gegrondheid van deze stelling te kunnen beamen, dient echter
duidelijk te zijn wat onder speciale en generale preventie verstaan moet worden.
Hierboven hebben we gezien dat deze strafdoelen weer onderverdeeld kunnen
worden in sub-doelen, die zich allemaal op een bepaalde, niet steeds positieve
wijze verhouden tot de extinctieve werking van de tijd. Op die grond kan dan ook
ernstig worden betwijfeld of algemene stellingen als vorenbedoeld - waarbij niet
nader wordt gepreciseerd welke sub-doelen van de straf men in het bijzonder op
het oog heeft - weI opgaan;
b. niet uitgesloten moest worden geacht dat bepaalde argumenten een deugdelij-
ke verklaring zouden kunnen vormen voor een of enkele essentiele onderdelen
van het gebruikelijke verjaringssysteem, doch andere onderdelen onverklaard
laten. Om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in het'verklaringsvermogen'
van een bepaalde opvatting is dan ook zoveel mogelijk gepoogd haar aan alle
onderdelen van dit instituut te toetsen.

De uitkomsten van dit onderzoek laten zich in onderstaand schema weergeven.
Daarbij dient evenwel te worden aangetekend, dat in een schema wel kan worden
aangegeven of en in hoeverre tussen de diverse verjaringsonderdelen en de
verschillende reeds besproken argumenten verband bestaat, maar dat anderzijds
een dergelijk schema zich moeilijk leent voor de weergave van de intrinsieke
betekenis van sommige argumenten heden te dage. In dit verband kan bijvoor-
beeld worden verwezen naar de beschouwingen hierboven dat in ons bewijsrecht
de verjaring als garantie tegen rechterlijke misslagen minder betekenis heeft dan
in een positief-wettelijk bewijssysteem, of dat de speelruimte  van de rechter op
het gebied van de normvorming zeer beperkt is.

Los daarvan kan door middel van een schema als hierna is opgenomen, weI
worden gedemonstreerd waar de zwakke plekken zitten als men de diverse, min
of meer klassieke, redeneringen in verband brengt met de verschillende verja-
ringsaspecten.

2.7 Conclusie

In onderdeel 1 van dit hoofdstuk hebben we reeds geconstateerd dat men altamelijk vroeg begonnen is om meerdere argumenten aan te voeren ter verdedi-
ging van een wettelijk verjaringssysteem. In elk geval geldt dit voor de opeenvol-
gende Nederlandse wetgevers die zich met de regeling der verjaring hebben
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2. Rechtsverwerking ++ ++ ++ ++ + ++

3.  Garantie
tegen onjuiste beslissingen + + ++ ++ ++  +

4. Vergelding
absoluut

relatief + + + + +

5. Generale preventie
afschrikking ++ ++ ++ - ++
normering
normvorming ++ + + +0   +
normhandhaving                       - -   - -   - -      +   - -   - -

voorkoming van eigenrichting ++ ++  - --  - ++

6. Speciale preventie
Afschrikking ++ ++ + ++
Verbetering +  + - -  -  -  - - -
Verandering +  + - -  -  -  - - -
Beveiliging ++ ++  0 -- +  + --

Verklaring der tekens:
+ +: zeer goed verklaarbaar of zeer nauwe relatie
+     : goed verklaarbaar of nauwe relatie
0   : neutraal
-     : slecht verklaarbaar of amper relatie
- -: niet verklaarbaar of geen relatie

beziggehouden, terwijl de meeste Nederlandse schrijvers hen daarin zijn gevolgd.
In het buitenland is evenwel meestentijds van een andere ontwikkeling sprake,

in dier voege dat men zich vooral in de dogmatiek heeft beijverd om tot een
sluitende redenering te komen voor de rechtsgrond van de verjaring. Dit streven
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leidde er vaak toe dat een schrijver 68n van de hiervoren besproken argumenten
uitverkoos en het vervolgens tot de verklaringsgrond bestempelde. Zoals uit het
schema hierboven reeds moge blijken, kon aan een dergelijke redenering meestal
enige geldigheid niet worden ontzegd, zij het dat tevens steeds Edn of meer
kenmerken van het verjaringsinstituut onopgehelderd bleven. Dit laatste ver-
schijnsel leidde op zijn beurt er toe, dat weer een andere leer werd ontwikkeld,
eveneens op 66n argument berustend, die echter op andere punten mank ging.

Zozijnin de loop van de 19eeeuw de volgende, op een enkelvoudige grondslag
steunende, verjaringstheoriedn ontwikkeld, wier voornaamste gebrek was dat zij
geen oplossing boden voor het daarbij vermelde verjaringsaspect.
a.  De leer die de verjaring ziet als een sanctie op nalatigheid van het Openbaar
Ministerie c.q. als een vorm van rechtsverwerking. Zij geeft geen aannemelijke
verklaring voor de aanvang van de verjaring direct na het plegen van het delict of
het uitvoerbaar worden van het vonnis.
b.  De leer die verjaring een waarborg acht tegen mogelijk foute beslissingen, in
de  19e eeuw meestal gegrond  op het argument  van de bewijsverzwakking.  Zij
geeft geen verklaring voor de executieverjaring.
c. De leer die het delict voldoende vergolden acht door het leed dat de dader
ondertussen heeft ondergaan (de surrogaatstraf). Zij gaat alleen op bij de
zwaarste delicten; voorts geeft zij geen inzicht in het bestaan van de stuiting en de
schorsing.
d.  De leer die uitgaat van het verdwijnen van de maatschappelijke strafbehoefte
(tegenwoordig zouden we wellicht spreken van de conflictoplossende werking
van de tijd). Zij is eveneens slechts toepasbaar bij de ernstigste feiten. Bovendien
laat ook zij de stuiting en schorsing tot op grote hoogte onopgehelderd.
e.  De leer die de verklaring der verjaring zoekt in de veronderstelde verbetering
van de dader. Zij geeft evenmin een oplossing voor de stuiting en de schorsing.
Voorts blijft zij in gebreke wanneer het gaat om de verklaring van de noodzaak
van een afzonderlijke regeling voor de executieverjaring.
f  De leer die de verjaring beargumenteert vanuit de veronderstelde identiteits-
verandering van de dader. Zij vertoont dezelfde gebreken als de vorengenoemde.
g.  De leer die de verklaring der verjaring zoekt in de pedagogische overweging
dat alleen een snelle reactie de dader zal afhouden van nieuw crimineel gedrag.
ZU geeft geen argumenten voor de stuiting en schorsing en evenmin - zu het in
mindere mate - voor de grote verschillen tussen de diverse verjaringstermijnen
zowel als voor de executieverjaring.

Behalve deze in het oog springende gebreken, zijn er nog andere, meer
algemene bezwaren tegen deze enkelvoudige verjaringstheorieEn aan te voeren.

Allereerst is daar hun aanspraak op algemene geldigheid, terwijl de feiten of
omstandigheden waarop zij stoelen dan wel de veronderstelling waarvan zij
uitgaan, aantoonbaar niet altijd opgaan. Maar door te generaliseren poogt men
ook de gevallen te dekken waar de argumentatie niet geldt. Op zichzelf hoeft dat
het feit dat een theorie niet in staat blijkt alle situaties te omvatten, niet in de wegte staan aan algemene geldigheid, mits die uitzonderingen dat gedogen. In de
regel zullen zij dan toch zo gering in aantal en/of ernst moeten zijn, om zonder
veel bezwaar te kunnen worden aangemerkt als 'uitzonderingen die de regel
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bevestigen'. Daarvan lijkt mij echter geen sprake te zijn bij de theorietn sub c en d
(surrogaatstraf en verdwijnen van de maatschappelijke strafbehoefte) en in
mindere mate ook bij de theorieen sub e enf(verbetering en verandering van de

dader).

Een bijkomend bezwaar is dat deze verjaringsleren ten aanzien van delicten waarop zij
rechtstreeks betrekking hebben - hetgeen vaak de ernstigste misdrijven zijn, gelijk reeds
opgemerkt - nogal speculatief zijn wat de veronderstelde invloed van het tijdsverloop
daarop betreft.

Zo eist geen van hen dat op enigerlei wijze moet blijken dat de veronderstelling waarop
de leer is gebouwd, in concreto ook klopt. Meteen dient te worden opgemerkt dat een
dergelijke eis te ver zou voeren, omdat zij in strijd zou komen met de ratio van de
verjaring, te weten het van rechtswege verlenen van vrijstelling van vervolging of straf
louter en alleen ten gevolge van het verstrijken van bepaalde tijd, zonder dat aan nadere
voorwaarden voldaan behoeft te zijn.

Maar als bij een aantal verjaringsleren met gemak situaties te bedenken zijn, waarvoor
zij geen verklaring kunnen geven, gaat dat ten koste van hun overtuigende kracht.

Voorts kan met betrekking tot de verjaringstheoriean die verband leggen met de
strafdoeleinden, worden opgemerkt dat zij primair lijken te zijn geschreven voor
de vervolgingsverjaring, waardoor zij vaak in gebreke blijven bij de verklaring
van de executieverjaring. Maar juist in de vervolgingsfase is het zonder rechter-
lijk vonnis lang niet altijd zeker of de vermoedelijke dader ook inderdaad als
schuldige mag worden aangemerkt, en zo ja, of hij terzake ook straibaar is.  Om
die reden lijkt het mij niet geheel juist dat de verdachte op voorhand al voor
schuldig en strafbaar wordt gehouden. Strikt genomen kunnen we in dit stadium
alleen nog maar spreken van een verdachte, wiens schuld en strafbaarheid nog
moeten worden vastgesteld, zodat argumenten als 'straffend lijden', 'verbete-
ring', 'verandering' etc. in beginsel van de hand moeten worden gewezen.

Daar staat tegenover dat elk delict zijn dader heeft, ook al is zijn schuld en strafbaarheid in
rechte niet geconstateerd, buv. omdat hij voor de justitie onbekend is gebleven. Een
dergelijke juridisch onschuldige dader kan evenwel onderhevig zijn aan de processen
waarop deze verjaringstheoriean het oog hebben, zodat zij de facto van toepassing zouden

kunnen zijn.

Samenvattend kunnen we stellen, dat geen enkele enkelvoudige verjaringsleer
een algemeen geldige verklaring geeft voor het verschijnsel dat na verloop van
tijd het recht tot strafvordering en tot uitvoering van de straf vervalt, voor de
aanvang van de verjaring na het plegen van het feit c.q. het executabel worden
van het vonnis, en voor de verlenging van de verjaringstermijnen tengevolge van
stuiting en schorsing. In zoverre voldoet geen der enketvoudige verjaringsle-
ren. 62

62. In dit boek zijn alleen de meest invloedrijke enketvoudige verjaringstheorieen aan de orde
geweest. Een overzicht van andere, minder bekende leren is te vinden in Lorenz; a.w.  1934, blz. 31-50;
Lorenz: a.w. 1955, biz. 91-102, Moazzami: a.w. biz. 68-93.
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De enkelvoudige verjaringsleren zijn typisch een produkt van dogmatici, die de
neiging niet kunnen onderdrukken om een bepaald juridisch verschijnsel vanuit
66n gezichtshoek te benaderen en van daar uit rechtlijnig gaan redeneren. In de
praktijk werkt een dergelijke methode niet altijd omdat het fenomeen van de
strafrechtsbedeling - gelet op alle belangen die daarbij in het spel zijn - te veelzij-
dig is om bevredigend te worden verklaard vanuit ean gezichtshoek. De realiteit
van het leven en daarmee het strafrecht dat daaraan op eigen wijze mede vorm
poogt te geven, is echter te veelvormig om door doctrinaire, rechtlijnige en
daardoor ook eenzijdige opvattingen verklaard te kunnen worden.

Vandaar dat we herhaaldelijk stuiten op het verschijnsel van de verenigings-
theorieen, die meestal beter aansluiten bij de veelvormige werkelijkheid. Vaak
zien we ook dat practici zoals wetgever en rechter daarbij op de theorievorming
vooruitlopen, kennelijk omdat de praktijk met eenzijdige oplossingen niet uit de
voeten kan.

Ook op het terrein van de verjaring heeft dit ertoe geleid dat men langzamer-
hand tot het inzicht is gekomen dat de verjaring niet vanuit 66n gezichtshoek kan
worden verklaard.

Dit had tot gevolg dat men ertoe overging om de verschillende aspecten die in
de enkelvoudige verjaringsleren een rol spelen, bij elkaar op te tellen tot een
'verenigingstheorie'.63

In hun ontstaan en presentatie wijzen deze verenigingstheorietn op een verle-
genheidsoplossing, zo in de trant van als 66n verklaring of veronderstelling niet
blijkt te kloppen, dan hebben we er nog weI een paar andere achter de hand en het
moet al heel gek lopen, wil geen daarvan opgaan. Anderzijds zou men ook
kunnen stellen dat het strafrecht zoveel facetten heeft en dat het tijdsverloop op
zoveel verschillende manieren doorwerkt op hetgeen strafrechtelijk relevant is,
dat verlegenheidsoplossingen meer recht doen aan de veelkleurige realiteit dan
de doctrinaire eenvoud. De nood wordt zo een deugd.

Zoals we in onderdeel 1 van dit hoofdstuk reeds hebben gezien herbergen de
verenigingstheoriean tal van de hiervoren besproken aspecten waarop de tijd
invloed heeft in zich, zonder daaraan wezenlijk nieuwe dingen aan toe te voegen.
In het licht van de kritische bespreking die in dit onderdeel aan deze aspecten is
gewijd, behoeven de verenigingstheorieEn dan ook nauwelijks behandeling meer,
aangezien hetgeen daar ten aanzien van elk aspect afzonderlijk is opgemerkt ook
hier geldt.

2.8 Eigen opvatting

Alle hiervoren besproken verjaringstheorieEn houden zich uitsluitend bezig methet verval van het recht tot strafvordering en/0 f van de straf.  Dit valt op, omdat
het tijdsverloop een zeer algemeen gegeven is dat in vele opzichten van invloed is
op of bepalend is voor het menselijk gedrag. Die algemeenheid maakt het

63.  Al kunnen de accenten bij de diverse verenigingstheoriean telkens weer verse:hillen: vide Lorenz,
t.a.p.
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vanzelfsprekend dat ook het recht, i.c. het strafrecht in de meest ruime zin,
daarmee op diverse manieren rekening houdt en dat bepaald niet alleen bij de
verjaring.

Te denken valt in dit verband aan:
a. op het terrein van het materiele strafrecht:
- de rot van het tijdsverloop bij de vaststelling of bepaalde gedragingen een gewoonte

opleveren (vgl. art. 417 Sr);
-  de betekenis van die ro! bij de beantwoording van de vraag of de dader met voorbedach-
te rade heeft gehandeld Cart. 289 Sr);
-  het belang van de tijdsvolgorde van bepaalde gebeurtenissen bij de vaststelling van het
causaal verband (een gevolg kan nooit intreden voordat de oorzaak zich voordeed);
b. op het terrein van het penitentiaire recht:
- de vrijheidsbeneming wordt uitgedrukt in tijd;
- hetzelfde geldt bij een aantal bijkomende straffen en maatregelen (vgl. de ontzegging
der rijbevoegdheid);
- het verschijnsel proeftijd bij de voorwaardelijke veroordeling etc.;
c. op het terrein van het formele recht:
-  de rol van fatale termijnen, in duur varierend van zeer kort (bijv. drie dagen bij beroep
tegen een bevel voorlopige hechtenis: art.  71  Sv) tot tamelijk lang (bijv. drie jaar bij het
beklag over inbeslagneming: art. 552a Sv).

De verjaring vraagt bijzondere aandacht, omdat daar het 'verval van een recht'
wel heel expliciet verbonden is aan het enkele verloop van een bepaalde tijd.
Maar op zichzelf genomen is dit niet zo spectaculair, omdat bijvoorbeeld het
overschrijden van bepaalde termijnen in het strafproces ook kan vertaald wor-
den in het 'verval van een recht'.

Dit kan zowel het vervolgingsrecht zon (zie o.a. art. 255 lid 4 Sv) als een 'recht' van de
verdachte, bijv. op een behandeling van zijn zaak in hoger beroep doordat het betreffende
rechtsmiddel te laat is ingesteld (art. 408 Sv).

Hetzelfde geldt trouwens ook op het gebied van het penitentiaire recht, bijv. bij
de niet-tijdige indiening van een vordering tenuitvoerlegging in geval de veroor-
deelde in een proeftijd loopt.

Met andere woorden: de betekenis van de tijd en meer in het bijzonder het
verschijnsel van het 'verval van een recht tengevolge van tijdsverloop' is niet een
kenmerk van de verjaring alleen. De verjaring is veeleer een naam die gegeven is
aan bepaalde vormen van het'verval van een recht tengevolge van tijdsverloop',
maar die naamgeving moet ons niet ertoe verleiden dat we ons alleen op de
verjaring blind staren. Want dan hebben we er geen oog voor dat het fenomeen
dat aan de verjaring ten grondslag ligt. ook buiten de verjaring voorkomt.

Bijzonder sprekend is dit bij het voorschrift van art. 59 WvMSr inhoudende dat de
doodstraf van rechtswege wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf, indien zij
niet binnen drie is uitgevoerd; art.  16 BBS stelt die omzettingstermijn op vijf jaar voor
zover het om oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid gaat die met de
doodstrafzijn bestraft. Wanneer we in aanmerking nemen dat het hier om een veroordeel-
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de gaat, lijkt me deze voorziening vooral te steunen op humanitaire overwegingen,
waarbij het al meermalen genoemde argument dat de dader reeds gestraft wordt door de
onzekerheid rond zijn lot, een zekere gelding niet kan worden ontzegd.

Vanuit deze gezichtshoek bezien, zit er iets willekeurigs in dat de wetgever maartwee vormen van het 'verval van een recht tengevolge van tijdsverloop' met de
naam 'verjaring' heeft gesierd.

Men zou bijvoorbeeld evengoed kunnen stellen dat het recht tot het vorderen van de
tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf na afloop van de proeftijd is'verjaard' enwei omdat de proeftijd in jaren pleegt te worden uitgedrukt. In andere gevallen zou menvan 'ver-maand' en 'ver-daagd' kunnen spreken; maar die woorden hebben bij ons nueenmaal een andere betekenis.

In dit licht bezien ligt het minder voor de hand dat de verjaringstheorieEn zichuitsluitend concentreren op de verjaring,  also f dat een geisoleerd fenomeen  zou
zijn. Ter verontschuldiging van deze blikvernauwing kan evenwel dienen, dat aldeze theorie8n zich bezig houden met de extinctieve werking van het tijdsverloop,welke werking per definitie veelzijdig is. Dat daarbij vooral de verjaring van hetrecht tot strafvordering en van de straf opvalt, komt wellicht mede doordat de
extinctieve werking van het tijdsverloop in andere gevallen weinig verklaring
behoeft: in het strafproces is er bijvoorbeeld de idee van de rechtszekerheid en
van de vlotte voortgang van het proces, in het penitentiaire recht gebeurt er in devastgestelde termijnen iets (de straf wordt bijvoorbeeld geexecuteerd of de
veroordeelde moet in de proeftijd iets 'bewijzen').

Kenmerkend  voor de meeste verjaringstheorie8n is voorts - zoals reeds  is
opgemerkt - dat zij nagenoeg alle sterk gekleurd zijn door het verjaringssysteemwaaraan de respectieve schrijvers gewend zijn, zodat zij in wezen En een verkla-
ring geven voor het fenomeen dat in rechte wordt rekening gehouden met hettijdsverloop En een rechtvaardiging voor de wijze waarop dat in wettelijke
bepalingen is geregeld. M.i. gaat het hier echter om twee verschillende proble-
men, aangezien de eventuele gewenstheid c.q. noodzaak om met het tijdsverlooprekening te houden niet vanzelfsprekend leidt tot de consequentie dat de wetge-
ver daaromtrent regels moet stellen. Beide vraagstukken zullen door mij dan ooklos van elkaar worden behandeld: hier is nog slechts de eerste vraag aan de orde;
de vraag ofde verjaring bij wet moet worden geregeld komt pas in het volgendehoofdstuk aan de orde.

De relatie tussen verjaringstheorie en nationaal rechtsstelsel valt bijzonder in het oog
wanneer we letten op de landen die in dit opzicht niet in de pas lopen, gelijk reeds eerder
uitvoeriger werd beschreven. Zo treft men in de Engelse literatuur geen beschouwingen
aan die een verklaring pogen te geven voor het verschijnsel dat het tijdsverloop een niet te
miskennen invloed heeft bij de afdoening van strafbare feiten; integendeel, herhaaldelijkziet men verwezen naar het beginsel 'tempus non occurit regi', zulks in combinatie met eenberoep op precedenten waarin de extinctieve werking van de tijd niet is erkend. In de
Oostenrijkse literatuur van voor de invoering van het nieuwe Strafgesetzbuch van 1975
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wordt de verjaring voornamelijk verklaard vanuit de gedachte dat na verloop van tijd
verondersteld mag worden dat de dader zich verbeterd heeft, welke veronderstelling
bewaarheid wordt indien de dader aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan, zoals het
ontbreken van recidive. Aan diezelfde gedachte gaf echter ook het oude Oostenrijkse
wetboek door zijn zeer gedetailleerde verjaringsregeling gestalte.

Een soortgelijke wisselwerking zien we optreden zodra men in verschillende landen
ertoe overgaat in dit opzicht ce oorlogsmisdadigers buiten de wet te stellen; ook dan ziet
men de schrijvers de wetgever volgen met een verklaring waarom de gebruikelijke
argumenten voor de verjaring niet opgaan bij de door hen begane misdrijven.

Het grootste probleem voor de meeste verjaringstheorieen wordt echter gevormddoor de omstandigheid dat veel verjaringssystemen slechts enkele hoofdregels
kennen die een veelheid van gevallen omvatten.

In dit verband kan gedacht worden aan de volgende situaties:
1.  het feit is direct bekend geworden bij justitie, maar
a. justitie onderneemt geen stappen tegen de dader, ook al is zij daartoe wel in staat;
b.  justitie is daartoe niet in staat, omdat de dader onbekend is of omdat
c. de dader zich aan vervolging heeft onttrokken, bijv. door de wijk te nemen naar het
buitenland;
2.  het feit is geruime tijd onbekend gebleven, waarbij zich wederom de hierboven sub a-c
genoemde situaties kunnen voordoen;
3. de dader is veroordeeld, maar de tenuitvoerlegging blijft achterwege, waarbij kan
worden onderscheiden naar de sub 1.a en 1.c genoemde situaties.

Daarnaast staan zij voor de opgave om een aannemelijke verklaring te geven voor het
feit dat de verjaringsregels slechts zeer ten dele rekening houden met de ernst van het feit
en in elke geval niet met de ernst van het feit in concreto; hetzelfde geldt trouwens ook met
betrekking tot de persoon van de dader.

Tenslotte moeten zij ook nog een oplossing geven voor het verschijnsel dat ten gevolge
van bepaaldejustitiele handelingen dan wel op wettelijke gronden de verjaringstermijnen
veriengd kunnen worden.

Al deze facetten, die door maar een paar hoofdregels worden beheerst, laten zich
moeilijk in een enkelvoudige verjaringsleer vangen zoals we hierboven reeds
hebben geconstateerd.

Het komt mij voor dat we mogen uitgaan van het ervaringsfeit dat het tijdsver-
loop in veel strafzaken van belang is, zij het niet in Alle gevallen en in het ene gevalmeer dan in het andere. Dat hoeft geen verbazing te wekken, wanneer we zien
met hoeveel verschillende factoren het Openbaar Ministerie bij de vervolging en
de rechter bij de straftoemeting rekening houden, zoals de diversiteit in ernst van
de delicten, de motieven die ertoe hebben geleid dat bepaald gedrag strafbaar is
gesteld, de mogelijke effecten die van vervolging en bestraffing kunnen uitgaan,
de verschillende strafsoorten en -modaliteiten waarmee gereageerd kan worden,
de persoon van de dader, etc.

Voorts kunnen we stellen dat wanneer strafrechtelijk wordt ingegrepen, de
wezenlijke grondslag voor dit ingrijpen is gelegen in de normhandhaving.
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Hiervoren is op blz. 68 reeds aan de orde geweest, dat de term normhandhaving ten
onrechte gereserveerd wordt voor een van de generaal-preventieve functies van de straf,
aangezien elke vervolging tot doel heeft de gelding van de norm te demonstreren zowel
naar de dader als naar de maatschappij toe. Tevens is aldaar reeds gewezen op het
verschijnsel dat de normhandhaving in deze betekenis weinig gevoelig is voor eventueel
tijdsverloop.

Gelet op het soort sancties dat het strafrecht ter beschikking stelt, zou men
kunnen zeggen dat het bij strafrechtelijk ingrijpen gaat om normhandhaving
door leedtoevoeging. Aan die leedtoevoeging kunnen weer diverse aspecten
worden onderscheiden, zoals vergelding, afschrikking, verbetering, etc. Bij de
concrete normhandhaving, met name in de strafrechtspraak, kunnen de accen-
ten op die verschillende aspecten telkens weer anders worden gelegd al naar
gelang van de aard van de zaak. Zoals reeds is betoogd worden veel van de
factoren die bij de bepaling van de strafrechtelijke reactie, bij de leedtoevoeging
derhalve, een rol spelen nadelig beinvloed door tijdsverloop. Verwezen kan met
name worden naar de opmerkingen over de relatie tussen het tijdsverloop en de
afschrikwekkende werking van de straf, zowel generaal- als speciaal-preventief,
de verbeterende en beveiligende werking van de straf, alsmede de relatieve
vergelding

Dit betekent dat bij het voortschrijden der tijd in een groot aantal gevallen de
zin van de straf steeds problematischer wordt, totdat zij op een bepaald ogenblik
helemaal geen zin meer heeft. Als enige grond voor de strafrechtelijke reactie
blijft dan over de pure normhandhaving, zonder dat met de straf nog andere
doelen worden gediend.

In deze afbraak van de zin der straf lijkt mij de belangrijkste reden te zijn
gelegen om met het tijdsverloop rekening te houden, zowel wanneer het gaat om
de vervolging van een reeds lang geleden gepleegd delict als wanneer het gaat om
een oud vonnis.

Op het terrein van de tenuitvoerlegging komt daar nog een complicerende factor bij.
Bestaat er in de fase van de vervolging, d.w.z. de fase voorafgaand aan de onherroepelijke
rechterlijke uitspraak, alle gelegenheid om de negatieve invloed van de tijd te verdisconte-
ren in de uiteindelijke afdoening, in de executiefase bestaat die mogelijkheid niet meer,
aangezien het alsdan gaat om de tenuitvoerlegging van het vonnis zoals dat eens is
gewezen, zonder dat er dan - naar positief recht - nog iets aan gewijzigd kan worden en
zonder dat derhalve de eens opgelegde straf in overeenstemming kan worden gebracht
met de zin die zij op het moment van de executie nog geacht kan worden te hebben.

Anders gezegd: in veel gevallen heeft het tijdsverloop in de vervolgingsfase tot gevolg
dat hetzij in het geheel geen vervolging meer wordt ingesteld hetzij een lagere straf wordt
opgelegd dan wanneer het delict direct berecht zou zijn. Het tijdsverloop in de executiefase
kan zodanig zun, dat een straf wordt tenuitvoergelegd, die de rechter niet (meer) zou
hebben uitgesproken als hij op dat moment vonnis had gewezen.

Dit probleem speelt heden ten dage een grote rol in verband met het gebrek aan
plaatsruimte in de penitentiaire inrichtingen, waardoor het vaak een hele tijd kan duren
voordat - voornamelijk korte - vrijheidsstraffen kunnen worden geExecuteerd. Op die
manier ontstaat een situatie dat er een straf wordt tenuitvoergelegd, aan welker zin de
tand des tijds reeds behoorlijk geknaagd heeft. Naar de huidige verhoudingen bestaat er
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echter geen mogelijkheid om de eens uitgesproken strafaan te passen aan de zin die zij dan
nog heeft, behoudens door middel van gratieverlening die het gevaar in zich bergt van
rechtsongelijkheid, aangezien zij uitdrukkelijk gevraagd moet worden.

De facto komt een en ander erop neer dat de bedoeling die de rechter voor ogen had bij
zon strafbepaling wordt gefrustreerd door de wijze en met name het tijdstip van tenuit-
voerlegging, zodat de rechter het geenszins denkbeeldige risico loopt dat zijn strafopleg-
ging een slag in de lucht is.

Aldus zitten we niet ver van de subsocialiteit.64 Uit het voorgaande blijkt immers
dat het tijdsverloop ongunstig is als men in de vervolging en bestraffing middelen
ziet ter beteugeling van de herhalingsdrang van de dader, de onvoldaanheid van
het slachtoffer, de navolgingsneiging van derden en de ontdaanheid van vierden.
Op een bepaald moment kan die ongunstige invloed zo groot geworden zijn dat
geen van die aan de straf toegekende effecten redelijkerwijs nog gerealiseerd kan
worden.

In deze optiek bestaat er mitsdien een nauw verband tussen de verjaring
enerzijds en de strafrechtvaardigingsgronden anderzijds. In de termen van 'theo-
rieEn' geredeneerd, zou men kunnen zeggen dat het hier gaat om een
(verjarings)verenigingsleer van materieelrechtelijke huize die stoelt op een be-
paalde verenigingsleer ten aanzien van de strafrechtvaardigingsgronden.

Een bijkomend voordeel van deze benaderingswijze is tevens dat de verjaring als straf-
rechtelijk instituut beter in het strafrechtelijk systeem kan worden geintegreerd. aangezienvoor haar bestaan geen argumenten behoeven te worden gezocht buiten dat systeem.

Overigens moet ter vermijding van misverstanden bij het voorgaande nog wei het
navolgende worden aangetekend. Wanneer ik zeg dat de leedtoevoeging diverse aspecten
heeft, zoals vergelding, afschrikking, verbetering etc., bedoel ik daarmee een beschrijving
te geven van hetgeen bij het strafrechtelijk ingrijpen gebeurt. Daarmee zitten we op een
ander spoor dan de strafrechtvaardigingstheorieen, want deze pogen niet slechts een
beschrijving doch vooral een rechtvaardiging te geven van de strafals leedtoevoeging: zij
houden zich primair bezig met het antwoord op de vraag wat de rechtsgrond is van dehandhaving van bepaalde normen door middel van het toebrengen van leed. De facto
betekent zulks dat zij een bepaald aspect van de straf nemen en deze tot rechtsgrond
maken (bijv. het vereffeningsaspect bij de vergeldingsleren, de verwachte effecten van de
straf bij de relatieve leren). De aspecten van de straf hebben daar derhalve een andere
status dan zij in het onderhavige bestek hebben.

Ten aanzien van de subsocialiteit moet voorts nog worden opgemerkt dat zij niet alleen
kijkt naar de norm en de schending daarvan (welke schending moet worden vereffend en
voor de toekomst voorkomen): met andere woorden zij is niet puur-juridisch in haar
benadering, maar zij houdt zich vooral bezig met het uitdiepen van de psychische en
sociale effecten van de normschending, die al hebben plaatsgehad voordat de straf werd
opgelegd en waarop bij de strafbepaling en -oplegging mede wordt c.q. moet worden
gereageerd. Vanuit deze gezichtshoek werkt de straf ten dele preventief (voorkoming vannavolgings- en herhalingsdrang), ten dele ook apaiserend. In zoverre vormt de leer der
subsocialiteit geen strafrechtvaardigingstheorie in evengemelde zin: bij Vrij was zij eenstrafvoorwaarde (het derde element), bij anderen is zij een maatstaf voor de strafvorming,
te weten bepalend voor de zwaarte, de soort en de modaliteit. De rechtvaardiging van destraf (waarom leedtoevoeging om de norm te handhaven?) blijft buiten het gezichtsveld.

64. Zie biz. 32.
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Vanuit deze gezichtshoek ligt het tevens voor de hand dat voor de'uitholling' van
de straf meer tijd nodig is als het om ernstige feiten gaat dan wanneer het minder
zware delicten betreft, terwijl er tevens aanknopingspunten kunnen worden
aangewezen die het verklaarbaar doen zijn dat men dit proces laat aanvangen
direct na het begaan van het feit (bijv. de beteugeling van de herhalingsdrang van
de dader).65 Dit betekent dat op grond van deze verenigingsleer verklaard kan
worden waarom met de extinctieve werking van het tijdsverloop vanaf het
moment van het feit zelf rekening gehouden behoort te worden, terwijl niet in alle
gevallen dezelfde tijdsduur nodig is om de zin van de straf te ondergraven. Voor
belangrijke verschijnselen zoals die zich dagelijks in de praktijk voordoen geeft
deze verenigingsleer derhalve een aannemelijke verklaring.

Daarnaast zijn er nog andere, meer pragmatische argumenten die in bepaalde
gevallen de extinctieve werking van de tijd kunnen steunen, zoals de (niet-altijd
optredende) bewijsverzwakking en de veronderstelling dat van het vervolgings-
c.q. executierecht afstand is gedaan indien de betreffende instantie, hoewel
daartoe bij machte, geen actie onderneemt. Maar meer dan aanvullingen vormen
deze argumenten niet, al was het alleen maar omdat zij belangrijke terreinen
waarop de uitdovende werking van de tijd zeker haar invloed heeft, links laten
liggen; te denken ware aan de executiefase in relatie tot het bewijsmotief en de
periode tussen het begaan van het feit en de ontdekking in relatie tot het
rechtsverwerkingsmotief. De kern van de hier aan de orde zijnde
(verenigings)verjaringsleer wordt gevormd door argumenten die stoelen op de
strafrechtvaardigingsgronden.

Gelet op de functie van de strafrechtspleging bij de ongedaanmaking van de
subsociale werking van het delict, valt aan te nemen dat het afbrokkelingsproces
van de strafzin meestal niet wordt onderbroken door justitiele handelingen niet
zijnde het rechterlijk vonnis c.q. de daadwerkelijke executie.

Wanneer we een kenmerkende justititle handeling als de dagvaarding in eerste aanleg
nemen, gecombineerd met een doorsneegeval als eenvoudige diefstal, valt m.i. bezwaar-
lijk vol te houden dat de invloed van de tijd minder sterk wordt door het uitbrengen van
die dagvaarding, in dier voege dat in dat geval meer tijd vereist zou zijn voor het verloren
gaan van de mogelijke betekenis van de straf. Die dagvaarding leidter immers niet toe, dat
de herhalingsdrang van de dader wordt beinvloed: dat is al gebeurd door het feit dat tegen
hem proces-verbaal is opgemaakt dan wei zal nog gebeuren door de op te leggen straf De
navolgingsneiging van derden wordt ingedamd door het feit dat de dader is gearresteerd
of door de veroordeling en de tenuitvoerlegging zelfstandige betekenis heeft ook hier de
dagvaarding als beinvloedingsinstrument niet. De onvoldaanheid van het slachtoffer
alsmede de ontdaanheid van vierden lijken mij geen impuls te krijgen door die dagvaar-

ding, zodat zij ook in dat opzicht van geen betekenis is.
Weliswaar beroept men zich in dit verband gaarne op het argument dat justitiele

handelingen juist ten aanzien van beide laatstgenoemde categorieen van bij het delict
betrokkenen van belang zijn, omdat zij de herinnering aan het delict weer levend maken
en aldus bijna genezen wonden weer openrijten, doch dit betoog lijkt mij alleen op te gaan
in zeer geruchtmakende zaken. Het overgrote deel der strafzaken kan echter niet als

65.  Op dit aspect zal nader worden ingegaan bij de bespreking van de regels met betrekking tot de
aanvang van de verjaring; zie blz. 151 e.v.
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zodanig betiteld worden, zodat het gebezigde argument maar een zeer beperkte betekenis
heeft.

In het licht van de hier voorgestane verjaringstheorie lijkt er dan ook weinig
reden om aan instituten als stuiting en schorsing bestaansrecht toe te kennen en
zeker niet in de vorm waarin zij - althans wat de stuiting betreft - in de praktijk
gestalte hebben gekregen. Op deze kwestie zal overigens in het laatste hoofdstuk
nog worden teruggekomen.

Samenvattend kunnen we stellen dat een verjaringsleer die aansluit bij de subso-
cialiteit de voorkeur verdient, omdat zij een evenwicht tot stand brengt tussen de
zin en het doel van het strafrecht en de zich negatiefdaartoe verhoudende invloed
van het tijdsverloop. Tevens valt aldus te verklaren waarom in het ene geval meer
tijd moet zijn verstreken voordat die evenwichtstoestand is bereikt dan in het
andere, in dier voege dat het van geval tot geval kan verschillen voordat een
tijdstip is bereikt dat vervolging en bestraffing c.q. tenuitvoerlegging van de straf
geen zin meer hebben. En ook verschaft zij inzicht in het verschijnsel dat dit
proces intreedt na het tijdstip waarop het delict is begaan. Maar tevens dient te
worden opgemerkt, dat zu geen grondslag biedt voor instituten als stuiting en
schorsing zoals de meeste verjaringssystemen die kennen. Bovendien is - gelet op
de invloed  die zij  aan het tijdsverloop toekent - niet  in  te zien waarom  de
executieverjaring apart geregeld zou moeten zijn, zoals in de meeste wetten is
geschied, en zeker niet waarom daarbij langere termijnen zouden moeten gelden
dan in de fase van de vervolging.

In elk geval lijkt mij de redenering van de Memorie van Toelichting bij art. 76 Sr (H.J.
Smidt, a.w. deel I biz. 522) dat bij de executieverjaring een van de twee gronden waarop de
vervolgingsverjaring steunt, wegvalt (namelijk de bewijsverzwakking, terwijl de verflau-
wing van de herinnering en het insluimeren van het publiek geweten blijven bestaan) zodat
de termijn van de strafverjaring eenderde langer moet zijn, niet alleen mathematisch maar
ook anderszins onjuist.

Een heel ander, hieraan nog voorafgaand, vraagstuk is echter of gegeven het feit
dat er een aantoonbaar verband bestaat tussen de zin, het nut c.q. de noodzaak
van vervolging en veroordeling c.q. tenuitvoerlegging van de straf aan de ene
kant en het tijdsverloop aan de andere kant, voorzieningen daaromtrent bij wet
moeten worden getroffen dan wel dat daarmee ook zonder wettelijke regels heel
goed rekening kan worden gehouden. Op dit facet van de verjaring zal in het
navolgende hoofdstuk dieper worden ingegaan.

93



HOOFDSTUK 3

Regeling der verjaring bij wet

1. INLEIDING

Bij de beraadslagingen ter gelegenheid van de vaststelling van het huidige
Wetboek van Strafrecht werden bij de verjaring min of meer terloops twee
kanttekeningen geplaatst die nadere aandacht verdienen. Allereerst bleek men
van oordeel dat de verjaring op utiliteitsgronden steunt. 1  Voorts constateerde
men dat de verlenging van de verjaringstermijnen ten gevolge van stuiting en
schorsing, de verjaring volkomen illusoir zou kunnen maken, maar tevens
meende men dat de voorgestelde regeling'de gevreesde gevolgen, bij eene uerstan-
dige toepassing, niet zal na zich sleepen'.2

Beide argumenten zouden - met de hedendaagse bril op - doen veronderstel-
len dat men op grond van die argumenten de hele verjaring (in de zin van het
rekening houden met de uitdovende werking van de tijd) wel aan de praktijk hadkunnen overlaten zonder dat daarvoor een gedetailleerde wettelijke regeling
nodig was geweest.

Voor een goed inzicht in de aan de orde zijnde problematiek zal daarom eerst
opgehelderd moeten worden waarom de wetgever  van 1881 desondanks  toch
gemeend heeft te moeten kiezen voor een wetteluk verjaringssysteem in plaats
van de materie ongeregeld te laten teneinde het zoeken naar oplossingen aan de
praktijk over te laten. Vervolgens zal onderzocht dienen te worden of en in
hoeverre zich sedertdien ontwikkelingen hebben voorgedaan die aanleiding
zouden kunnen vormen thans anders tegen dit vraagstuk aan te kijken. Daarbij
zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de ontwikkelingen op het
gebied van de vervolging en die op het terrein van de tenuitvoerlegging, aange-
zien mogelijke verschillen daartussen gevolgen zouden kunnen hebben voor de
wenselijkheid van het voortbestaan van beide verjaringsvarianten. Nadat dit
alles in kaart is gebracht zal onderzocht behoren te worden of er bij de huidigestand van de strafrechtsbedeling nog bestaansrecht is voor beide wettelijke
verjaringsvormen.

2 DE STAND VAN ZAKEN IN  1881

Bij de bestudering van de geschiedenis van de totstandkoming van de huidigeverjaringsregeling treffen we geen gegevens aan die erop zouden wijzen dat

1. H.J. Smidt: a.w. decl I, biz. 523.
2. Idem, blz. 516.
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degenen die het tegenwoordige wetboek hebben voorbereid, of de toenmalige
wetgever zich ook maar een ogenblik hebben afgevraagd of een wettelijke
regeling wel noodzakelijk was, ook al wekken de hiervoren aangehaalde argu-
menten een vermoeden in die richting. Integendeel, dit uitgangspunt heeft men
onbetwist aanvaard en de enige vraag van betekenis was of de verjaring een
plaats moest krijgen in het Wetboek van Strafrecht dan weI in dat van Strafvor-
dering

Deze gang van zaken is niet zo verwonderlijk, wanneer we ons realiseren dat de
regeling bij wet aansloot bij de bestaande toestand, aangezien zowel de Code
d'instruction criminelle en (na  1838) het Wetboek van Strafvordering een rege-
ling aangaande de verjaring kenden. Ook in de verschillende negentiende-eeuwse
ontwerp-wetboeken zien we steeds verjaringsregelingen opduiken. Boven-
dien - en dat was een belangrijk argument bij de beslissing om de verjaring naar
het Wetboek van Strafrecht over te brengen - kende ook het civiele recht in het
Burgerlijk Wetboek een wettelijk verjaringssysteem. Tenslotte kenden ook de
diverse buitenlandse wetboeken die bij de voorbereiding van het ontwerp-
Wetboek van Strafrecht zijn geraadpleegd, alle enigerlei vorm van verjaring;
nergens blijkt dat men bij het op dit punt sterk afwijkende Engelse strafrecht te
rade is gegaan, zodat er uit dien hoofde ook geen twijfel hoefde te rijzen
aangaande de noodzaak de verjaring in de wet op te nemen.
- Maar behalve deze factoren die reeds voldoende kunnen verklaren waarom bij

de voorbereiding en de vaststelling van het nieuwe wetboek niet de gedachte is
opgekomen om te vragen naar het waar6m van de regeling bij wet, zijn er m.i.
nog andere omstandigheden die waarschijnlijk zouden hebben geleid tot een
wettelijke regeling, 66k als men zich die vraag wel had gesteld.
-  Zo is daar eerst de trias politica-conceptie van de Klassieke Richting welke

--

mede vorm heeft gegeven aan het wetboek. In deze conceptie stond het primaat
van de wet en de gebondenheid van de wetstoepassers aan de wet centraal. De
verklaring voor het zo op de voorgrond stellen van deze belangrijke plaats van de
wet, is weer te vinden in het - zeker aanvankelijk - sterke verlangen definitief te
breken met de onzekerheid en willekeur die tijdens het Ancien Rdgime beston-
den. In de wet meende men de garantie tegen de vroegere misbruiken te vinden.
Zo is het codificatiestreven op het terrein van het strafrecht doortrokken van het
streven naar een zo groot mogelijke vrijheid van de burger tegen ingrepen van de
Staat en een zo groot mogelijke onderlinge gelijkheid van de burgers. Alleen bij
wet - uitdrukking van de Rede - mochten ter waarborging van de vrijheid en
gelijkheid van allen, beperkingen aan het individu worden opgelegd, doch alleen
voor zover zulks strikt nodig was. In haar meest oorspronkelijke vorm ging deze
opvatting tevens gepaard met het streven om ook de wetstoepassers aan strikte
wettelijke regels te binden.3 Zo kende Code pdnal  van  1791 geen enkele speel-
ruimte toe aan de rechter bij de straftoemeting: bij bewezen- en strafbaarverkla-
ring van het feit, kon hij alleen de in de wet voorziene sanctie opleggen.

Uitvloeisels van deze - hier slechts in hoofdzaken weergegeven en in later tijd
wat gematigder toegepaste - visie waren, dat de wetgever ter meerdere waarborg

3.  Dupont: a.w. blz.  124.
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van de rechtszekerheid van de burgers en ter grotere bescherming van hen tegen
arbitrair overheidsoptreden, zuinig diende te zijn met het strafbaarstellen van
gedragingen en dat de strafrechtstoepassers geen armslag behoorden te hebben
buiten het hun door de wetgever toegekende domein.4 Van het moderne begrip
'beleidsvrijheid' had men toen nog nooit gehoord en het valt aan te nemen dat
men - als men daarmee toen wel bekend geweest zou zijn - haar onverbiddelijk
zou hebben afgewezen als zijnde onverenigbaar met de zojuist verworven vruch-
ten van de Revolutie, te weten de vrijheid en de gelijkheid van allen voor de wet.
- Vanuit deze gezichtshoek is dan ook niet verwonderlijk dat men niets wilde
weten van eventuele vrijheid van de vervolgingsambtenaar om strafbare feiten
onvervolgd te laten, de mogelijkheid dat de rechter de wet buiten toepassing zou
laten of de vrijheid van de administratie om vonnissen niet uit te voeren. In dit
systeem bestond derhalve niet de mogelijkheid dat de wetstoepassers om eniger-
lei reden van de hun opgedragen taak mochten afzien. Dit geval deed zich alleen
voor wanneer de wet zelf voorzag in een situatie dat een vervolging c.q. tenuit-
voerlegging van een vonnis onwenselijk  was. 5
- Ook de opstellers van ons Wetboek van Strafrecht gingen als overtuigde
aanhangers van de Klassieke Richting uit van deze conceptie, die op enkele
punten weliswaar was 'bijgesteld' doch die wat haar wezenskenmerken betreft
haar kracht had behouden. Zo ging men in  1881 nog steeds uit van de gedachte,
dat alleen de wet inbreuk zou mogen maken op de vrijheden van de burgers,
zodat de wetgever zorgvuldig diende vast te leggen wat wel en wat niet strafbaar
was om aldus de burgerlijke vrijheden niet verder aan te tasten dan strikt
noodzakelijk was. Pas wanneer ontoelaatbaar gedrag niet door andere middelen
gekeerd kon worden, was er een taak weggelegd voor het strafrecht, aldus
Modderman bij de verdediging van het wetboek onder het uitspreken van de
blroemd geworden woorden: 'de straf zij en blijve ultimum remedium«'Ge-
voegd bij het inmiddels schoorvoetend erkende doch in de praktijk uiterst
terughoudend toegepaste opportuniteitsprincipe op het gebied van de vervol-
ging en de onverkort gehandhaafde plicht tot tenuitvoerlegging van rechterlijke
vonnissen, moest een en ander er wel toe leiden dat niemand anders dan de
wetgever diende te bepalen in welke gevallen vervolging, veroordeling ofexecutie
achterwege kon blijven. Zo werd ten aanzien van de taak van de rechter erkend
dat hij in bepaalde in de wet omschreven gevallen van veroordeling kon afzien,
namelijk wanneer het betreffende feit of de dader viel onder de termen van een
wettelijke strafuitsluitingsgrond (art. 37 Sr e.v.). Het rechterlijk vonnis hoefde
slechts dan niet te worden getxecuteerd wanneer de veroordeelde inmiddel was
overleden (art. 75 Sr). Het ontbreken van beleidsvrijheid op het terrein van de
vervolging leidde ertoe dat in de wet onderwerpen werden geregeld die niets te
maken met de strafbaarheid van het feit als zodanig, maar alles met de noodzaak
c.q. wenselijkheid van een eventuele vervolging.

4. Uitvoeriger hierover Dupont, a.w.
5. Vrij (Tereffening, a.w. biz. 291) duiddedit aldus aan: 'doorbrekingder legaliteit, en wei liefst d66r
legaliteit'.

/ H.J. Smidt: a.w. decl I biz. 16.
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Zeer duidelijk blijkt dit bijvoorbeeld uit het klachtvereiste bij sommige delicten. Ter
illustratie kan voorts nog worden gewezen op art. 38 Sr oud, vergelijkbaar met het huidige
77a Sr, de vervolging van een persoon beneden  10 jaar (thans  12 jaar) uitsluitende, en in
het bijzonder op hetgeen de memorie van toelichting (H.J. Smidt, a.w. deel I blz. 386)
daaromtrent opmerkte, namelijk dat het departement herhaaldelijk aan het Openbaar
Ministerie voorschriften had gegeven om zo min mogeluk gebruik te maken van de
bevoegdheid tot vervolging van kinderen, welke de oude wet niet uitsloot. De wettelijke
uitsluiting der vervolging moest mede dienen om dit voor de toekomst te beletten.

Bij deze stand van zaken is het niet verwonderlijk dat ook de verjaring bij wet is
geregeld. Immers, de ook bij de wetgever aanwezige notie dat het tijdsverloop op
een gegeven ogenblik weleens van dien aard zou kunnen zijn, dat een verant-
woorde ofzinvolle vervolging c.q. executie niet meer mogelijk zou zijn, kon bij de
toenmalige visie op en effectuering van de scheiding der machten eigenlijk tot
niets anders leiden dan een vertaling in wettelijke termen, ook al speelde op de
achtergrond misschien een opportuniteitsmotief mee. Kennelijk heeft men toen
alleen gedacht aan een taak voor de wetstoepassers, inhoudend'eene verstandige
toepassing' van, naar aan te nemen valt, het vervolgings- en executierecht, voor
het geval dat in buitengewone gevallen de toepassing der verjaringsregels haar
doel voorbij zou schieten, bijv. wanneer door stuiting of schorsing de verjaring
min of meer oneindig zou gaan duren.

3. ONTWIKKELINGEN OP HET TERREIN DER VERVOLGING

Langzamerhand is men er in Nederland toe overgegaan aan het Openbaar
Ministerie een zekere vrijheid toe te kennen bij de uitoefening van zijn vervol-
gingstaak. Haar bekroning vond deze ontwikkeling in  1921  toen in het nieuwe
Wetboek van Strafvordering tot uitdrukking werd gebracht dat van vervolging
kon worden afgezien op gronden aan het algemeen belang ontleend.7 Hiermee
kregen de vervolgingsambtenaren de bevoegdheid om strafbare feiten onver-
volgd te laten, indien naar hun oordeel andere, zwaarwichtiger, belangen zich
daartegen verzetten. Gedurende lange tijd is deze bevoegdheid met terughou-
dendheid toegepast. Deze werkwijze kwam erop neer dat in beginsel alle strafba-
re feiten werden vervolgd, tenzij er omstandigheden konden worden aangewezen
die een vervolging ongewenst of onnodig deden zijn.
- Dit uitgangspunt kwam in de jaren '70 op de tocht te staan. Sedertdien is
men - en met name binnen de kringen van het Openbaar Ministerie - zich op het
standpunt gaan stellen dat strafvervolging alleen dan dient te worden ingesteld,
wanneer het algemeen belang daardoor wordt gediend. Van 'vervolging, tenzij'
ging men derhalve over tot de opvatting 'geen vervolging, tenzij'.
-  Deze - hier zeer kort aangeduide - ontwikkeling is niet uit de lucht komen
vallen. Mede door de enorme vloed van door strafbepalingen te handhaven

7.   Zie over de voorgeschiedenis van het huidige art.  167 Wv Gt. J.M. Corstens: Waarborgen rondom
het vervolgingsbeleid, (dissertatie Amsterdam (UvA), IJmuiden  1974,  blz.  4 e.v.
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wetten, de toeneming van de criminaliteit, de daarmee niet parallel lopende
uitbreiding van het politie- en justitie-apparaat, etc. is men zowel in het veld als in
de wetenschap zich gaan bezinnen op de enorme vrijheid die de wet biedt aan het
Openbaar Ministerie en op de taak van het Openbaar Ministerie en de plaats die
het inneemt op het terrein van de strafrechtspleging. Daarbij kreeg men steeds
meer oog voor de centrale positie van het Openbaar Ministerie dat met zijn
vervolgingsmonopolie de toegang tot de rechter beheerst, terwijl die rechter geen
of nauwelijks controle kan uitoefenen op de selectie van de zaken die via het
Openbaar Ministerie aan hem worden voorgelegd.
- Het zou te ver voeren om het vele dat inmiddels over dit onderwerp is
geschreven, hier weer te geven.8 De toonzetting van het merendeel der beschou-
wingen is, dat het OM als onderded van de bestuurlijke overheid, indirect
werkend onder de parlementaire controle, geroepen is om een geharmoniseerdvervolgingsbeleid te voeren dat steunt op een zorgvuldige afweging van doelein-
den die het wil bereiken en middelen die daarbij ten dienste staan. Juist ter wille
van een optimum aan flexibiliteit dat aan een doelmatig beleid eigen is, is de vrije
keuze om wel of niet tot vervolging over te gaan een onmisbare voorwaarde. Die
keuze is aan het OM: dat is in ons strafrechtelijk bestel het orgaan dat_beleid
voert en dat ook beleid kan voeren omdat het via overlegstructuren met bijv. de
plaatselijke overheid, de centrale overheid, de politie en binnen de eigen organi-
satie, in staat is prioriteiten te stellen maar ook om differentiatie en nuancering in
dat beleid aan te brengen waar dat nodig mocht worden geoordeeld.
<- In het verlengde van de opvatting dat het tot de taak van het OM behoort tot
een geharmoniseerd en genormeerd vervolginqsbeleid te komen, ligt de zienswijze
dat dit beleid ondersteund c.q. gecomplementeerd dient te worden door een
bepaald, evenzeer geharmoniseerd en genormeerd,.it£<di deringsbeleid ter te-
rechtzitting. Indien het immers aan het OM is overgelaten om te beoordelen of
het wenselijk of doelmatig is dat op overtreding van een rechtsregel wordt
gereageerd met de oplegging van een strafrechtelijke sanctie, behoort het even-
eens aan dat orgaan te worden overgelaten om te beslissen ten aanzien van de
soort en de maat van die sanctie, juist omdat ook in dat opzicht een beleidvoering
mogelijk is.9 Tegen deze achtergrond is de suggestie van Enschedd om de eis van
het OM niet te zien als een min ofmeer vrijblijvend advies aan de rechter, doch als
een petitum waarin de bovengrens van de rechterlijke straftoemetingsvrijheid is
gelegen, zeer verklaarbaar. Zijn opvatting heeft weerklank gevonden, zo zeer
zelfs dat art.  359 Sv sedert  1  mei  1983 het voorschrift bevat dat de rechter een
strafoplegging die boven de eis van het OM uitgaat uitdrukkelijk dient te
motiveren. Helemaal conform de opvatting van Enschedd is deze regeling niet,
doch zij gaat wel een eindweegs in die richting.
-  Met deze verzelfstandiging van het OM en zijn toegenomen macht, onder meer

8. Zie voor een beschrijving van de huidige stand van zaken G.J.M. Corstens: De verhoudingrechter-Openbaar Ministerie; een lat-relatie in het recht (inaugurele rede Nijmegen) Arnhem 1983.
die tevens een opgave van de literatuur verstrekt welke tot deze wijziging in opvatting heeft geleid.

Zeer invloedrijk is in elk geval geweest Ch.J. Ensched6: De grenzen van de functie van de
strafrechter, in: RM Themis 1974, biz. 605-626.
9. Enschede: t.a.p. biz. 622-623; Corstens: a.w. 1983, blz. 23.
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tot uiting komend in de vergroting van de mogelijkheid om strafbare feiten
zonder tussenkomst van de rechter door middel van een transactie met de
verdachte af te doen, is gepaard gegaan een terugtred van de rechter. De
negatieve controle van het OM op hem is versterkt door de positieve hantering
van het opportuniteitsprincipe, hetgeen wil zeggen dat alleen die zaken bij hem
worden aangebracht die daarvoor - na toetsing door het OM aan de geldende
beleidsoverwegingen - naar het oordeel van die instantie in aanmerking komen.
In de hier beschreven visie ontbreekt het de rechter aan instrumenten om een
beleid te voeren: de te beslissen zaken worden immers niet door hem maar door
het OM uitgezocht. Bovendien ontbreekt het hem aan betrouwbare informatie
bij de beslissing. Hij opereert of te solistisch of in een te klein verband om
verstrekkende vragen van criminele politiek te kunnen beantwoorden. Zelfs bij
de straftoemeting ontbreekt het hem vaak aan deugdelijke informatie hoe elders
over soortgelijke zaken wordt gedacht. Om hem te ondersteunen in zijn werk, te
weten het rechtdoen hetgeen is gelijke gevallen gelijk behandelen en verschillende
naar de mate van het verschil, kunnen richtlijnen van het OM die het vervolgings-
en strafvorderingsbeleid normeren, dienstig zijn. 10 Binnen het door de wet en het
OM voor hem afgebakende arbeidsveld, kan de rechter zijn 'beleid' voeren,
welke benaming zijn werk amper kan dragen, gelet op de vele beperkingen
waarbinnen hij moet opereren. Zijn hoofdtaak ligt dan ook niet daar, maar in de
toetsing en de nadere begrenzing van het door het OM gevoerde beleid. De
primaire functie van de rechter is de beantwoording van de vraag of er in de hem
voorgelegde zaak een recht tot straffen bestaat, waartoe hij zal moeten nagaan of
het feit bewezen en stralbaar is en de dader strafbaar, en zo ja welke sanctie dient
te worden opgelegd. Tot die toetsingstaak behoort mede de controle op het OM,
in het bijzonder op de naleving door het OM van de normen en regels die de
vervolging van deze ene zaak beheersen. In deze werkzaamheden manifesteert
zich het karakter van de bemoeienissen van de rechter: in de controle op het OM
realiseert zich tevens de bescherming van de rechten van de vooralsnog als
onschuldig beschouwde verdachte.

4. ANDERE FACTOREN

Tegen de achtergrond van deze beleidsvrijheid van het Openbaar Ministerie
dient de vraag beantwoord te worden of het gebonden dient te worden door een
in de wet neergelegd verjaringsstelsel dan weI of het in het kader van de
toegekende beleidsvrijheid het tijdsverloop in rekening kan brengen bij de
beslissing tot vervolging. Alvorens we echter een keuze kunnen maken tussen
beide systemen, zullen we ons eerst moeten beraden over enkele aspecten die bij
die keuze van belang kunnen zijn.

10.  Enschede: t.a.p. biz. 621.
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4.1 Internationaal recht

Geen der internationale mensenrechtenverdragen waarbij Nederland is aange-
sloten, bevat voorschriften die een zo verstrekkende invloed aan het tijdsverloop
toekennen als de normale verjaringsregels doen. Wel treft men er garanties in aan
die beogen te voorkomen dat een verdachte langer dan redelijk is moet leven
onder de dreiging van een strafoplegging.

Vide art. 6 lid I van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden en art.  14 lid 3 sub c van het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten; op dit onderwerp zal nader worden ingegaan in
hoofdstuk  12.

De gedachte achter deze garanties is dat de vervolgende instantie op zo kort mogelijke
termijn klare wijn schenkt ten aanzien van het wei of niet instellen van een vervolging,
opdat de verdachte niet te lang in onzekerheid verkeert. Men zou kunnen zeggen dat deze
gedachte tot op zekere hoogte verwantschap vertoont met de opvatting die in de verjaring
een sanctie ziet op justitiale inactiviteit. Laatstgenoemde opvatting poogt echter ook een
verklaring te geven voor de executieverjaring, terwijl de genoemde verdragsvoorschriften
alleen op de vervolgingsfase betrekking hebben.

Wanneer we evenwel zouden aanvaarden dat het rechterlijk vonnis niet per se behoeft te
worden uitgevoerd, zou dat m.i. ertoe moeten leiden dat ten aanzien van veroordelingen
een voorziening wordt getroffen die analoog is aan de genoemde verdragsgarantie tenein-
de de veroordeelde ervoor te behoeden dat hij te lang moet wachten alvorens hij zekerheid
krijgt omtrent de vraag of het vonnis zal worden geexecuteerd of niet. Weliswaar is in deze
fase de druk misschien wat minder groot dan bij de vervolging waar ook nog een rol speelt
de spanning die het vooruitzicht van het terecht moeten staan, kan verwekken, maar dat
neemt niet weg dat aan de veroordeelde tenminste enige bescherming moet worden
geboden tegen een mogelijk stilzitten van de executie-autoriteiten (zie pag. 109).

Het ontbreken van een internationaalrechtelijke erkenning van de 'echte' verja-
ring hangt waarschijnlijk samen met de omstandigheid dat men in diverse landen
die ook partij zijn bij de genoemde verdragen, nogal uiteenlopend denkt over het
uitdovend effect van het tijdsverloop.

Gelet op de afwezigheid van internationaalrechtelijke regels en normen op dit
terrein, kan men m.i. niet zeggen dat een nationale wetgeving die geen regels
aangaande de 'echte' verjaring bevat, niet voldoet aan de door die verdragen
vereiste minimum-standaard van rechtsregels. Met andere woorden: aan die
verdragen valt geen dwingend argument te ontlenen bij de beantwoording van de
vraag of de invloed van het tijdsverloop in een wettelijk stelsel van verjaringsre-
gels behoort te worden verdisconteerd dan wei aan de praktijk kan worden
overgelaten.

4.2 Rechtsvergelijking

Zoals we reeds hebben gezien, zijn er staten die in principe geen invloed toeken-
nen aan het tijdsverloop, zoals Engeland, of bij bepaalde delicten niet. Voorts
bestaan er tussen de verjaringssystemen van de verschillende staten die deze
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invloed bij wet hebben erkend, zeer vele en zeer grote verschillen. Dit duidt erop
dat de aanvaarding van 'de macht des tijds' nog niet betekent dat deze op een
bepaalde, d.w.z. overal ongeveer dezelfde manier doorwerkt.

Het komt mij daarom voor dat ook een rechtsvergelijkende invalshoek niet
dwingt tot een bepaalde keuze uit de genoemde alternatieven.

4.3 Verjaringstheoriein

Alle behandelde verjaringstheorieen hebben betrekking op een in de wet neerge-
legd verjaringssysteem. Hun relatiefgrote aantal en hun onderlinge verscheiden-
heid duiden er al op dat zij een verklaring beogen te geven voor een niet
onomstreden instituut. Daarom kan men aan die theorieen m.i. geen argumen-
ten ontlenen die zouden kunnen wijzen in de richting van de noodzaak van
regeling bij wet. Die wettelijke regeling was immers geen vraag maar een gege-
ven.

5. ARGUMENTEN CONTRA EEN WETTELIJKE VERJARINGSREGE-
LING

In het voorgaande ligt een zekere tendens besloten, die zou kunnen leiden tot de
stelling dat naar hedendaagse verhoudingen de verjaring niet meer per se bij wet
geregeld behoeft te worden. Met name de ontwikkelingen die zich hebben
voorgedaan met betrekking tot het functioneren van het Openbaar Ministerie,
zouden steun kunnen bieden aan de reeds door Pompe verdedigde stelling dat de
wetgever'aan het Openbaar Ministerie (zou) kunnen overlaten te beoordelen of
vervolging nog doelmatig en mogelijk zou wezen'. 11

. Bij die voorstelling van zaken is de wettelijke regeling der verjaring een
onnodige beperking van de vrijheid van het Openbaar Ministerie om door
middel van het gebruik van het opportuniteitsprincipe een beleid uit te stippelen,
waarin alleen vervolgingen die om enigerlei reden maatschappelijk nuttig zijn,
aan bod komen. Wetten zijn nu eenmaal star en ongenuanceerd doordat zij geen
recht doen aan de eigenaardigheden van het concrete geval en dat uit de aard der
zaak ook niet kunnen doen. Zonder die tot een keurslij fdwingende voorschriften
kunnen problemen daarentegen veel flexibeler worden opgelost, waarbij ook nog
eens alle bijzonderheden van het geval aan bod kunnen komen.
-  De afwezigheid van een wettelijke verjaringsregeling werkt namelijk gunstig in
de gevallen waarin volgens de wet een vervolging is uitgesloten, terwijl daaraan
weI behoefte bestaat. In dit verband kan gedacht worden aan zaken waarin het
feit of de vermoedelijke dader eerst bij de justitie bekend worden nadat het feit
volgens de wettelijke verjaringsregels verjaard is.
-   In de overige gevallen is een wettelijke regeling meestal ook niet nodig, omdat
men het bij de tegenwoordige stand van zaken veilig aan het Openbaar Ministe-

11.  Handboek van het Nederlandse strafrecht; Zwolle  1959, biz.  560.
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rie kan overlaten dat geen vervolgingen worden ingesteld waaraan geen behoefte
bestaat of waarvan de uitkomst uiterst twijfelachtig is. Op die manier zouden de
belangen waarop de huidige verjaringsregeling blijkens de geschiedenis van haar
totstandkoming ziet, even goed zijn gediend.

In de praktijk worden inderdaad nagenoeg alle vervolgingsbeslissingen genomen op een
tijdstip dat ruimschoots binnen de door de wet gestelde verjaringstermijnen ligt. In het
licht van de belangen die gemeenlijk worden aangewezen als zijnde relevant voor de
verjaring, pleegt het Openbaar Ministerie nogal eens te seponeren, waarbij het betreffende
delict van de aanduiding 'oud feit' wordt voorzien, ook als de verjaringstermijn nog lang
niet is verstreken.12

Bovendien kan het Openbaar Ministerie vervolging ook achterwege laten in de
gevallen waarin een wettelijke verjaringsregeling onbevredigend werkt. 13

In dit verband kan worden gewezen op de delicten die voor strafbaarheid een bepaald
gevolg eisen.

Indien men aanneemt dat bij dergelijke feiten de verjaring pas ingaat op het moment
van het intreden van het gevolg, betekent dit dat de vervolging soms nog heel lang
mogelijk is, namelijk in die gevallen waarin het gevolg zich pas zeer laat gerealiseerd heeft.

Of zij alsdan - mede gelet op de billijkheid en het verwijt dat de dader gemaakt kan
worden - nog nodig of wenselijk is, is een andere vraag die meer op het vlak van de
opportuniteit ligt.

Zie over dit onderwerp overigens ook biz. 155 e.v.

Kortom, de afwezigheid van wettelijke verjaringsbepalingen geeft aan het Open-
baar Ministerie armslag waar het die nodig kan hebben en laat onverlet dat geen
vervolging plaatsvindt wanneer de belangen in het geding zijn waarvoor zij in het
leven zijn geroepen. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat de bescherming
die de wettelijke verjaringsvoorschriften bieden tegen justitiale inactiviteit, te-
genwoordig veel beter wordt gewaarborgd door de verdragsrechtelijke garantie
dat de berechting binnen een redelijke termijn moet plaatshebben. Ook vanuit
dit perspectief bezien zouden de verjaringsregels derhalve best gemist kunnen
worden.

6. ARGUMENTEN PRO EEN WETTELIJKE VERJARINGSREGELING

Allereerst dienen we ons af te vragen of het legaliteitsbeginsel waarop het
materiBle strafrecht is gefundeerd, zijn eisen stelt met betrekking tot regeling der
verjaring bij wet.

Van oudsher neemt men aan dat dit beginsel zijn oorsprong vindt in de
gedachte van de bescherming van het individu tegen de overheidsmacht en tevens
in de - vooral door Von Feuerbach gepropageerde - gedachte van de psycholo-

12. Zie voor de in de praktijk gebruikelijke sepotgronden G.J.M. Corstens en P.J.P Tak: Het
Openbaar Ministerie; Studiepockets strafrecht nr. 10, Zwolle 1982, blz.  104 e.v
13. Van Veen: t.a.p. (Melaibundel) biz. 540.
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gische dwang die uitgaat van de door de wet tegen duidelijk omschreven delicten
bedreigde straffen.14 Nog afgezien van het feit dat art.  16 van de Grondwet en
art. 1 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht, in welke bepalingen genoemd
beginsel is gepositiveerd, slechts een wettelijke regeling eisen voor het vestigen
van strafbaarheid van de feitelijke gedraging (zodat het rechtstreekse toepassing
mist bij de verjaring en ook bij een onderwerp als de regeling van rechtsmacht),
lijken mij ook de reeds vermelde gedachten waarop het legaliteitsbeginsel steunt,
geen stevig fundament op te leveren voor de opvatting dat ingevolge dit beginsel
met het tijdsverloop bezwaarlijk anders rekening kan worden gehouden dan
door middel van een wettelijke regeling.

Het behoeft weinig betoog dat de idee van de psychologische dwang op
gespannen voet staat met het in rekening brengen van dat tijdsverloop, laat staan
met de regeling daarvan bij wet. Von Feuerbach betoonde zich dan ook een
tegenstander van de verjaring, omdat de dwang die uitgaat van strafbedreiging
En executie tesamen, wordt ondergraven als tegelijkertijd straffeloosheid op
termijn in het vooruitzicht zou worden gesteld.

Men zou vanuit deze gezichtshoek zelfs kunnen stellen dat een wet die bepaald gedrag metstraf bedreigt, maar tegelijkertijd daaraan toevoegt dat degene die maar lang genoeg uit
handen van justitie weet te blijven, aan innerlijke tegenspraak lijdt en in elk geval niet de
juiste middelen aanwendt om haar gezag door te zetten.

De rechtszekerheid is m.i. ook geen doorslaggevend argument om de invloed van
het tijdsverloop bij wet te regelen. In dit opzicht zou n.m.m. onderscheiden
moeten worden tussen de rechtszekerheid die eist dat bepaalde voorzieningen bij
wet worden getroffen, wil men nog kunnen spreken van een behoorlijke straf-
rechtsbedeling, en de rechtszekerheid die louter een uitvloeisel is van de omstan-
digheid dat de wet bepaalde - in het licht van de eerste vorm van rechtszekerheid
niet strikt noodzakelijke - regelingen behelst. De eerste variant zou men kunnen
aanduiden als oorzaak en de tweede als gevolg van wetgeving.

Zoals hiervoren reeds werd opgemerkt eisen de grondwet en art. 1 Sr alleen wettelijkevoorschriften terzake van de strafbaarheid van het feit. Algemeen neemt men aan dat deze
bepalingen ook eisen dat de op te leggen straf bij wet is voorzien. Zie in dit verband
Noyon-Langemeijer-Remmelink, a.w. aant. 1 bij art. 1. Dezelfde voorzieningen bevatten
art. 7 van het Verdrag van Rome en art. 15 van het Verdrag van New York. De in dezeverdrags- en wetsbepalingen neergelegde garantie dient m.i. te worden geplaatst in de
sleutel van de eerstgenoemde rechtszekerheidsvariant.

Verderstrekkende eisen waaraan een behoorlijk (materieel) strafrecht moet voldoen
zijnereigenlijk niet. Mede opgrond hiervan neemt men weI aan dat genoemde voorschrif-
ten geen betrekking hebben op onder meer de bevoegdheid van de rechter ofde ontvanke-
lijkheid van het Openbaar Ministerie; zie Noyon-Langemeijer-Remmelink, t.a.p. Van
Bemmelen-Van Hattum, a.w. deel I blz. 80-81,100 en 554. Indien en voor zover de wet ten
aanzien van deze onderwerpen niettemin regels bevat, hebben deze tot gevolgdatzij totop
zekere hoogte bescherming bieden tegen ingrepen van de overheid, namelijk in de gevallenwaarin ingevolge die regels geen bevoegdheid of vervolgingsrecht bestaat.

14. Vgl. Dupont: a.w. biz. 49e.v. en A.A.G. Peters: Opzet en schuld in het strafrecht. Deventer 1966.
biz.  152.
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Een belangrijker aanknopingspunt om de regeling van de verjaring bij wet te
bepleiten, lijkt mij te zijn gelegen in de instrumentele functie van het strafrecht,
waarmee bedoeld wordt het strafrecht als middel om de staatsmacht aan te
wenden ter beheersing  van de maatschappij.15 Van oudsher vormt  de  wet  htt
middel om dat ingrijpen mogelijk te maken en te legitimeren. De wetgever kan
echter niet ongelimiteerd wetten in het leven roepen om dit ingrijpen mogelijk te
maken, want steeds zal er een afweging gemaakt moeten worden tussen de
onaanvaardbaarheid van bepaalde gedragingen en de potentiele inbreuk op de
fundamentele rechten en vrijheden van het individu. Daarnevens zullen er soms
ook nog andere belangen zijn die bij het afwegingsproces moeten worden
betrokken.

Dit kunnen contrari8rende rechtsnormen zijn, waarbij te denken valt aan internationale
rechtsregels die door de nationale wetgever moeten worden geeerbiedigd, hetgeen van
bijzonder belang is bij de regeling van de rechtsmacht van de nationale rechter. Maar ook
uit een oogpunt van doelmatigheid kan terughoudendheid geboden zijn; in dit verband
kan worden gewezen op het klachtvereiste dat onze wetgever ten aanzien van een aantal
delicten heeft gesteld en dat in wezen berust op een voorrang verlenen aan andere, dikwijls
particuliere belangen boven het algemeen belang van vervolging en bestraffing van
strafbare feiten.

Tot die beperkingen waarmee de wetgever rekening behoort te houden, behoren
ook de proportionaliteit en de subsidiariteit van het strafrecht. Worden de door
deze factoren gedicteerde grenzen overschreden, dan is er sprake van een over-
vraging van het strafrecht.

De subsidiariteitsgedachte houdt - kort gezegd - in dat voor het strafrecht alleen dan een
taak is weggelegd als andere mechanismen tot handhaving van maatschappelijke normen
tekortschieten. Verwezen moge worden naar de inaugurele rede van Hulsman: Handha-
ving van recht, 1965, waarin uitvoerig op dit aspect wordt ingegaan.

Geheel nieuw  is deze opvatting niet, zoals reeds moge blijken  uit  de - reeds
aangehaalde - befaamde woorden van Modderman  uit   1881   dat de staat alleen  dat
onrecht behoort te straffen dat niet door andere middelen voldoende kan worden tegenge-
gaan: 'de straf zij en blijve ultimum remedium' (H.J. Smidt, a.w. deel I biz.  16).

Weliswaar is dit standpunt in de loop der tijd enigszins onder het stof geraakt, omdat
het in de praktijk nogal gemakkelijk bleek te zijn om een strafrechtelijke sanctie te
verbinden aan allerlei regels die niet tot de kern van het strafrecht horen; vooral op het
terrein van het ordenings- en bestuursstrafrecht stuiten we op dit verschijnsel. De decrimi-
naliseringsbeweging van de jaren '60 heeft echter weer aandacht gevraagd voor dit
kenmerk van het klassieke strafrecht. En ook al leeft de gedachte van de decriminalisering
zel f niet zo sterk meer, de aandacht voor de mogelijke overvraging van het strafrecht is
blijven bestaan omdat de economische crisis de overheid ertoe dwingt om de kosten van
het strafrechtelijk apparaat te bewaken en waar mogelijk te verminderen. Het terugdrin-
gen van strafrechtelijk gesanctioneerde regelgeving staat om die reden nog steeds in de
belangstelling.

15. Vgl. A.C. 't Hart: Artikel 25 WVW en het legaliteitsbeginsel. in: Macht en onmacht van de
wetgever, Zwolle 1978. blz. 213-224, i.h.b. blz. 220.
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Het behoeft verder weinig betoog dat de strafwetgever nadat hij gekozen heeft voor een
strafrechtelijke beteugeling van maatschappelijk onwenselijk gedrag, een zekere maat in
acht behoort te nemen bij de uitwerking van die keuze en met name bij de bepaling van de
op te leggen sanctie.

Zoals hiervoren op blz. 58 e.v. reeds is betoogd, kan de proportionaliteit tussen delict en
straf in wezen alleen bepaald worden door de vergelding als een boven alle willekeur
verheven, objectie f-geldig, juist maatbeginsel. Bovendien stelt dit maatbeginsel de wetge-
ver in staat om de diverse delicten onderling te vergeluken op hun respectieve ernst om aan
de hand daarvan een strafpositie te bepalen. Het gevolg daarvan is weer dat er correspon-
derende ladders van feiten en straffen kunnen worden opgesteld, waarin de proportionali-
teit tussen de feiten c.q. strafTen onderling kan worden vastgelegd, als ook de proportiona-
liteit tussen ieder delict in het bijzonder met de daarbij behorende straf. Mij dunkt dat
geen enkel ander uitgangspunt tot deze harmonie tussen daad en straf kan leiden. Met
name de opvatting dat de straf generaal- of speciaal-preventief werkt of kan werken,
zou - indien de wetgever alleen van die gedachte uit zou gaan - tot mateloosheid kunnen
leiden. aangezien noch de generale preventie noch de speciale preventie iets kunnen
zeggen over de maat en de soort van de sanctie die in concreto passend behoort te worden
geacht, daar zu zich niet primair met het delict zelf bezig houden maar met de invloed die
van de straf'kan uitgaan welke naar aanleiding van het delict wordt bepaald. Welke straf
dat uiteindelijk zou moeten zijn, valt op voorhand niet uit te maken, aangezien zij in hoge
mate alhankelijk is van de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd en van de
persoon van de dader.

De instrumentele functie van het strafrecht wordt derhalve begrensd door de
gedachte van de subsidiariteit en die van de proportionaliteit. Het terrein dat zij
overlaten voor strafrechtelijk ingrijpen wordt echter verder ingeperkt door de
invloed die het tijdsverloop heeft op de doeleinden van dat ingrijpen.

In het voorgaande is reeds uitvoerig uiteengezet, welke doeleinden men gemeenlijk aan de
strafoplegging toekent. Tevens is daarbij aan de orde geweest dat een aantal van die
doelen illusoir wordt o f in elk geval wordt verzwakt als de strafrechtelijke reactie te lang
op zich laat wachten. Op die manier kunnen er zich gevallen voordoen dat op een bepaald
moment alleen nog maar wordt gestraft om (vergeldend) te straffen, zonder dat men van
die straf nog enig ander heilzaam effect verwacht.

Nu is het zo dat de wetgever van  1881  aan de rechter geen bepaalde straftheorie heeft
willen voorschrijven, onder andere omdat 'men de regter geene lessen behoort te geven,
die men toch magteloos is, om door hen te doen eerbiedigen' (Commissie-De WaI,
Notulen deel I biz. 119). Anderzijds was hu van oordeel dat de straf weliswaar wordt
bepaald door de objectieve ernst van het delict en de subjectieve gesteldheid van de dader,
in zoverre dat alleen die straf zou mogen worden opgelegd die als verdiend leed kan
worden aangemerkt, maar dat neemt niet weg dat hij tevens van oordeel was dat de
vruchten van die strafzouden kunnen bestaan in afschrikking, verbetering, onschadelijk-
making, etc. (Vgl. het praeadvies van Modderman: commissie-De Wal, Bijlage nr. 11.)

Aldus worden we geconfronteerd met de situatie dat de wettelijke strafpositie wordt
bepaald door de vergelding, welke op zichzelf niet erg gevoelig is voor het tijdsverloop
zoals reeds is uiteengezet alsmede dat diezelfde vergelding bij de strafoplegging door de
rechter een gewichtige rot speelt, in dier voege dat nooit meer straf mag worden toegeme-
ten dan door de dader verdiend is, maar dat tegelijkertijd bij die strafoplegging factoren
een rol kunnen spelen die in hoge mate gevoelig zijn voor het tijdsverloop.
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Indien vaststaat dat in de ogen van de wetgever het tudsverloop een funeste
invloed heeft op de strafdoeleinden die rechtens erkend worden en dusdoende de
instrumentele functie van het strafrecht ontkracht, dan hoort die wetgever de
toepassing van het strafrecht uit te sluiten in die gevallen waarin bedoelde
invloed mag worden verondersteld.16 Dit is een kwestie van innerlijke consisten-
tie van de strafwetgeving en tegelijk een zaak van beperking van bevoegdheden
op terreinen waar de uitoefening van die bevoegdheden niet nodig is. Dit pleit
voor een regeling van de verjaring bij wet.

Hetgeen hier is gesteld, gaat alleen op indien de straf zinledig is, indien zij pas na geruimetijd wordt opgelegd of tenuitvoergelegd. Het bewijs daarvan is moeilijk te leveren omdat
het strafdoel van geval tot geval kan verschillen, terwijl niet elk strafdoel even sterk
onderhevig is aan de extinctieve werking van de tijd.

Zonder derhalve het bewus te kunnen leveren, meen ik echter - mede gelet op hetgeen
in de praktijk valt waar te nemen - dat in het merendeel der gevallen, die strafdoelen aan
de orde zijn die een snelle reactie van de zijde van justitie op het gepleegde delict gewenst
doen zijn. Hierbij kan in het bijzonder gedacht worden aan speciaal-preventieve werkin-
gen van de straf als afschrikking of verbetering van de dader c.q. de beveiliging van de
maatschappij zowel als aan generaal-preventieve werkingen zoals afschrikking van ande-
ren dan de dader of voorkoming van eigenrichting. Bij deze stand van zaken getuigt het
m.i. van behoorlijke wetgeving dat de wetgever rekening houdt met het wegvallen van het
strafdoel in de gemiddelde strafzaak en zulks ook omzet in wettelijke voorzieningen niet
alleen als erkenning van een macht die kennelijk sterker is dan hijzelf, maar ook ter
beperking van strafrechtelijk ingrijpen in gevallen waar zulks klaarblijkelijk geen zin meer
heeft.

Tevens kan door een wettelijke regeling van de verjaring de rechtsgelijkheid
worden gewaarborgd, zeker indien aan de wetstoepasser gebiedend wordt voor-
geschreven dat hij met de verjaringsregels ambtshalve moet rekening houden.

Van dit laatste gaat het geldend verjaringsrecht in strafzaken uit. Dit duidt erop dat naar
heersende opvatting het tijdsverloop klaarblijkelijk een zinnige toepassing van het straf-
recht in zodanige mate frustreert, dat vervolging en executie na verloop van tijd achterwe-
ge m66ten blijven, ook als geen ter zake dienend verweer is gevoerd.

Wat de rechtsgelijkheid betreft moge het navolgende dienen. Weliswaar zou een sterk
genormeerd vervolgingsbeleid het tijdsverloop zodanig kunnen incorporeren dat de facto
geen verschil bestaat met wettelijke regelingen op dat terrein. BU die stand van zaken is er
niet veel behoefte aan een wettelijke regeling. Maar anders ligt het wanneer aan dit beleid
niet zulk een strak kader ten grondslag ligt. Het komt mij voor dat dit in de praktijk ook
niet goed te verwezenlijken valt, a. omdat de invloed van de tijd niet altijd even goed zal
zijn aan te geven, en b. omdat het kenmerk van een beleid nu eenmaal is dat de normering
hooguit uit een aantal randvoorwaarden kan bestaan, waarbinnen de concrete vervolging
zich dient te bewegen, doch tegelijkertijd dat in bijzondere gevallen van de vastgestelde
normen kan worden afgeweken, al dan niet onder gehoudenheid van het opgeven van de
redenen die tot die afwijking aanleiding hebben gegeven.

In de praktijk kan dit inhouden dat in een exceptioneel geval de beleidsnormen niet
geldend worden geacht en tot vervolging wordt overgegaan. Maar juist het openhouden
16.  In deze geest laat zich ook de Memorie van Antwoord bu wetsontwerp 10.251 (ophefling der
verjaring bij oorlogsmisdrijven) uit.
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van die escapemogelijkheid bergt het gevaar in zich van rechtsongelijkheid. Daarbij gaat
het voornamelijk om de vraag wie uiteindelijk uitmaakt of er sprake is van een bijzonder
geval waarvoor de beleidsregels en -afspraken niet gelden. In de praktijk blijkt dat een
individuele Officier van Justitie  te  zijn  of - in zeer belangrijke zaken  - het plaatselijke
parket en misschien in een zeer uitzonderlijk geval de vergadering van PG's. Voorwaar
geen sterke garantie tegen onderlinge beoordelingsverschillen. Zodra eenmaal besloten is
om in zulk een zaak te vervolgen, staat de rechter tameluk machteloos, ten eerste omdat
hem geen middelen ten dienste staan om met het tijdsverloop rekening te houden, behalve
dan bij de straftoemeting, en ten tweede omdat voor hem heel moeilijk te beoordelen is of
de voorgelegde zaak kan worden gekarakteriseerd als een bijzonder geval waarin terecht
van de beleidsnormen is afgeweken, eenvoudig omdat hij niet weet of en in hoeverre
vergelijkbare zaken niet tot een vervolging hebben geleid omdat het Openbaar Ministerie
op deze wd de beleidsnormen van toepassing heeft geacht.

Een bijkomend voordeel van wettelijke verjaringsregels is voorts dat de toepas-
sing van het recht sterk wordt vereenvoudigd, hetgeen in het algemeen de
rechtsgelijkheid te stade komt.

Door het stellen van abstracte tijdsbepalingen waarbinnen de vervolging moet zijn
aangevangen c.q. met de tenuitvoerlegging van het vonnis moet zijn begonnen, abstra-
heert de wetgever immers van de bijzondere omstandigheden van het geval. Deze abstrac-
tie stelt de wetstoepasser in staat zich los te maken van het geval zelf en zich te concentre-
ren op de door de wetgever als relevant aangeduide factoren. Daardoor wordt het
mogelijk om gevallen die onderling grote verschillen lijken te vertonen, te toetsen aan
bepaalde kenmerken en aldus tot vergelijking te komen, zodat gevallen die aan dezelfde
criteria voldoen gelijk kunnen worden behandeld, ook al gelijken ze op andere punten niet
op elkaar. De wetstoepasser wordt op die manier ontslagen van de verplichting om in elk
concreet geval te beoordelen of en in hoeverre dit te vergelijken is met eerdere gevallen.

Totop zekere hoogte vertonen wettelijke verjaringsregels dan ook overeenkomsten met
andere wettelijke instituten waarvan men zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk niet in de wet
thuis horen en dat de betreffende materie ook weI aan de zorgen van het bestuur kan
worden toevertrouwd. Op deze manier zouden grote delen van Boek I van het Wetboek
van Strafrecht weI geschrapt kunnen worden. Men denke in dit verband alleen al aan de
strafuitsluitingsgronden die best gemist zouden kunnen worden, omdat bij een liberale
toepassing van het opportuniteitsprincipe gepaard aan de toepassing van ongeschreven
rechtsnormen de gevallen die onder de huidige wettelijke strafuitsluitingsgronden vallen
niet vervolgd worden.

Voor zover ik weet wordt een dergelijke radicale ingreep door niemand voorgestaan,
hoewel zij wei lijkt te passen in de visie die een grote macht aan het bestuur toekent:
wettelijke bepalingen beperken tenslotte de vrijheid van het bestuur alleen maar en
vormen uit dien hoofde slechts hinderpalen bij de vorming en uitvoering van een bepaalde
criminele politiek.

Maar aldus zouden we wel voorbijgaan aan het niet te onderschatten voordeel dat
wettelijke regels meestal belangrijke normen bevatten die de toepassing van het recht sterk
vergemakkelijken. Zij bestrijken immers een breed scala van door de wetgever voorziene
gevallen, zodat in de praktijk alleen hoeft te worden vastgesteld of het concrete geval
daaronder te brengen valt, hoe moeizaam deze arbeid - het vaststellen van de rechtens
relevante feiten - soms ook moge zijn. Uitzonderingen daargelaten, hoeft echter ook niet
nog eens uitgezocht te worden wat nu precies de ongeschreven rechtsregels zouden kunnen
zijn die op dat geval van toepassing zijn, met het grote gevaar dat die regels niet consistent
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worden toegepast. Ook hier komt derhalve de rechtsgelijkheid toch weer om de hoek
kijken.

Maar ook al mochten de wettelijke verjaringsregels op het terrein der vervolging
gemist kunnen worden, omdat het Openbaar Ministerie geacht moet worden
geen vervolging in te stellen in de gevallen waarin die vervolging ingevolge de
ratio van de verjaring nutteloos moet worden geoordeeld, geheel anders ligt het
op het gebied van de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken. Daar kunnen
vooralsnog de wettelijke verjaringsregels niet worden gemist. Dit hangt samen
met de geringe beleidsvrijheid die volgens de heersende leer aan de executie-
autoriteiten toekomt bij de beantwoording van de vraag of en in hoeverre de
executie van een straf (nog) zinvol is.

Hierboven hebben we geconstateerd dat het Openbaar Ministerie zich in de loop der
tijden heeft losgemaakt van de 19e eeuwse gebondenheid aan de wet waar het de
vervolging betreft. In het licht van die ontwikkelingen is het opmerkelijk dat men ten
aanzien van de executie van vonnissen, die - in elk geval formeel - ook tot de taak van het
Openbaar Ministerie behoort, in wezen aan deze idee is blijven vasthouden. Want nog
steeds is het de heersende mening dat een rechterlijke beslissing rnoet worden tenuitvoer-

gelegd. In dit verband hoeft alleen maar te worden verwezen naar de jurisprudentie inzake
het niet uitvoeren van rechterlijke bevelen tot voorlopige hechtenis; zie in dit verband H.
Abbink: Een wegzendbeleid inzake voorlopige hechtenis, in: Trema, 1984 blz. 43-50. "

In het algemeen neemt men aan dat het Openbaar Ministerie - of ruimer: de executie-
autoriteiten - alleen ontslagen zijn van de verplichtingen die uit een rechterlijke beslissing
voortvloeien, indien de wet uitvoering verhindert (bijv. art. 75 Sr.), of indien de rechter
zelf nadien de niet-tenuitvoerlegging voor zijn rekening neemt (bijv. art.  69 lid 3  Sv:  vgl.
Rechtbank Amsterdam 13 februari 1984 NJ 1984 nr. 241 en HofAmsterdam 18 april 1984
NJ 1984 nr. 572), ofindien gratie wordt verleend. Daarenboven wordt weI aanvaard dat in
exceptionele gevallen een rechterlijke beslissing niet wordt uitgevoerd, bijv. bij ongenees-
lijke ziekte van een veroordeelde ofonuitvoerbaarheid van het vonnis ten gevolge van een
fout van de rechter. In deze gevallen plegen de zaken'ter verjaring te worden opgelegd' al

17.  Zel fs staat het aan het Openbaar Ministerie niet vrij om een eenmaal aangevangen tenuitvoerleg-
ging op te schorten als de wet daartoe geen grondslag biedt, aldus President Rechtbank Haarlem  12
juli  1983 nr. 215/1983.  Inhetkortging hetindeze zaakom het volgende: eiser was in hoger beroep
door de strafkamer veroordeeld tot o.m. een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van zes
maanden. Bij de behandeling van de strafzaak was niet de verdachte, doch wei diens raadsman
aanwezig die echter niet gemachtigd was om namens de verdachte op te treden. De consequentie
daarvan was dat het gewezen vonnis als een verstekvonnis moest worden behandeld. Als gevolg
daarvan ging de ontzegging eerst lopen ruim een halfjaar na de uitspraak. De verdachte verkeerde
echter in de veronderstelling dat de ontzegging reeds was ingegaan na het onherroepelijk worden van
het vonnis. Gesteld werd dat de verdachte zich aan die ontzegging had gehouden en dat het aan het
Openbaar Ministerie niet vrijstond om daarna nog eens deze bijkomende straf te executeren, met
name niet nu (na ingang van de'officiele' ontzegging) een gratieverzoek was ingediend. De President
oordeelde evenwel dat 'de Officier van Justitie geen wettelijke mogelijkheid heeft van (de wettelijke)
regeling af te wijken. De te dezen in de artikelen 558,559 en 560 van het Wetboek van Strafvordering
op het stuk van de schorsing der executie gegeven regeling welke om der wille van de rechtszekerheid
strikt geinterpreteerd moet worden, laat naar voorshands wordt geoordeeld een andere uitlegging
niet toe'.
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dan niet vergezeld van een advies aan de veroordeelde om een gratieverzoek in te dienen o f
een ambtshalve gratieverzoek, zodat de niet-tenuitvoerlegging alsnog wordt 'gewettigd'.
(Hoe ver deze praktijk gaat, bewijst wei een gratieverzoek dat me eens onder ogen kwam
van iemand die tot vrijheidsstraf was veroordeeld en aan wie om persoonlijke redenen een
langdurige strafonderbreking was toegestaan; na ommekomst daarvan moest er nog tun
dag worden uitgezeten. Aangezien de administratie zich op het standpunt stelde dat ook
deze dag ge8xecuteerd moest worden, kon alleen gratieverlening baat brengen.)

Tegen het licht van de zeer ruime toepassing van het opportuniteitsprincipe bij de
vervolging, steekt deze onverbiddelijkheid bij de executie van vonnissen schril af. Welis-
waar kunnen de scherpe kanten wat worden bijgevijld door gratieverlening, met nameindien de tenuitvoerlegging op grond van eerst na de uitspraak ingetreden of bekend
geworden feiten of omstandigheden van een door de rechter niet bedoelde hardheid zou
getuigen, maar het uitgangspunt wordt hierdoor niet aangetast.

Ook het pleidooi voor de invoering van een executierechter laat de grondgedachte dat
de rechterlijke beslissing in de regel (geheel) moet worden tenuitvoergelegd, onberoerd.
Hoewel de meningen over zijn taakopdracht nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd,
neemt men aan dat daartoe zou kunnen behoren:
a. een meer of minder verstrekkende invloed op de wijze van tenuitvoerleggen, een
verlangen dat wordt gevoed door de huidige bij de rechterlijke macht bestaande onvrede
over het executiebeleid;
b.  een bepaalde vorm van toezicht op de uitvoering zulks ter bescherming van de rechten
van de veroordeelde;
c.  de mogelijkheid tot herziening van een vonnis wanneer zich na de uitspraak omstan-
digheden voordoen die tot een lichtere straf aanleiding zouden hebben gegeven indien de
rechter daarvan bij de vonniswijzing op de hoogte zou zijn geweest; in dit verband ware te
denken aan een te lang tijdsverloop tussen het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis
en de datum waarop met de executie wordt begonnen.

Zie in dit verband de praeadviezen van P.J.P. Tak en P.A.M. Hendriks (voorzitter resp.lid van de werkgroep'executierechter' van de afdeling strafrechtspraak van de Nederland-
se Vereniging voor Rechtspraak) t.b.v. die Vereniging, gepubliceerd in Trema, 1978 nr. 1-
special, alsmede het verslag van de naar aanleiding van die praeadviezen gevoerde
discussie in Trema  1979, blz. 20-26.18

In essentie verandert de eventuele invoering van het instituut executierechter echter niet
veel aan de huidige situatie, aangezien uitgangspunt blijft dat een vonnis rnoet worden
uitgevoerd, zij het dat in bepaalde gevallen door de rechter op die verplichting een
uitzondering kan worden gemaakt.

Slechts een enkele maal vernemen we een opvatting die niet met deze heersende leer
overeenstemt. In dit verband valt te noemen de interventie van J. Abspoel tijdens de
vorenbedoelde discussie, waar hij naar voren bracht dat 'de straf niet meer is dan een
instrument voor de overheid om de orde te handhaven. D.m.v. de straf verkrijgt de
overheid het hiertoe benodigde rechterlijk verlof, of hiervan gebruik wordt gemaakt dient
te worden overgelaten aan het beleid van de overheid'. Daarmee stelde hij een opvatting
aan de orde die eerder al door Enschedt - zij het bij wijze van'overdenking' - naar voren
was gebracht (in: De grenzen van de functie van de strafrechter, RM Themis 1974 blz. 624-
625). Daar vroeg hij zich af of het weI zo vanzelfsprekend is dat de door de rechter

18. Zie omtrent een en ander ook de praeadviezen van W.H. Ariens en B.H. Kazemier voor de NJV
van 1950'Waar behoren de grenzen te liggen tussen de bevoegdheden van de strafrechter en die der
administratie bij de tenuitvoerlegging der straf en bij ontzegging van bevoegdheden?'.
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opgelegde straf moet worden geExecuteerd, in verband waarmee hij verwees naar het
civiele recht dat het geheel aan de belanghebbenden overlaat om te beslissen of de
rechterlijke uitspraak ook zal worden uitgevoerd en naar de mogelijkheid van verande-
ring der omstandigheden ten gevolge waarvan 'uit een oogpunt van rationele criminele
politiek geen of slechts gedeeltelijke executie van de straf beter zou zijn dan de volledige
executie'.

Het wekt bevreemding dat deze gedachte niet is aangeslagen, ook niet bij degenen die
zich een sterk voorstander betonen van een bestuurlijk georienteerd strafrecht. Want op
zichzelfgenomen is er best iets te zeggen voor meer vrijheid bij de tenuitvoerlegging, zodat
het vonnis gebruikt kan worden als een instrument om criminele politiek mee te bedrijven.
Immers, als het beleid ten aanzien van vervolging ofde hoogte van de op te leggen straffen,
aan wijziging en bijstelling onderhevig kan zijn al naar gelang van de verandering in
opvatting over de mate waarin en de wijze waarop bepaalde vormen van criminaliteit
behoren te worden teruggedrongen, ligt hetdan niet in de lijn om dat gewijzigd inzicht ook
toe te passen in zaken waarin een vonnis ter executie gereed ligt ofwaarin het vonnis reeds
wordt uitgevoerd? In deze visie is het rechterlijk vonnis dan ook niet meer dan een verlof
voor de overheid om op een concrete normschending op een bepaalde, in het vonnis
omschreven wijze te reageren, waarvan zij echter geen gebruik hoeft te maken als andere
belangen zich daartegen verzetten of wanneer aan de uitvoering van die uitspraak geen
behoefte meer bestaat. Men zou kunnen zeggen dat in deze opvatting ook in de executiefa-
se het opportuniteitsprincipe geldt,  dat - naar gebleken  is  op het terrein  van  de
vervolging - aan de overheid zeer veel vrijheid laat om corrigerend op te treden waar zulks
nodig wordt geacht.

Het zal duidelijk zijn dat in deze gedachtengang strikt genomen niet veel behoefte
bestaat aan wettelijke regels betreffende de executieverjaring, omdat met het tijdsverloop
tussen uitspraak en executie kan worden rekening gehouden bij de beslissing ofal dan niet
gebruik zal worden gemaakt van de bevoegdheid tot uitvoering van het vonnis.

Toch zijn er dunkt mij tegen evenvermelde visie wei bezwaren in te brengen, hetgeen ook
consequenties heeft voor de functie van wettelijke regels nopens de executieverjaring. Ten
eerste bevat de wet zel f hindernissen voor de toepassing van genoemde opvatting, omdat
zij in een aantal voorschriften de tenuitvoerlegging gebiedend voorschrijft. vgl. bijv. art.
561  lid  1 Sv: 'wordt het vonnis of arrest zodra mogelijk ten uitvoer gelegd'. Daaruit blijkt
dat de wetgever in elk geval niet van enige vrijheid bij de tenuitvoerlegging heeft willen
weten. Dat volgt overigens ook uit het ontbreken van voorzieningen die zouden kunnen
leiden tot herstel van een ten onrechte genomen beslissing tot niettenuitvoerlegging, gelijk
art. 12 Sv kent met betrekking tot het beklag over niet vervolging. Voorts is het in een
staatsbestel als het onze met zijn scheiding der machten, waarin het bestuur de rechter
nodig heeft om de burgers met strafrechtelijke sancties te kunnen treffen, niet erg
bevorderlijk voor het aanzien van de rechterlijke macht wanneer het bestuur naar eigen
goeddunken met uitspraken van de rechter kan handelen. Dit klemt te meer wanneer de
ministeriele verantwoordelijkheid voor het doen en laten van het openbaar ministerie
slechts in beperkte mate geactiveerd kan of pleegt te worden, gelijk op het terrein van de
vervolging het geval blijkt te zijn. Daar komt nog bij dat - anders dan in civiele zaken - in
strafzaken de eisende partij, het Openbaar Ministerie, en de rechter tot op grote hoogte
dezelfde belangen behartigen, namelijk de repressie van maatschappelijk ontoelaatbaar
gedrag. Uit dien hoofde lijkt het ook minder voor de hand liggend dat de ene staatsmacht
voorbij zou kunnen gaan aan datgene wat een andere staatsmacht heeft besloten dat moet
gebeuren om die repressie te verwezenlijken, terwijl beide hetzelfde uitgangspunt hante-
ren.
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Anders gezegd: hoe kan het bestuur verdedigen dat de tenuitvoerlegging van een
rechterlijke uitspraak niet langer vereist is, terwijl datzel fde bestuur eerst een vervolging ingang heeft gezet teneinde een veroordeling te bekomen die het kennelijk nodig achtte inhet kader van zijn criminele politiek?

Kortom. niet alleen positiefrechtelijke argumenten verzetten zich tegen de gehele of
gedeeltelijke niet-tenuitvoerlegging van vonnissen, maar bovendien zijn er bezwaren die
samenhangen met de onderlinge verhouding en wisselwerking tussen bestuur en rechterbij de beteugeling van criminaliteit. Nu is weI zo dat het tijdsverloop van invloed is op de
strafrechtelijke reactie, gelijk hiervoren reeds is uiteengezet. Zolang dit tijdsverloop zich
afspeelt in de vervolgingsfase, bestaan er voldoende mogelijkheden om daarmee rekening
te houden, buv. bu de straftoemeting. In het stadium van de executie ligt dit anders, omdat
het daar gaat om de uitvoering van het vonnis zoals het daar ligt. Wegens de hierbovengenoemde bezwaren tegen een vrij beleid van het bestuur in deze fase van de strafvorde-ring, zou ik menen dat zelfs het tijdsverloop tussen uitspraak en uitvoering niet tot een
andere opvatting hoeft te nopen, al was het alleen maar op grond van de reeds vermelde
argumenten ter zake van de rechtsgelijkheid etc. die in algemeen ook pleiten tegen een te
grote discretionaire bevoegdheid van het Openbaar Ministerie in de vervolgingsfase.Maar dit betekent tevens dat we - uitgaande van de veronderstelling dat de executie
van een straf lange tijd nadat zij is opgelegd niet zinvol meer is omdat de beoogdestrafdoelen alsdan  niet meer kunnen worden gerealiseerd - een wettelijk systeem  van
verjaringsregels niet kunnen ontberen. Immers, alleen op die manier kan de administratie
aan deze veroorlovende normen de bevoegdheid ontlenen om de (verdere) tenuitvoerleg-
ging van het rechterlijk vonnis achterwege te laten.

Weliswaar kan ook thans reeds tot op zekere hoogte worden voorkomen dat 'zinloze'
strafTen worden geexecuteerd en wel door middel van het verlenen van gratie, maar gelet
op de relatief zware procedure die daarvoor moet worden gevolgd - zeker als het om
betrekkelijk lichte straffen gaat - en het feit dat het verzoek daartoe in de regel van deveroordeelde zelf moet uitgaan, hetgeen een gelijke bedeling niet bevordert, meen ik datdit niet het getigende middel is om op tamelijk eenvoudige wijze de invloed van hettijdsverloop in rekening te brengen, zeker niet als daarbij ook nog gelet moet worden op
de gelijke behandeling van gelijke gevallen.

Wellicht zou de instelling van een executie-rechter die tevens tot taak zou krijgen om
een bepaalde vorm van'voortgangscontrole' uit te oefenen bij de uitvoering van vonnis-
sen, aanleiding kunnen geven tot andere gedachten over de noodzaak van wettelijke
(executie-)verjaringsregels, doch zolang deze magistraat in onze rechtsbedeling niet figu-reert, lijkt er mii weinig reden om op voorhand reeds maar de afschaffing van die regels te
propageren.

7. SAMENVATTING

In het voorgaande is aan de orde geweest de vraag of er argumenten zijn die de
regeling van de extinctieve werking van de tijd bij wet vereisen dan wel of het hierom een materie gaat ten aanzien waarvan de handen van bestuur en rechter beter
niet door dergelijke regels gebonden kunnen zijn. In dat kader is enige aandacht
gegeven  aan de gedachtenwereld vanwaaruit de wetgever van 1881 opereerde.Het meest opvallende kenmerk daarvan   is - gemeten naar hedendaagseverhoudingen - de sterke binding van in het bijzonder het bestuur - het Open-baar Ministerie op het terrein van de vervolgingen de administratie op het gebied
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van de executie - aan de wet; deze binding vereiste in de toen gangbare opvatting
wettelijke uitzonderingen teneinde te voorkomen dat nog vervolging of tenuit-
voerlegging zou plaatsvinden in gevallen waarin dit enerzijds uit het systeem der
wet voortvloeide, doch waarin tevens mocht worden aangenomen dat zij om
uiteenlopende redenen niet meer gewenst was. Deze opvatting is ook wel aange-
duid als 'doorbreking der legaliteit en wel liefst d66r legaliteit - dus uitzonderin-
gen in de wet'.19
- In het licht van de ontwikkelingen die zich sedertdien hebben voorgedaan met
name wat de vervolging betreft, kan echter de vraag worden opgeworpen o f een
wettelijke regeling niet te star is en in een aantal gevallen ook onbevredigend bij
het uitzetten van en het realiseren van een bepaalde criminele politiek door de
overheid. Tevens hebben we geconstateerd dat de regeling van de verjaring bij
wet kennelijk niet iets is, dat als min of meer vanzelfsprekend dient te worden
aanvaard; in dat verband is aan de orde geweest dat de mensenrechtenverdragen
daaromtrent niets bepalen, terwijlook vanuit een rechtsvergelijkende invalshoek
geen dwingende argumenten kunnen worden aangevoerd voor regeling bij wet;
tenslotte geven ook de verjaringstheorietn alleen maar inzicht in het verschijnsel
dat in rechte rekening wordt gehouden met de invloed die de tijd uitoefent,
zonder zich uit te laten over de vraag h66 de erkenning van die invloed dient te
geschieden.
-  Desalniettemin zijn er m.i. goede motieven om aan een wettelijke verjaringsre-
geling de voorkeur te geven. Heel in het bijzonder geldt dit bij de executieverja-
ring, aangezien dn de bewoordingen der wet dn de heersende leer zich verzetten
tegen het onuitgevoerd laten van een rechterlijke beslissing, zodat de wet zelf de
gevallen dient aan te geven, waarin de administratie van die plicht ontslagen is.
Op het gebied van de vervolging gaat deze argumentatie niet op, aangezien het
Openbaar Ministerie zich daar door een zeer vrijmoedige toepassing van het
opportuniteitsprincipe een enorme discretionaire bevoegdheid heeft aangeme-
ten, zodat het aan dit orgaan zou kunnen worden overgelaten om uit te maken of
en in hoeverre het tijdsverloop een negatieve uitwerking heeft op de wenselijk-
heid c.q. de noodzaak van een eventueel in te stellen strafvervolging. Toch lijkt
ook hier een wettelijke voorziening op het stuk van de verjaring in de rede te
liggen. Daarbij kan o.m. worden gewezen op het verschijnsel dat de meeste
strafdoelen worden ontkracht als de strafrechtelijke reactie niet snel op het delict
volgt, zodat het ingrijpen van overheidswege alsdan sterk aan betekenis inboet.
Met deze negatieve relatie tussen het tijdsverloop en de (zinvolle) aanwending
van het strafrecht behoort ook de wetgever rekening te houden, opdat wordt
voorkomen dat middelen tot strafrechtelijk ingrijpen ter beschikking staan in
gevallen waarin zulks overbodig moet worden geacht. Het komt mij voor dat een
evenwichtige strafwetgeving niet alleen bevoegdheden moet toekennen tot ingrij-
pen waar zulks nodig is, maar ook dat zij die bevoegdheden vervallen moet
verklaren in de gevallen waar het tegendeel aan de orde is. Het strafrecht geeft
immers geweldsmacht aan de overheid om rechtsbelangen aan te tasten, die het
recht anders juist beschermt. Daarom noopt alle strafwetgeving, die op een

19. Zie noot 5 van blz. 97.
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evenwicht berust tussen algemene en individuele belangen, tot voorzichtigheid
buiten de wetgever om, ongeacht of de bijzondere belangen van de verdachte
daarbij in het spel zijn.

Tegen deze achtergrond met name lijkt er mij weinig reden om de totale
afschaffing van de in de wet neergelegde verjaringsvoorschriften te bepleiten.

Hieraan kan nog worden toegevoegd dat ook de opstellers van het ontwerp-
Beneluxverdrag inzake de verjaring zich hebben bezig gehouden met de vraag of de
verjaring weI bij wet moet worden geregeld. De Memorie van Toelichting (§ 3) vermeldt
daaromtrent het navolgende:

'De beoordeling van de opportuniteit van strafvervolging of strafuitvoering in een
concreet geval, zou aan de rechterlijke overheden kunnen worden overgelaten. In dat
geval zou de wetgever afzien van het geven van rechtsregels inzake de verjaring. Dit
geschiedt in het algemeen voor disciplinaire zaken. Bepalingen ter regeling van de
verjaring bestaan op dat gebied vrijwel niet.

Op strafrechtelijk gebied echter verdient het geen aanbeveling. Gelet op de ernst van
bepaalde strafsancties zijn met het oog op de rechtszekerheid nauwkeurige, gedetailleerde
en genuanceerde bepalingen vereist. Alle moderne wetboeken bevatten dan ook regels
inzake de verjaring. De moderne verdragen op het gebied van de onderlinge rechtshulp
gaan trouwens uit van het bestaan van dergelijke regels. A fschaffing ervan zou derhalve in
strijd zijn met de terzake heersende opvattingen'

Hoewel op deze argumentatie best iets af te dingen valt (zie bijv. over het punt van de
rechtszekerheid hierboven; voorts valt niet direct in te zien waarom de rechtszekerheid
naast nauwkeurige ook nog eens 'gedetailleerde en genuanceerde' voorschriften zou
vereisen; zie voor'oude' regelingen der verjaring hoofdstuk 1 en voor'oude' verdragen die
de verjaring reeds kenden hoofdstuk 13, waaruit blijkt dat niet alleen 'moderne' wetboe-
ken en verdragen zich met de verjaringsproblematiek bezighouden), zou ik de conclusie
dat afschaffing van de wettelijke verjaringsregels in strijd is met de heersende opvattingen
wei willen onderschrijven.

Dit neemt niet weg dat wellicht op onderdelen wijzigingen in het huidige systeem
zouden kunnen worden aangebracht. Of en in hoeverre daaraan - mede gelet op
de hiervoren uitvoerig beschreven ratio van de verjaring - behoefte bestaat, kan
echter pas worden uitgemaakt wanneer we gezien hebben hoe de bestaande
voorzieningen in de praktijk worden toegepast. Aan het onderzoek daarnaar zal
het volgende deel zijn gewijd.
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HOOFDSTUK 4

Termijnen

1. HOOFDREGEL

1.1 Nederland

1.1.1  Art. 70 van het  Wetboek van Strafrecht

Art. 70 Sr bevat de algemene regels met betrekking tot de duur van de verjaring-
stermijnen. Dit artikel legt verband tussen de verjaringstermijn aan de ene kant
en de ernst van het delict aan de andere kant, voor zover dit laatste tenminste in
het tegen het betreffende delict door de wetgever bedreigde strafmaximum tot
uitdrukking is gebracht. 1 Zo verjaart het recht tot strafvordering ingevolge deze
bepaling

1.  Zie over de verhouding tussen het strafmaximum en de objectieve ernst van het delict blz. 58 e.v.
Een in dit opzicht merkwaardige manier van wetgeven wordt gehanteerd in het wetsvoorstel tot

wijzigingen aanvulling van strafbepalingen betreffende ernstige verontreiniging van het milieu indien
deze gevaar voor de openbare gezondheid ten gevolge heeft.

Het wetsvoorstel strekt ertoe een algemene bepaling op te nemen in het Wetboek van Strafrecht,
waarbij hij die opzettelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt,
wordt gestraft met:
1.   ten hoogste  15 jaar of geldboete van de vijfde categorie (f 100.000,-) als hij wist of behoorde te
weten dat daarvan gevaar voorde openbare gezondheid oflevensgevaar voor een ander te duchten is;
2. levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke van hoogstens 20 jaar, of een geldboete van de vijfde
categorie als de schuldige wist of behoorde te weten dat daarvan levensgevaar voor een ander te
duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

Indien het aan iemands schuld te wijten is dat een stof in bodem, lucht of opperviaktewater wordt
gebracht. wordt een gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 66n jaar of een boete van de vierde
categorie (f25.000,-)  in een met onder 1. vergelijkbaar geval. en  van ten hoogste twee jaar  met
overeenkomstige boete in een met een onder 2. genoemde te vergelijken geval bedreigd.

In het wetsontwerp worden tevens de stralbepalingen t.a.v. de verontreiniging van drinkwater
aangepast en wordt een overeenkomstige strafmaat voorgesteld.

Blijkens het persbericht van het ministerie van justitie waarin wordt medegedeeld dat de minister-
raad op 4 mei 1984 heeft besloten dit wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te zenden, heeft
'de hoge strafbedreigingook een lange verjaringstermijn tot gevolg. Daarmee wordt ondervangen het
knelpunt dat de mogelijkheid lot strafvervolging wegens verjaring vervalt, wanneer lange tijd
verstrijkt tussen het veroorzaken van de verontreiniging en de ontdekking daarvan'

Deze mededeling wekt de suggestie dat de hoge strafbedreiging niet zozeer is gekozen vanwege de
objectieve ernst van het strafbaar gestelde feit, maar meer om op een gemakkelijke manier te
ontkomen aan het probleem dat naar huidig recht een dergelijk feit bij de ontdekking vaak verjaard
blijkt te zijn. Daarmee zou op een wei heel simpele wijze uitvoering zijn gegeven aan de toezegging
van minister de Ruijter bij gelegenheid van het debat in de Tweede Kamer (Hand. II 29 mei 1980 biz.
4990) over het wetsontwerp tot verlening van vorderingsbevoegdheid in verband met verontreiniging
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-  in twee jaar bij alle overtredingen;
-  in zes jaar bij alle misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstrafvan niet meer dan drie jaar is gesteld 2;
-  in twaalf jaar bij misdrijven waarop meer dan drie jaar gevangenisstraf is
gesteld;
- in achttien jaar bij misdrijven die met levenslange gevangenisstraf zijn be-
dreigd.

Tot het van kracht worden van de wet van 29 november 1935 Stb. 685 (Verlaging
openbare uitgaven) bepaalde art. 70 Sr dat de verjaringstermijn 66n jaar bedroeg voor alle
overtredingen en voor de misdrijven door middel van de drukpers gepleegd. Bij genoemdewet werd die termijn op twee jaar gebracht, doch alleen ten aanzien van de overtredingen,
de korte verjaringstermijn voor drukpersmisdrijven achtte de regering onjuist. ('Het gaat
toch niet aan, dat een veroordeeling in eersten aanleg tot vele jaren gevangenisstraf - op
bepaalde drukpersmisdrijven, als bijv. het teweegbrengen of bevorderen van oproer, of
van muiterij of desertie onder het krijgsvolk (artikel 102, lid 2 onder 3°, W.v.Sr.), staat
zelfs levenslange gevangenisstraf - weer zou vervallen op den enkelen grond, dat den zichschuil houdenden of gevluchten verdachte een ingesteld beroep niet binnen het jaar in
persoon kon worden aangezegd, met als gevolg tevens, dat ook iedere veroordeeling in detoekomst wegens hetzelfde feit uitgesloten is. . . .Dat daarbij voor drukpersdelicten, waar-
bij het om de ernstigste tegen Staat en maatschappij gerichte misdrijven kan gaan, een
langere nieuwe termijn wordt voorgesteld dan voor overtredingen, zal geen verdere
toelichting behoeven' MvA blz. 44. Ten overvloede wees de regering nog op de strafrech-
telijke literatuur waarin men evenmin veel op had met deze voorkeursbehandeling van de
drukpersmisdrijven; vgl. Van Hamel-Van Dijck, a.w. biz. 594; Noyon: Het Wetboek van
Strafrecht, Groningen  1896, deel I, aant.  1  bij art.  70. De verlenging van de verjaringster-mijn bij overtredingen werd nodig geoordeeld in verband met de tegelijkertijd aange-
brachte wijzigingen in het strafprocesrecht, meer in het bijzonder in verband met de
voorschriften van art. 409 lid 2 en 433 lid 4 Sv, die een verlenging van de duur van het
strafproces met zich mee zouden kunnen brengen zonder dat het OM in die fase nog daden
van vervolging zou kunnen verrichten, die een nieuwe verjaringstermijn doen aanvangen.
Er moest voor worden gewaakt - zo versta ik het voorstel - dat deze langere procesduurin veel gevallen tot tussentijdse verjaring van de telastegelegde overtreding zou leiden. (Zie
MvT biz. 15, VV biz. 47)

1.1.2 Wetsgeschiedenis

In het Wetboek van Strafvordering van 1838 bedroegen die termijnen onder-
scheidenlijk een jaar bij politie-overtredingen, vij fjaar bij misdrijven waartegen
geen lijf- of onterende straf was bedreigd, vijftien jaar bij misdrijven die weI metvoormelde straffen konden worden gestraft, en twintig jaar bij feiten waarop de
van gronden in Lekkerkerk (wetsontwerp 16.186) dat hij naderzou studeren opde mogelijkheden om
de verjaringsregels zodanig te wijzigen dat dergelijke feiten ook na hun ontdekking nog vervolgd
zouden kunnen worden.
2. Voor zover op een delict meerdere van deze straITen zijn gesteld (vgl. bijv. art. 417 bis Sr), geeft destraf welke ingevolge art. 9 Sr als de zwaarste dient te worden aangemerkt, de maatstaf voor de
berekening van de verjaring. Te onzent is dat de gevangenisstraf: zie Noyon-Langemeijer-Remmelink, a.w. aant. 4 bij art. 9.
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doodstraf stond.3 Bij de beraadslagingen die over het regeringsontwerp, waarin
de termijnen aanvankelijk korter waren, zijn gevoerd doemt het probleem op dat
inherent is aan elke bepaling van termijnen: waarom is deze termijn de juiste en
niet die welke korter of langer is? In het algemeen is de bepaling van termijnen
onderhevig aan een zekere vorm van willekeur of natte-vinger-werk, aangezien
nimmer het bewijs te leveren valt dat juist daze termijn de juiste is en iedere
andere verkeerd; vaak is het zaak om aan de discussie een eind te maken en de
knoop door te hakken door di6 termijn aan te houden die het best te argumente-
ren  is  of die, gelijk  bij het ontwerp-Wetboek van Strafvordering  van  1838  is
geschied, het minste verzet ontmoet.

Zo bedroeg de verjaringstermijn terzake van de lichte misdrijven in het ontwerp-1828 twee
jaar, indien op het feit een gevangenisstraf van maximaal een jaar en/ofeen geldboete van
f300,- stond, en vier jaar, indien het feit bestraft kon worden met een hogere strafmits die
straf geen eerloosheid ten gevolge had; in het ontwerp-1829 werd een termijn van drie jaar
voorgesteld terzake van misdrijven waarop geen lij f- of onterende straf was gesteld. In het
streven om tegemoet te komen aan de gevoelens die bij de behandeling van deze ontwer-
pen waren gebleken die erop neerkwamen dat de termijnen over de gehele lijn te kort
waren, is deze termijn in de uiteindelijke wettekst op vijfjaar bepaald. Om dezelfde reden
is ook de aanvankelijk voorgestelde verjaringstermijn van tien jaar bij delicten waarop een
lijf- of onterende straf was gesteld, veranderd in vijftien jaar.

Heftige discussie is er geweest over de vraag of ook delicten waarop de doodstraf
stond - en meer in het bijzonder moord - aan verjaring onderhevig konden zijn. Het
Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland (art. 389) schreef voor dat dit delict ook
na het verstrijken van de maximale verjaringstermijn van vijftien jaar die voor andere
feiten gold, nog vervolgd kon worden, doch dat alsdan als straf slechts kon worden
opgelegd de eeuwigdurende verbanning uit het koninkrijk. Een soortgelijke bepaling
komt voor in het ontwerp-Crimineel Wetboek van 1815 (art. 129). De Code d'instruction
criminelle die tot 1838 hier te lande van kracht bleefging echter uit van de grondregel 'pas
de crimes imprescriptibles, si graves soient-its' en bepaalde als uitvloeisel daarvan dat ook
capitale delicten konden verjaren en wel in tien jaar.

Kennelijk in navolging daarvan bevatte het ontwerp-Wetboek van Strafrecht van  1827
de bepaling dat misdrijven waartegen de doodstraf was bedreigd, verjaarden na vijftien
jaar; vijfjaar langer dus dan het toen geldende recht. Dit voorstel werd in het ontwerp-
Wetboek van Strafvordering overgenomen, doch stuitte op nogal wat bezwaren die kort
gezegd neerkomen op de emotionele weerzin dat iemand die een ander koelbloedig van
het leven heeft beroofd door de wet de kans zou worden geboden straffeloos te blijven. De
regering hield in dit opzicht echter voet bij stuk, er nog eens op wijzende dat het na een
lang tijdsverloop moeilijk, zo niet onmogelijk is het misdrij f te bewijzen en dat het uit dien
hoofde niet raadzaam was moord onverjaarbaar te doen zun; zij kwam in zoverre
tegemoet aan de ontwikkelde bezwaren, dat de verjaringstermijn van vijftien op twintig
jaar werd gesteld. (Zie voor de discussies over de verjaringstermijnen in het Wetboek van
Strafvordering van 1838: Voorduin, deel VII, biz. 716-727).

Bij de vaststelling door het parlement van de verjaringstermijnen in het Wetboek
van  Strafrecht  van   1881   is er helemaal niet gesproken  over de voorgestelde
regeling inzake de termijnen en de daarvoor aangedragen argumenten, hoewel

3. Artt. 459-461.
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op dit laatste wel wat af te dingen was geweest. De MvT zegt namelijk dat er eenzekere evenredigheid moet bestaan tussen de duur van de straf (lees: die op het
feit is gesteld) en de verjaringstermijn 'opdat hij die zich door de vlugt aan dehand der justitie onttrekt, langer uit de nederlandse maatschappij verwijderd
blijve dan de gestrafte. Zijne vrijwillige ballingschap moet in den regel langduri-ger zijn dan het maximum der tegen het hem ten laste gelegde misdrijf bedreigde
straf. De MvT constateert dat deze gedachte niet kan worden toegepast bij
delicten waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld; daarvoor is een aparte
verjaringstermijn van  18 jaar bepaald. Maar ook gaat deze veronderstelling nietop bij misdrijven waarop meer dan twaalf jaar is gesteld, nu de maximum-
termijn voor verjaring van de delicten die met tijdelijke gevangenisstraf zijn
bedreigd, immers twaalfjaar is. Waarom ook in dit opzicht van de grondgedach-te moest worden afgeweken, blijkt echter niet, tenzij men in de stelling van de
MvT dat anders'de verjaringstermijn langer zoude worden dan wenschelijk en inhet belang der openbare orde noodig is' een afdoende redengeving zou lezen.4

Ook de Commissie-De Wal die zich heeft bezig gehouden met de voorberei-
ding van het nieuwe wetboek, heeft zich in dit opzicht niet al te diepgravend metde verjaringsproblematiek bezig gehouden. Men treft bij de gevoerde beraadsla-
gingen dezelfde argumenten aan die later in de MvT zijn opgenomen, terwijl erover de duur van de verschillende verjaringstermijnen zoals die later in de wet
zijn  opgenomen,  in het geheel  niet meer is gediscussieerd, nadat zij  in de  18e
vergadering waren vastgesteld.

Commissie-De Wai, Notulendeel I biz.  111.  In de 1Ole vergadering komt Modderman
nog weI met het voorstel om misdrijven waartegen enkel geldboete o f hechtenis beneden
de twee jaar is gesteld na drie jaar te laten verjaren; dit voorstel vindt steun bij De Wai en
bij Loke die er echter de voorwaarde aan verbindt dat dit dan ook moet gelden voor
misdrijven die met een korte gevangenisstraf kunnen worden bestraft; die uitbreiding gaatDe WaI en de beide andere leden die toch al niet voor het voorstel van Modderman
geporteerd waren, te ver, zodat het hele voorstel van tafel verdwijnt.

(Voor de goede orde: het maximum van de hechtenis was door de Commissie-De Wai
bepaald op drie jaar; eerst in het ORO is zij op een jaar gesteld. Zie H.J. Smidt, a.w., deel 1
biz. 304.)

Wel ontmoet men het merkwaardige argument dat door het gedifferentiterdestelsel'het stuitend verschil' wordt vermeden'dat thans tusschen den termijn van5  en  dien  van 20 jaren bestaat'; merkwaardig omdat - gelijk we gezienhebben - art.  461  Sv ook een verjaringstermijn  van  15 jaar kende voor feiten
waarop lijf- of onterende straffen stonden.

Het voorstel van de Commissie-De Wai alsmede het ORO, behelsde een andere verja-
ringstermijn voor overtredingen en drukpersdelicten dan later in de wet is opgenomen: de
termijn bedroeg bij deze feiten zes maanden. Een minderheid van de Commissie van
Rapporteurs vond deze termijn te kort bij overtredingen; de meerderheid was op dit punt
een andere mening toegedaan, doch achtte op haar beurt de termijn bij de drukpersdelic-
ten te kort. In het Gewijzigd Ontwerp werd aan hun beider wens tegemoet gekomen,

4. H.J. Smidt: a.w. deel I biz. 510.
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doordat daarin voor beide categorieen de verjaringstermijn op een jaar was gesteld.
Waarom de termijn bij overtredingen is verhoogd, blijkt niet. De verlenging van de
verjaringstermijn bij de drukpersmisdrijven valt te verklaren uit het nieuwe stelsel dat ten
aanzien van deze feiten in de wet werd gevolgd. Aanvankelijk was de verjaringstermijn
namelijk gekoppeld aan het moment van de indiening van de klacht; deze laatste moest
worden ingediend binnen drie respectievelijk negen maanden (zie art. 66 Sr) na de dag
waarop het misdrijf was gepleegd. Dit nu achtte men onjuist omdat drukpersdelic-
ten - anders dan gewone delicten die in  den  regel een einde vinden  in het plegen
ervan - met het begaan ervan pas gaan leven; met name door de vespreiding der stukken
komt de strafbare inhoud de lezers eerst later onder ogen. De Minister had oog voor dit
bezwaar en schrapte de betrekkelijke bepaling (art. 78. lid 2 ORO) en fixeerde in verband
daarmee de verjaringstermijn van dit soort delicten op een jaar. (H.J. Smidt, a.w., deel I
blz. 499). De afwijkende regeling met betrekking tot de drukpersmisdrijven is waarschijn-
lijk ontleend aan de wetten van  16 mei  1829 Stb. 34 en  1 juni  1830 Stb.  15; de laatste wet
kende een verjaringstermijn van drie maanden terzake van delicten in de eerstgenoemde
wet omschreven, waaronder hoon en laster in geschrifte. (Zie over deze 'woelingswetten'
die beoogden het oppositie-geschrijf van Belgische zijde tot zwijgen te brengen en koning
Willem I te beschermen: A. de Pinto: Over de verjaring van drukpers-misdrijven, in:
Themis  1847  blz.  68  e.v.  en D. Simons: De vrijheid van drukpers in verband  met  het
Wetboek van Strafrecht, 1883, biz. 64.).

1.2 Buitenland

De regeling van de verjaringstermijnen naar Frans recht is zeer eenvoudig. Men
kent slechts drie termijnen, te weten tien jaar als het om een'crime' gaat, drie jaar
bij een 'ddlit' en BEn jaar bij een 'contravention'. Voor het antwoord op de vraag
waar in deze driedeling een bepaald feit thuishoort, is beslissend de straf die
terzake daarvan door de wet is bedreigd.

Ingevolge art. 1 van de Code ptnal levert een strafbaar feit een 'contravention' op indien
alleen politiestraffen kunnen worden opgelegd. Een 'dtlit' kan op grond van die bepaling
gestraft worden met correctionele straffen, terwijl een 'crime' een strafbaar feit is dat
bedreigd is met lijf- of onterende straffen.

De aan deze driedeling gekoppelde, gedifferentieerde, verjaringstermijnen zijn bepaald
in de artt. 7-9 van de Code de proct(lure ptnale.

De Belgische wet hanteert dezelfde techniek als de Franse. Hier bedragen de
termijnen ook tien en drie jaar, al naargelang het feit een misdaad danwel een
wanbedrij f oplevert. De verjaringstermijn bij overtredingen is echter korter: zes
maanden in plaats van een jaar. Als echter blijkt dat een strafbaar feit dat
aanvankelijk een wanbedrijf leek op te leveren, gekwalificeerd dient te worden
als overtreding (bijv. door het aannemen van verzachtende omstandigheden,
waarover meer op blz. 136) bedraagt de verjaringstermijn een jaar, aldus art. 21
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.

Het West-Duitse systeem vertoont overeenkomsten met het Nederlandse, in
dier voege dat het de verjaringstermijnen rechtstreeks afhankelijk stelt van de
tegen de diverse delicten bedreigde straffen.
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De termijn bedraagt respectievelijk:
dertig jaar bij feiten die met levenslange vrijheidsstraf zijn bedreigd;
twintig jaar bij feiten waarop meer dan tien jaar vrijheidsstraf staat;
tien jaar bij feiten waarvoor minimaal meer dan vijf doch maximaal tien jaar

kan worden opgelegd;
vijf jaar bij feiten waarop een vrijheidsstraf van 66n tot vij f jaar is gesteld,
drie jaar bij de overige feiten.
Deze indeling van § 78 StGB sluit aan bij de regeling van § 67 StGB (oud) welke

weer (ten dele) aanknoopte bij de driedeling Verbrechen, Vergehen en Uebertre-
tungen, welke in  1975 is verlaten. Het huidige StGB bevat geen verjaringstermun
meer voor overtredingen. § 66 (oud) had hiervoor een termijn van drie maanden.
Daarvoor is in de plaats getreden § 31 van het Gesetz Ober Ordnungswidrigkei-
ten. Op grond van die bepaling verjaren de in die wet omschreven feiten na
verloop van:

drie jaar bij feiten waarop een geldboete van meer dan DM 30.000 staat;
twee jaar bij feiten waarop een geldboete van meer dan DM 3.000. doch

minder dan DM 30.000 is gesteld,
een jaar bij feiten welke bestraft kunnen worden met een geldboete tussen
DM 1.000 en DM 3.000;

zes maanden bij de overige Ordnungswidrigkeiten.

De in genoemde wet neergelegde verjaringsregeling stemt voor het overige in hoofdzaken
overeen met die van het StGB. In verband met de bijzondere rechtsgang bij dit soort feiten
zijn de gewone verjaringsvoorschriften, bijv. die inzake stuiting en schorsing, aangepast.
In die aanpassingen ligt echter geen principitle afwijking van het commune verjaringsstel-
sel besloten. Hieruit volgt dat hetgeen in het navolgende zal worden opgemerkt over de
gewone verjaringsregeling zoals die is vervat in het StGB, in hoofdlijnen ook geldt voor de
Ordnungswidrigkeiten, zodat aan de daarop betrekking hebbende bijzondere verjarings-
voorschriften (§§ 31-33 0WiG) niet afzonderlijk gerefereerd hoeft te worden.

Het Oostenrijkse strafwetboek bevat - gelijk we reeds opmerkten - sedert  1975
een nieuw stelsel van verjaringsregels. De desbetreffende voorschriften openen
met de bepaling (§ 57 Abs.  1) dat feiten waarop levenslange vrijheidsstraf - al
dan niet in combinatie met een tijdelijke vrijheidsstraf van meer dan tien jaar - is
gesteld, niet verjaren. De overige delicten verjaren na:

twintig jaar wanneer het feit met een vrijheidsstraf van meer dan tien jaar is
bedreigd zonder dat tevens levenslang kan worden opgelegd;

tien jaar als een vrijheidsstraf van vij f tot tien jaar op het feit is gesteld;
vijfjaar bij een strafminimum van een jaar en een strafmaximum van vijfjaar;
driejaar bij feiten die met vrijheidsstraf tussen zes maanden en een jaar kunnen

worden bestraft;
een jaar wanneer het feit bedreigd is met maximaal zes maanden vrijheidsstraf

of met een geldstraf.
Het Deense stelsel wijkt sterk af van wat we het Frans/Belgische en het

Duits/Oostenrijkse systeem zouden kunnen noemen. Uitgangspunt is namelijk
niet dat de (voorlopige) kwalificatie van het feit of de daarop in de wet gesteldestraf beslissend is voor de vraag of dat feit verjaard is, maar de straf die in
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concreto aan de dader zou worden opgelegd. Daarover dient de justitie (vervol-
gende instantie en eventueel de rechter) zich eerst te beraden. Pas als
dit - voorlopig - oordeel vaststaat kan men zich beraden over de verjaring.

De verjaringstermijn bedraagt twee jaar, wanneer aan de dader een geldboete
of hechtenis van niet meer dan twee jaar zou worden opgelegd. Na vijfjaar is een
feit verjaard, wanneer terzake daarvan hechtenis van meer dan twee jaar of een
gevangenisstraf van minder dan een jaar zou worden uitgesproken. Zou de straf
hoger geweest zijn, dan geldt een verjaringstermijn van tien jaar, echter met dien
verstande dat op het feit niet meer dan zes jaar gesteld mag zijn. Daaruit volgt dat
feiten waarop een gevangenisstraf met een minimum van meer dan een jaar en
een maximum van meer dan zes jaar is gesteld, in beginsel niet verjaren.

Uit het voorgaande vloeit voort dat het eigenlijk onmogelijk is om naar Deens
recht op voorhand vast te stellen of een bepaald feit verjaard  is.

Ter tempering van een ongebreidelde vervolging van de meer ernstige, doch
niettemin oude feiten, bevat het Deense strafwetboek (§93 lid 3) het voorschrift
dat een besluit van de minister van justitie vereist is voordat tot vervolging mag
worden overgegaan bij een delict dat langer dan tien jaar geleden gepleegd is.

1.3 Het ontwerp-Beneluxverdrag

Uit het voorgaande blijkt dat de Nederlandse wet een ander aanknopingspunt
kent ter bepaling van de verjaringstermijn dan het Belgische: tegenover elkaar
staan het systeem waarin de duur van de verjaring rechtstreeks is gekoppeld aan
de op te leggen straf en het stelsel waarin de verjaringstermijn afhankelijk is
gesteld van het type delict dat het strafbaar feit oplevert (misdaad, wanbedrijf of
overtreding).

Aangezien de verschillende Benelux-landen in dit opzicht afwijkende rechts-
stelsels kennen - BelgiB en Luxemburg hanteren een driedeling, terwijl Neder-
land een tweedeling der strafbare feiten heeft - leek het laatstgenoemde systeem
ter bepaling van de verjaringstermijnen de ontwerpers van het verdrag praktisch
het moeilijkst, omdat men daarbij niet kon steunen op een identieke nationale
indeling. 5 Daarom heeft men gekozen  voor  het - aan het Nederlandse recht
ontleende - stelsel waarin de door de wet omschreven maximumstraf tegelijk het
criterium vormt voor de duur der verjaring. In navolging van Nederland heeft
men daarbij geen bijzondere verjaringsterrnijn voor elke in de wet bedreigde straf
vastgesteld; de strafbare feiten zijn volgens de daarop gestelde straffen in vier
categorieen ingedeeld en voor elk van die categorieen is een verjaringstermijn
bepaald.

Weliswaar zou het gevolg daarvan kunnen zijn dat de verjaringstermijn bij een bepaald
delict per land kan verschillen, namelijk wanneer de daarop gestelde straf in de verschil-
lendelanden uiteenloopt. Aan de hand van enkele veelvoorkomende delicten als hoedanig
worden opgevoerd: eenvoudige diefstal, verduistering, oplichting, mishandeling en het
culpoos veroorzaken van letsel, die volgens de voorgestelde regels in alle landen dezelfde

5.  Memorie van Toelichting: I Algemene beschouwingen, §4.
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verjaringstermijn zullen krijgen, meent de commissie dat dit mogelijke bezwaar in de
praktijk niet erg gewichtig is.6

Art. 2 van de gemeenschappelijke bepalingen van het ontwerp-verdrag voorziet
in vier verjaringstermijnen, te weten:
- 15 jaar voor feiten die met de doodstraf of met levenslange vrijheidsstraf
worden bedreigd;
-  10 jaar voor feiten die met een vrijheidsstraf van meer dan vijf jaar kunnen
worden bestraft;
-  5 jaar voor feiten waarop een vrijheidsstraf van meer dan drie maanden doch
minder dan vijfjaar is gesteld;
-  2 jaar in alle andere gevallen.

De toelichting merkt in dit verband op dat de voorgestelde termijnen 'slechts weinig
afwijken   van die welke   voor de nationale wetgevingen gelden'.S' Deze stelling heeft
weliswaar een zekere geldigheid waar het de geldende Nederlandse verjaringstermijnen
betreft (zo wordt de maximum-termijn van  18 tot  15 jaar teruggebracht), maar voor het
Belgische (en Luxemburgse) recht gaat zij veel minder op: daar zal de maximum-termijn
met de helft van de huidige termijn van 10 jaar worden verlengd, terwijl die voor
overtredingen wordt verdubbeld.

Maar misschien vindt de commissie dit alles 'weinig'

Overigens erkennen de opstellers van het ontwerp dat de termijnen en de normen die
daaraan ten grondslag liggen, min of meer willekeurig gekozen zijn, maar zij menen dat
ondanks dat toch een redelijk en praktisch systeem is verkregen.8

2 BIJZONDERHEDEN

2.1 Strafverhogende en strafverminderende omstandigheden

2.1.1 Nederiand

Een vraag die in de literatuur in uiteenlopende zin wordt beantwoord en die in de
rechtspraak bij mijn weten nog niet expliciet is beslist, betreft het volgende. Wat
moet worden verstaan onder de straf die op het feit is'gesteld', waarvan de duur
der verjaring afhankelijk is? Met andere woorden: moet bij het vaststellen van de
verjaringstermijn worden rekening gehouden met enige omstandigheid die
krachtens wettelijk voorschrift ertoe leidt dat de straf die op het feit is gesteld
verhoogd dan wel verminderd wordt (de straf in concreto) of is beslissend de
sanctie zoals die op het betreffende feit staat (de straf in abstracto)?

Wanneer we dit vraagstuk plaatsen tegen de achtergrond van de gelijksoortige
problematiek van art. 50 Sr kan het volgende worden opgemerkt. Ten aanzien

6. ibidem
7. Ibidem.
8. Memorie van Toelichting ad art. 3 van de gemeenschappelijke bepalingen.
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van 'strafbeinvloedende omstandigheden' maakt men wel de volgende onder-
scheidingen: a. strafbepalende omstandigheden, waaronder men pleegt te ver-
staan de bestanddelen van een delictsomschrijving; door de toevoeging van een
extra-bestanddeel kan het aldus geschapen delict weliswaar beschouwd worden
als een afzonderlijk strafbaar feit doch wezenlijk tevens als een gekwalificeerd
c.q. geprivilegieerd delict ten opzichte van het gronddelict (vgl. art. 289
Sr - moord - ten opzichte van art. 287 Sr - doodslag -) b. strafverhogende c.q.
strafverminderende omstandigheden, welke weer kunnen worden onderverdeeld
in algemene en bijzondere strafverhogende c.q. - verminderende omstandighe-
den, welke op hun beurt weer kunnen worden onderscheiden in zakelijke en
persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene (d.w.z. in het alge-
meen deel van het Wetboek van Strafrecht geregelde) gronden voor strafverho-
ging van zakelijke aard (d.w.z. verband houdend met het feit) kent het wetboek
niet. Een algemene persoonlijke strafverhogingsgrond is te vinden in art. 44 Sr
(ambtelijke hoedanigheid); daaraan kan in het kader van de verjaring nog
worden toegevoegd de samenloop en de recidive, daar zij tot gevolg hebben dat
in concreto een hogere straf kan worden opgelegd dan tegen het gepleegde feit is
bedreigd, ook al worden deze strafverhogende effecten niet in Titel III van Boek I
geregeld.

Bijzondere strafverhogingsgronden van zakelijke aard leiden ertoe dat een

bepaald feit zwaarder kan worden gestraft op grond van een aan dat delict
gekoppelde strafverzwarende omstandigheid, zoals art. 311 Sr er een aantal
noemt in verband met de gewone diefstal van art. 310 Sr. Een bijzondere
persoonlijke strafverhogingsgrond is bijv. 258 Sr (verlating van kind door vader
of moeder) en art.  304 lid  1 Sr (oudermishandeling).

Toegepast op de strafverminderingsgronden kan worden geconstateerd dat
ons wetboek na de schrapping van de artt. 38-39 geen algemene strafvermin-
deringsgronden meer kent. Bijzondere strafverminderingsgronden staan er
overigens ook nauwelijks in; de enige als zodanig erkende (persoonlijke) grond is
te vinden in art. 259 Sr (het te vondeling leggen van een kind door de moeder
onder de werking van de vrees voor de ontdekking van de bevalling).

Deze indeling van de strafverhogende c.q.-verminderende omstandigheden in
(hoofd- en sub-)categorietn is in de literatuur weI aangegrepen om verschil van
invloed van de diverse omstandigheden te bepleiten op de duur van de verjaring.

Zo  sluiten  Vosg  en  Hazewinkel-Suringal o de algemene strafverhogende  en
strafverminderende uit bij de berekening van de verjaringstermijn. Pompe 1 1 en
Langemeijerl 2 zijn van oordeel dat men alleen heeft te letten op het maximum
van het misdrijf zoals dat in concreto door de verdachte is begaan, hetgeen
betekent dat alle strafverhogende en -verminderende omstandigheden die op dat
maximum van invloed zijn meetellen; Pompe voert daartoe aan dat noch de tekst
van art. 70 Sr noch de strekking van die bepaling voldoende grond opleveren om
anders te oordelen; Langemeijer beroept zich erop dat een andere opvatting tot

9. A.w. blz. 320.
10.  A.w., 2e druk 1956, blz. 359.
11. A.w. biz. 561.
12.  A.w. 5e en 6e druk, aant. 3 bu art. 70.
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'ver gaande en tot weinig redelijke resultaten' leidt, zonder die evenwel nader te
specificeren.

Noyon 13  is van mening dat de gronden die de wetgever heeft gebezigd  bij  de
invoering van de verjaring nopen tot de conclusie enkel op de aard van het delict
mag worden gelet; om die reden 'kunnen niet de bijzondere omstandigheden
waarin de dader verkeert beslissend zijn', waarmee hij kennelijk het oog heeft op
de persoonlijke strafverminderende omstandigheden. Zakelijke strafverho-
gingsgronden spelen daarentegen wel een rol 'omdat die omstandigheden het
misdrijf veranderen en dus bepalen de straf op het misdrijf als zoodanig gesteld'.
Als ik het goed zie heeft Noyon geen uitdrukkelijk standpunt voor het geval het
gaat om persoonlijke strafverhogingsgronden, zoals de ambtelijke hoedanigheid
van art. 44 Sr.

Van Hattum 14 deelt de mening van Noyon. Ook hij vindt dat enkel op de aard
van het delict mag worden gelet en concludeert op grond daarvan dat geen derpersoonlijke gronden tot strafvermindering En strafverhoging van belang is. Op
grond daarvan is hij van oordeel dat de recidive bij de berekening van de
verjaringstermijn buiten beschouwing moet blijven. Art. 44 Sr. en ook andere
(bijzondere) strafverhogingsgronden die steunen op het gegeven dat het betref-
fende feit is gepleegd in de uitoefening van enig ambt ofberoep (artt. 298,309 Sr)
tellen in zijn visie mee omdat zij'de aard van het gepleegde misdrijf raken: ook al
vormen zij persoonlijke strafverhogingsgronden in de zin van art. 50 Sr.

Tot slot zou ik willen wijzen op de argumenten van Remmelink 1 5 die aandacht
vraagt voor de tekst en het systeem van art. 70 Sr. Zo spreekt deze bepaling over
'misdrijven waarop...is gesteld' en niet over 'misdrijven ter zake waarvan...
kan worden opgelegd', welke woordkeus duidt op een abstracte berekeningswij-
ze van de verjaring. Voorts stelt art. 70 de verjaringstermijn bij overtredingen op
twee jaar; enige ruimte om rekening te houden met de bijzondere omstandighe-
den van het geval laat het artikel daar niet. Dit wordt door de hierboven
genoemde schrijvers overigens ook niet betwist: verschil van mening ontstaat pas
wanneer het gaat om misdrijven. Remmelink is echter van oordeel dat het niet
aanvaardbaar is om binnen hetzelfde wetsartikel van twee verschillende uit-
gangspunten uit te gaan. Hetgeen voor de overtredingen geldt zal derhalve ook
moeten gelden voor de misdrijven.

Remmelink beroept zich voorts op de wetsgeschiedenis. De wetshistorische interpretatie
vind ik in dit geval echter minder overtuigend. Zo zegt de MvT bij art. 70 Sr waarnaar bij
verwijst, niets speciaals over het aan de orde zijnde probleem: enerzijds wordt daar
namelijk gesteld dat de wet een onderscheid maakt bij de bepaling der verjaringstermijnen
naargelang de aard op de duur der bedreigde straffen (daarmee de terminologie van het
ORO bezigend) en anderzijds dat er een zekere evenredigheid wenselijk is tussen de duur
der strafen de verjaringstermijn. Laatstvermelde uitdrukking kan echter ook impliceren:
de op te leggen straf in plaats van de bedreigde straf.

De verwijzing naar de MvT bij art. 76 levert m.i. ook geen steekhoudend argument op.

13. A.w. 1896, aant. 3 bij art. 70.
14. A.w. deel I blz. 565.
15. Noyon-Langemeijer-Remmelink: aant. 5 bij art. 70.
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Weliswaar staat daar dat 'dezelfde maatstaf van berekening, bij name de duur der
bedreigde niet die der opgelegde straf, blijft gelden als regel', maar deze opmerking moet
m.i. gelezen worden in het licht dat het hier om de executieverjaring gaat, waar de
Nederlandse wetgever uitdrukkelijk wilde afwijken van het Duitse systeem waarin de
executieverjaring werd gekoppeld aan de daadwerkelijk door de rechter opgelegde straf.
Dit is n.m.m. iets anders dan een antwoord op de vraag of bij de vervolgingsverjaring
gerekend moet worden met de bedreigde straf in plaats van met de mogelijk op te leggen
straf.

Ook het beroep op de argumentatie van de Commissie-De Wai is minder sterk dan op
grond van de weergavedaarvan door Bosch16 door Remmelink kennelijk is aangenomen.
Bosch vat de discussies in de commissie aldus samen:'De duur van de verjaringstermijnen
wordt afhankelijk gesteld van de zwaarte der op het delict gestelde straf. De Pinto vindt dit
irrationeel. De zwaarte van het gepleegde feit moet de doorslag geven. Pols daarentegen
acht het niet meer dan billijk dat degeen die zich aan vervolging onttrekt langer uit de
Nederlandse samenleving verwijderd blijve dan de gestrafte'. Blijkens de notulen (deel III,
biz. 69-70) zei De Pinto echter dat het irrationeel zou zijn dat bij het verval der strafvorde-
ring de zwaarte van het misdrijf wordt afgemeten 'naar de zwaarte der straf, waarmee
m.i. nog niets gezegd is over de bedreigde ofde op te leggen straf. Het antwoord van Pols is
wat duidelijker want op grond van de door Bosch weergegeven argumentatie is hij van
oordeel dat 'zijne vrijwillige ballingschap langduriger (moet) zijn dan het maximum der
straf bedreigd tegen het feit waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt'. Op grond van zijn
argumenten, namelijk dat degene die naar het buitenland vlucht daar langer zal moeten
verblijven dan de vrijheidsstraf van de veroordeelde kan duren, is het even goed verdedig-
baar dat Pols weliswaar het woord'bedreigd' in de mond neemt, maar dat hij eigenlijk 'op
te leggen' bedoelt. Immers als de verjaringstermijn langer moet duren dan de tijd die een
wei veroordeelde maximaal in de gevangenis kan doorbrengen, dan moet m.i. gelet
worden op de straf zoals die in concreto aan die veroordeelde kan worden opgelegd.

Na de presentatie van bovengenoemde argumenten die pleiten tegen het in
rekening brengen van strafverhogende en strafverminderende omstandigheden,
vervolgt Remmelink met: 'Ik zou overigens niet alle strafverhogende omstandig-
heden willen uitsluiten. Wat voor de qualificatie van het strafbare feit meetelt (ik
denk bijv. aan artt. 258,300,304,311, doch ook de bijzondere recidive bij art.
453)17  zou  ik  voor de strafsanctie willen meerekenen'.  In  een noot voegt  hij
daaraan toe dat wei uitgesloten zijn de ambtelijke hoedanigheid (art. 44) en de
algemene herhaling. Als strafverminderingsgrond die van invloed is op de
berekening van de verjaringstermijn vermeldt hij nog art. 259 Sr. Voorts acht hij
de samenloop niet van belang en wel omdat dit een instituut betreft dat met de
kwalificatie niet van doen heeft.

Hieruit blijkt dat Remmelink in elk geval niet wil meetellen de algemene
strafverhogende omstandigheden (art. 44 Sr, de algemene recidive en de samen-
loop). De bijzondere strafverzwarende en strafverlichtende omstandigheden
acht hij wel van belang, waarbij het er niet toe doet of deze van zakelijke aard zijn

16.  A.G. Bosch: Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht (dissertatie Leiden) Zwolle 1965. blz.
201.

17.  De vermelding van dit artikellijkt mij opeen misslag te berusten, aangezien de overtreding van
art. 453 Sr altijd na twee jaar verjaart, ongeacht of er sprake is van recidive, aangezien de herval dit
feit in zoverre niet van karakter doet veranderen.
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(bijv. die van art. 300 en art. 311 SO dan wel van persoonlijke aard (bijv. artt. 258,
259 en 304 Sr). Deze onderscheiding kan overigens alleen worden afgeleid uit dedoor hem opgegeven voorbeelden, doch volgt bepaaldelijk niet uit het opgevoer-
de criterium dat bij de verjaring die omstandigheden meetellen die voor de
kwalificatie van belang zijn. Immers, strafverzwarende omstandigheden kunnen
eerst dan processueel een rol spelen - en derhalve ook bij de vaststelling van de
verjaringstermijn - indien zij in de telastelegging zijn opgenomen. Wanneer dat
is geschied worden zij - aangenomen dat zij ook bewezen zijn - echter ook in de
kwalificatie verwerkt. Dit geldt zowel voor de algemene als bijzondere strafver-
hogende omstandigheden.

Bij de bijzondere strafverzwarende omstandigheden van zakelijke aard (bijv. art. 300 en
311 Sr) is dit zo'n vaste praktijk dat dit m.i. niet aan de hand van voorbeelden hoeft te
worden gedemonstreerd. Voor een geval waarin een bijzondere persoonlijke strafverzwa-
rende omstandigheid in de kwalificatie is terug te vinden, zij verwezen naar Rechtbank
Rotterdam 10 augustus  1950 NJ  1952 nr.  280 (i.c. betrof het art. 304 onder  1 ° Sr).

Maar ook de algemene persoonlijke strafverhogende omstandigheden, welke Remme-
link bij de vaststelling van de verjaringstermijnen buiten beschouwing wil laten, zon integenstelling tot het door hem aangelegde criterium van belang bij de kwalificatie. In dit
verband moge onder meer gewezen worden op HR 13 maart 1951 NJ  1951  nr. 439 (ten
aanzien van art. 44 Sr) en HR 2 februari 1914 NJ 1914 biz. 589, HR 27 oktober 1930 NJ
1931  biz. 226 en HR  17 juni  1935 NJ  1935 biz.  1222 (ten aanzien van de recidive).

Uit dit summiere overzicht moge blijken dat er voor de beantwoording van de
vraag of en in hoeverre bij de verjaring eventuele strafverhogende c.q. strafver-
minderende omstandigheden een rol mogen spelen, een groot aantal met elkaar
onverenigbare oplossingen zijn bedacht. Dit verschijnselis hoogstwaarschijnlijk
mede veroorzaakt door het feit dat over deze kwestie geen, althans geen eendui-
dige rechtspraak bestaat die gedachtenbepalend of richtinggevend zou hebben
kunnen werken bij de theorievorming.

2.1.2  Buitenland

Als we de blik slaan op het buitenland, zien we dat ook daar geen eensgezindheid
bestaat ten aanzien van de oplossing van het hier aan de orde zijnde probleem,
tenminste wanneer we de verschillende rechtsstelsels met elkaar vergelijken; per
land bestaat er meestal eenstemmigheid ten aanzien van de behandeling van de
onderhavige materie.

Zo kan met betrekking tot de heersende leer in Frankrijk het volgende worden
opgemerkt.

In het daar vigerende stelsel is - gelijk we reeds gezien hebben - de duur van de
verjaring afhankelijk van de vraag of het feit een 'crime', een 'ddlit' of een
'contravention' oplevert, hetgeen afhankelijk is van de straffen die terzake van
het feit kunnen worden opgelegd. Weliswaar kunnen bij de wet voorziene
verzachtende omstandigheden ertoe leiden dat straffen die bij een bepaald
delictstype horen niet kunnen worden uitgesproken, doch dat betekent niet dat
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daardoor voor de verjaring de met de aard van het feit samenhangende kwalifica-
tie wijzigt.

Zo kunnen aan minderjarigen alleen correctionele straffen worden opgelegd. 18 Ingevolge
art. 1 van de Code ptnal zou dit betekenen dat door hen gepleegde feiten hooguit als 'dalit'
kunnen worden aangemerkt. Op grond van art. 8 van de Code de proctdure ptnale
verjaart een 'ddlit' na drie jaar. Uit dit samenstel van bepalingen zou kunnen worden
afgeleid dat elk door een minderjarige gepleegd strafbaar feit, hoe ernstig ook van aard, na
maximaal drie jaar verjaard is.

In de literatuur en de jurisprudentie neemt men echter aan dat een feit niet van karakter
verandert doordat het door een minderjarige is begaan, zodat indien het een 'crime'
oplevert de verjaringstermijn van tien jaar toepasselijk is.

In de Franse rechtspraak en doctrine wordt als reden voor het uitschakelen van
de invloed van verzachtende omstandigheden ('circonstances atttnuantes') op de
berekening van de duur der verjaring aangevoerd 'qu'il faut distinguer la crimi-
nalitE objective, qui exprime la gravitt sociale du fait, de la criminalitt subjective
qui exprime le degrd de culpabilitt de l'agent: la prescription se determine par la
criminalitt objective, il ne faut s'attacher qu'A la peine prononcte par la loi contre
le fait lui-mBme'.19

Rosengart voegt aan deze principitle ontkenning van de mogelijke invloed van strafver-
lichtende omstandigheden op de verjaring nog een praktisch bezwaar toe. Hij stelt
namelijk dat de verjaring een einde maakt aan alle opsporings- en vervolgingsactiviteiten,
maar dat de beoordeling van de vraag of er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn
een typische aangelegenheid voor de rechter is, zodat het om die reden alleen al heel
moeilijk is om met die omstandigheden rekening te houden voordat er een rechterlijke
uitspraak is.20

Strafverzwarende omstandigheden van zakelijke aard tellen voor de verjaring
wel mee, omdat zij 'la criminalitt objective' raken.

In de Bondsrepubliek Duitsland volgt men een andere weg. § 78 Abs. 4 StGB
bepaalt namelijk dat bij de vaststelling van de verjaringstermijn gekeken moet
worden naar het strafmaximum van de wetsbepaling die op het gepleegde feit van
toepassing is'ohne Rucksicht auf Scharfungen oder Milderungen, die nach den
Vorschriften des Allgemeinen Teils oder fur besonders schwere oder minder
schwere Fiille vorgesehen sind'. Op grond van deze in 1975 ingevoerde bepaling,
die een codificatie vormt van de heersende leer, blijven alle strafverhogende en
strafverminderende omstandigheden, zowel die van zakelijke als die van per-
soonlijke aard, bij de berekening van de verjaringstermijn buiten beschou-
wing. 21
Ookin Oostenrok is men van oordeel dat 'die abstrakte Strafdrohung' beslis-

18.  Zie art. 66 CP (oud) en art. 463.
19.  C. Gavalda: La thtorie de la prescription des actions en proddure p6nale. in: Quelques aspects
de l'autonomie du droit ptnal, Parijs  1956, blz.  86.
20. A.w. biz. 33.
21. Leipziger Kommentar, a.w. aant. 2 bij §67; Scht;nke-Schr8der. a.w. aant.  10 bij §78.
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send is, zodat de mogelijkheid dat op het betreffende strafbare feit wellicht een
strafverminderingsgrond van toepassing is, buiten beschouwing moet blijven.
De samenloop van meerdere strafbare feiten en de daaruit voortvloeiende straf-
verhoging doet in Oostenrijk ook niet mee.22

Evenals in Frankrijk lopen in Belgm de verjaringstermijnen parallel aan de
verdeling der strafbare feiten in drie categorieen, welke driedeling weer samen-
hangt met de soort straf die aan de dader kan worden opgelegd. Hierboven zagen
we dat in Frankrijk de aard van het feit beslissend is bij de vaststelling welke
verjaringstermijn van toepassing is, omdat men alleen ziet op het soort delict dat
het feit - los van de dader betreffende omstandigheden - oplevert. Op dit punt
nu gaat men in BelgiE van een andere opvatting uit. Daar trekt men de lijn dat de
kwalificatie van het strafbare feit voorlopig wordt bepaald door de strafdie in de
wet is voorzien, doch pas de/initief door de straf die in door de rechter wordt
opgelegd, op het gebied der verjaring door.23 Dit betekent dat wanneer een
misdaad (met een verjaringstermijn van tien jaar) bijv. wegens het aannemen van
verzachtende omstandigheden met een correctionele straf wordt bestraft, de
verjaringstermijn in concreto drie jaar is, omdat alsdan de kwalificatie 'wanbe-
drijf van toepassing is, welk soort feit na drie verjaart. Zo kan het dus gebeuren
dat een delict dat prima facie niet verjaard was zodat daarin geen obstakel was
gelegen voor opsporings- en vervolgingsdaden, na de beoordeling door de
rechter wel verjaard blijkt te zijn. D'Haenens merkt in dit verband op: 'Het
bepalen van de voorlopige en van de definitieve duur van de verjaring is voor de
praktijk van belang. Indien een misdrijf verjaard is mogen geen daden van
onderzoek en van vervolging meer gesteld worden. Doch niets belet dit te doen
indien, in acht genomen de straf die de wet voorziet, het misdrijf niet verjaard
was, ook al blijkt de verjaring te zullen bereikt zijn indien, door aanneming van
verzachtende omstandigheden, de aard van het misdrijf zou gewijzigd wor-
den'.24

In Denemarken tenslotte volgt men een systeem dat enige gelijkenis vertoont
met het Belgische. Uitgangspunt is namelijk dat voor de verjaring beslissend is de
straf die aan de dader in concreto zou worden opgelegd. Is die straf een
gevangenisstrafvan meer dan eenjaaren is daarnaast op het feit zelfmeerdan zes
jaar gevangenisstraf gesteld, dan verjaart het feit in beginsel niet, gelijk we
hierboven reeds constateerden. Dit betekent dat delicten waarop een minimum-
straf van meer dan een jaar en een maximum-straf van meer dan zes jaar in
principe niet aan verjaring onderhevig zijn. Een uitzondering doet zich echter
voor indien bij een dergelijk delict strafverminderende omstandigheden van
toepassing blijken te zijn, ten gevolge waarvan het strafminimum onder een jaar
gevangenisstraf daalt: dan is zulk een delict weer weI aan verjaring onderhevig.
Marcus concludeert hieruit: 'Ob eine Tat verjahrt ist, ist daher in vielen Falien
nicht objektiv bestimmbar, sondern eine Frage des Ermessens'.2 5

22. Wiener Kommentar, a.w. aant. 4 bij § 57.
23. C.J. Vanhoudt-W. Calewaert: Belgisch strafrecht, deel II, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
1976, biz. 268.
24. A.w. blz. 129.
25. T.a.p. blz. 129.

130



2.1.3 Het ontwerp-Beneluxuerdrag

Blijkens de Memorie van Toelichting bij art. 2 van de gemeenschappelijke
bepalingen van het verdrag, is in het voorgestelde systeem de verjaringstermijn
gekoppeld aan 'de straf waarmee de wet in abstracto dreigt tegen een strafbaar
feit zonder rekening te houden met de straf die door de rechter uitgesproken is of
kan worden in een concreet geval voor datzelfde feit'. In dit opzicht wordt
derhalve uitdrukkelijk gebroken met het hiervoren beschreven Belgische sys-
teem, hetwelk ook in Luxemburg wordt toegepast.

2.1.4 Eigen opuatting

Terugkerend naar de Nederlandse situatie en zoekend naar een eigen standpunt
in deze materie zou ik twee dingen voorop willen stellen.
a.  Om in de Nederlandse verhoudingen tot een aanvaardbare toepassing van de
strafwet te komen lijkt het mij niet toelaatbaar om het meningsverschil te laten
bepalen door het antwoord op de vraag ofde verjaringstermijn gerelateerd dient
te worden aan de straf die in abstracto dan wel in concreto kan worden opgelegd.
Bij dat onderscheid komen we bijv. bij strafrechtelijk minderjarigen in de
grootste problemen omdat zij ingevolge art. 77g juncto art. 77m Sr tot maximaal
zes maanden tuchtschool kunnen worden veroordeeld; aangenomen al dat te
dezen de plaatsing in een tuchtschool met gevangenisstraf gelijkgesteld zou
mogen worden, zou dat betekenen dat door hen gepleegde delicten in elk geval na
zes jaar verjaren, waarmee de speciaal voor hen in art. 70 lid 2 Sr in het leven
geroepen voorziening geheel ontkracht zou worden.
b.   Het komt mij juister voor om bij de uitleg van de term 'gesteld' te onderschei-
den tussen een eng begrip en een ruim begrip van die uitdrukking, in dier voege
dat het gaat om de vraag ofdaarmee gedoeld wordt op 1. de strafdie rechtstreeks
in de betreffende strafbepaling is gesteld, dan wei 2. het bedreigde strafmaximum
inclusiefde direct (namelijk bij de bijzondere strafverhogendeen -verminderende
omstandigheden) of indirect (te weten bij de algemene strafverhogende of straf-
verminderende omstandigheden) daaraan verbonden strafverhoging c.q. -ver-
mindering.

Gelet op motieven die indertijd tot de invoering van de verjaring hebben geleid
en in het bijzonder op de veronderstelling dat het verdwijnen van de herinnering
aan het strafbare feit afhankelijk is gemaakt van de ernst van het delict, lijkt er mij
geen reden om strafverzwarende omstandigheden van zakelijke aard bij de
berekening van de verjaringstermijn buiten beschouwing te laten. Het gaat
tenslotte om de vraag hoe het delict is 'overgekomen' in de maatschappij. Het
behoeft m.i. geen betoog dat een diefstal met geweld ofeen mishandeling de dood
ten gevolge hebbend langer in het geheugen zal blijven dan een gewone diefstal of
eenvoudige mishandeling. Op dezelfde grond bestaat er m.i. geen aanleiding om
strafverminderingsgronden mee te tellen. Om het enige thans in ons wetboek
bekende voorbeeld te nemen: indien op een bepaald moment een vondeling
wordt gevonden rijst het vermoeden van het misdrijf van art. 256 Sr waaraan een
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verjaringstermijn van twaalfjaar is verbonden. De wetgever is er derhalve van
uitgegaan dat pas na het verstrijken van die termijn de herinnering zo is ver-
flauwd dat geen bestraffing meer op haar plaats is. Zolang niet bekend is wie het
kind te vondeling heeft gelegd, is er geen reden om aan te nemen dat die termijn
korter zou behoren te zijn om de gedachte aan het delict te doen uitsterven.
Uitgaande van deze gegevens en deze door de wetgever gehanteerde veronder-
stellingen, is er geen aanleiding om aan te nemen dat wanneer na bijv. zeven jaar
bekend wordt dat de moeder het feit heeft begaan en wel onder de werking van de
vrees voor de ontdekking van de bevalling, de herinnering aan het feit bij het aan
de dag treden van deze omstandigheid ineens zou zijn verdwenen en er mitsdien
geen strafproces meer mag volgen.

Zoals hierboven reeds is vermeld, bevat art. 259 Sr de enige strafverminderingsgrond van
het Wetboek van Stafrecht. Voor de verjaring is dat artikel alleen van belang voorzover
het de straf van art. 256 Sr (het te vondeling leggen) tot de helft verminderd: daardoor zou
de verjaringstermijn namelijk van twaalf tot zes jaar worden teruggebracht. De strafver-
mindering die dit voorschrift eveneens in uitzicht stelt indien het delict van art. 256 tot de
in art. 257 gevolgen leidt (zwaar lichamelijk letsel of de dood) is voor de verjaring
irrelevant, aangezien ook na die vermindering het strafmaximum zo hoog blijft dat de
verjaringstermijn van twaalfjaar van toepassing blijft

Hetzelfde geldt trouwens ook bij de strafverzwarende omstandigheden van
persoonlijke aard: het delict zoals dat zich gemanifesteerd heeft aan de samenle-
ving is beslissend voor het voortduren van de herinnering daaraan. Het feit dat
achteraf mocht blijken dat het betreffende misdrij f de dader extra kwalijk is te
nemen wegens zijn ambtelijke hoedanigheid, de herhaling ervan, de samenloop
met andere door hem begane feiten of wegens bijzondere strafverzwarende
omstandigheden van persoonlijke aard, doen aan die door het gepleegde misdrij f
gewekte indruk niets toe. Aangenomen dat niet meteen bekend is geworden wie
de dader is - en met name op deze categorie van bekend feit/onbekende dader
ziet toch de verjaring - is alleen van belang de ernst die het delict zelf uitstraalt,
onafliankelijk van de vraag of in de persoon van de dader omstandigheden zijn
gelegen die een strafverzwaring in aanmerking doen komen.

Het voorgaande leidt ertoe dat ik meen dat bij de vaststelling van de verja-ringstermijn ter zake van een telastegelegd misdrijf gelet moet worden op het
strafmaximum dat mogelijk is wegens dat feit met inbegrip van zakelijke straf-
verhogende omstandigheden. Deze zullen dan wel telastegelegd moeten zijn,aangezien de tyrannieke werking der telastelegging zich ertegen verzet dat de
rechter bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie
ten laste van de verdachte meer ofandere feiten in aanmerking neemt dan hem
door het Openbaar Ministerie zijn gepresenteerd.

In theorie zouden ook zakelijke strafverminderingsgronden in aanmerking moeten wor-
den genomen. Het wetboek van strafrecht kent deze echter niet, zodat een besprekingdaarvan geredelijk achterwege kan blijven.

Persoonlijke strafverhogende omstandigheden - algemene zowel als bijzonde-
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re - hebben m.i. geen invloed op de verjaring, aangezien zij op de aard van het
delict geen invloed hebben en mitsdien wegens de door de wetgever aan de
verjaring ten grondslag gelegde ratio buiten beschouwing moeten blijven.

Hierboven is reeds enige malen gesteld dat de kwestie van de toepasselijkheid van
strafverhogende c.q. strafverminderende omstandigheden op de verjaring in de
jurisprudentie geen ofnauwelijks betekenis heeft. Mij is alleen bekend een arrest
van het Hof 's-Gravenhage van 20 december 1963 NJ  1964 nr. 347 waarbij - met
vernietiging van het andersluidend vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 3
oktober   1963   N J   1964   nr.   348 - is aangenomen dat meerdaadse samenloop
weliswaar leidt tot verhoging van het strafmaximum met  1 /3,  doch dat bij de
vaststelling van de verjaringstermijnen elk van de telastegelegde feiten afzonder-
lijk moet worden beoordeeld. Ook uit een arrest van de HR uit 1980 kunnen m.i.
aanwijzingen worden geput dat de samenloop niet van belang is, bijzondere
strafverzwarende omstandigheden van zakelijk aard daarentegen wel.

Ik heb hier het oog op een uitspraak van de HR van 29 april 1980, gedaan als feitenrechter
in een uitleveringspro=lure. Aangezien de voor ons interessante aspecten in het DD-
uittreksel (DD 80.237) niet tot hun recht komen, zal ik deze hier wat uitvoeriger weerge-
ven. In de zaak waarover de HR te beslissen had, rees de vraag ofde door Italie gevraagde
uitlevering toelaatbaar kon worden verklaard en met name of de verjaring van de feiten
waardoor de opgeeiste persoon in Italie was veroordeeld aan uitlevering in de weg stond,
daar art. 10 van het Europees Uitleveringsverdrag uitlevering verbiedt indien volgens de
wet van de aangezochte Partij de strafis verjaard. Bij de beoordeling door de HR speelden
de volgende feiten terzake waarvan door de Italiaanse rechter was veroordeeld. een rol: a)
furto aggravato continuato, b) furto doppiamente aggravato dal luogo del commesso
reato, dalia effrazione, c) furto pid volte aggravato perchd commesso da tre persone e su
cose (automobili) esposta per consuetudine alla publica fede. De HR overwoog in zijn
uitspraak het volgende:

'Terecht heeft de raadsman van T. betoogd, dat uit de bij het onderzoek ter zitting
gebleken omstandigheden dat:
(1)  T. tijdenshet begaan van de hiervoren ondera),b) en c) vermelde strafbare feiten nog
geen  18 jaar oud en ongehuwd was. en
(2) de terzake van die feiten opgelegde straffen in ieder geval voor tenuitvoerlegging
vatbaar waren sedert op  1  oktober  1973 het tegen de uitspraak van 'La Corte di Assise di
Appello di Messina' van 12 juni 1972 ingestelde beroep in cassatie was verworpen,
volgt, dat het recht tot tenuitvoerlegging van meergemelde straffen naar Nederlands recht
is verjaard.

Immers, nu T. de hiervoren onder a), b) en c) vermelde strafbare feiten, waarop naar
Nederlands recht tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaar is gesteld, heeft begaan

als minderjarige die de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt. volgt uit het
bepaalde in artikel 70, eerste lid sub 3 en tweede lid, juncto artikel 76 van het Wetboek
van Strafrecht, dat het recht tot tenuitvoerlegging van meergemelde straffen, hetwelk
geacht moet worden  op  1  oktober  1973  te zon ingegaan, inmiddels - en  wei  na  omme-
komst van vij f jaar en vier maanden - is verjaard'. De gevraagde uitlevering werd op
grond hiervan ontoelaatbaar verklaard.

Uit het feit dat de HR  1. de samenloopbepalingen in het geheel niet vermeldt, en 2. de
verjaringstermijn op 5  1 /3 jaar stelt, leid ik af dat a. de samenloop geen rol speelt, en b. de
bijzondere zakelijke strafverhogende omstandigheden van art. 311 Sr in aanmerking zijn
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genomen; kennelijk is de berekeningswijze van de HR geweest: art. 311 Sr: 6 jaar = voor
toepassing van art. 70 Sr twaalfjaar, verminderd tot 4 jaar in verband met de minderjarig-heid van de opgetiste persoon (art. 701id 2 Sr), welk resultaat weer met  1 /3 moest worden
vermeerderd omdat het hier om executie-verjaring ging (art. 76 Sr).

Een soortgelijke redenering treffen we ook aan in het nadien gewezen arrest van 28 juni1983 NJ 1984 nr. 78.

2.2 Poging en medeplichtigheid

2.2.1 Nederiand

Ter zake van poging tot en medeplichtigheid aan een misdrijf kan geen straf
worden opgelegd die hoger is dan tweederde van het maximum dat op het
misdrijf zelf gesteld is.26

Bij de berekening van de verjaringstermijnen stuiten we hier op het probleemofde termijn die aan het misdrij f is verbonden moet worden toegepast dan wel de
termijn die gekoppeld is aan het verminderd strafmaximum.

Zo menen Hazelhoff-Heemskerk-Polenaar dat poging en medeplichtigheid
omstandigheden vormen 'welke het feit zelf van aard doen veranderen';
aldus - als strafverminderende omstandigheden van zakelijke aard - oefenen zij
invloed uit op de verjaringstermijn, aangezien 'in deze gevallen op het feit.
hetwelk als poging ofmedeplichtigheid wordt gekarakteriseerd, een andere straf
is gesteld, dan op de voltooide handeling of daderschap:27 Ook Melai rekent
poging en medeplichtigheid tot de 'algemene omstandigheden tot strafverlich-
ting'.28

De heersende opvatting is echter dat poging en medeplichtigheid geen straf-
verminderende omstandigheden vormen ten opzichte van het eigenlijke delict;
integendeel, zonder de zelfstandige strafbaarstelling van poging en medeplichtig-
heid zouden de desbetreffende varianten in het geheel niet strafbaar zijn. Met
andere woorden 'de actieradius van de strafbaarstelling wordt aldus aanzienlijkvergroot'.29

Deze opmerking is van belang om te laten zien dat het onjuist zou zijn om in de
poging en medeplichtigheid strafverminderende omstandigheden van zakelijke
aard te zien, welke zouden leiden tot verkorting van de verjaringstermijn welke
van toepassing is bij het voltooide delict c.q. het misdrijf waaraan de dader
medeplichtig is geweest. In die visie zou men bij de berekening van de verjaring de
strafmaxima moeten nemen die bij poging en medeplichtigheid kunnen worden
opgelegd.

26.  Art. 45 lid 2 Sr resp. art. 49 lid 1 Sr.
27. K. Hazelhoff-Th. Heemskerk-B.J. Polenaar: Het Wetboek van Strafrecht in doorloopende
aanteekeningen verklaard, Eerste decl, Eerste Boek, Amsterdam  1882, aant.  2  bij  art.  70.28. A.L. Melai: Het Wetboek van Strafvordering, Arnhem. aant. 3 bij art. 67.
29. Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. biz. 303
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Algemeen30 neemt men echter aan dat de wetgever van deze laatste werkwijze
niet heeft willen weten, doordat hij in art. 78 Sr heeft bepaald dat overal waar in
het wetboek van misdrijf in het algemeen of van enig misdrijf in het bijzonder
wordt gesproken daaronder medeplichtigheid aan en poging tot dat misdrijf
wordt begrepen, voor zover uit enige bepaling niet het tegendeel volgt. Op grond
van deze bepaling en op grond van het feit dat art. 70 Sr geen voorbehoud maakt
bij de bepaling van de verjaringstermijnen ten aanzien van poging en medeplich-
tigheid is men van oordeel dat ook daar de volle verjaringstermijnen gelden.

Een zekere wetshistorische grondslag heeft de uitsluiting van de poging en de medeplich-
tigheid bij de vaststelling van de terzake toepasselijke verjaringstermijnen ook. Daarvoor
kan worden gewezen op de nota die Modderman heeft vervaardigd ten behoeve van de
beraadslagingen in de Commissie-De Wal (bijlage 103b:'Opgave der artikelen waarin het
woord misdrijf al of niet medeplichtigheid van of strafbare poging tot het misdrijf
omvat'), waarin hij ook de - later aldus genummerde - artikelen 70, 71 en 76 noemt, met
als aantekening dat hier de ruime betekenis moet worden genomen. Van enig verzet van de
commissie ten opzichte van de toepasselijkheid van art. 78 Sr op de verjaringsvoorschrif-
ten blijkt niet.

Een aan art. 78 Sr gelijke bepaling kent ook het Wetboek van Strafvordering: art. 129.
Op grond van dit voorschrift is voor de toepassing van voorlopige hechtenis, waarvoor de
duur van de op het (hoofd)misdrijf gestelde straf bepalend is, de poging en de medeplich-
tigheid irrelant. rn deze zin ook HR 28 oktober 1929 NJ 1930 biz. 310.

Art. 91 Sr verklaart de betekenistitel van het wetboek, waaronder art. 78 Sr, niet
van toepassing op feiten waarop bij andere wetten of verordeningen straf is
gesteld, tenzij de wet anders bepaalt. Ten aanzien van art. 78 Sr is dit onder meer
geschied in de Wet economische delicten (art. 4), terwijl het Wetboek van
Militair Strafrecht het hele algemene deel van het Wetboek van Strafrecht van
toepassing verklaart (art. 1). Indien de wet echter geen bepaling bevat die met de
strekking van art. 78 Sr overeenkomt, betekent dit m.i. dat alsdan het voorschrift
van art. 78 Sr toepassing mist, zodat op de in die wet strafbaar gestelde feiten
voor zover zij misdrijven opleveren, de poging daartoe en de medeplichtigheid
daaraan als zelfstandige fenomenen zullen moeten worden beschouwd. Op het
terrein van de verjaring leidt dat ertoe dat poging en medeplichtigheid verjaard
zullen zijn nadat de termijn is verstreken die gekoppeld is aan het maximum
waarmee de poging tot en de medeplichtigheid aan zulk een misdrijf kunnen
worden bestraft. In concreto zal dat meestal de verjaringstermijn zijn die geldt na
aftrek van eenderde van het maximum van de zwaarste op het eigenlijke misdrij f
gestelde straf.

30. Zie o.m. Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 6 bij art. 70. Pompe: a.w. biz. 562; Van
Bemmelen-Van Hattum: a.w. biz. 565.
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2.2.2 Buitenland

In Frankrilk volgt men een systeem dat in uitkomst gelijk is aan het bij ons
gevolgde. Poging tot een'crime' wordt namelijk bestraft'comme le crime mame'
(art. 2 CP), terwijl poging tot een 'ddlit' als het 'ddlit' zelf wordt behandeld, indien
de wet haar strafbaar stelt (art. 3 CP). Dat betekent dat ook de gewone verja-ringstermijnen terzake van 'crime' en 'ddlit', respectievelijk tien en drie jaar,
gelden indien het om een poging gaat. Bij de medeplichtigheid is ereveneens - qua effect - geen verschil  met onze regels  van het Wetboek  van
Strafrecht. In Frankrijk geldt namelijk geen verlaagd strafmaximum bij mede-
plichtigheid; art. 60 juncto 59 CP bepaalt immers dat zij met dezelfde straf
kunnen worden bestraft als de daders van de 'crime' of het 'dalit'.

Naar Belgisch recht wordt poging tot misdaad (art. 52 Strafwetboek) en
medeplichtigheid aan misdaad (art. 69) gestraft 'overeenkomstig de artikelen 80
en 81'. In laatstgenoemde bepalingen zijn de straffen vermeld die kunnen worden
opgelegd indien de rechter verzachtende omstandigheden aanwezig oordeelt.
Hier doet zich derhalve geval voor dat bij de uiteindelijke vaststelling of eenbepaald gebeuren dient te worden gekwalificeerd als poging of als medeplichtig-
heid, dit rechtstreekse gevolgen heeft voor de verjaring, aangezien door de
toepasselijkheid van de straffen van artt. 80-81 het betreffende feit vanuit de
gezichtshoek van de verjaring tenslotte geen misdaad (met een verjaringstermijnvan tien jaar) maar een wanbedrijf (met een termijn van drie jaar) blijkt op te
leveren.

Poging en medeplichtigheid vormen naar het recht van de BondsrepubliekDuitsland'besondere gesetzliche Milderungsgrunde' (§ 49 juncto 23 en 27 StGB);dit heeft tot gevolg dat in de regel ten hoogste driekwart van de op het feit
gestelde straf kan worden opgelegd. Op grond van § 78 Abs. 4 tellen strafvermin-
deringsgronden echter niet mee bij de berekening van de verjaring. Dit geldt ook
bij poging en medeplichtigheid, waar derhalve alleen gekeken wordt naar het
maximum dat de wet op het voltooide misdrijf c.q. het misdrijf waaraan men
medeplichtig is geweest, stelt.

Het Oostenrijkse verjaringssysteem volgt op dit punt het Westduitse.
Voor zover ik zie hebben in Denemarken de poging en medeplichtigheid dewetgever geen aanleiding gegeven tot het maken van een speciale voorziening op

het stuk van de verjaring. Ook in de literatuur onderkent men hier geen pro-
bleem, ook al zegt de Deense wet (art. 21 e.v.) dat bij poging en medeplichtigheid
de op het hoofdfeit gestelde straffen gematigd kunnen worden. Een en ander
hangt waarschijnlijk samen met de nogal afwijkende manier waarop in Dene-marken de verjaring wordt berekend.
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3 UITZONDERINGEN

3.1 Nederland

De verjaringsvoorschriften zijn ondergebracht in het Algemeen Deel van het
Wetboek van Strafrecht. Daardoor is ook art. 91 Sr van toepassing, hetwelk in
horizontale richting een relatieve en in verticale richting een absolute voorrang
geeft aan de regelingen die in het Algemeen Deel vervat zijn. Dit houdt in dat op
het niveau van de wet in formele zin de verjaringsregels ook voor de delicten die
bij bijzondere wetten in het leven zijn geroepen, gelden, tenzij de wetgever
uitdrukkelijk van de algemene regeling is afgeweken. Aan de lagere wetgever is
het echter verboden om bepalingen te creteren die afwijken van de voorschriften
van het Algemeen Deel.

In het navolgende zal worden nagegaan welke bepalingen in bijzondere wetten
inbreuk maken op de in art. 70 lid  1 Sr genoemde verjaringstermijnen.

Allereerst is er het - tot het Algemeen Deel behorend in derhalve krachtens art.
91 Sr van wijder strekking zijnde - art. 70 lid 2 Sr op grond waarvan de in het
eerste lid vermelde termijnen  tot  1 /3 worden ingekort, indien de verdachte ten
tijde van het begaan van het delict strafrechtelijk minderjarig was.

Tot de wet 8 mei  1969 S. 191 sprak art.  70 lid 2 over personen beneden de leeftijd van  18
jaar zonder meer; op grond daarvan profiteerden ook degenen die weliswaar jonger dan
18, maar w61 strafrechtelijk meerderjarig waren (door huwelijk) van deze regeling. Bij
genoemde wet is deze discrepantie tussen art. 70 lid 2 en het overige kinderstrafrecht
opgeheven.

Bij die gelegenheid is tevens de tekst 'v66r het begaan van het feit' vervangen door 'ten
tijde van het begaan van het feit', wederom met de bedoeling om art. 70 lid 2 parallel te
laten lopen aan de rest van het kinderstrafrecht.

Een door hem gepleegde overtreding verjaart derhalve in acht maanden; de
langste verjaringstermijn is zes jaar, namelijk wanneer het gaat om een misdrijf
waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld.

Deze bepaling is in 1901 in de wet opgenomen. Zij houdt verband met de
veranderde inzichten in de taak van het kinderstrafrecht. De door de wetgever
opgegeven redenen voor de verkorting van de gewone verjaringstermijnen ko-
men erop neer dat een vervolging geruime tijd na het plegen van het delict haar
pedagogische werking mist, dat misstappen uit de jeugd niet te lang moeten
worden nagedragen, dat een nieuw delict niet lang zal uitblijven indien de
criminele inslag van de dader ondertussen niet veranderd is (en dat met dat
eerdere, verjaarde feit bij de veroordeling terzake van het nieuwe delict terdege
rekening kan worden gehouden, aldus de kennelijke bedoeling van de wetgever.)
Men neemt aan dat juist deze bepaling het sterk opvoedkundige karakter van het
kinderstrafrecht uitstraalt. 31
31. H. de Bie: Kinderrecht, Strafrechtelijk deel, 3e druk bewerkt door G. Delfos en J.E. Doek.
Zwolle 1977, blz. 383.

137



In de navolgende bijzondere wetten treffen we eveneens afwijkingen aan van de
commune regeling der verjaringstermijnen c.q. een zelfstandige regeling daar-
van.

Art. 13 lid 2 van de H/et op de kerkgenootschappen (wet van 10 september  1853
Stb. 102) bepaalt dat 'de vervolging wegens overtreding van deze wet door
verloop van twee jaren verjaart'. Doordat bij de Bezuinigingswet van 1935 de
verjaringstermijn bij alle overtredingen van een op twee jaar is gebracht, is de
voordien tussen deze wet en art. 70 Sr bestaande discrepantie opgeheven, indien
men ervan uitgaat dat de in de Wet op de kerkgenootschappen genoemde
strafbare feiten overtredingen opleveren in de zin van art. 70 Sr. Dit laatste is
echter niet zeker nu de Wet op de kerkgenootschappen zodanige rubricering niet
kent.

Deze wet stelt allereerst een speciale straf op het overtreden van de daarin vervatte
voorschriften, namelijk de rechterlijke verklaring 'in strijd met de wet te hebben gehan-
deld'. Vervolgens wijst zij een speciale rechter aan, te weten de civiele kamer van de
rechtbank, met de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie.

In geval van recidive kan echter een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar
worden opgelegd al dan niet gecombineerd met schorsing in de uitoefening van de
burgerschapsrechten gedurende drie tot tien jaar.

Gelet op de bedreigde straffen zou het voor de hand hebben gelegen dat de wetgever de
herval tot misdrij f zou hebben bestempeld.

Hoewel de Raad van State bij gelegenheid van de vaststelling van de Invoeringswet liet
blijken dat hij er de voorkeur aan gaf dat in elk geval de bedreigde straffen meer
geharmonieerd zouden worden met die van het Wetboek van Strafrecht dat geen mini-
mumtermijn meer stelde aan de gevangenisstraf behoudens het algemene minimum van
een dag en dat ook de schorsing van de uitoefening van de burgerschapsrechten als
zodanig niet meer als (bijkomende) straf kende, wilde de regering alles bij het oude laten.
Het is aannemelijk dat zij politieke moeilijkheden verwachtte indien zij in deze wet die in
1853 had gediend ter apaisering van de Aprilbeweging, inhoudelijke wijzigingen zou
aanbrengen. Daarop duiden in elk geval de door haar gebezigde bewoordingen ('het komt
op dit oogenblik beter voor in deze wet, die gelukkig hoogst zelden behoeft te worden
toegepast en in 1853 eigenlijk eene gelegenheidswet was, geene wezenlijke veranderingen
te maken'. H.J. Smidt, a.w. deel V blz. 319).

De mogelijke twijfel hoe deze strafbare feiten moeten worden benoemd, speelt
derhalve met betrekking tot de verjaring door voornoemde bepaling geen rol.

Wat de aanvang van de verjaring betreft, bevat deze wet geen speciale voorzie-
ning. Aangenomen moet worden dat hier de commune hoofdregel van toepas-
sing is, te weten dat de verjaring begint te lopen daags na het plegen van het delict.

Voor die opvatting pleit dat het Wetboek van Strafvordering van  1838 de verjaring deed
aanvang na het plegen van het feit, terwijlde onderhavige wet op dat punt geen afwijkende
regeling heeft willen geven.  Het komt mij voor dat de systeemwijziging van  1881  - toen
deze computatio naturalis werd vervangen door de computatio civilis - ook op deze wet
van toepassing is, daar niet gebleken is dat men ook in dit opzicht alles bij het oude heeft
willen laten. (Over de regels die de aanvang van de verjaring bepalen wordt uitvoeriger
ingegaan in hoofdstuk 5.)
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Op grond van art.  11 § 3 van de Rivierenwet 1908 vervalt het recht tot strafvorde-
ring door verjaring in vijfjaar ter zake van enkele in die wet genoemde overtre-
dingen. Het gaat hier om de feiten die in art. 4§1 sub a, c e n e worden vermeld, te
weten: het maken van enig werk in een zomerbed van een rivier of in een nader
aan te wijzen stroom en het aidaar storten, stapelen of neerleggen van grond,
specie, puin of andere zinkende stoffen; het opstellen aldaar van bepaalde
vistoestellen en het aanbrengen van veranderingen in bestaande werken of
vistoestellen. De ratio van deze bepalingen is dat voorkomen moet worden dat
door ondeskundige ingrepen de afvoer van water en ijs en de scheepvaart zouden
kunnen worden belemmerd. De wetgever meende dat de gewone verjaringster-mijn van een jaar (thans twee jaar) te kort zou kunnen zijn omdat voor het
constateren van genoemde overtredingen zeer lage waterstanden nodig kunnen
zijn die niet ieder jaar voorkomen. 'Al te vaak zou het daarom kunnen gebeuren,
dat de dader ongestraft bleef, indien niet de verjaringstermun zdtr ruim gesteld
werd,' aldus de MvT.32

Het komt mij voor dat deze argumentatie nog aan kracht heeft gewonnen door
de na de invoering van deze wet tot stand gebrachte normalisatie van vele
rivieren, bijv. die van de Maas in de jaren 1925-1935, waardoor dezomerbedding
( =  ingevolge art. 3§1 'de oppervlakte, die bij gewoon hoog zomerwater of bij
gewonen vloed door de rivier of den stroom wordt ingenomen') nog minder aan
wisselende waterstanden onderhevig is dan voordien het geval was.

Tamelijk ingrijpende afwijkingen van de commune verjaringsregeling bevat het
Wetboek uan Militair Strafrecht (artt. 55-59). Allereerst kent het een langere
verjaringstermijn dan volgens de commune regeling mogelijk is, te weten 24 jaar
bij misdrijven waarop de doodstraf is gesteld.

Aldus art. 55 WvMSr. Art. 9 lid 32 van de Invoeringswet bij het Wetboek van Strafrecht
van 1886 maakte ook de militaire delicten aan verjaring onderhevig, een fenomeen  dat
totdantoe onbekend was. De verjaringstermijnen werden toen gesteld op zes jaar bij alle
misdrijven waarop militaire detentie of militaire gevangenisstraf van niet meer dan drie
jaar was gesteld, op achttien jaar bij alle misdrijven waarop de doodstraf stond, en optwaaifjaar bij desertie en alle overige misdrijven (H.J. Smidt, a.w., deel V, blz. 294). Bij de
vaststelling  van het Wetboek van Militair Strafrecht  in 1903 achtte de regering  hetwenselijk de termijn van achttien jaar bij doodstraf-delicten met zes jaar te verlengen
'zulks met het oog op art. 70 van het Wetboek van Strafrecht, krachtens welk-artikel het
recht tot strafvordering wegens misdrijven, waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld,
door verjaring in achttien jaar vervalt' (MvT, geciteerd door H. van der Hoeven: Militair
Straf- en Tuchtrecht, deel I, Geschiedenis van het Wetboek van Militair Strafrecht, 1903,
biz. 449). Kennelijk achtte men het op min of meer systematische gronden juister om aan
deze zwaardere straf ook een langere verjaringstermijn te koppelen. Of daaraan in de
praktijk ook behoefte had bestaan, blijkt echter niet.

Door de nieuwe Grondwet met haar verbod tot op/egging van de doodstraf (art.  114)
wordt m.i. aan de bestaande situatie niets veranderd, aangezien het bij de vaststelling van
de duur van de verjaringstermijn niet gaat om de straf die in concreto weI of niet kan
worden opgelegd (vgl. de opmerkingen hierboven in het kader van het kinderstrafrecht)

32. Bijl Hand. II 1905-1906,140.3 biz. 7.
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maar om de objectieve ernst van het delict zoals die tot uiting komt in het strafmaximum
dat daarop is gesteld.

Overigens zal - voorzover door het van kracht worden van de nieuwe Grondwet op dit
punt al onzekerheid mocht zijn ontstaan - naar aan te nemen valt op niet al te lange
termijn aan die twijfel een einde worden gemaakt na de invoering van wetsontwerp 16.813
(R   1165)  nr. 3 waarin  o.m. de afschaffing  van de doodstraf wordt voorgesteld  en  in
verband daarmee de schrapping van art. 55 WvMSr met zijn verjaringstermijn van 24
jaar.

Art. 56 WvMSr verbindt aan desertie (art. 98 WvMSr) en het niet voldoen aan de
oproeping voor werkelijke dienst (art. 150 WvMSr) een verjaringstermijn van 12
jaar, ongeacht of de feiten in vredestijd of in tijd van oorlog zijn gepleegd. De
facto betekent dit dat altijd de verjaringstermijn geldt die van toepassing is voor
het geval de feiten in tijd van oorlog zijn gepleegd, aangezien alsdan maximaal
zeveneneenhalfjaar gevangenisstraf kan worden opgelegd, terwijl de strafoedrei-
ging voor het geval de feiten in vredestijd zijn gepleegd (te weten gevangenisstraf
van twee jaar, en terzake van culpoos niet voldoen aan de oproeping negen
maanden) zodanig is, dat naar gewone regels een verjaringstermijn van zes jaar
geldt.

Art. 56 is in het wetboek opgenomen op voorstel van de commissie van rapporteurs van de
Tweede Kamer die de geldende verjaringstermijn van twaalf jaar bij desertie wilde
behouden. Op deze manier meende zij eventuele problemen te ondervangen die zouden
kunnen rijzen bij de vaststelling van het aanvangstijdstip van de verjaring van dit delict.
Zie hierover verder op blz. 156 en blz. 191.

Door wetsontwerp 16.813  nr. 3 wordt de bestaande toestand niet gewijzigd;  vide de
voorgestelde wijziging van art. 56 in verband met de nieuwe artt.  100,108 en 109 WvMSr.

Zie omtrent wat onder'tijd van oorlog' moet worden verstaan: Th.W. van den Bosch:
Huidig en toekomstig Militair Straf- en Tuchfrecht, studiepockets strafrecht nr. 8a,
Zwolle 1981, biz. 120 e.v.

Een illustratie van het gebruik van deze bijzondere verjaringstermijnen levert de bijlage
van Vrij Nederland van 10 december 1983 over de berechting van de Indit-deserteurs,
waaruit blijkt dat nog in 1958 opsporings- en vervolgingshandelingen werden verricht met
betrekking tot militairen die zich in 1947 en 1948 hadden onttrokken aan uitzending naar
het toenmalige Nederlands-Indie om aldaar deel te nemen aan de politiele acties.

Voorts bevat art. 57 WvMSr nog een kleine afwijking van art. 70 lid 2 Sr die
waarschijnlijk is ontstaan doordat  in   1969 het militaire strafrecht buiten  be-
schouwing is gebleven toen bij de wet van 8 mei 1969 S. 191 de terminologie van
art. 701id 2 Sr werd afgestemd op de overige bepalingen van het kinderstrafrecht.
Ten gevolge daarvan spreekt art. 57 WvMSr nog steeds over een inkorting der
bovenvermelde verjaringstermijnen tot een derde 'ten aanzien van een persoon
die v66r het begaan van het misdrijfde leeftijd van achttien jaren nog niet heeft
bereikt' in plaats van, zoals art. 70 lid 2 Sr doet, over 'ten aanzien van een
minderjarige, die ten tijde van het begaan van het feit den leeftijd van achttien
jaren nog niet heeft bereikt'.
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Het gevolg daarvan is dat art. 56 WvMSr toepassing mist, indien de dader
jonger is dan achttien jaar maar wel meerderjarig, bijv. door huwelijk.

De praktische consequenties zullen wel niet wereldschokkend zijn, omdat er
maar weinig militairen van beneden de achttien zullen zijn die bovendien ook
nog meerderjarig zijn. Dat neemt echter niet weg dat op wetssystematische
gronden deze dichotomie afkeuring verdient omdat zij ertoe leidt dat ingeval zo
iemand strafbare feiten pleegt nu eens de verjaring tot een derde wordt verkort,
namelijk als het om commune of gewone militaire delicten gaat, en dan weer de
volle verjaringstermijn geldt, namelijk wanneer het desertie of niet voldoen aan
de oproeping voor werkelijke dienst gaat of om feiten waarop de doodstraf is
gesteld.

Op nog een andere kleine afwijking moet in dit verband de aandacht worden
gevestigd. Art. 56 WvMSr zegt dat de dader jonger dan achttien jaar moest zijn
'v66r het begaan van het misdrijf in plaats van'ten tijde van het begaan van het
feit' zoals art. 70 lid 2 Sr en de bepalingen van het kinderstrafrecht doen. Het
gevolg daarvan zou kunnen zijn dat degene die ten tijde van het begaan van een in
art. 56 WvMSr genoemd feit, bijv. wanneer het een voortdurend delict betreft,
achttien jaar wordt, niet profiteert van de verkorting van de verjaringstermijn,
terwijl die verkorting in alle andere gevallen wel van toepassing is. Ook hier lijkt
mij die afwijking op wetssystematische gronden niet verdedigbaar, aangezien
argumenten die zouden pleiten v66r deze afwijking ontbreken.

Bovendien is het Wetboek van Militair Strafrecht niet helemaal consequent op dit punt.
Art. 6a behelst namelijk het voorschrift dat de doodstraf niet wordt opgelegd aan een
persoon'die ten t#de van het begaan van het misdrij fde leeftijd van achttien jaren nog niet
heeft bereikt'. Deze aanvulling is ingevoegd bij de Rijkswet van 24 november 1978 S. 610
die de Militaire Strafwetgeving beoogde aan te passen aan het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten. Art. 6a WvMSr moet in verband gebracht
worden met art. 6 lid 5 van het Verdrag ('De doodstraf mag niet worden opgelegd voor
misdrijven die zijn begaan door personen beneden de leeftijd van achttien jaaren mag niet
worden voltrokken aan zwangere vrouwen').

(Bovengenoemd wetsontwerp stelt overigens voor om art. 6a WvMSr te schrappen,
aangezien volgens het voorstel de doodstraf over de hele linie behoort te worden afge-
schaft.)

Een en ander geeft des te meer grond aan de hiervoren geuite veronderstelling dat de
afwijkende redactie van art. 57 WvMSr over het hoo fd is gezien toen de overige wetgeving
in 1969 op dit punt werd geharmoniseerd.

De reeds vaker genoemde H/et van 8 april 1971 S. 210 heeft bij een aantal delicten
de mogelijkheid van verjaring uitgesloten. Het gaat hier om de volgende misdrij-
ven.

A.  art. 27a van het Besluit Buitengewoon Strafrecht.
De bepaling luidt:
'1.  Hij die gedurende den tijd van den huidigen oorlog in krijgs-, staats- of publieken
dienst bij ofvan den vijand zich schuldig maakt aan eenig oorlogsmisdrij fofeenig misdrijf
tegen de menschelijkheid als bedoeld in artikel 6 onder (b) of (c) van het handvest,
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behoorende bij de overeenkomst van Londen van 8 augustus 1945, bekend gemaakt bij
Ons besluit van 4januari 1946 (Stb. nr. G 5), wordt, indien zoodanig misdrijftevens bevat
de bestanddeelen van een strafbaar feit volgens de Nederlandsche wet, gestraft met de
daarop gestelde straf.
2. Indien zoodanig misdrijf niet tevens bevat de bestanddeelen van een strafbaar feit
volgens de Nederlandsche wet, wordt de dader gestraft met de straf, gesteld op het feit
volgens de Nederlandsche wet, waarmede het de meeste overeenkomst vertoont.
3.  Met gelijke straf als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt gestraft de meerdere die
opzettelijke toelaat, dat een zijner minderen zich aan een zoodanig misdrijf schuldig
maakt.'

Op grond van art.  11  BBS kan de doodstraf worden uitgesproken indien het BBS van
toepassing  is  en  het een misdrij f betreft waarop het Wetboek van Strafrecht  15 jaar
gevangenisstraf of meer heeft gesteld. Aangezien art. 2 BBS het commune en het militaire
strafrecht van toepassing verklaarde op de in het besluit genoemde misdrijven, betekende
dit o.m. dat feiten waarvoor de doodstrafkon worden opgelegd na 24jaar verjaarden (art.
55 WvMSr).

De wet van 1971 doorbrak de regel dat alle strafbare feiten aan verjaring
onderhevig zijn. Voor het BBS betekende dit dat na 24 jaar niet zou verjaren het
in art. 27a omschreven feit, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1.
het moet gaan om een feit waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd, 2. het
feit moet vallen in de termen van de begrippen oorlogsmisdrijfof misdrijf tegen
de menselijkheid als bedoeld in art. 6 onder b of c van het handvest bij de
overeenkomst van Londen  van 8 augustus  1945,  3.  het  feit moet begaan  zijngedurende - kort gezegd - de tweede wereldoorlog, en 4. de dader was in krijgs-,
staats- of publieke dienst van de vijand.

Wetstechnisch is dit verwezenlijkt door een lid toe te voegen aan art. III van de wet van 10
juli  1947 S.  H 233.  Deze wet vulde op haar beurt het BBS aan met art. 27a. Het (nieuwe)
derde lid bepaalt thans dat op de in dit artikel bedoelde feiten waarop de doodstraf is
gesteld, de artt. 70 en 76 Sr en 55 WvMSr niet van toepassing zijn, zodat zij aan geen
verjaringstermunen meer zijn onderworpen.

In het kader van de afschaffing van de doodstraf stelt wetsontwerp 16.813 nr. 4 een
aantal wijzigingen voor die o.m. betrekking hebben op het BBS, de hiervoren genoemde
wet van 1947 waarbij artt. 27a BBS werd ingevoerd, en de wet van 1971 tot opheffing van
de verjaring. Als deze voorstellen kracht van wet krijgen betekent zulks dat overal waar in
deze wetten wordt gesproken van de mogelijkheid van oplegging van de doodstraf,
daarvoor in de plaats komt levenslange gevangenisstraf.

Voor de onverjaarbaarheid van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijk-
heid maakt dit echter niets uit, omdat volgens het voorstel op de in art. 27a BBS bedoelde
feiten waarop levenslange gevangenisstrafin plaats van de doodstraf is gesteld, de artt. 70
en 76 Sr buiten toepassing blijven en daarmee ook de mogelijkheid van verjaring (Art. 55
WvMSr met zijn verjaringstermijn van 24 jaar wordt in het nu voorgestelde lid 3 van art.
III van de wet van 1947 niet meer genoemd, aangezien dit voorschrift uit het militaire
strafrecht zal verdwijnen.)

Voor de minder ernstige misdrijven van art. 27a BBS, d.w.z. de feiten die niet met de
dood kunnen worden bestraft, zijn de commune verjaringsregels blijven gelden. Dit
impliceert dat die feiten thans alle verjaard zijn, behoudens de mogelijkheid dat in een
incidenteel geval de verjaring gestuit kan zijn. Zie hieromtrent de beschouwingen van A.
Krikke: t.a.p. biz. 62 e.v.
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B. De strafbare feiten bedoeld in art. 8 lid 2 en lid 3 van de Wet Oorlogsstrafrecht,
alsmede de feiten omschreven in art. 9 van die wet voorzover zij met eerstge-
noemde verband houden.

De betreffende bepalingen luiden:
Artikel 8.   1.  Hij die zich schuldig maakt aan schending van de wetten en gebruiken van
de oorlog, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren.
2.  Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt opgelegd:
1'.   indien van het feit de dood of zwaar lichamelijk letsel van een ander te duchten is:
2'.  indien het feit een onmenselijke behandeling inhoudt;
3°.  indien het feit inhoudt het een en ander dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden;
4'.  indien het feit plundering inhoudt.
3.  De doodstraf, levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren
wordt opgelegd:
1°.   indien het feit de dood of zwaar lichamelijk letsel van een ander tengevolge heeft dan
wel verkrachting inhoudt;
2'. indien het feit inhoudt geweldpleging met verenigde krachten tegen een of meer
personen dan wel geweldpleging tegen een dode, zieke of gewonde;
3'. indien het feit inhoudt het met verenigde krachten vernielen, beschadigen, onbruik-
baar maken ofwegmaken van enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort;
4°.  indien het feit, in het voorgaande lid bedoeld onder 3' of 4-, wordt gepleegd met
verenigde krachten;
5'.  indien het feit uiting is van een politiek van stelselmatige terreur of wederrechtelijk
optreden tegen de gehele bevolking of een bepaalde groep daarvan;
6°.  indien het feit inhoudt een schending van een gegeven belofte, of een schending van
een met de tegenpartij als zodanig gesloten overeenkomst;
7°.  indien het feit inhoudt misbruik van een door de wetten en gebruiken van de oorlog
beschermde vlag of teken dan wei van de militaire onderscheidingstekenen of de uniform
van de tegenpartij.

Artikel 9. Met gelijke straf als gesteld op de in het voorgaande artikel bedoelde feiten
wordt gestraft hij die opzettelijk toelaat, dat een aan hem ondergeschikte een zodanig feit
begaan.

Krachtens art. 2 van de wet zijn op deze feiten zowel het Wetboek van Strafrecht
als het Wetboek van Militair Strafrecht van toepassing en derhalve ook de in die
wetboeken opgenomen verjaringsregelingen.

Ter opheffing van de verjaring van bovengenoemde misdrijven is bij de wet
van 1971  art.  10 van de Wet Oorlogsstrafrecht in die zin gewijzigd dat de artt. 70
en 76 van het Wetboek van Strafrecht en art. 55 van het Wetboek van Militair
Strafrecht op genoemde feiten niet van toepassing zijn.

Ook hier stelt wetsontwerp 16.813 nr. 4 de schrapping van de doodstraf als sanctie voor.
In verband daarmee en gelet op het verdwijnen van art. 55 uit het Wetboek van Militair
Strafrecht, kan dat artikel verdwijnen uit de opsomming van art. 10 van de Wet Oorlogs-
strafrecht.

Buiten toepassing blijven echter de artt. 70 en 76 van het Wetboek van Strafrecht en
daarmee de commune verjaring.
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C. De delicten van de artt. 1 en 2 van de Uitvoeringswet genocideverdrag. welke
ertoe strekken te voorkomen dat er ooit een herhaling zal plaatsvinden van
gruwelijkheden als de joden zijn aangedaan tijdens de tweede wereldoorlog.

Art. 1 lid 1 van genoemde wet luidt namelijk:
Hij die met het oogmerk een nationale, ethnische of godsdienstige groep, dan wel eengroep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen,

opzettelijk:
1'.  le(len van de groep doodt;
2'.   leden van de groep zwaar lichamelijk of geestelijk letsel toebrengt;
3'-'.  aan de groep levensvoorwaarden oplegt die op haar gehele ofgedeeltelijke lichamelij-
ke vernietiging zun gericht;
4°. maatregelen neemt, welke tot doel hebben geboorten binnen de groep te voorkomen;
5°. kinderen van de groep gewelddadig overbrengt naar een andere groepwordt als schuldig aan genocide gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijkevan ten hoogste twintig jaren.

Art. 2 luidt:
Met gelijke straf, als gesteld op de in het voorgaande artikel bedoelde feiten, wordt

gestraft hij die opzettelijk toelaat dat een aan hem ondergeschikte een zodanig feit begaat.

Ook ten aanzien van deze delictenis doordewetvan 1971 verjaring onmogelijk
gemaakt, doordat art. 3 ('ten aanzien van de feiten, bedoeld in de artikelen 1 en 2,
zijn de artikelen 42 en 43 van het Wetboek van Strafrecht niet van toepassing') is
aangevuld met 'alsmede de artikelen 70 en 76'.

3.2 Buitenland

Als algemene opmerking voorafmoge dienen dat de meeste door mij onderzoch-
te buitenlandse wetboeken uitgaan van de gedachte die aan ons art. 91 Sr ten
grondslag ligt, dat wil zeggen dat de verjaringsregels algemene gelding hebben
waarop echter bij bijzondere wet inbreuk gemaakt kan worden, maar dat zij voor
de lagere wetgevers onaantastbaar zijn. Alleen in Denemarken huldigt men een
ander systeem waarop hierna nog zal worden ingegaan.

Deze regel geldt niet alleen voor de verjaringstermijnen, maar ook voor andere
in het kader van de verjaring geregelde onderwerpen zoals de aanvang, de
stuiting en de schorsing. Ook daarvan kan alleen bij bijzondere wet worden
afgeweken.

Wat de in de verschillende landen bestaande afwijkingen op het gebied van de
verjaringstermijnen betreft, kan het volgende worden opgemerkt.
In Frankrijk heeft men altijd als beginsel gehuldigd 'pas de crimes sont

imprescriptibles, si graves soient-ils', al kende men van oudsher enige uitzon-
deringen op deze regel en wel op het terrein van het militaire strafrecht (hetgeen,
zoals we hierboven reeds zagen, in Nederland tot  1886 ook het geval was).  Het
gaat hier om de delicten van de artt. 388-390 van de Code dejustice militaire, kort
samengevat neerkomend op desertie en dienstweigering in tijd van oorlog, welke
op grond van art. 115 lid 2 van die Code niet verjaren.

Een nieuwe uitzondering op de hoofdregel werd gecreBerd door de wet van 26
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december  1964 nr. 64-1326, inhoudende dat misdrijven tegen de menselijkheid
'sont imprescriptibles par leur nature'.

Voorts bestaat een aantal bijzondere wetten die afwijkende verjaringstermij-
nen kent. Meestal betekent dit dat de verjaringstermijn van een jaar bij overtre-
dingen wordt bekort. Zo kent art. 65 van de 'loi du 29 juillet 1881  sur la presse'
een verjaringstermijn van drie maanden voor alle persdelicten; art. 131 van de
Code Blectoral voorziet in een termijn van zes maanden bij een aantal strafbare
feiten die nauw samenhangen met verkiezingen en art.  11  van de 'loi du 30 juin
1881 sur les rtunions politiques' kent dezelfde termijn voor de in die wet
omschreven strafbare feiten.

Ook Belgi# kent tal van wetten die afwijkende verjaringstermijnen bevatten.
Zo kennen de Jachtwet, het Decreet van 20 juli  1830 op de pers en het Boswet-
boek een verjaringstermijn van drie maanden. Volgens het Veldwetboek verjaren
de daarin voorziene wanbedrijven in zes maanden. Een verjaringstermijn van vijf
jaar komt tenslotte voor in het Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en
de Zeevisserij.

Sedert de invoering in  1975 van het nieuwe Strafgesetzbuch waarbij de overtre-
dingen werden overgebracht naar het Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten, vormt
deze wet met haar eigen verjaringsregeling een soort Sonderregelung in het kader
van het West-Duitsland eveneens gehuldigde principe dat de verjaringsregels van
het StGB in beginsel algemeen werken, tenzij bij bijzondere wet afwijkende
voorzieningen zijn getroffen.

Het StGB bevat geen verjaringstermijnen voor volkerenmoord en moord om
de eenvoudige reden dat deze delicten onverjaarbaar zijn verklaard bij § 78 Abs.
2.

Ook kent men er enkele uitzonderingen op de gewone termijnen in bijzondere
wetten, bijv. de Arbeidswet.

Het feit dat de BRD een federale staat vormt, bestaande uit een aantal landen, brengt
specifieke problemen met zich bij de competentie tot wetgeving. Op het gebied van het
strafrecht betekent dit dat weliswaar de regel geldt 'Bundesrecht bricht Landesrecht',
maar dat daarmee nog niet is beslist of een dubbele regeling op hetzelfde onderwerp
betrekking heeft. Zo neemt men op het terrein van de persdelicten aan dat daarin ten dele
is voorzien door het StGB - voor welke delicten de verjaringsregels van het StGB gelden.
Andere delicten komen echter voor in de wetten van de verschillende landen. Men acht het
toelaatbaar dat de landen voor die delicten zelfstandige verjaringsregels in het leven
roepen op voorwaarde dat 'ihre Verknupfung mit einem ausserstrafrechtlichen Gebiet,
das in die Gesetzgebungskompetenz der Liinder fiillt, enger und stiirker ist als ihre
Verbindung zum allgemeinen Strafrecht' (Sch6nke-Schr6der, a.w. aant. 9 bij § 78). Op
grond van dit criterium kunnen korte verjaringsterrnunen (meestal zes maanden) bu dit
soort delicten bestaan in de wetten van diverse landen.

Ingevolge de Oostenrijkse regeling verjaren delicten waarvoor levenslange vrij-
heidsstraf kan worden opgelegd niet. Gelet op de betrekkelijke strafmaxima in
het bijzonder deel van het StGB, zijn daarom o.m. onverjaarbaar: volkeren-
moord, moord, kidnapping, zware roof, indien laatstgenoemde delicten de dood
van iemand tot gevolg hebben, brandstichting, gebruik van kernenergie of
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ioniserende stralen, luchtpiraterij, het in gevaar brengen van de veiligheid van
het luchtverkeer, indien ten gevolge van deze feiten een groot aantal mensen
wordt gedood. Wanneer echter na het plegen van deze delicten meer dan twintig
jaar is verstreken, kan weliswaar nog een strafvervolging worden ingesteld, doch
in plaats van levenslang kan dan alleen nog een tijdelijke vrijheidsstraf van
minimaal tien en maximaal twintig jaar worden opgelegd.33

De verjaring van feiten gepleegd door minderjarigen verloopt volgens dezel fde
regels als voor volwassenen gelden, aangezien § 11 Abs. 2 van het Jugendgerichts-
gesetz 1961 voorschrijft dat bij de berekening van de verjaring moet worden
uitgegaan van de strafzoals die op de feiten is gesteld en niet zoals die in concreto
kan worden opgelegd.

Een bijzondere termijnregeling ligt tenslotte besloten in § 32 van het Pressege-
setz 1922, waarin is bepaald  dat op feiten  bij  die wet strafbaar gesteld  en  met
maximaal vij f jaar vrijheidsstraf bedreigd, de verjaring intreedt wanneer sedert
de verspreiding van het drukwerk in het binnenland een jaar is verstreken zonder
dat een strafvervolging is ingesteld.

Het Engelse recht heeft zoals we in hoofdstuk 2 besproken hebben, geen bij de
wet geregeld verjaringssysteem. Algemene regels ontbreken in ieder geval. Opgrond van het adagium 'nullum tempus occurit regi' neemt men aan dat even-
tueel tijdsverloop nooit een verhindering kan en behoort te zijn voor de straf-
rechtelijke afwikkeling van een zaak.

Deze regel geldt in volle omvang voor feiten die naar common law strafbaar
ZUn.34

Bij wet kunnen en zijn echter uitzonderingen op deze ongeschreven regel
gemaakt. Daarbij moet worden onderscheiden of het gaat om indictable ojfences
waarbij in beginsel het Crown Court bevoegd is35. dan wei om summary olfences,
waarbij de Magistrates Courts in principe van de zaak kennis nemen. Ten
aanzien van laatstgenoemde feiten bepaalt de Magistrates' Courts Act 1980 dat
de zaak binnen zes maanden na het plegen van het feit aan de rechter moet
worden voorgelegd.36 Bij de indictable of'fences, in de regel de zwaardere feiten,
geldt geen bepaaide 'limitation of time' tenzij de wet daarin voorziet.

In dit verband kunnen de navolgende wetten worden genoemd:
-  de Treason Act 1695: 'treason', mits begaan op het grondgebied van Groot-Brittannie
en niet gericht tegen het staatshoofd, moet binnen drie jaar na het plegen van het feit
worden vervolgd.37
- de Unlawful Drilling Act verbiedt vervolging terzake van de krachtens deze wet
strafbare feiten, enigszins vergelijkbaar met datgene wat onze Wet op de Weerkorpsen
strafbaar stelt. na het verstrijken van zes kalendermaanden.38

33. §57 StGB.
34. Archbold: Pleading, evidence and practice in criminal cases, 44e ed. 1982,1-86, Harris: a.w. biz.
644.

35. Archbold: a.w. 2-26; Harris: a.w. blz. 644.
36. Archbold: a.w. 1-13.
37. Archbold, a.w. 1-93,21-5, Kenny, a.w. blz. 444; Harris, a.w. biz. 702.
38.  Archbold, a.w. 1-87, 21-159. In wetten van na 1850 betekent'maand' steeds'kalendermaand': zie
Interpretation Act 1978 Sched. 1.
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-  de  Perjury  Act  1911: het afleggen  van bepaalde soorten valse verklaringen dienen
binnen een bepaalde tijd te worden vervolgd; die termijn bedraagt bijv. 18 maanden als het
gaat om een verklaringdie ten doel hadeen huwelijk te sluiten buiten deeigen woonplaats.
welke termijn aanvangt met de sluiting van het huwelijk. Als het verklaringen betreft die
betrekking hebben op geboorten of overlijdensregisters, moet er binnen drie jaar na het
feit worden vervolgd. 39
-  de Representation of the People Act 1949 schrijft voor dat bij bedrog bij verkiezingen
etc. binnen een jaar na het feit een vervolging moet worden ingesteld, tenzij het feit heeft
geleid tot een onderzoek door de 'election commissioners'; in dat geval geldt een termijn
van drie maanden.40
-  de Obscene Publications Act 1959 bepaalt de termijn voor vervolging op twee jaar na
het begaan van het feit.41
- de Sexual Offences Act 1956 stelt straf op diverse soorten zedendelicten. Deze wet
bepaalt dat de vervolging moet plaats hebben binnen 12 maanden na het feit indien dit
bestaat in (een poging tot) het hebben van geslachtsgemeenschap met een meisje tussen de
13 en 16 jaar.42
-   De Sexual Offences Act 1967 schrijft een termijn voor vervolging voor van 12 maanden
als het delict bestaat uit een wettelijk verboden vorm van homoseksuele activiteit.43
-  de Theatres Act 1968 welke gericht is tegen de'presentation ofobscene performances of
plays' kent een termijn van twee jaar ter vervolging.44
-   De Trades Descriptions Act  1968 kent een variabele termijn: driejaar na het plegen van
het feit ofeen jaar na de ontdekking ervan kan geen vervolging meer worden aangespan-
nen. 45

-  de Marriage Act  1949 kent een termijn voor vervolging van drie jaar na het plegen van
het feit, hetwelk betrekking moet hebben op de geldigheid van de huwelijkssluiting of de
registratie daarvan.46
- de Customs and Excise Management Act 1979 voorziet een termijn van drie jaar bij
vervolging van belastingdelicten etc. gerekend vanaf het begaan van het feit.47

In Denemarken tenslotte geldt ten aanzien van de afwijkingen van de gewone
verjaringsregels een regiem dat op vele punten met dat van andere continentale
landen uit de pas loopt. Hierboven bevonden we reeds dat delicten waarop een
minimum gevangenisstrafvan meer dan een jaar en een maximum van meer dan
zes jaar van rechtswege niet verjaren, zij het dat na verloop van tien jaar een
besluit van de minister van justitie nodig is om te kunnen vervolgen. Sommige
delicten die wel voldoen aan genoemde criteria met betrekking tot strafminimum
en -maximum, zijn echter ook van verjaring uitgesloten, zoals de ambtsdelicten
en het verstrekken van onware gegevens over de financide positie van vennoot-
schappen (waardoor de prijzen van produkten en aandelen kunnen worden
beinvloed).48

39.  Kenny, a.w. blz. 444; Archbold, a.w. 24-77,24-78.
40. Archbold, a.w. 1-86, 27-144.
41. Idem, 27-68.
42.  Harris, a.w. biz. 444, Archbold, a.w. 1-88, 20-373.
43. Archbold, a.w. 1-94, 20-440.
44. Idem, 27-91.
45. Idem, 1-90.
46. Idem, 1-89,27-31.
47. Archbold, a.w. 1-92, 21-220.
48.  §92 nr. 3.
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Voor de feiten die na aftrek van voormelde categorieEn overblijven gelden de
verjaringsregels die in het algemeen deel van het strafwetboek zijn opgenomen
§§ 92-95), doch alleen voorzover zij  in het bijzonder deel zijn strafbaar gesteld.
Voor delicten in bijzondere wetten geldt de verjaringsregeling van het Wetboek
van Strafrecht niet, maar is de in die bijzondere wetten opgenomen verjarings-
voorziening van toepassing. De bijzondere wet kan natuurlijk ook de verjarings-voorschriften van het strafwetboek uitdrukkelijk van overeenkomstige toepas-
sing verklaren, gelijk bijv. het Wetboek van Militair Strafrecht doet.

Wanneer de bijzondere wet geen afzonderlijke regeling behelst, staat het
ingevolge § 92 nr.  3 ter beoordeling van de rechter of hij de verjaringsregels van
het Wetboek van Strafrecht wil toepassen ofniet. Bepaalde belastingdelicten zijn
echter op grond van deze bepaling aan verjaring onderhevig indien de betreffen-
de wet dat met zoveel woorden bepaalt; bij het ontbreken van speciale voorzie-
ningen zijn ook zij onverjaarbaar.

3.3 Het ontwerp-Beneluxverdrag

Hierboven hebben we geconstateerd dat art. 2 van de gemeenschappelijke
bepalingen, behorend bij het Beneluxverdrag, een vierdeling van de termijn vanverjaring voorstelt, variBrend van twee tot vijftien jaar. 49

Het verdrag zelf voorziet echter in mogelijkheden tot afwijking van deze
gemeenschappelijke regels.

Zo kan de nationale wet 'op grond van de bijzondere aard van het strafbare
feit' (art. 2) een verjaringstermijn van minder dan twee jaar vaststellen; voor-
waarde is wel dat die kortere termijn door stuiting tot minimaal twee jaar kan
worden verlengd, ingaande op de dag waarop het delict is gepleegd.

De memorie van toelichting merkt in dit verband op: 'Aangezien in Belgie en Luxemburg
voor bepaalde strafbare feiten verjaringstermijnen van minder dan 2 jaar bestaan, is het
niet gewenst iedere mogelijkheid om zodanige termijnen te voorzien uit te sluiten' (ad art.
2 van het verdrag). De Belgische en Luxemburgse regeling is echter anders: voor alle

overtredingen geldt daar een kortere termijn dan twee jaar, te weten een van zes maanden
in Belgi6 en een van een jaar in Luxemburg. Aangenomen moet worden dat het in
bedoeling van de opstellers van het ontwerp-verdrag heeft gelegen dat ook deze landen
hun verjaringstermijnen voor overtredingen, mits strafbaar met een vrijheidsstraf van
minder dan drie maanden,  tot twee jaar zullen optrekken; de voorziening van art.  2 van
het verdrag zou dan beperkt kunnen blijven tot de gevallen waarin de genoemde landen
thans een kortere dan de zojuist vermelde commune verjaringstermijnen kennen.

Bij een andere uitleg van art. 2 van het verdrag zouden Belgie en Luxemburg immers
alles bij het oude kunnen laten en zou er aldus van harmonisatie niet veel terecht komen.

Voorts bepaalt art. 3 van het verdrag dat de nationale wet een langere termijn
dan twee jaar mag vaststellen indien het feit dat ingevolge de hoofdregel na twee
jaar zou verjaren, samenhangt met een feit waarvoor een langere verjaringster-
mijn geldt.
49. Zie blz. 124.
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Blijkens de Memorie van Toelichting bij deze bepaling wenst men door deze voorziening
de in Luxemburg te dier zake bestaande regeling niet te frustreren.

Ook bepaalt art. 3 van het verdrag dat in gevallen die volgens de hoofdregel na
twee jaar verjaren, bij nationale wet een verjaringstermijn van vijf jaar kan
worden voorgeschreven; voorwaarde is wel dat het daarbij moet gaan om een
strafbaar feit dat naar Nederlands recht een misdrijf oplevert, maar dat niet met
vrijheidsstraf is bedreigd.

Onder dezelfde condities kunnen Belgit en Luxemburg van de gemeenschappeluke
bepalingen afwijken, indien het strafbaar feit naar hun recht een 'ddlit' oplevert.

Ter motivering van deze bepaling merken de ontwerpers op dat een bepaaid feit zo'n
ernstige inbreuk opde rechtorde kan vormen dat hetdoorde nationale wet alseen misdrij f
resp. een ddlit/wanbedrijf wordt aangemerkt, zonder dat daartegen overigens een vrij-
heidsstraf is bedreigd.

'Een verjaringstermijn van langer dan 2jaar kan dan ook voor deze feiten passend zijn',
aldus de memorie van toelichting bij art. 3 van het verdrag.

Veel misdrijven waarop geen vrijheidsstraf is gesteld, kent de Nederlandse wet overi-
gens niet; tEr adstructie kan worden gewezen op art. 347 en 378 Sr.

Teneinde tegemoet te komen aan de in Nederland bestaande situatie waarin voor
minderjarigen kortere verjaringstermijnen gelden dan voor volwassenen (art. 70
lid 2 Sr), bepaalt art. 4 van het verdrag dat de nationale wet te hunnen aanzien
kortere termijnen kan voorschrijven dan die van de gemeenschappelijke rege-
ling.

Zie in dit verband de Memorie van Toelichting bij genoemd verdragsartikel, waaruit ook
blijkt dat deze voorziening voor Belgi8 en Luxemburg minder klemmend is omdat daar de
bijzondere regels voor jeugdige delinquenten geacht worden geen deel uit te maken van
het strafrecht.
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HOOFDSTUK 5

Aanvang

1. HOOFDREGEL

1.1 Nederland

1.1.1 Art. 71 van het Wetboek van Strafrecht

Art. 71 Sr stelt voorop dat de termijn van verjaring aanvangt op de dag na die
waarop het feit is gepleegd. Op grond daarvan treedt de verjaring derhalve in na
het verstrijken van de laatste dag van de verjaringstermijn, welke begint te lopen
om 0.00 uur na het plegen van het delict.1

Is de verjaringstermijn in jaren uitgedrukt, dan is de verjaring voltooid aan het
einde van de laatste dag (om 24.00 uur) van het laatste jaar. Loopt de verjaring in
maanden - hetgeen bij strafrechtelijk minderjarigen het geval is - dan moet m.i.
worden gerekend in kalendermaanden. Het in art. 88 Sr vervatte voorschrift dat
onder maand wordt verstaan de tijd van 30 dagen, moet hier namelijk buiten
toepassing blijven, aangezien we in dit geval louter gemakshalve de oorspronke-
lijke, in jaren uitgedrukte verjaringstermijn omzetten in een van maanden. Op de
uitkomst daarvan is, dunkt mij, de fictie van art. 88 niet toepasselijk.

1.1.2  Wetsgeschiedenis

Onder het regiem  van het Wetboek van Strafvordering  van  1838  gold  iets
dergelijks als thans, zij het dat toen beslissend was'het oogenblik dat het misdrijf
bedreven is'. Daarmee sloot het wetboek aan op de tot dan van kracht zijnde
Code d'instruction criminelle. In dit opzicht weken beide wetboeken af van
vroegere Franse wetgeving die het tijdstip van de ontdekking van het feit als
aanvangstijdstip van de verjaring nam.

De bezwaren tegen de oude Franse regeling waren, dat zij een sanctie stelde op het
stilzitten van de opsporende en vervolgende instanties, hetgeen men als uitgangspunt bij
de verjaring onjuist achtte. Voorts kwam als praktisch bezwaar daar nog bij dat het veel
moeilijker zou zijn om het juiste ogenblik vast te stellen waarop het feit 'ttait connue et/ou
Itgalement constatee' dan het moment waarop het was begaan.

1.  Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant.  I  bij art. 71. Illustratief is HR 9 oktober 1973 DD
73.167: de feiten waren begaan  op 28 februari 1970, stuiting der verjaring door middel  van  de
betekening der dagvaarding vond plaats op de laatste dag van de verjaringstermijn, te weten 29
februari 1972.
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Daarmee werd ook het adagium 'contra agere non valentem non currit praescriptio'
waarop het oude Franse recht gebaseerd was, in zekere zin afgezworen.

De berekeningswijze van het Wetboek van Strafvordering van  1838 en van deCode wordt wel de 'computatio naturalis' (natuurlijke berekening) genoemd,omdat zij aanknoopt bij het feit zelf. Dit in tegenstelling tot de 'computatio
civilis' waarvoor onze wetgever in 1881 heeft gekozen, op grond waarvan tussen
het tijdstip van het feit en 0.00 uur daaropvolgend de verjaring niet loopt. Het
argument van de wetgever om van het oude stelsel af te wijken was, dat dit
noopte tot de berekening van de verjaringstermijn in uren, hetgeen'zeker minderwenschelijk is te achten'.2

1.2 Buitenland

De Franse Code de procedure ptnale houdt nog steeds vast aan het uitgangspuntdat de Code d'instruction criminelle ook kende, namelijk de berekening van de
verjaring vanaf het begaan van het feit; art. 7 CPP spreekt namelijk over 'A
compter du jour 00 le crime a tta commis'. Desondanks neemt men in de
literatuur en de rechtspraak algemeen aan dat de dag waarop het feit is gepleegdniet meetelt, welke stand van zaken men uitdrukt in 'dies a quo non computaturin termino'. De verjaring is eerst voltooid als de laatste dag van de volle termijn is
verstreken ('dies ad quem').3 De termijn zelf wordt berekend in maanden of
jaren, alles overeenkomstig de kalender.

Dit laatste geldt ook in Belgm. Voorts bepaalt art. 23 van de VoorafgaandeTitel van het Wetboek van Strafvordering dat de dag waarop het misdrijf isgepleegd, in de termijn van de verjaring is begrepen. Overeenkomstig dit wette-
lijk voorschrift nemen de schrijvers en de rechtspraak aan, dat de datum van hetfeit (dies a quo) tot de verjaringstermijn gerekend moet worden maar de dag
waarop de verjaring bereikt is (dies ad quem) niet. Als bijv. een misdaad wordtgepledgd op 1 januari 1986 om 22.00 uur, verstrijkt de verjaringstermijn van tienjaar op 31 december 1995 om 24.00 uur of 1 januari 1996 om 0.00 uur.4

In de Bondsrepubliek Duitsland (§78a StGB) en in Oostenrijk  (§ 57 Abs. 2
StGB) is net als in Belgie de dag waarop het delict is begaan in de verjaringster-
mijn begrepen. 5

Ook naar Deens recht (art. 94 lid 1  strafwetboek) begint de verjaring direct nahet plegen van het feit te lopen.

1.3 Het ontwerp-Beneluxverdrag

Ingevolge art. 4 van de gemeenschappelijke bepalingen van het verdrag neemt de
verjaring een aanvang op de dag waarop het strafbaar feit is gepleegd. Ter
2. H.J. Smidt: a.w. deel I biz. 512.
3. Zie bjjv. Stefani-Levasseur: a.w. biz. 126.
4. Vgl. D'Haenens: a.w. blz. 131.
5. Zie o.m. Leipziger Kommentar: a.w. aant. 19 bij §67.
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verduidelijking wordt daaraan nog toegevoegd dat deze dag in de verjaringster-
mijn is begrepen. In dit opzicht volgt het verdrag derhalve het Belgische (en
Luxemburgse) stelsel.

Ook op deze manier wordt voorkomen dat de verjaring'bij uren' gerekend zou
moeten worden, hetgeen blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van art.
71 Sr het grootste bezwaar was tegen de computatio naturalis. Het gevolg van de
voorgestelde bepaling is weI dat naar de letter gezien een feit al aan het verjaren is
voordat het is begaan.

2. BIJZONDERHEDEN

2.1 Diverse soorten van strafbare feiten

2.1.1 Nederland

2.1.1.1 Wetsgeschiedenis

Art. 71 Sr bepaalt dat de verjaring een aanvang neemt daags na het plegen van
hetfeit. Dit woordgebruik wijkt af van dat van de commissie-De Wal en van het
Oorspronkelijk Regeringsontwerp, die het woord daad bezigden.

De commissie-De WaI heeft weloverwogen gekozen voor het gebruik van dit woord, zoals
uit het navolgende moge blijken.

Aanvankelijk besloot de commissie om afzonderlijke voorzieningen te treffen voor
uoortdurende misdrijuen, waar de verjaringstermijn aanvangt wanneer de voortduring van
de wederrechtelijke toestand niet meer aanhoudt, voor Doortgezette misdruven waar de
verjaring voor elk feit afzonderlijk wordt berekend ('immers het onderzoek naar de
verjaring heeft plaats v66r men weet of het feit een misdrijf is en of er een voortgezetmisdrijf is, terwijl daarenboven de leer van (het) voortgezet misdrij f is ingevoerd in het
belang van den beklaagde en dus bij de verjaring niet in zijn nadeel mag worden
toegepast') en voor gewoonte-misdrilven, waar hetzelfde beginsel geldt (Notulen, deel I
biz. 108). De hieruit voortvloeiende eerste redactie van het latere art. 71 Sr luidt - voor
zover te dezen van belang - als volgt: 'De termijn van verjaring vangt aan den dag na dien
waarop het misdrijfgepleegd is. Bij voortdurende misdrijven vangt de termijn aan, zoodra
de strafbare toestand is opgehouden. Bij voortgezette en gewoontemisdrijven wordt de
verjaring voor elke strafbare daad afzonderlijk berekend'. (Bijlage 54: art. 4).

Bij de bespreking van deze conceptbepaling, vond men dat het voorschrift aangaande
de voortdurende misdrijven kon vervallen, zonder dat van bijzondere redenen daarvoor
blijkt. Hetzelfde lot was de afzonderlijke aanvang der verjaring bij de voortgezette en
gewoontemisdrijven beschoren, al verzette De Wai zich aanvankelijk daartegen; hij wilde
namelijk op dit punt de rechtspraak afsnijden die aanknoopte bij de Fransejurisprudentie
die aannam dat zolang het laatste feit niet is verjaard, er ook geen verjaring van de vroeger
gepleegde feiten bestaat. De overige leden brachten daar tegen in dat de duur van de
verjaringstermijnen zodanig is dat deze casuspositie zich bijna niet kan voordoen. De Wai
stemde hierop in met schrapping van bedoelde uitzondering mits in de aanhef van het
artikel 'misdrijf zou worden vervangen door'feit', hetgeen zijns inziens nodig was, 'daar
niet de qualificatifn maar de feiten verjaren'.
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Aldus werd aanvankelijk besloten (Notulen deel II biz. 116). Later kwam de kwestie
opnieuw aan de orde naar aanleiding van de opmerking van De Pinto 'dat men bij
gewoonte-misdrijven voor elk feit eenen afzonderlijken verjaringstermijn heeft gewild en
daarom niet van 'strafbaar feit' spreekt maar van 'feit'. Is echter deze opvatting niet
eenigszins bedenkelijk bij delicta repentina waarvan het gevolg eerst later intreedt? Na
wisseling van gedachten beantwoordt de Commissie, ofschoon bij den heer de Pinto met
een beroep op Berner (Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 1868 -noot vD) en andere
schrijvers twijfel blijft bestaan, deze vraag in ontkennenden zin, overeenkomstig de
beschouwing van den heer Modderman die zegt dat bv bij het in het water werpen van
iemand die later aan de gevolgen daarvan sterft, het feit aan 's regters oordeel te
onderwerpen aanwezig is op het oogenblik dat de persoon in het water geworpen wordt en
alleen de qualificatie nog in suspenso is. Van dit oogenblik en niet van het tijdstip van den
dood moet de verjaring beginnen te loopen. In verband daarmee wordt het woord 'feit'
veranderd in 'daad', dat eene meer beperkte beteekenis heeft. Daad is de handeling
waardoor het feit (dat alle elementen omvat) in het leven treedt'. (Notulen deel IV biz.
361).

De Memorie van Toelichting bij het ORO sluit bij deze gedachtenwisseling van
de commissie aan, waar zij stelt dat met opzet het woord 'daad' is gebruikt in
plaats van'strafbaar feit', daar uit eerstgenoemde uitdrukking blijkt,'dat zoowel
bij voortgezette misdrijven waarbij elk feit op zich zelf strafbaar is, als bij
gewoontemisdrijven waarbij tot de strafbaarheid eene reeks van feiten wordt
vereischt, geene daad of handeling, op zich zelve of alleen in verband met andere
strafbaar, grond tot vervolging kan opleveren, als sedert zij gepleegd is de termijn
van verjaring is verstreken. Ook bij delicta repentina komt het alleen aan op het
tijdstip der gepleegde daad, niet op het tijdstip waarop het gevolg is ingetreden
waardoor het misdrijf werd voltooid'.°

Verder verwijst de Memorie van Toelichting nog naar § 67  van het toenmalige Duitse
wetboek, dat bepaalde dat de verjaring intrad na het feitelijk handelen van de dader
ongeacht het tijdstip van het intreden van het gevolg. Voorts heeft men zich er uitdrukke-
lijk rekenschap van gegeven dat in geval van een klachtdelict de verjaring weleens voltooid
zou kunnen zijn terzake van het gepleegde feit, voordat de klacht zou zijn ingediend en
daarmee de mogelijkheid tot vervolging zou zijn geopend.

Daarbij heeft men onder ogen gezien dat de verschillende uitgangspunten van de
verjaring (te weten: aanvang na hetplegen van het delict) en het klachtsysteem (nameluk:
indiening der klacht binnen een bepaalde tijd nadat de tot klacht gerechtigde kennis heeft
bekomen van het gepleegdefeit) weleens tot moeilijkheden aanleiding zou kunnen geven.
Mede om deze reden heeft men dan ook de aanvankelijk voorgestelde verjaringstermijn
van zes maanden bij drukpersdelicten gewijzigd in een jaar. Niettemin heeft men geen
aanleiding gevonden om op het stuk der verjaring verdere voorzieningen te trefTen die een
eventuele ongewenste uitkomst zouden verhinderen.

Zo heeft men ook niet willen weten van de mogelijkheid om de klacht als stuitingsdaad
te laten fungeren. Expliciet wijst de Memorie van Toelichting dit af, daaraan toevoegend
dat dit ook geldt voor de last die ingevolge de Wet op de ministeriEle verantwoordelijkheid
moet zijn gegeven alvorens tot de in die wet bedoelde vervolging mag worden overgegaan;
als bijkomend argument noemt de Memorie van Toelichting nog dat de verjaringstermijn

6. H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 512.
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terzake van de daar bedoelde misdrijven van vijf op zes jaar is gebracht, zodat aan een
afwijkende regel daarom al minder behoefte is (zie H.J. Smidt, a.w. deel 1, biz. 498,499,
512,515,516).

In het bij het parlement ingediende Gewijzigd Ontwerp staat echter het woord
'feit' in plaats van 'daad', terwijl de bijbehorende Memorie van
Toelichting - geschreven voor het ORO - de hierboven weergegeven argumen-
tatie geeft voor de juistheid van het gebruik van het begrip 'daad' in plaats van
het onjuist geachte woord 'feit'! Uit niets blijkt wat de reden voor deze verande-
ring is geweest. Het lijkt mij echter aannemelijk dat men - zonder wijziging van
bedoeling omtrent hetgeen men wilde neerleggen in de wet - de onzekerheid
heeft willen wegnemen welke uit het gebruik van het woord 'daad' zou kunnen
voortvloeien met betrekking tot strafbare nalatigheden. 7 Onder daad is immers
bezwaarlijk ook een verzuim te verstaan; het woord 'feit' is in zoverre beter,
immers neutraler, aangezien daaronder - zoals elders in de Memorie van Toe-
lichting  valt te lezen - zowel handeling als verzuim  is te verstaan. 8

2.1.1.2 Het begrip 'feit'

Het gebruik van het eenvoudige woordfeit in art. 71 Sr betekent echter niet dat
de toepassing van dat artikel is vergemakkelijkt. Bij de vaststelling van het
aanvangspunt van de verjaring zal immers eerst moeten worden bepaald op welk
tijdstip'het feit' is begaan. De eerste vraag die daarbij rijst, is of beslissend is het
moment van het handelen of nalaten van de dader dan weI het ogenblik waarop
de delictsomschrijving is vervuld. In dit verband kan onder meer worden gedacht
aan de delicten die een bepaald gevolg eisen wil er van strafbaarheid sprake
kunnen zijn, bijv. doodslag. Is in een dergelijk geval het feitelijk handelen van de
dader of het moment waarop de dood intrad, het beginpunt van de verjaring?
Pompeg merkt in dit kader op dat de tijd van het delict in het algemeen is de tijd
van het persoonlijk handelen, dus niet de tijd der werking van het instrument of
die van het gevolg. Wel is hij van oordeel dat deze beperking bij de berekening
van de verjaring niet doelmatig is, omdat het redelijk lijkt de verjaring niet te
doen intreden v66r de feitelijke mogelijkheid der vervolging, dus v66r het
ogenblik waarop het feit in de regel bekend kan zijn, terwijl dit ogenblik vaak pas
aanbreekt met de werking van het instrument of het intreden van het gevolg.
Niettemin vindt hij dat de aanvang van de verjaring toch behoort te liggen bij het
persoonlijk handelen. De argumenten hiervoor zijn dat dit niet op praktische
bezwaren hoeft te stuiten omdat de verjaringstermijnen betrekkelijk lang zijn, en
dat art. 71 Sr ook geldt voor misdrijven in pogingsvorm, waar vaak niet mdtr dan
het persoonlijk handelen aanwezig is.

Aan Pompe kan worden toegegeven dat de Nederlandse verjaringstermijnen
meestal lang genoeg zullen blijken te zijn om het vervolgingsrecht te laten

7. Aldus Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 1 bij art. 71; Van Hamel-Van Duck: a.w. blz.
596.

8. H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 60.
9. A.w. biz. 562.
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voortbestaan, ongeacht welk aanknopingspunt men neemt voor de aanvang van
de verjaring. Maar er kunnen zich uitzonderingen voordoen. Als voorbeeld
moge hier worden genoemd de instorting van een gebouw ten gevolge van
constructiefouten op een tijdstip waarop de verjaringstermijn van zes jaar
(aannemende dat i.c. art. 171 Sr van toepassing is) is verstreken en waarbij een
aantal mensen omkomt. Een bredere uiteenzetting van de aan de orde zijnde
problematiek lijkt dan ook niet misplaatst. Daarbij zal worden aangesloten bij
de in de literatuur aanvaarde onderscheidingen der strafbare feiten, aangezien
die in dit opzicht het meest verhelderend zijn.

Als waarschuwing moge dienen dat met de vaststelling dat een bepaald type delicten een
vast, bij die categorie horend aanvangscriterium voor de verjaring heeft, niet alle proble-
men de wereld uit zijn.

Vraag twee is namelijk in welke delictscategorie een bepaald strafbaar feit thuis hoort.
Men vergelijke in dit opzichtmaareens HR 27juni 1904 W. 8096, waarde Raad in het niet
doen van aangifte voor de hondenbelasting een voortdurend delict zag met de kantteke-
ningen van Simons in W. 8099 die het feit als een omissiedelict beschouwde. De Kanton-
rechter te Appingedam (28 januari  1926 NJ  1926 biz. 1166) vatte het niet voldoen aan een
aanschrijving van het Hoofd der Arbeidsinspectie op als een omissiedelict terwul de
Rechtbank Groningen  (6 mei  1926 NJ  1926  blz.  1166) er een voortdurende overtreding
van de algemene maatregel van bestuur ex art. 7 van de Veiligheidwet in zag. Ook kan in
dit verband worden gewezen op HR 20januari 1930 NJ 1930 blz. 316 nt T, waarin de HR
in het souteneurschap (art. 432 Sr) een aflopend delict zag, terwijl het voor de AG Berger
een voortdurende overtreding was.

Andere rechterlijke beslissingen waarin de aard van het delict een grote rol speelde bij
de beantwoording van de vraag wanneer de verjaring was begonnen te lopen zijn:
Kantonrechter 's-Gravenhage augustus  1855 W.  1676 (het brengen van een riool op het
stadswater is geen voortdurend delict); Rechtbank Rotterdam (civiele kamer) 15 decem-
ber 1919 NJ 1920 blz. 785 (oneigenlijk omissiedelict in verband met art. 1416 BW);
Kantonrechter Terneuzen 18 november  1921  NJ  1922 biz.  829 (bij  het niet plakken van
rentezegels gaat de verjaring in na de dag waarop uiterlijk de zegel had behoren te zijn
geplakt); Hooggerechtshof Batavia 12 mei 1936 (Indisch Tijdschrift v.h. Recht 147 blz.
483 (de verjaring vangt aan daags na afloop van de termijn van aanmelding voor de
dienstplicht).

Opmerkelijk is nog HR 25 oktober 1949 NJ 1950 nr. 226, waarin de Raad een uitleg gaf
aan art. 17 BBA in verband met de berekening van een gemiddeld uurloon over een
bepaalde periode, daarbij overwegende 'dat dan ook de betrokken voorschriften, willen
zij tot een doelmatige toepassing leiden - waarbij is te denken aan den aanvang van den
verjaringstermijn - , wei aldus moeten worden verstaan dat, wanneer het over een periode
als voormeld berekend gemiddeld uurinkomen van den werknemer het ten zijnen aanzien
maximaal toegelaten gemiddeld uurinkomen overschrijdt, slechts en overtreding is
begaan, en wel op het tijdstip dat de bewuste periode een einde neemt'

Uit de hier opgesomde uitspraken blijkt dat het antwoord op de vraag onder welke
delictscategorie een bepaald strafbaar feit moest worden gerubriceerd, van groot zo niet
doorslaggevend belang bleek te zon voor het al dan niet verjaard zijn van het feit.

Doch ook in ander opzicht kan de discussie over de aard van een strafbaar feit van
belang zijn. Hierna zullen we namelijk nog zien dat bij de vaststelling van het Wetboek van
Militair Strafrecht in  1903 de meningsverschillen over de vraag of desertie een voortdu-
rend dan wel een aflopend delict vormt, bepalend waren voor de uiteindelijke wetstekst
die de aanvang der verjaring van dat delict regelt.
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De eerste voor de verjaring belangrijkste indeling is die tussen ogenblikkelijke of
aflopende delicten enerzijds en voortdurende delicten anderzijds.

Voortdurende delicten zijn strafbare feiten die bestaan in het doen voortduren
van een door de wet verboden toestand. Het voortdurend delict neemt eerst een
einde op het moment waarop aan de verboden toestand een einde wordt ge-
maakt; tot dat ogenblik wordt het feit nog gepleegd. Ofeen feit tot deze categorie
behoort, hangt af van de wettelijke omschrijving. Men neemt aan dat het
voorhanden ofaanwezig hebben van bepaalde stoffen ofgoederen (als bedoeld in
bijv. de Vuurwapenwet 1919, de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, art. 214 en 233
Sr.), het wederrechtelijk iemand van zijn vrijheid beroofd houden (art. 282 Sr),
het niet doen van aangifte van een geboorte (art. 448 Sr) voortdurende delicten
opleveren.

Het opmerkelijke van laatstgenoemd strafbaar feit ligt in de omstandigheid dat art. 18 BW
enige dagen respijt geeft voor het doen van aangifte. Eerst na het verstrijken daarvan
treedt de strafbaarheid in en weI van het voortdurende delict van het ingebreke zijn van het
doen der verplichte aangifte (Zo ook Hazewinkel-Suringa/Remmelink, a.w. biz. 85). lets
soortgelijks speelt ook in HR 16 december 1975 NJ 1976 nr. 254 waar aan de orde was de
herbeplantingsplicht die art. 3 lid 1 Boswet aan de eigenaar van de grond oplegt waaraan
voldaan moet worden binnen drie jaar na de velling of het tenietgaan van de houtopstand,
ingevolge voormeld arrest is de eigenaar na die drie jaar in overtreding en blijft hij in
overtreding zolang de voorgeschreven herbeplanting niet is geschied. In dezelfde zin ook
HR 30 september 1980 DD 81.006.

In dezelfde geest oordeelde de HR in zijn arrest van 27 juni  1904 W. 8096, waarin werd
beslist dat overtreding van de verordening op de hondenbelasting van de gemeente Tiel
eerst plaats vond na het verstrijken van de periode van 30 dagen die de verordening
noemde als tijdvak waarin men aangifte moest doen nadat men een hond was gaan
houden; volgens de HR duurde deze overtreding voort zolang de voorgeschreven aangifte
kon en plichtmatig moest worden verricht.

Gelijke beslissing en argumentatie treffen we ook aan in HR 17 april 1939 NJ 1939 nr. 690
waarin werd beslist dat de termijn van een week die de Handelsregisterwet gunt om
aangifte te doen van de vestiging van een zaak, tot gevolg heeft 'dat de tot het doen der
opgaafverplichte eerst na verloop van dien termijn in overtreding is; dat deze dus, ook na
verloop van dien termijn de opgaaf nalatende, het voorschrift blijft overtreden, en die
overtreding voortduurt zoolang de voorgeschreven opgaaf niet is geschied'. (Vgl. ook HR
7 mei 1923 NJ 1923 blz. 932, waar dezelfde kwestie aan de orde was maar nu vanuit de
invalshoek van het ne bis in idem terzake van een vervolging van de voortdurende
overtreding van dit voorschrift, terwijl er eerder al een veroordeling was gevallen).

Zie ook nog HR 30 oktober 1899 W. 7353 waarin de HR uitmaakte dat bij niet naleving
van het voorschrift van de plaatselijke verordening op de tapperijen, koffiehuizen en
logementen van de gemeente Utrecht om van de oprichting, overneming, verplaatsing etc.
binnen acht dagen aangifte te doen, de overtreding voortduurt zolang geen einde is
gemaakt aan de verboden toestand.
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Bij de voortdurende delicten treedt de verjaring eerst in daags na beeindiging van
de verboden toestand, omdat de dader geacht wordt tot zolang het betreffende
wettelijke voorschrift te overtreden. Anders gezegd: tot dat tijdstip wordt het feit
gepleegd in de zin van art. 71 Sr.

Dit betekent tegelijkertijd dat een voortdurend delict waaraan geen einde
wordt gemaakt (bijv. wanneer de dader weigerachtig blijft een op hem rustende
wettelijke verplichting na te komen), nimmer verjaart, daar in zulk een geval de
verjaring geen aanvang kan nemen. Dit houdt tevens in dat wanneer de dader
wordt vervolgd terzake van een voortdurend delict dat nog geen einde heeft
genomen, de vervolging de verjaring niet stuit, daar stuiting eerst mogelijk is als
de verjaring al loopt.

Men zie in dit verband HR 26 juni 1905 W. 8257. In dat arrest nam de HR aan dat degene
op wie ingevolge art. 32 van de Ongevallenwet de plicht rust om aangifte te doen van de
uitoefening van een bedrij f teneinde alsdus de verzekeringsplicht voor het in dienst zijnde
personeel te kunnen vaststellen, in overtreding is na het verstrijken van de termijn die
gesteld is voor het doen van deze aangifte. I.c. had de Kantonrechter het Openbaar
Ministerie niet-ontvankelijk verklaard omdat het feit verjaard was; naar zijn oordeel was
het feit gepleegd op 31  mei  1902 toen de aangiftetermijn was verstreken, en was het met
ingang  van   1  juni 1903 verjaard, na ommekomst derhalve  van de destijds geldende
verjaringstermijn van een jaar bij overtredingen.

De HR casseerde deze beslissing onder overweging,'dat derhalve waar aan gerequireer-
de was ten laste gelegd een overtreding vanaf 31  mei  1903  tot  op 12 november  1904
voortdurend gepleegd, het recht tot strafvordering te dier zake niet door verjaring kon
zijn vervallen, vermits ingevolge art. 71 Sr de termijn van verjaring eerst begint te loopen
vanafden dag na dien waarop het feit is gepleegd, alzoo eerst vanaf den dag dat het plegen
dezer overtreding tot het verledene behoort'.

Dat bij voortdurende delicten de verjaring pas een aanvang neemt bij het
betindigen van de verboden toestand of dat zij  in het geheel niet verjaren indien
aan de verboden toestand geen einde wordt gemaakt, stemt, dunkt mij, overeen
met de argumentatie die voor de verjaring gehanteerd wordt. Bewijsverzwakking
en het in de vergetelheid raken van het delict zijn immers omstandigheden die pas
opgeld doen wanneer het feit zelf geen actualiteitswaarde meer heeft. Dit is nu bij
voortdurende delicten niet het geval, zodat daar de late aanvang of het geheel
niet gaan lopen van de verjaring alleszins verdedigbaar voorkomt.

Uitdrukkelijk zij er nogeens op gewezen dat het kenmerk van het voortdurend
delict ligt in het gegeven dat het voortbestaan van de door de wet verboden
toestand of het niet voldoen aan de opgelegde verplichting, uiteindelijk slechts
Bln strafbaar feit oplevert. Voor de verjaring houdt dit in dat het vervolgings-
recht blijft bestaan terzake van de gehele periode waarover het delict zich
uitspreidt, mits ten tijde van de be8indiging ofhet voldoen aan de verplichting de
verjaring nog niet is ingetreden. Dit stemt ook overeen met de bedoeling van de
opstellers van het Wetboek van Strafrecht.

Met dit uitgangspunt strookt niet het arrest van de civiele kamer van de HR
van 15 februari 1952 NJ 1952 nr. 251 nt BVAR, waarin bij een voortdurend delict
de partitle niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie werd gebil-
lijkt.
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift De verjaring van het recht tot strafrordering van
A.J.A. van Dorst

1. Een beroep op het ontbreken van de materiele wederrechtelijkheid kan
nimmer gehonoreerd worden in verband met het verbod van art. 11 AB tot
beoordeling van de innerlijke waarde of billijkheid der wet.

2.  In de discussie of in een bepaald geval een strafbepaling ruim of eng behoort
te worden uitgelegd, wordt in de regel te weinig aandacht besteed aan de
vraag of de betreffende gedraging nog door een andere - meer voor de hand
liggende - strafbepaling wordt bestreken.

3. Buitenwettelijke experimenten met straffen zoals thans met de dienstverle-
ning, zijn in strijd met het (strafrechtelijke) legaliteitsbeginsel.

4. Het vereiste dat de inbeslaggenomen goederen aan de dader of verdachte
toebehoren, stelt een onnodige beperking aan het bereik van art. 36d Sr.

5.  De liberaliteit die de rechtspraak en in het bijzonder de Hoge Raad toont bij
de toepassing van vormvoorschriften, werkt slecht procederen in de hand.

6.  In zijn (niet gepubliceerde) beschikking van  19 juni 1984 waarin is overwo-
gen dat de beraadslaging over de beslissing mag plaatsvinden v66r het
onderzoek in raadkamer, heeft het Hof 's-Gravenhage ten onrechte geen
acht geslagen op de beginselen van een behoorlijke procesvoering.

7. Indien de telastelegging in een of meer onderdelen niet voldoet aan de
vereisten van art. 261 Sv, behoort de dagvaarding ter zake van het gehele feit
nietig te worden verklaard, aangezien een partiale nietigverklaring tot onge-
wenste gevolgen kan leiden in verband met het bepaalde in art. 68 Sr.

8.  Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding c.q. de kennisgeving van verdere
vervolging behoort te worden afgeschaft.

9. Het oordeel van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State d.d. 15
oktober 1982 AB 1983 nr. 87 dat het een beginsel van behoorlijk administra-
tief procesrecht is, dat wanneer bezwaren tegen een besluit worden gericht
aan een orgaan van een openbaar lichaam waarvan een ander orgaan
bevoegd is ter zake te beslissen, het ontvangende orgaan het geschrift in
handen stelt van het bevoegde orgaan, stemt overeen met hetgeen in de
strafrechtspraak wordt aangenomen ten aanzien van het niet op de juiste
wijze aanwenden van rechtsmiddelen door de verdachte.

10. Het algemene criterium voor wraking van de rechter in art. 516 Sv ware te
vervangen door een limitatieve opsomming van wrakingsgronden, zoals in
art. 30 BRv.

11. De huidige regeling der cassatie ware te vervangen door een stelsel waarin
enerzijds de lagere rechter een praejudiciBle beslissing kan vragen aan de
Hoge Raad en anderzijds partijen verlof van de Hoge Raad behoeven om het
geding in cassatie te voeren.

12. Het voorschrift van art. 5a van Reglement I bij de Wet RO, inhoudende dat
de gerechtsauditeurs - en derhalve ook zij die als zodanig aan de Hoge Raad
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of de Gerechtshoven zijn toegevoegd - de eed dienen af te leggen in handen
van de Rechtbank, is onpraktisch.

13.   De regeling van Reglement I bij de Wet RO, inhoudende dat de leden van alle
enkelvoudige kamers bij de Rechtbanken en de Hoven worden aangewezen
bij Koninklijk Besluit, met uitzondering van de leden van de enkelvoudige
strafkamers wier aanwijzing bij besluit van de Minister van Justitie ge-
schiedt, geeft blijk van depreciatie van het strafrecht.

14. Het tot onbevredigende situaties leidende voorschrift van art. 38 lid 2 der
Uitleveringswet dat de opgeeiste persoon op de vordering tot verlenging van
de uitleveringsdetentie moet worden gehoord, ware te vervangen door een
met het Wetboek van Strafvordering overeenstemmende bepaling dat de
opgetiste persoon in de gelegenheid wordt gesteld op die vordering te
worden gehoord.

15.  In  HR 2 december  1983  NJ  1984  nr. 306 wordt ten onrechte een beroep
gedaan op art. 5 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden ter motivering van het oordeel dat
bij de beslissing over de verlenging van de inbewaringstelling als bedoeld in
de Faillissementswet een afweging dient te worden gemaakt van het recht op
persoonlijke vrijheid van de gefailleerde enerzijds tegen de bij de inbewaring-
stelling betrokken belangen anderzijds.

16.  Verkiezing van de leden van het Openbaar Ministerie vormt een deugdelijker
waarborg voor de legitimiteit van hun beleid dan benoeming.

17. Het gebruik van begrijpelijk Nederlands bij, alsmede uniformering van de
benaming van rechterlijke ambtenaren en colleges, processtukken, proces-
partijen etc. kan bijdragen tot een beter begrip van de rechtspleging.

18. Het gebruik dat de echtgenote van de regerende Koning de titel Koningin
draagt, terwijl de echtgenoot van de regerende Koningin slechts de - bij
Koninklijk Besluit uitdrukkelijk te verlenen - titel van Prins mag voeren, is
in strijd met de gelijkgerechtigdheid van mannen en vrouwen.

19. De artt. 447-448 BRv, onder meer verbiedende de beslaglegging 'op eene
koe, of twee zwijnen, of twee geiten of vier schapen, ter keuze van dengenen
tegen wie het beslag gedaan wordt, met het benoodigde stroo en voeder voor
dat vee gedurende eene maand', dienen te worden vervangen door bepalin-
gen welke zijn geEnt op de regelingen inzake de sociale minima.

20.  Bij zijn komende bezoek zal de paus op grond van het meerderheidsbeginsel
Nederlands met een zachte 'g' dienen te spreken.



Aan de orde was de overtreding van art. 5 van de Wet op het Notarisambt, hetwelk de
notaris verplicht zijn woonplaats te hebben in zijn standplaats. 1.c. had de notaris niet
voldaan aan die verplichting gedurende de periode tussen 1945 en maart 1951. Het Hof
verklaarde het OM niet-ontvankelijk voor zover het feit was begaan tussen maart  1945 en
12 mei 1949, zijnde dit laatste het tijdstip dat lag twee jaar voor de betekening van de
inleidende dagvaarding. In cassatie ging het om de vraag of de verjaring een aanvang had
genomen volgens de algemene regel van art. 71 Sr dan wei volgens de bijzondere bepaling
van art. 55 Wet op het Notarisambt. De HR kwam aan een bespreking van deze kwestie
eigenlijk niet toe door zijn constatering dat de in het middel vervatte stelling 'onaangetast
laat de juistheid van 's Hofs beslissing, dat te dezen, nu het betreft een verboden toestand
die voortgeduurd heeft tot Maart  1951, in elk geval voor het tijdvak van twee jaar,
voorafgaande aan  12  Mei  1951 - dag van uitreiking van de dagvaarding in eersten
aanleg - geen sprake van verjaring kan zijn, hebbende het Hof ten aanzien van het tijdvak
v66r   12   Mei   1949  den 0 flicier van Justitie   in zijn strafvordering niet-ontvankelijk
verklaard'. Maar misschien is een welwillender lezing van dit arrest ook mogelijk, in die
zin dat de HR dn de juistheid van's Hofs oordeel in het midden heeft gelaten En dat hij, nu
de verdachte in cassatie was gekomen, niet ten zunen nadele heeft willen casseren door te
wijzen op het foutieve uitgangspunt van het Hof: een correctie van de HR op dit punt zou
immers voor de verdachte ongunstig kunnen uitpakken. (Voor de goede orde: de civiele
kamer van de HR werd in dit geval tot een beslissing geroepen omdat overtredingen van
de Wet op het Notarisambt door de burgerlijke rechter worden behandeld.)

Ook Pompe's opmerking dat het Openbaar Ministerie bij het telasteleggen van
de tijdsruimte waarin het voortdurend delict is gepleegd, binnen de verjaringster-
mUn moet blijven 10, miskent m.i. het eigenaardig karakter van het voortdurend
delict met zijn specifieke consequenties voor de aanvang van de verjaring.

Hetzelfde is het geval  met de noot van Taverne onder HR 20 januari  1930 NJ  1930 biz.
316. In deze zaak was cassatie ingesteld tegen een veroordeling terzake van het als
souteneur voordeel trekken uit de ontucht van een vrouw; uit 's Hogen Raads beslissing
dat de feiten gedeeltelijk verjaard waren, valt af te leiden dat hij in het telastegelegde, dat
zich over een bepaaide periode uitstrekte, niet 66n voortdurend feit heeft gezien; dit in
tegenstelling tot zijn AG Berger die aannemende dat het hier een voortdurend delict
betrof, het m.i. juiste inzicht vertolkte dat van (gedeeltelijke) verjaring geen sprake kon
zijn, zulks in overeenstemming met het gevoelen van zijn ambtgenoot Besier, ontwikkeld
in diens conclusie bij HR 7 februari 1927 NJ 1927 biz. 373.

Volgens Taverne zou de beslissing van de HR echter niet anders zijn geweest als de
Raad wei een voortdurend delict had aangenomen.

Van Hattum bekritiseert m.i. dan ook terecht de opvatting van Pompe (en
indirect het door deze aangehaalde arrest van 1952) alsmede die van Taverne,
aangezien 'zij voedsel zou kunnen geven aan de gedachte, dat een voortdurend
delict toch eigenlijk uit vele delicten bestaat die elk een eigen aanvangstermijn 11

der verjaring zouden kennen'.12 Bovendien zou, indien hun mening de juiste zou
zijn, er amper nog verschil bestaan tussen het voortdurend delict en andere

10. A.w. biz. 562
11.  Bedoeld zal zijn: aanvangstijdstip.
12. A w. biz. 566
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hierna nog te bespreken samengestelde delicten zoals het voortgezet delict en het
gewoontedelict.

Van een voortgezet delict is sprake indien de dader meerdere gelijksoortige
gedragingen verricht, welke alle het uitvloeisel zijn van 66n ongeoorloofd wilsbe-
Sluit.

Algemeen wordt aangenomen dat het voortgezet delict naar Nederlands recht
geen aparte verschijningsvorm van het strafbaar feit is, maar dat het een con-
structie vormt die van invloed is bij de strafoplegging (art. 56 Sr). Uit de
hierboven weergegeven gedeelten van de Memorie van Toelichting bij het Wet-
boek en de beraadslagingen van de commissie-De Wal blijkt dat de wetgever niet
heeft willen weten van een afwijkende behandeling van het zogeheten voortgezet
delict op het gebied van de verjaring.

Uit de reeds geciteerde notulen van de commissie blijkt dat zij uitdrukkelijk heeft willen
breken met de Franse jurisprudentie die bij de voortgezette delicten en gewoontemisdrij-
ven de verjaring liet beginnen na het plegen van het laatste feit.

Een en ander leidt ertoe - om met Remmelink te spreken - dat elk brokje (feit)
apart verjaart en dat de gewone regels met betrekking tot de aanvang van die
successieve verjaringen gelden. 13

Wat bij het voortgezet delict is opgemerkt geldt ook voor het gewoontedelict.
Vanuit het gezichtspunt van de verjaring is vooral van belang dit type gewoonte-
delict dat zich manifesteert door een pluraliteit van gedragingen die onderling
een zeker verband vertonen en die tezamen duiden op een bepaalde - door het
strafrecht afgekeurde - psychische instelling van de dader. Als voorbeelden van
deze categorie kunnen dienen art. 326a Sr (flessentrekkerij ofwel een gewoonte
maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige
betaling zich ofeen ander de beschikking over die goederen te verzekeren) en art.
250bis Sr (een gewoonte maken van het bevorderen van ontucht door anderen
met derden). Het kenmerkende van deze misdrijven is dat de gewoonte een
constitutief vereiste voor strafbaarheid is voor gedragingen die elk afzonderlijk
geen strafbaar feit opleveren.

Anders ligt het bij bijv. gewoonteheling (art. 417 Sr) waar elk van de feiten op
zichzelf reeds een misdrijfvormt, doch waar de gewoonte strafverzwarend werkt
ten opzichte van de enkelvoudige heling (zes jaar in plaats van drie jaar als
strafmaximum).

Blijkens de Memorie van Toelichting is dit onderscheid bij de verjaring
overigens niet van belang, aangezien bij het gewoontedelict - ongeacht om welk
type het gaat - elke gedraging zelfstandige betekenis heeft met een eigen verja-
ringstermijn en een eigen aanvangstijdstip van de verjaring. Het gevolg daarvan
kan zijn dat bij de afdoening van de zaak blijkt dat sommige gedragingen reeds
verjaard zijn en dat het restant niet meer de benaming 'gewoontedelict' verdient.

13. Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. I bu art. 71.
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Bij eerstgenoemde categorie waar de gewoonte strafbepalend werkt kan dat
betekenen dat een veroordeling is uitgesloten. Bij de tweede groep, waar de
gewoonte strafverzwarend werkt, hoeft een particle verjaring niet altijd aan
veroordeling terzake van het restant in de weg te staan, omdat de mogelijkheid
open blijft dat er een of meer gewone delicten overblijven die nog niet verjaard
zijn.

Van Bemmelen-Van Hattum14 en Simons-Pompel 5 denken anders over deze kwestie. Zij
zijn van oordeel dat er bij een gewoontedelict eerst van een strafbaar feit kan worden
gesproken wanneer het maken van een gewoonte vaststaat. Zij beschouwen dit vereiste als
essentiale voor het gewoontedelict en menen op grond daarvan dat de verjaring pas gaat
lopen na de laatste gedraging die mede vorm geeft aan die gewoonte.

Tenslotte blijft over de groep delicten die hierboven al vluchtig is aangeduid: de
ogenblikkelijke of ajlopende delicten. Het ogenblikkelijke of aflopende delict
bestaat in een door de wet verboden handelen of nalaten zonder meer, bijv.
opruien (art. 131 Sr). Op deze strafbare feiten kan de regel van art. 71 Sr dat de
verjaring aanvangt daags na de verweten gedraging, zonder veel problemen
worden toegepast.

Een complicatie vormen die aflopende delicten die een bepaald gevolg eisen,
hetzij om de strafbaarheid in het leven te roepen, hetzij om de strafbaarheid van
de gestelde gedraging te verhogen. In de literatuur is het een omstreden vraag of
de verjaring hier een aanvang neemt bij het feitelijk handelen of nalaten dan wel
bij de voltooiing van het feit, dus na het intreden van het gevolg. Hiervoor is al
gewezen op het standpunt dat Pompele te dezen inneemt, te weten dat voor de
verjaring moet worden aangeknoopt bij het tijdstip van het persoonlijk handelen
(of nalaten) van de dader. Hij beroept zich voor zijn standpunt op het (prakti-
sche) argument dat het niet veel uitmaakt welk aanknopingspunt men neemt,
omdat de termijnen in de regel lang genoeg zijn om voor het OM het vervolgings-
recht te behouden, en op het (theoretische) argument dat bij de poging meestal
alleen het persoonlijk handelen  van de dader doorslaggevend  is. 17 Dezelfde
opvatting zijn ook toegedaan Simons-Pompe18 die vinden  dat er geen grond
bestaat om in de wijziging van het oorspronkelijke woordje 'daad' in art. 71 in
'feit' een koerswijziging van de wetgever te zien; aangezien in de MvT bij het
woord'daad' is vermeld dat zulks is gedaan om uit te sluiten 'het tijdstip waarop
het gevolg is ingetreden waardoor het misdrij fwerd voltooid', moet de handeling
van de dader bepalend zijn voor de aanvang van de verjaringstermijn. In dezelfde
geest schrijven Van Hamel-Van Dijck en Noyon.19 Eerstgenoemden voeren in
dit verband nog aan:'Bovendien verwijst de MvT nog naar de h.i. met het Ontw.
overeenstemmende  § 67 Dwb., volgens welke het tijdstip "des eingetretenen
Erfolges" niet in aanmerking komt. Het Swb. heeft derhalve het belang van den

14. A.w. blz. 566.
15. A.w. blz. 360.

16. Zie biz. 43.
17. Pompe, a.w., biz. 562.
18.  Simons-Pompe, a.w. blz  360
19.  Noyon, a.w., 1896 aant. 1 bij art. 71.
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dader laten overwegen.  Het wil het tijdstip waarop het misdrijf voltooid en dus
het recht tot vervolging eerst geboren wordt, als zodanig niet in aanmerking
genomen zien, alleen het tijdstip van des daders doen of laten; natuurlijk in
zoover een en ander het karakter van "uitvoering", niet nog slechts van "voorbe-
reiding" draagt. Het is de vraag, of dit stelsel wel in al zijn consequenti8n is
overzien. Doch, hoeveel er theoretisch en practisch tegen valt aan te voeren, het
zal consequent moeten worden toegepast; al zun de consequenties somtijds
bedenkelijk. Bij het handelen "door tusschenkomst van een instrument" komt
dus niet de werking van het instrument in aanmerking, maar de laatste handeling
van hem die het gebruikte. Ook bij culpose delikten wordt niet gerekend naar de
uitkomst, hoewel alleen de uitkomst de daad strafbaar deed worden'.20

Langemeijer21 daarentegen meent dat de verjaring bij materiBle delicten eerst
begint als het constitutieve gevolg is ingetreden. Ter argumentatie van dit
standpunt voert hij aan dat de woorden van art. 71 Sr - zoals het tenslotte wet is
geworden - zich daartegen niet verzetten; voorts kan men een tegengestelde
bedoeling van de wetgever slechts vermoeden; tenslotte schijnt het onredelijk dat
een feit zou kunnen gaan verjaren nog voor alle bestanddelen ervan zijn vervuld.
Remmelink is hem in deze opvatting bijgevallen.22 De vervanging van 'daad'
door 'feit' opent volgens hem de mogelijkheid tot een meer bevredigende oplos-
sing, doordat men nu hieronder kan verstaan niet de lichamelijke daad maar het
gebeuren dat het recht tot strafvordering in het leven roept. In deze visie sluit de
verjaring aan bij de voltooiing van het delict, dus eventueel na het intreden van
het gevolg.

Vooral bij delicten met een bijkomende voorwaarde voor strafbaarheid waar
het feit eerst voltooid is op het moment van de verwezenlijking van de voorwaar-
de, en bij feiten door middel van een instrument gepleegd, waarbij het ogenblik
waarop het instrument zijn werking doet, beslissend is, klemt dit. Doch ook bij
de materieel omschreven delicten, die het intreden van een bepaald gevolg eisen,
is het gesignaleerde verschil in opvatting zeer groot, aangezien tussen de eigenlij-
ke daad en het gevolg geruime tijd kan liggen, zodat de kans bestaat dat het
vervolgingsrecht is verjaard v66rdat het feit is voltooid, indien men tenminste de
verjaring laat aanvangen op het moment van de gedraging van de dader.

Volgens Remmelink nu is het onredelijk het vervolgingsrecht voor het OM
verloren te doen gaan eer dit wist van het bestaan van de actie.23 In dit verband
wijst hij op de uitzonderingen die art. 71 Sr behelst op de algemene regel inzake
de aanvang van de verjaring, waarbij het gaat om 'feiten, die in stilte, onttrokken
aan het oog van de wereld, geschieden en veelal pas veel later aan het licht
komen'. Hierbij heeft de wetgever het passend geacht de verjaring te laten
beginnen op het ogenblik dat het vervolgend orgaan ze heeft kunnen ontdekken.
Deze wettelijke erkenning geeft Remmelink aanleiding om op grond van de
billijkheid deze lijn door te trekken bij de bovengenoemde delicten.

20. Van Hamel-Van Dijck: a.w. biz. 596.
21.  Noyon-Langemeijer, a.w., 5e en 6e druk aant. 1 bij art. 71.
22.  Noyon-Langemeijer-Remmelink, a.w. aant. 1 bij art. 71; Hazewinkel-Suringa/Remmelink, a.w
biz. 196 en 478.
23. Hazewinkel-Suringa/Remmelink, a.w. blz. 479.
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In de jurisprudentie heeft het onderhavige punt, als ik het goed zie, nooit een
erg brandend probleem gevormd; (gepubliceerde) uitspraken zijn er althans
nauwelijks.

Het enige mij bekende vonnis is van de Rechtbank Rotterdam 15 december 1919 N J 1920
biz. 785. In die zaak ging het om de volgende feiten: op 29 december 1911 was een aantal
havenwerkers bezig met de lossing van het stoomschip Etonian. Tijdens dat lossen brak
een schalm van een ketting tengevolge waarvan de laadboom naar beneden sloeg en een
van die havenwerkers raakte en hem ernstig aan het hoofd en het rechterbeen verwondde.
Op  16 november 1916 (bijna  vijf jaar later derhalve) overleed het slachtoffer aan die
verwondingen.

De rechtbank was van oordeel dat i.c. het feit, strafbaar gesteld bij art. 307 Sr, was
verjaard omdat er tussen het ongeval en het uitbrengen der dagvaarding meer dan zesjaar
was verstreken. Dit zou anders zijn geweest als het tijdstip van het intreden van de dood
als aanvang voor de verjaring was genomen. Daarvan wilde de rechtbank echter niet
weten, aangezien'bij stralbare feiten die in een nalaten of verzuimen bestaan, de verjaring
aanvangt den dag nadien waarop het gepleegd verzuim niet meer kon worden hersteld,
hetgeen in dezen was daags nadat de schalm gebroken en het ongeval plaats gevonden
had'. (I.c. ging het om een procedure ex art. 1406 BW waarbij ingevolgeart. 14161id 2 BW
(oud) de strafrechtelijke verjaringstermijn gehanteerd behoorde te worden bij de beoorde-
ling van de vraag of de civiele vordering ontvankelijk was.)

2.1.2 Buitenland

Art. 7 van de Franse Code de proctdure ptnale wijst als startpunt van de
verjaring aan de dag waarop het strafbaar feit is begaan en confronteert dusdoen-
de de praktijk met dezelfde problemen als in Nederland het geval is ten aanzien
van de vraag op welk moment een strafbaar feit nu eigenlijk wordt begaan.

De Franse oplossingen voor die problemen kunnen in het kort als volgt
worden samengevat.

Bij de 'infractions instantantes', vergelijkbaar met onze aflopende delicten
(bijv. diefstal en belediging) is het tijdstip waarop de gedraging werd gesteld,
beslissend. De meningen zijn echter verdeeld wanneer het gaat om delicten die
een bepaald gevolg eisen.

Zie in dit verband C. Gavalda: a.w. blz. 88 en de daar geciteerde schrijvers. Hij wijst in dit
verband ook op de beslissing van de rechtbank te Aix die over het volgende geval
uitspraak moest doen.

Iemand moest een buikoperatie ondergaan op 26 juni  1948; De chirurg liet echter een
'pince de Kocher' in de buik achter. De patitnt bleef na de operatie (vanzelfsprekend,
dunkt me) geplaagd worden door pijn en raadpleegde daarop een andere arts die door
middel van een r6ntgenfoto het vergeten voorwerp ontdekte. Een nieuwe operatie was
noodzakelijk om het te verwijderen. Deze ingreep was echter fataal en de patient overleed
op 2 oktober  1950.  Op  3 juni  1953  werd de vervolging ingesteld tegen de eerste chirurg
terzake van 'd'homicide involontaire', een 'dalit' waarbij een verjaringstermijn van drie
jaar geldt. Afhankelijk van de vraag welk aanvangstijdstip men neemt voor de berekening
van deze termijn zou de vervolging wel (namelijk als het ogenblik van de eerste operatie
wordt genomen) of niet (als het tijdstip van overlijden beslissend is) verjaard zijn. De

163



rechtbank nam het laatste aan, daarbij overwegende dat 'les tltments constitutifs de
l'infraction n'6tant pas r6unis le jour de l'oubli de la pince dans le ventre du patient (. . .), le
ddlai de prescription ne commence d courir que le jour 00 le ddlit est consommt; qu'en
matidre d'homicide involontaire, la prescription court du jour du dacds de la victime'.

Ten aanzien van de voortdurende delicten (infractions continues) geldt dat deverjaring pas ingaat op het moment waarop de door de wet verboden toestand
een einde heeft genomen 'dans ses actes et dans ses effets'.24

Bij het voortgezet delict (infraction continude) vangt de verjaring aan na het
plegen van het laatste feit.

Naar Frans recht moet aan drie voorwaarden zijn voldaan wil er sprake zijn van een
'infraction continute' Cook wei 'delit rEpett' of 'ddlit collectif genaamd); er moet zijn:  1.
pluraliteit van handelingen, 2. eenheid van besluit en bedoeling bij de dader, 3. identiteit
van de geschonden norm (Moazzami, a.w. blz. 193). De vraag of aan deze voorwaarden is
voldaan is sterk van de feitelijke situatie afhankelijk, gelijk dat voor de toepassing van ons
art. 56 Sr ook het geval is. Ofderhalve een kassier die regelmatig een greep uit de kas doet
een voortgezet delict pleegt dan wel even zovele afzonderlijke misdrijven, kan zonder
kennis van de preciese feiteluke toedracht niet worden uitgemaakt; met name speelt
daarbij een rol of aan het onder 2 genoemde vereiste is voldaan.

Het voortgezet delict vertoont verwantschap met het gewoontedelict; het onderscheidt
zich daarvan echter in zoverre dat bij het voortgezet delict iedere handeling op zichzelf
strafbaar is, terwijl de onderscheidende gedragingen bij het gewoontemisdrijf niet straf-
baar behoeven te zijn, doch eerst tezamen tdn strafbaar feit opleveren (Stefani-Levasseur,
a.w. blz. 127).

Bij het gewoontemisdrij f (dalit d'habitude) begint de verjaring te lopen zodra de
laatste handeling is verricht waarvan gezegd kan worden dat zij - in het licht van
de daaraan voorafgegane gedragingen - tezamen met deze een gewoontemisdrij f
oplevert.

We zien dus dat in Frankrijk in een aantal gevallen de aanvang van de verjaring
'uitgesteld' wordt. Deze gang van zaken, waartegen de commissie-De WaI zulke bezwaren
had dat zij van oordeel was dat in Nederland een andere weg begaan zou moeten worden,
namelijk alleen bij voortdurende delicten 'uitstel' van de verjaring en in alle andere
gevallen een onmiddellijk begin van de verjaring na de feitelijke gedraging, is in Frankrijk
nog steeds gebruikelijk.

Wat de aanvang van de verjaring bij de diverse delictstypen aangaat, volgt men in
Belgm grotendeels dezelfde regels als in  Frankrijk. 25

Als ik het goed zie houdt men er echter bij de voortdurende delicten een systeem op na, dat
niet overeenstemt met de opvattingen dienaangaande in de andere landen. Men maakt
namelijk bij het voortdurend delict een onderscheid tussen permanente en opeenvolgende
misdrijven, welke door Vanhoudt-Calewaert (a.w. biz. 315) als volgt worden getypeerd:

24.   Stefani-Levasseur: a.w. biz.  126.
25. Zie D'Haenens: a.w. blz. 130-131, Vanhoudt: a.w. biz. 145-146.
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'Worden als permanente misdrijuen beschouwd deze waar de delictueuze toestand eens

tot stand gekomen, blijft bestaan zonder dat de wil van de dader zich nog moet uiten.
Aldus, het optrekken van een gebouw zonder toelating, van een muur op de niet
reglementaire afstand of hoogte, enz. Vallen integendeel in de onder-categorie van de
opeenvolgende misdrijven, deze waar tot in stand houden van de delictueuze toestand de
wil van de dader zich opnieuw moet uiten. Aldus, de kinderverlating en de familieveria-
ting.'

Bij de permanente misdrijven nu begint de verjaring te lopen vanaf het tot stand
brengen van de delictueuze toestand, met andere woorden vanaf het bereiken van het
beoogde resultaat (bijv. de afwerking van genoemde muur), niettegenstaande dat het
gevolg ervan nog voortduurt (het blijven staan van die muur).

Bij de opeenvolgende misdrijven daarentegen gaat de verjaring pas lopen na de
beeindiging van de verboden toestand, hetgeen bij kinder- en familieverlating betekent
dat die verlating een einde moet hebben genomen.

Bij voortgezette (ook wel collectieve genoemde) delicten welke de herhaalde en
voortgezette uitdrukking zijn van eenzelfde ongeoorloofde opzet zodat ze uitein-
delijk als 66n geheel zijn te beschouwen, vangt de verjaring eerst aan na het laatste
feit van de reeks. Bij gewoontemisdrijven begint de verjaring pas na het laatste
feit dat de strafbaar bestelde gewoonte uitmaakt; in de rechtspraak is echter
beslist dat tussen de verschillende feiten die de gewoonte vormen geen tijd mag
zijn verlopen die de verjaringstermijn overschrijdt.26

De aflopende delicten staan in de regel onmiddellijk na het plegen ervan aan
verjaring bloot, aangezien ten tijde van het plegen meestal aan alle constitutieve
vereisten voor strafbaarheid zal zijn voldaan. Wanneer die vereisten echter niet
op hetzelfde ogenblik tot stand komen, vangt de verjaring pas aan op het
moment waarop het laatste element is gerealiseerd. Zo is in een geval van
onopzettelijke doding (art. 419 Strafwetboek) die bestaat in een gebrek aan
voorzichtigheid en voorzorg met als gevolg de dood van het slachtoffer, uitge-
maakt dat dit feit eerst is voltooid wanneer het slachtoffer is overleden, zodat de
verjaring eerst op dat ogenblik ingaat, ook al werd de onvoorzichtigheid die de
dood veroorzaakte vroeger begaan. 27

In de Bondsrepubliek Duitsland huldigt men met betrekking tot de aanvang

van de verjaring bij een aantal delictscategorieen dezelfde opvatting als in
Nederland, zoals uit het volgende overzicht moge blijken.

Bij voortdurende delicten (Dauerstraftaten) vangt de verjaring aan zodra aan
de door wet verboden toestand een einde is gemaakt ofzodra er geen sprake meer
is van 'schuldhafte Thtigkeit'.28 Als het gaat om een voortdurend delict dat een
uitvloeisel is van nalatigheid aan de zijde van de dader, begint de verjaring niet
zolang hem nog een gebrek aan zorg verweten kan worden.29

Het kenmerkende van het voortdurende ligt in de omstandigheid dat de dader een door de
wetgever niet gewilde toestand in het leven roept kn in stand houdt, terwul hu in staat is
zelf aan die verboden toestand een einde te maken.

26. D'Haenens: a.w. biz. 131.
27. Ibidem.
28. Sch6nke-Schr6der: a.w. aant. 11 bij §78a.
29. Leipziger Kommentar: a.w. aant. 5 bij §67.
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In dit laatste ligt het verschil met de delicten die men in Duitsland aanduidt als
'Zustandstaten'. Daar betreft het feiten waarbij alleen het doen ontstaan van een bepaalde
toestand (bijv. een dubbel huwelijk, blijvende verminking, etc.) strafrechtelijk relevant is,
maar die toestand zelf niet. Daarom heeft ook het louter (laten) voortbestaan van die
toestand geen zelfstandige betekenis voor de strafbaarheid die met de gedraging van de
dader is ingetreden.

Bij dit soort feiten treedt de verjaring in werking zodra de dader het zijne heeft gedaan,
ongeacht het voortduren van de door hem in het leven geroepen toestand.

Het voortgezet delict kent bij elke afzonderlijke'Teilakt' een eigen verjaringster-
mijn, hetgeen tot gevolg heeft dat een eenmaal verjaard feit niet meer betrokken
kan worden in de constructie van een voortgezet delict.

Bij beroeps- en gewoontemisdrijven kent de heersende leer in het voetspoor
van de rechtspraak aan elk van de feiten die tezamen het misdrijf opleveren, een
eigen aanvang van de verjaring toe.30

Wat het voortgezet delict en de beroeps- c.q. gewoontemisdrijven betreft, houdt alleen
Lorenz er een afwijkende opvatting op na. Hij laat de verjaring bij het voortgezet delict
met de laatste gedraging c.q. het laatst ingetreden gevolg aanvangen omdat de herinnering
aan het feit en daarmede de behoefte aan bestrafling eerst daarna begint te verminderen.
Ook ten aanzien van beroeps- en gewoontemisdrijven is hij van oordeel dat de verjaring
pas na het laatste feit aanvangt, waarbij hij als grond voor zijn opvatting opgeeft: 'Da nun
die Gemeinschaft die Tiitigkeit dieser Verbrecher gleichfalls als einen einheitlichen Ver-
stoss gegen die Rechtsordnung auffasst, daher das Bedurfnis nach Bestrafung vom
Standpunkt der Vergeltung und Generalprivention sich erst mit der letzten Handlung
oder mit dem letzten Erfolg zu mindern beginnt, ist die erwahnte Annahme begrtindet'.31

Op het terrein van de bijkomende voorwaarden voor strafbaarheid onderscheidt
men tussen de gevallen waarin die voorwaarde eerst intreedt nadat de dader het
zijne heeft gedaan; alsdan neemt de verjaring pas een aanvang wanneer de
voorwaarde is ingetreden, aangezien te voren nog niet gesproken kan worden
van een strafbaar feit. In de gevallen waarin zij eerst is ingetreden en daarna de
eigenlijke gedraging is gesteld, begint de verjaring na die gedraging te lopen, ook
weer omdat eerst op dat moment sprake is van een strafbaar feit.32

Aflopende delicten beginnen direct te verjaren nadat de feitelijke gedraging is
verricht. Opmerkelijk is evenwel de ontwikkeling die zich heeft voorgedaan ten
aanzien van de aflopende delicten die een bepaald gevolg eisen voordat van een
strafbaar feit kan worden gesproken. Met betrekking tot dit soort feiten bepaal-
de  § 67  Abs.  4  StGB  (oud) - daarin  door de Nederlandse wetgever  in   1881
gevolgd, zoals we hierboven reeds hebben gezien - dat ook hier de verjaring gaat
lopen 'mit dem Tage, an welchem die Handlung begangen ist, ohne Rucksicht auf
den Zeitpunkt des eingetretenen Erfolges'

Deze redactie leidde ertoe dat de verjaring steeds geacht werd aan te vangen op
het ogenblik waarop de feitelijke handeling zelf was verricht. Bij formeel om-

30. Leipziger Kommentar: a.w. aant. 9 bij §67; Sch6nke-Schr8der: a.w. aant. 10 bij §78a.
31. A.w. 1934, biz. 69; a.w. 1955. biz. 82.
32.  Sch6nke-Schr8der: a.w. aant.  13 bij §78a.
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schreven delicten leverde dit geen problemen op, maar wel bij de materieel
omschreven delicten waar het gevolg buiten beschouwing diende te blijven,
hetgeen ertoe kon leiden dat het delict verjaard was nog voordat aan alle
bestanddelen van het strafbare feit was voldaan. Een aantal schrijvers heeft deze
huns inziens logisch uit de wet voortvloeiende opvatting onderschreven.33 De
meerderheid der schrijvers en ook de rechtspraak is evenwel een andere weg
ingeslagen, voornamelijk op grond van het crimineel-politieke bezwaar dat het
ongewenst is een delict wegens verjaring onvervolgd te laten hoewel het juist in
zijn later ingetreden gevolg zijn betekenis vindt; op dat moment wordt de
rechtsorde (opnieuw) geschokt en het zou met de grond van de verjaring, te
weten het niet oprakelen van vergeten feiten, onverenigbaar zijn om in zulk een
geval vervolging achterwege te laten. Teneinde de genoemde ongewenste gevol-
gen te ontgaan gaven zij een zodanige inhoud aan het begrip 'Handlung' dat
daarvan eerst sprake kon zijn wanneer de gehele delictsomschrijving was ver-
vuld; voor die delicten waarbij een ingetreden gevolg een voorwaarde voor
strafbaarheid is, betekende dit dat pas bij het intreden van dat gevolg de verjaring
een aanvang nam.34 Deze uitleg van § 67 Abs. 41eidde ertoe dat de uitsluiting van
het gevolg bij de vaststelling van de aanvang van de verjaring geen betekenis had
voor die feiten waarbij het gevolg tot de delictsomschrijving hoort, doch louter
voor'aussertatbestandliche Umstiinde' zoals bij door het gevolg gekwalificeerde
delicten het geval is.3 S

Ook in deze kwestie heeft de wetgever in 1975 klaarheid pogen te scheppen.
Thans bepaalt § 78a StGB: 'Die Verjtihrung beginnt, sobald die Tat beendet ist.
Tritt ein zum Tatbestand geh6render Erfolg spUter ein, so beginnt die Verj8h-
rung mit diesem Zeitpunkt'. Deze bepaling volgt derhalve de hiervoren reeds
vermelde stroming in literatuur en rechtspraak die de ongewenste consequenties
van § 67 Abs. 4 zoveel mogelijk wilde teniet doen. De huidige redactie geeft deze
leer wat juister weer door de uitdrukking 'Handlung', waaraan een wat gefor-
ceerde uitleg moest worden gegeven om daaronder ook het nalaten te kunnen
begrijpen, te vervangen door'Tat'. Helemaal opgelost zijn de problemen hiermee
niet want onder 'Tat' kan worden verstaan *das Taterverhalten' maar ook 'Tat
als Gesamtgeschehen', waartoe ook het gevolg gerekend moet worden. In laatst-
genoemde opvatting heeft de regeling van § 788 niet zo heel veel zin, aangezien
het intreden van een gevolg daar reeds tot de'Tat' zelf hoort.36 De uitleg die het
meest recht doet wedervaren is eerstgenoemde waarbij onder'Tat' verstaan moet
worden de feitelijke gedraging van de dader welke los staat van de eventuele de
strafbaarheid bepalende gevolgen van die gedraging.

Anders dan in West-Duitsland, maar in overeenstemming met het

33. Zie o.m. E. Kohlrausch-R. Lange: Strafgesetzbuch mit ErlSuterungen und Nebengesetze, 43e
druk, 1961, aant. V bij §67; R. Frank: Das Strafgesetzbuch fur das Deutsche Reich, 1936, aant. Il bij
§67.
34. Leipziger Kommentar: a.w. aant.  2 bu §67; Jescheck:  a.w.  biz. 670; E. Mezger: Strafrecht,
Munchen-Leipzig 1933. biz. 497; R. Maurach: Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4e druk 1971,
blz. 953; e.a.
35. Leipziger Kommentar: a.w. aant. 2 bij § 67.
36. Vgl. Schijnke-Schrilder: a.w. aant.  1  bij § 788.
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Frans/Belgische stelsel, vangt in Oostenrijkbij voortgezette delicten de verjaring
aan nadat de laatste 'Teilakt' is verwezenlijkt.37

Bij voortdurende delicten begint de verjaring eerst te lopen nadat aan de
verboden toestand een einde is gemaakt38, hetgeen overeenstemt met de dier
zake bestaande opvatting in Nederland, Frankrijk, Belgi8 en West-Duitsland.

Aparte aandacht schenkt de Oostenrijkse literatuur nog aan de omissiedelic-
ten; daar acht men 'das Ende der Handlungsplicht' bepalend voor de aanvang
van de verjaring, ook al zou de dader voordien al strafbaar zijn. Indien de plicht
tot handelen illusoir is geworden, gaat de verjaring in op het moment waarop er
voor de dader geen ruimte meer is om nog in te grijpen, bijv. wanneer de in de
steek gelaten gewonde door een ander is gevonden of verzorgd (§ 94 StGB) of
wanneer een strafbaar feit dat men had behoren te verhinderen, is uitgevoerd
(§286 StGB). 39

Ten aanzien van de aflopende delicten die een bepaald gevolg eisen voordat er
van strafbaarheid sprake kan zijn alsmede ten aanzien van delicten die elders als
gewoontemisdrijf zouden worden aangemerkt, is de Oostenrijkse wetgever in
1975 een geheel eigen weg ingeslagen, doordat in § 58 een regeling is opgenomen
die in verlenging van de verjaringstermijn voorziet indien aan bepaalde, nader te
bespreken voorwaarden is voldaan. In resultaat stemt deze regeling overeen met
de situatie waarin het aanvangspunt van de (gewone) verjaringstermijn wordt
opgeschoven, zodat ook daar de verjaring later eindigt, maar in uitgangspunt
verschilt zij daarvan hemelsbreed omdat in beginsel wordt vastgehouden aan de
regel dat de verjaring gaat lopen na de feitelijke werkzaamheid van de dader en
alleen het eindpunt van de verjaring wordt opgeschoven in de tijd.

Voor de gevolgsdelicten betekent dit dat de verjaringstermijn op grond van de
hoofdregel van § 57 Abs. 2 StGB begint te lopen 'sobald die mit Strafe bedrohte
Tatigkeit abgeschlossen ist oder das mit Strafe bedrohte Verhalten aufhart',
maar dat zij indien'ein zum Tatbild geh6render Erfolg' eerst nadien intreedt, niet
eindigt'bevor sie entweder auch vom Eintritt des Erfolges ab verstrichen ist oder
seit dem im § 57 Abs. 2 bezeichneten Zeitpunkt ihr Eineinhalbfaches, mindestens
aber drei Jahre abgelaufen sind: (§ 58 Abs.  1  StGB)

De in deze regeling besloten liggende mogelijkheid dat de verjaringstermijn bij
de onderhavige delicten in beperkte mate wordt verlengd indien het gevolg pasveel later intreedt, berust op een door de wetgever gemaakte belangenafweging.
Daarbij heeft hij enerzijds rekening gehouden met de omstandigheid dat zeerernstige gevolgen soms eerst geruime tijd na het feitelijk handelen van de dader
kunnen intreden, op grond waarvan een regeling van de verjaringstermijnen die
consequent aanknoopt bij de feitelijke gedraging niet bevelenswaardig is. Ander-
zijds heeft hij rekening gehouden met het feit dat een gevolg het uitvloeisel kan
zijn van een gedraging waarbij het schuldgehalte aan de zijde van de dader
tamelijk gering is, zodat om die reden een verjaringsregeling die steeds aanslui-
ting zoekt bij het intreden van het gevolg, voor de dader onbillijk kan zijn.40

37. Wiener Kommentar: a.w. aant. 3 bij § 57.
38. Ibidem.
39. Ibidem.
40. Wiener Kommentar: a.w. aant. 2 bij § 58: Foregger-Serini: a.w. biz. 118.
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Tussen beide, onbevredigend geachte systemen heeft de Oostenrijkse wetgever
een middenweg gezocht, die de facto tot een begrensde mogelijkheid van verlen-
ging van de gewone verjaringstermijnen leidt, al is de wettelijke neerslag van dat
zoeken een op het eerste gezicht niet erg heldere wetsbepaling geworden. Deze
wordt in de praktijk als volgt toegepast.41  De in § 58 Abs.  1 StGB neergelegde
regeling kent twee manieren ter berekening van de langere verjaringstermijn: 1.
vanafhet intreden van het gevolggaat een geheel nieuwe verjaringstermijn lopen,
en 2. de gewone termijn die is aangevangen na de feitelijke gedraging wordt met
de helft verlengd onder voorwaarde dat die verlengde termijn tenminste drie jaar
bedraagt. Het zal duidelijk zijn dat de uitkomsten - afhankelijk van de gekozen
berekeningswijze - beduidend kunnen verschillen.

Twee voorbeelden kunnen dat illustreren.
a. Mishandeling heeft de dood van het slachtoffer tot gevolg; de dood treedt echter pas
drie maanden na de mishandeling in.

In dit geval bedraagt de verjaringstermijn tien jaar (vgl.§ 86 StGB). Nu het gevolg eerst
later is ingetreden eindigt de verjaring pas na tien jaar  + drie maanden (methode  1) of na
vijftien jaar (methode 2).
b.  Ten gevolge van constructiefouten stort een bouwwerk vij fjaar na de oplevering in en
begraaft een slachtoffer onder het puin.

De gewone verjaringstermijn bedraagt  in dit geval  drie  jaar  (vgl.  §80  StGB).   Bij
toepassing van methode  1  gaat de verjaringstermijn van drie jaar pas lopen bij de dood
van het slachtoffer. Volgens methode 2 is de tot viereneenhalfjaar verlengde verjaringster-
mijn die bij de oplevering is begonnen te lopen, echter zodanig dat ten tijde van de
instorting het feit al verjaard was.

Overeenkomstig de bedoeling de wetgever moet bij verschil in resultaat van beide
berekeningswijzen de voor de verdachte gunstigste methode worden gevolgd,
aangezien anders de hierboven geschetste afweging van belangen welke aan de
beperkte verlenging van de verjaringstermijnen ten grondslag ligt, teniet zou
worden gedaan.42

Bij feiten waarop naar de wettelijke omschrijving meer dan zes maanden vrijheidsstraf is
gesteld, bedraagt de gewone verjaringstermijn steeds minimaal driejaar. Daarom heeft de
nadere voorwaarde van § 58 Abs.  1 StGB dat na vermenigvuldiging van de verjaringster-
mijn met anderhalf tenminste drie jaar moet zijn verstreken na de feitelijke gedraging,
louter praktische betekenis bij feiten waarbij een kortere verjaringstermijn dan drie jaar
geldt, te weten die feiten waarop slechts geldboete of een vrijheidsstraf van maximaal zes
maanden staat, welke na verloop van een jaar verjaren.

Vanuit de gezichtshoek van de gewoontemisdrijven bevat § 58 Abs. 2 StGB een
interessante bepaling, welke reminiscenties vertoont met het tot 1975 bestaande
systeem waarin het met name van het latere gedrag van de dader afhankelijk was
ofer straffeloosheid zou intreden terzake van het eerder begane feit. Abs. 2 luidt

41. Wiener Kommentar: a.w. aant. 2 bij § 58.
42. Foregger-Serini: a.w. biz. 118
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namelijk: 'Begeht der Tater wahrend der Verjihrungsfrist neuerlich eine mit
Strafe bedrohte Handlung, die auf der gleichen schadlichen Neigung beruht, so
tritt die Verjdhrung nicht ein, bevor auch fOr diese Tat die Verjiihrungsfrist
abgelaufen ist'.

In resultaat komt dit voorschrift overeen met de in Frankrijk en Belgie
bestaande praktijk om bij gewoontedelicten de verjaring pas te laten beginnen na
het laatste feit. De facto heeft § 58 Abs. 2 StGB betekenis indien de verjaringster-
mijn van het eerste feit al een heel eind is verstreken of wanneer het eerste feit een
korte verjaring kent en het tweede een lange. In die gevallen wordt de verjaring
van het eerste feit die min of meer aanstaande was 'overruled' door het tweede
feit en verjaren ze gelijktijdig.

Het Deense strafwetboek (§ 94 nr. 1) bepaalt dat de verjaring aanvangt op de
dag waarop het strafbaar handelen een einde heeft genomen. Voor het geval het
om een omissiedelict gaat, voegt het wetboek daaraan toe dat beslissend is de
datum waarop de verplichting tot handelen heeft opgehouden te bestaan.

Indien de strafbaarheid van het feit afhangt van een eerst na de feitelijke
gedraging ingetreden gebeurtenis, begint de verjaring niet te lopen vooraleer
deze zich heeft verwezenlijkt.43

2.1.3 Het ontwerp-Beneluxuerdrag

In de Memorie van Toelichting wordt geconstateerd dat geen der nationale
wetgevingen van de drie bij het ontwerp-verdrag betrokken landen voorziet in
algemene regels waardoor het - gelet op de wettelijke omschrijving - moeilijk is
met zekerheid het tijdstip te bepalen waarop de verjaring een aanvang neemt; in
het bijzonder wordt daarbij gewezen op de gewoontemisdrijven en de voortdu-
rende delicten.44 De ontwerpers zijn echter dit vraagstuk uitdrukkelijk uit de
weg gegaan door in de gemeenschappelijke bepalingen geen oplossingen aan te
reiken; integendeel: men achtte het 'geraden de oplossing hiervoor over te laten
aan de rechtspraak, zoals dit thans trouwens in de drie landen het geval is'.45

2.1.4  Eigen opuatting

Wanneer we aan de hand van de onderscheidene delictstypen inventariseren
welke opvattingen in binnen- en buitenland worden gehuldigd met betrekking
tot de aanvang van de verjaring, verkrijgen we het volgende resultaat.

Het voortdurend delict begint te verjaren nadat aan de verboden toestand een
einde is gemaakt. Dit standpunt wordt door de overgrote meerderheid van de
Nederlandse schrijvers onderschreven. Het stemt voorts overeen met de bedoe-
ling van de opstellers van het Wetboek van Strafrecht, terwijl ook de HR - in

43. Marcus: t.a.p. biz. 129.
44.  Memorie van Toelichting §2.A.2.
45.  Memorie van Toelichting ad art. 4 van de gemeenschappelijke bepalingen.
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inmiddels wat oudere arresten - van dezelfde opvatting uitgaat. Dit uitgangs-
punt wordt ook gehanteerd in de meeste onderzochte buitenlandse rechtsstelsels.

Alleen in BelgiE denkt men daarover anders, aangezien men bij de voortdurende delicten
onderscheidt tussen permanente delicten (waarbu de verjaring meteen gaat lopen na het in
het leven roepen van de verboden toestand) en opeenvolgende delicten (waarbij de
verjaring een aanvang neemt zodra aan de verboden toestand een einde is gemaakt).

Hoewel men in Belgia zelf niet onverdeeld gelukkig is met dit onderscheid, omdat het
'nutteloos en verwarringstichtend' is (Vanhoudt-Calewaert, a.w.. biz. 315), komt het mij
voor dat het - als ik het goed zie - ook onjuist is. Gelet op de voorbeelden die men in dit
verband noemt en met name dat van het oprichten van een muur in strud met de
voorschriften, zou ik menen dat men hier het echte voortdurende delict verwart met het
aflopende delict dat een bepaald door de wetgever niet gewild gevolg of toestand met zich
brengt. In Nederlandse verhoudingen zou hier gedacht kunnen worden aan het misdruf
van art. 333 Sr: het verplaatsen erfscheidingen, of dat van art. 310 Sr: diefstal, in beide
gevallen gaat het om aftopende delicten die 'voltooid' zijn zodra de verplaatsing of de
toetigening is geschied en die meteen daarna gaan verjaren. Het feit dat de onrechtmatige
toestand daarna voortduurt, i.c. het onjuist geplaatst zijn van de erfscheiding c.q. het in
het bezit van de dief blijven van het gestolen goed, doet hieraan niet af. Het is dan ook
inderdaad verwarringstichtend om in een dergelijke situatie te spreken van een 'perma-
nent' delict.

Ten aanzien van het voortgezet delict is men in Frankrijk en in BelgiE van oordeel
dat de verjaring pas aanvangt nadat het laatste tot de reeks behorende strafbare
feit is verricht. In de Bondsrepubliek en in Oostenrijk is men daarentegen van
mening dat elk van de feiten aan een eigen verjaringsregiem is onderworpen. Op
laatstgenoemd standpunt stelden zich ook de voorbereiders van het Nederlandse
Wetboek van Strafrecht. Naar algemene opvatting hier te lande kent onze wet
het voortgezet delict niet als een afzonderlijke verschijningsvorm van het straf-
baar feit, doch vormt het een straftoemetingsconstructie. Aangezien het hier
derhalve niet gaat om een bepaald, zelfstandig type delict, rijzen er ook geen
problemen bij de vaststelling van de aanvang van de verjaring: elk feit van de
serie verjaart afzonderlijk.

Bij het gewoontedelict verjaart elk van de feiten die tezamen de gewoonte

opleveren, apart. Dit was de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever en hij is
daarin gevolgd door de meerderheid van de schrijvers. Dit is ook de heersende
leer in West-Duitsland. Enkele Nederlandse schrijvers zijn een andere mening
toegedaan; zij vinden dat bij de gewoontedelicten de verjaring pas gaat lopen
nadat het laatste feit is gepleegd. Deze minderheidsopvatting - althans naar
Nederlandse verhoudingen - treffen we als algemeen onderschreven standpunt
aan in Frankrijk en Belgia, terwijl de Oostenrijkse wetgever een voorziening
heeft getroffen die qua resultaat op hetzelfde neerkomt.

Bij (gewone) ajlopende delicten bestaat er in binnen- en buitenland eenstem-
migheid: maatgevend voor de aanvang van de verjaring is het tijdstip waarop de
dader het zijne deed of naliet.

In bepaalde gevallen is nalatigheid van de dader strafbaar, namelijk wanneer hij stilzit
waar de wet een handelen eist. Het niet voldoen aan deze verplichting schept een
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omissiedelict. Men neemt aan dat het Nederlandse Wetboek van Strafrecht alleen omis-
siedelicten met een formele omschrijving kent, hetgeen wil zeggen dat de wet volstaat met
het aangeven van een specifieke handeling ofnalatigheid zonder dat voor de strafbaarheid
een bepaald gevolg hoeft te zijn ingetreden.46 Remmelink noemt in dit verband als
voorbeelden: het al dan niet opzettelijk wegblijven als getuige (artt. 192 en 444 Sr) en het
nalaten van hulpverlening (art. 450 Sr), waarbij hij ten aanzien van het laatste strafbare
feit aantekent dat de door de wet vereiste dood van het slachtoffer niet kan worden
aangemerkt als een door de dader veroorzaakt gevolg (zoals bij delicten met een materiBle
omschrijving geaist wordt) maar een los van de gedraging van de dader staande bijkomen-
de voorwaarde van strafbaarheid die het formele karakter van het delict onaangetast
laat.47 Zo zijn er nog wei meer omissiedelicten die voorzien zijn van een bijkomende
voorwaarde van strafbaarheid bijv. artt.  135 en 136 Sr (verzwijging van samenspanning o f
een voorgenomen misdrijf welke strafbaar is indien het misdrijf is gevolgd).

Bu die omissiedelicten waar de wet louter een doen eist zonder nadere voorwaarden
voor het intreden der strafbaarheid te stellen (bijv. artt. 341 nr. 4, 355 nr. 4,414 Sr) lijkt mij
voor de aanvang beslissend het tijdstip tot welk de dader kon voldoen aan zijn verplich-
ting. Dezelfde gedachte hangt men ook in Oostenrijk en Denemarken aan.

Moeilijker ligt het bij de aflopende delicten die het intreden van een nadere
gebeurtenis eisen alvorens gesproken kan worden van een strafbaar feit, bijv. een
bepaald get,olg of de vervulling van een bijkomende uoorwaarde uan strafbaar-
heid. De kern van het probleem bij dit soort delicten schuilt in het feit dat ten tijde
van het handelen ofnalaten van de dader nog niet gesproken kan worden van een
strafbaar feit48, zodat te dier zake ook geen vervolgingsrecht bestaat; strafbaar-
heid (en derhalve vervolgbaarheid) ontstaat pas op het moment waarop de
nadere gebeurtenis plaats heeft. Tussen het een en het ander kan echter zo
geruime tijd zijn gelegen, dat de verjaringstermijn zou zijn vervuld indien de
verjaring zou gaan lopen op het ogenblik van de feitelijke gedraging.

Hierboven hebben we gezien hoe deze problematiek ook in het buitenland de
gemoederen heeft bezig gehouden. In Duitsland is de wetgever in 1975 'omge-
gaan' door te bepalen dat de verjaring aanvangt bij het intreden van het gevolg
indien dat gevolg een essentiale is van het 'Tatbestand', terwijl de Duitse wet
voordien aanknoopte bij de'Handlung' ongeacht op welk tijdstip het gevolg zich
realiseerde. In Oostenrijk is men in 1975 overgegaan tot de invoering van een
stelsel waarbij een beperkte verlenging van de verjaringstermijn mogelijk is voor
het geval het gevolg pas later intreedt. Ten aanzien van de bijkomende voorwaar-
de van strafbaarheid is men verder van oordeel dat de verwezenlijking daarvan
de verjaring doet aanvangen, tenzij die voorwaarde al was ingetreden voordat de

46. Dit betekent echter nog niet dat 'nalaten' alleen gestraft kan worden wanneer de wet daarin met
zoveel woorden heeft voorzien. Denkbaar is namelijk dat aldus ook een materieel omschreven delict
wordt begaan, met name indien op de dader een bijzondere zorgplicht rust. Als bijv. de behandelend
arts opzettelijk nalaat de geindiceerde behandeling te geven ten gevolge waarvan zijn patient
overlijdt, is een vervolging terzake van moord c.q. doodslag zeer goed voorstelbaar. Wanneer die
bijzondere zorgplicht niet op de dader rust, kan m.i. echter alleen op grond van art. 450 Sr worden
vervolgd.

47.  Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. blz. 74 en blz. 83.
48.  Al laat zich in een aantal gevallen wei een strafbare poging denken.
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feitelijke gedraging werd verricht. In Belgie en Denemarken knoopt men de
aanvang van de verjaring zonder meer aan het intreden van het gevolg, terwijl
men in Frankrijk aan die werkwijze eveneens de voorkeur lijkt te geven. Daarbij
dient te worden opgemerkt dat de verjaringstermijnen in laatstgenoemde landen
relatief kort zijn, in elk geval verhoudingsgewijs korter dan die in Nederland.

Blijkens de wetsgeschiedenis heeft de Nederlandse wetgever in 1881 uitdruk-
kelijk gekozen voor het destijds geldende Duitse systeem, waarin de aanvang van
de verjaring niet gelijk viel met het tijdstip waarop de mogelijkheid ontstond tot
vervolging over te gaan.

Gelet op de bewoordingen van art. 71  Sr en de onmiskenbare bedoeling van de
wetgever, kan worden gesteld dat de verjaring gaat lopen na de feitelijke gedra-
ging van de dader, ongeacht of op dat moment ook daadwerkelijk een vervolging
kan worden ingesteld.

Complicaties levert dit op bij:
a.  de meer of minder formeel omschreven delicten die in het verborgene zijn
begaan en die bovendien lange tijd nadien onontdekt zijn gebleven;
b.   delicten die een gevolg eisen voor strafbaarheid hetwelk zich eerst geruime tijd
na de eigenlijke gedraging kan manifesteren; daarbij zou nog onderscheiden
kunnen worden tussen doleuze en culpose delicten;
c.  delicten die een bijkomende voorwaarde van strafbaarheid kennen (bijv. art.
101 Sr: strafbaarheid van het treden in vreemde krijgsdienst 'indien de oorlog
uitbreekt');
d.  delicten die pas vervolgd kunnen worden nadat een bijkomende voorwaarde
van vervolgbaarheid is vervuld (bijv. een klacht is ingediend ofde last als bedoeld
in de Wet op de ministeriEle verantwoordelijkheid is gegeven).

Vooropgesteld moet worden dat sommigen van mening zijn dat de huidige wet zich er niet
tegen verzet om bij (een aantal van de hier genoemde) delicten een later aanvangstijdstip
van de verjaring te nemen dan de feitelijke gedraging. Zij wijzen er in dit verband op dat
het woord 'feit' in art. 71 Sr voldoende ruimte biedt om alle in de delictsomschrijving
aangewezen bestanddelen te omvatten, dus naast de gedraging ook het gevolg en de
bijkomende voorwaarde van strafbaarheid. Vide o.m. Noyon-Langemeijer-Remmelink:
Inleiding, aant. 4 sub voce Gedraging. Voor de verjaring betekent zulks dat men niet
alleen de gedraging maar het complete strafrechtelijk relevante gebeuren in aanmerking
kan nemen.

Zoals gezegd staat deze uitleg van art. 71 Sr op gespannen voet met de bedoeling van de
wetgever, terwijl we elders in het wetboek (bijv. bij de samenloop, de strafuitsluitingsgron-
den, de leeftijd van de dader, etc.) op moeilijkheden stuiten bij deze exegese van het begrip
'feit'.

Een ander argument is dat de wetgever zelf in art. 71 Sr enkele delicten heeft uitgezon-
derd van de toepassing van de hoofdregel Aangezien het hier gaat om delicten 'die in
stilte, onttrokken aan het oog van de wereld, geschieden en veelal pas veel later aan het
licht komen' (Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. blz. 479), zou het billijk zijn om de
bij die delicten geldende lijn, te weten het laten beginnen van de verjaring op het ogenblik
dat het Openbaar Ministerie ze heeft kunnen ontdekken, hier door te trekken.

Dit argument acht ik echter naar positief recht op de navolgende gronden minder
overtuigend.
a.  Het druist in tegen de regel'exceptio firmat vim legis in casibus non exceptis' (ofwel: de
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uitzonderingen van art. 71  lid 2 Sr bevestigen slechts de hoo fdregel van lid 1). In deze trant
ook HR 27 november 1964 NJ 1965 nr. 51 met betrekking totdecivielrechtelijke verjaring
('dat echter uit deze enkele gevallen het bestaan van een algemene regel niet kan worden
afgeleid' en voorts dat die - afwijkende - regel dat de verjaring eerst gaat lopen wanneer
de eiser met zijn recht bekend is'zich kwalijk zou verdragen met de rechtszekerheid welke
het instituut der verjaring mede beoogt te dienen'). In dezel fde trant HR 4 maart  1966 NJ
1966 nr. 215 (civiel) en Hof Arnhem 22 februari  1982 NJ  1984 nr. 118 (pachtkamer).b.  Bij de aanvaarding van het genoemde systeem zouden we goeddeels terugkeren naar
het stelsel dat uitgaat van de opvatting 'contra agere non valentem non currit praescrip-tio', hetwelk aanknoopt bij de ontdekking van het strafbare feit. Doch dit uitgangspunt isin 1838 reeds afgezworen hetgeen in 1881 nog eens uitdrukkelijk is herhaald.
c. Bovendien kan men constateren dat de uitzonderingen van art. 71 Sr en vooral de
geschiedenis van hun totstandkoming erop wijzen dat de wetgever zich veel moeite heeft
getroost om zo specifiek en volledig mogelijk te zijn. Als hij op een situatie stuitte die tot
ongewenste gevolgen zou kunnen leiden bij de verjaring, bijv. omdat de aanmerkelijkekans bestond dat het betreffende delict weleens verjaard zou kunnen zijn voordat het
redelijkerwijs ontdekt kon worden, maakte hij daarvan een uitdrukkelijke uitzondering
op de hoofdregel van art. 71 Sr. Heel duidelijk blijkt dat bijv. bij de uitzondering van art.71 nr. 3 Sr die-pas na de invoering van het wetboek is ingevoegd. Het komt mij voor dat
deze gang van zaken nog meer relief geeft aan de sub a verwoorde stelling en het als regel
niet opgaan van het sub b bedoelde adagium.

Uit het voorgaande volgt  dat  art.  71  Sr - mede op grond van hetgeen  dewetsgeschiedenis daaromtrent leert - lijkt  uit  te  gaan  van de gedachte  dat  de
verjaring gaat lopen direct na het begaan van het feit ongeacht of het feit in hetverborgene is gepleegd en eerst geruime tijd later is ontdekt (categorie a). Voor (lit
uitgangspunt pleit ook het vaak in verband met de verjaring gebezigde argumentvan de bewijsverzwakking, dat zich eigenlijk altijd verzet tegen late processen.Maar we hebben reeds geconstateerd dat dit argument niet het enige is dat voor
de verjaring van belang is. Onderzocht zal derhalve moeten worden of en zo jawelke andere verjaringsgevoelige aspecten aan deze materie zitten.

Daarbij moet weI bedacht worden dat het antwoord op de vraag of de verjaring niet zoumoeten aanknopen bij het bekend worden  van het delict - waarmee impliciet wordt
teruggekeerd naar een stelsel dat de verjaring beschouwt als een sanctie op een nalatig
Openbaar Ministerie - een thans algemeen aanvaard uitgangspunt op de tocht zet en
daarmee het geldende systeem nogal ingrijpend verandert.

Als praktisch bezwaar tegen het leggen van het aanvangstijdstip bij het bekend worden
van het delict, kan onder meer worden aangevoerd de onzekerheid die kan ontstaan over
het juiste tijdstip: aan wie moet het bekend geworden zijn, hoe moet het in rechte worden
vastgesteld etc. Ter demonstratie moge gewezen worden op de moeilijkheden die zichzouden kunnen voordoen, wanneer als eis zou worden gesteld dat het moet gaan ombekendheid van het feit aan de politie en dat zij daarvan in een proces-verbaal dient te
gewagen (m.i. uit een oogpunt van toepasbaarheid de meest eenvoudige constructie).Geldt die regel echter ook onverkort wanneer het delict op ruime schaal bekend is
geworden, maar de betreffende verhalen de politie pas heel laat hebben bereikt? Of
wanneer de politie van allerlei geruchten op de hoogte is, die zij nimmer in een proces-verbaal heeft gerelateerd omdateraanvankelijk te weiniggegevens voorhanden waren om
er 'een zaak van te maken'? Ofwanneer in een zeer groot en tijdrovend onderzoek terzake
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van een bekend geworden feit, pas in een zeer laat stadium een dader kan worden
aangewezen, al dan niet nadat is komen vast te staan dat eerder aangewezen verdachten

niets met de zaak van doen hadden? Etc.
Het zal duidelijk  zijn dat een regeling als vorenbedoeld - gelet op de genoemde

bezwaren - bepaald niet in het voordeel is van de rechtszekerheid die de huidige bepalin-
gen bie(len, en in elk geval niet altijd gemakkelijk hanteerbaar zal zijn.

Los hiervan lijkt een dergelijk aanvangstijdstip in elk geval niet goed te rijmen
met de opvatting die de verjaring als een surrogaatstraf ziet: de veronderstelde
wroeging van de dader begint immers - zo neemt men aan - onmiddellijk na het
delict te werken en niet pas op het moment waarop dit bekend wordt.

Voorts kan worden opgemerkt dat een door speciaal-preventieve overwegin-
gen bepaalde straf in de regel het meest effectief is, indien zij zo snel mogelijk na
het strafbare feit wordt opgelegd en voltrokken.49 In dit perspectiefzouden we
ook de subsociale werking van het delict kunnen plaatsen, voor zover zij bestaat
in de mogelijkheid van herhaling van het feit door de dader, welke neiging door
middel van toepassing van het strafrecht de kop moet worden ingedrukt: ook
daar is snelle reactie meer voor de hand liggend dan een die pas veel later
plaatsvindt. Mij dunkt dat deze facetten zich verzetten tegen een andere aan-
vangsregeling van de verjaring dan de thans gebruikelijke.

Als kanttekening hierbij kan nog worden opgemerkt dat indien mocht blijken dat de
dader ondertussen niets geleerd heeft in dier voege dat hij op de eenmaal ingeslagen weg is
doorgegaan (bijv. onder het motto dat men kennelijk ongestraft delicten kan plegen als
men maar zorgt dat ze niet bekend worden) het al heel gek moet lopen wil de dader niet
eens een keer ontmaskerd worden. In dat geval zijn er, dunkt mij, in de regel genoeg
nieuwe feiten voorhanden om alsnogeen sterk speciaal-preventief gekleurde strafvoor die
feiten op te leggen, waarmee tevens tegemoet kan worden gekomen aan voornoemd facet
van de subsocialiteit. Bovendien kan men zich in dit verband nog afvragen - speciaal voor
het geval dat de dader erin zou slagen om de delicten voor eeuwig verborgen te
houden - welk belang ermee is gediend om die feiten de facto onverjaarbaar te maken: tot
het wezen van een dergelijk onopgemerkt gebleven delict behoort immers dat niemand
daaraan kennelijk aanstoot heeft genomen, zodat om die reden alleen al een afwijking van
de huidige regeling niet geindiceerd lijkt.

Wanneer we andere argumenten onderzoeken welke gemeenlijk in verband met
de verjaring worden gebezigd, stuiten we op de generaal-preventieve functies van
de straf, welke - vertaald in subsocialiteitsterminologie - kort gezegd inhouden
de genoegdoening van het slachtoffer, afschrikking van derden en apaisering van
vierden.

Wat het eerste argument betreft, de genoegdoening van het slachtoffer door
middel van toepassing van het strafrecht, kan worden opgemerkt dat de huidige
aanvang van de verjaring daaraan onvoldoende recht doet wederwaren. Voor-
stelbaar is immers dat een delict in meer ofminder rechtstreekse mate slachtoffers
maakt, althans gedupeerden, die zich pas laat bewust worden van hun schade. Te
denken ware hier aan iemand die bemerkt dat hij al jaren op een geheime giftbelt

49.  Vgl. blz. 75 e.v.
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woont. Het is duidelijk dat zijn onvoldaanheid eerst dan vorm krijgt terwijl de
kans bestaat dat in verband met de verjaring dat gevoel niet meer gecompenseerdkan worden door middel van strafoplegging. Daarbij moeten ons overigens wel
realiseren, dat het in dit soort gevallen vaak zal gaan om niet-rechtstreeks door
het delict getroffen slachtoffers, d.w.z. niet in lijfof leden getroffen. Wanneer we
de laatstgenoemde categorie slachtoffers - waarover direct meer - buiten  be-
schouwing laten, houden we over een groep personen die tot het bekendworden
van het delict niet wisten dat zij in hun belangen geschaad waren. Weegt hun
geschoktheid nu zodanig zwaar dat de verjaring geen hinderpaal mag vormen
om door middel van het strafrecht aan hun gevoelens tegemoet te komen?
Ziedaar de vraag waar het in wezen om gaat.

Diezelfde vraag kunnen we ons ook stellen ten aanzien van de nog minder
rechtstreeks bij het delict betrokkenen, te weten de zgn. vierden, die bijv. door
middel van de publiciteitsmedia kennis krijgen van een lang geleden gepleegd,gedurende lange tijd geheim gebleven strafbaar feit.

Minder problematisch ligt de zaak, als ik het goed zie, wanneer het gaat om deafschrikwekkende werking van de strafc.q. het breken van eventuele navolgings-
neiging van derden. Het gaat hier immers om verborgen gebleven feiten, die uit
dien hoofde geen navolgingsneiging hebben kunnen opwekken. De delictsinduc-
tie zou natuurlijk nog wel kunnen volgen indien - na het bekend worden van het
inmiddels volgens de thans gebruikelijke regels verjaarde feit - bij potentiBle
daders de gedachte zou postvatten dat dergelijke feiten kennelijk ongestraftkunnen worden begaan mits zij maar geheim worden gehouden. Dit lijkt mijechter geen deugdelijk argument om de huidige aanvangsregel van de verjaring te
veranderen, aangezien dit een gegeven is dat voor alle criminaliteit geldt en met
name ook wanneer het feit weliswaar bekend is geworden - en in de hier aan de
orde zijnde opvatting is gaan verjaren - doch de dader nimmer of pas na langetijd kan worden aangewezen.

Samenvattend meen ik de meeste argumenten die gewoonlijk ter verklaringvan de verjaring worden ingeroepen, leiden in de richting van een stelsel waarin
de verjaring na het begaan van het delict gaat lopen en niet eerst bij het bekend
worden daarvan. Alleen de geschoktheid van meer of minder direct bij hetstrafbare feit betrokkenen, wijst in de richting van een ander, later gelegen,
aanknopingspunt, zodat het strafrecht nog te hulp kan worden geroepen tenein-
de hun verlangens te bevredigen. Na afweging meen ik echter dat deze bezwaren
niet opwegen tegen de bezwaren - ook van praktische aard - die aan een hervor-ming van het huidige systeem verbonden zijn. 50

Bij de delicten van categorie b (het later intreden van het gevolg) ligt de zaak
anders, omdat de betekenis van de bovenvermelde factoren niet hetzelfde is.
Praktische problemen zijn er nauwelijks omdat in rechte meestal vrij eenvoudig zalkunnen worden vastgesteld op welk tijdstip een gevolg van het delict is ingetreden.
50. Enige relativering is echter wel geboden, aangezien het soort delict tot afwijking van dezehoofdregel kan nopen. Te denken ware aan de reeds meermalen genoemde toestandsdelicten en de
valsheidsdelicten van art. 71 Sr; op dit onderwerp zal overigens verderop uitvoeriger worden
ingegaan.
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De rechtszekerheid hoeft evenmin geschaad te worden wanneer we de verjaring zouden
vastknopen aan het intreden van het gevolg, aangezien gesteld kan worden dat de dader
die een zodanige gedraging verricht waaruit redelijkerwijs een kwalijk gevolg kan voort-
vloeien, crop bedacht moet zijn dat wanneer dat gevolg intreedt, een strafrechtelijke
reactie kan volgen. Wel moet nog worden aangetekend dat het hier aan de orde gestelde
probleem voornamelijk academisch van aard is: bij mijn weten is de Nederlandse rechter
nog maar 66n keer hiermee geconfronteerd (zie biz. 163). Daaraan zal weI niet vreemd
geweest zijn - zoals door Pompe reeds is geconstateerd - dat de Nederlandse verjarings-
termijnen meestal lang genoeg zijn om zowel de feitelijke gedraging als het gevolg te
omvatten. Bovendien kan in veel gevallen terzake van een strafbare poging worden
vervolgd (bijv. bij doodslag). Vaak zal dat ook de voorkeur verdienen omdat anders de
redelijke termijn-garantie onder druk komt te staan; zo lijkt het mij weinig voor de hand
liggend c.q. minder wenselijk dat een vervolging wegens poging tot doodslag jarenlang
niet aangespannen wordt op grond van de overweging dat eerst maar eens moet worden
afgewacht of en hoe het slachtoffer zich herstelt.

Bij sommige delicten ligt dit overigens moeilijker, met name wanneer een vervolging
terzake van strafbare poging zich niet wel laat denken zoals bij de culpoze delicten. Het
komt mij voor dat ten aanzien van deze categorie van strafbare feiten de aanvang van de
verjaring direct na de feitelijke gedraging in plaats van na het intreden van het gevolg tot
problemen zou kunnen leiden.

In de regel betreft het hier (culpoze) delicten die hun strafbaarstelling ontlenen
aan het streven om bepaalde ongewenste gevolgen te voorkomen. Meestal moet
het dan bovendien nog gaan om een gevolg dat als zeer ernstig (bijv. de dood van
het slachtoffer) kan worden gekarakteriseerd. De gevaarzetting van bepaalde
gedragingen wordt derhalve bestreden, maar dat geschiedt in de regel pas
wanneer een groot en onherstelbaar nadeel is ondervonden. Daaruit valt af te
leiden dat de gedraging zelf van onvoldoende gewicht wordt geacht voor een
strafrechtelijke reactie (tenzij, gelijk in het verkeersrecht, een vangnet van sub-
normen bestaat). Anders gezegd: in dit soort van gevallen fungeert het gevolg
min ofmeer als een bijkomende voorwaarde van strafbaarheid; een aanvankelijk
niet strafbare gedraging c.q. subjectieve gesteldheid wordt pas strafbaar door het
gevolg. De reden daarvoor is ongetwijfeld dat in het gevolg het gevaar van
dergelijke gedragingen c.q. mentaliteit voor de maatschappelijke orde zich
openbaart, zodat een strafrechtelijke reactie op haar plaats is. 51

In die gedachtengang is het echter niet logisch om de verjaring bij de feitelijke
gedraging te laten beginnen, omdat op dat tijdstip nog geen strafbaar feit is

gepleegd.52 Niet uitgesloten  is  dat  op het moment waarop het gevolg  zich
openbaart en de gedraging derhalve haar strafbaar karakter verkrijgt, zoveel tijd
is verstreken, dat alsdan het vervolgingsrecht is verjaard, terwijl zich echter pas
op dat ogenblik de situatie voordoet dat de maatschappelijke orde daadwerke-
lijk verstoord blijkt te zijn en een strafsanctie mitsdien gerechtvaardigd is.

51.  Vide H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 84.
52. Zoals reeds eerder is betoogd, geldt dit voor doleuze materieel omschreven delicten veel minder,
orndat daar al snel sprake zal zijn van een strafbaar feit, te weten de poging. Bij dit type delicten hoeft
de aanvang van de verjaring derhalve niet te wachten op het intreden van het gevolg: de feitelijke
gedraging zal in de regel wei als aanknopingspunt kunnen dienen.
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Bij de beantwoording van de vraag of in deze op zichzelf niet voor de hand
liggende gang van zaken verandering zou moeten komen, dienen we ons af te
vragen welke belangen ermee gediend zijn indien de verjaring pas zou intreden na
het gevolg en welke daarmee op gespannen voet staan.

Tot de laatste hoort in elk geval het bewijsmotief. Minder klemmend is echter
de veronderstelling dat de dader jaren in onrust heeft geleefd, want vaak zal zijn
gedrag - in de aanvankelijke voorstelling - goed zijn afgelopen totdat later pas
blijkt dat die gedachte onjuist was. Vanuit generaal-preventief oogpunt lijkt het
meest te zeggen te zijn voor een aanvang van de verjaring na het gevolg: de
onvoldaanheid van het slachtoffer, de geschoktheid van anderen, de inprenting
van de norm bij de rechtsgenoten, etc. zijn evenzovele factoren die pleiten voor
een regeling waarin wordt voorkomen dat het feit al verjaard is, voordat het
vervolgingsrecht wordt geboren. Het komt mij voor dat vooral bij culpoze
delicten deze factoren een grote rol spelen en met name de demonstratie van de
norm, niet alleen naar anderen maar ook naar de dader zelf toe; in zoverre is ook
vanuit speciaal-preventieve optiek weinig kritiek te leveren op een late vervol-
ging.

Op de relatieve verjaringsongevoeligheid  van de zojuist genoemde functies van de straf is
uitvoeriger ingegaan op blz. 64 e.v.

Zie voor bredere beschouwingen over de zin van de bestraffing van culpoze delicten
Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. 7e druk blz. 187 e.v.

Als argument tegen het doen aanvangen van de verjaring bij het intreden van het
gevolg wordt wei de billijkheid aangevoerd die zich zou verzetten tegen het lange
tijd na dato bestraffen van wellicht tamelijk onschuldige gedragingen die nader-
hand rampzalige gevolgen blijken te hebben.

Verwezen moge worden naar biz. 168 e.v. waar is beschreven dat op grond van dit
argument in Oostenrijk een regeling is geschapen die bij dit soort strafbare feiten in een
beperkte verlenging van de verjaringstermijn voorziet.

Hiertegen kan worden ingebracht dat onze wetgever bij de strafbaarstelling van
de culpoze delicten 'grove' schuld in het hoofd had, aan welk vereiste in het
vervolgingsbeleid en de rechtspraak nogal strak pleegt te worden vastgehouden.
Op grond daarvan kan dan ook gesteld worden dat de onderhavige kwestie
eigenlijk alleen speelt bij hoogst onvoorzichtig/onoplettend of roekeloos gedrag
van de dader. Onder die omstandigheden is een beroep op de billijkheid wat
minder klemmend omdat gedragingen die niet aan deze standaard
voldoen - doch niettemin tot fatale gevolgen geleid hebbend - strafrechtelijk
bezien van geen betekenis zijn. Bovendien wordt alduseen overigens niet onsym-
pathiek motief ingevoerd in een materie die in beginsel niet is afgestemd op privt-
belangen van de dader, doch op het algemeen belang.

Samenvattend meen ik te mogen stellen dat de voorkeur gegeven dient te
worden aan een regeling waarin de verjaring bij dit soort strafbare feiten pas gaat
lopen op het moment waarop het gevolg is ingetreden. Tot de voordelen van een
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dergelijke regeling behoort ook dat we internationaal in de pas lopen, zodat de
toepassing van onze verjaringsvoorschriften door buitenlandse

autoriteiten - bijv. in het kader van de rechtshulp - vergemakkelijkt wordt.

Dezelfde problematiek is ook aan de orde bij de bijkomende Doorwaarde uan
strajbaarheid (categorie c). Het gaat hier immers om gedragingen die naar het
oordeel van de wetgever de rechtsorde onvoldoende verstoren om er een straf-
sanctie op te stellen. Dat effect wordt pas aanwezig geacht indien zich een
bijkomende - door de wet voorziene - omstandigheid voordoet.

Voorbeelden: het uitbreken van de oorlog in art. 101; het volgen van het misdrijf in artt.
135-136. het volgen van het tweegevecht in art. 152; de nietigverklaring van het huwelijk in
artt. 238 en 281 lid 4; de faillietverklaring in art. 340 Sr e.v.

Ook hier hebben we te doen met feiten die op het moment waarop de feitelijke
gedraging wordt verricht niet strafbaar en derhalve ook niet vervolgbaar zijn,
terwijl de bijkomende voorwaarde eerst op een zodanig tijdstip kan intreden dat
het vervolgingsrecht verjaard is indien de verjaring op eerstgenoemd ogenblik
zou gaan lopen.

Gelet op de ratio van de bijkomende voorwaarde van strafbaarheid te weten
het bieden van-een mogelijkheid tot strafrechtelijk ingrijpen indien de rechtsorde
daadwerkelijk gestoord blijkt te zijn, lijkt het onlogisch dat hetgeen met de ene
hand wordt gegeven,   met de andere - namelijk door middel   van   de
verjaringsvoorschriften - wordt teruggenomen. Op die grond meen ik dan ook
dat het een zaak van consistentie van de strafwet is, dat de verjaring pas gaat
lopen op het moment waarop aan de bijkomende voorwaarde van strafbaarheid
is voldaan.

Anders dan de bijkomende voorwaarden van strafbaarheid voegen de bijkomen-
de voorwaarden van vervolgbaarheid (categorie d) niets toe aan de onrechtmatig-
heid ofde strafwaardigheid van het feit. Zij kunnen worden gekarakteriseerd als
voorwaarden die het recht tot strafvordering van een overigens geheel aan de
delictsomschrijving beantwoordend feit opschorten totdat aan de betreffende
voorwaarde, bijv. de indiening van een klacht, is voldaan.

Beide voorwaarden hebben tot gevolg dat het vervolgingsrecht niet onmiddel-
lijk na de eigenlijke gedraging kan worden uitgeoefend doch eerst later, waar-
door de mogelijkheid van tussentijdse verjaring wordt geopend. Een niet onbe-
langrijk verschil is echter dat bij de bijkomende voorwaarden van strafbaarheid
het vervolgingsrecht pas later ontstaat, terwul het bij de bukomende voorwaarde
van vervolgbaarheid direct wordt geboren doch eerst later kan worden geeffec-
tueerd.

Het algemene kenmerk van de voorwaarden die de vervolging opschorten, kan
gezocht worden in des wetgevers overweging dat het in bepaalde gevallen de
voorkeur verdient om anderen dan leden van het Openbaar Ministerie om hen
moverende redenen welke in de regel uitstijgen boven het algemeen belang dat
met de toepassing van het strafrecht wordt gediend, het initiatieftot vervolging te
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laten. Dit kan ertoe leiden dat sedert het begaan van het feit de verjaringstermijn
verstreken is voordat het Openbaar Ministerie in staat wordt gesteld activiteiten
te ontplooien.

Omdat de onrechtmatigheid en strafwaardigheid van het feit door de vervolg-
baarheidsvoorwaarden niet worden beinvloed, meen ik dat het niet voldaan zijn
aan deze voorwaarden niet in de weg behoort te staan aan het gaan lopen van de
verjaring.

De late indiening van de hiervoren onder d genoemde klacht of last kan natuurlijk
veroorzaakt zijn door het feit dat het delict lange tijd verborgen is gebleven. Te denken
ware aan ambtsmisdrijven van een minister die niet (tijdig) aan het licht zijn gekomen. Op
grond van de redenen die hiervoren met betrekking tot dat soort strafbare feiten zijn
vermeId, meen ik dat die omstandigheid te dezen niet tot een andere slotsom aanleiding
geeft.

2.2 Deelneming

2.2.1 Nederiand

Deelnemingshandelingen, in het bijzonder de uitlokking en de medeplichtig-
heidsvariant als omschreven in art. 48 onder 2° Sr, gaan in de regel vooraf aan het
strafbaar feit zelf op een tijdstip dat meer of minder van het delict zelf verwijderd
kan liggen. In de Nederlandse literatuur is het een omstreden vraag welk
aanknopingspunt moet worden genomen voor de aanvang van de verjaring
terzake van de deelnemingshandelingen.

Enkele schrijvers nemen aan dat de aanvang van de verjaring voor deelnemers
en (hoofd)dader dezelfde is: in hun opvatting kan de verjaring niet lopen dan
vanafde dag na die waarop het feit zelf(eventueel in pogingsvorm) is voltooid.53
Remmelink ontleent voor die opvatting een argument aan art. 71 Sr dat spreekt
over de dag na die waarop het feit is gepleegd, hetgeen duidt op de gedraging van
de eigenlijke dader (de pleger). Als in art. 71 het woord begaan zou zijn gebezigd
zou dit hebben betekend dat de verjaring van deelnemingshandelingen op de dag
daarop volgend zou aanvangen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt immers dat de
wetgever 'overal elders in het ontwerp op het verschil tussen plegen en begaan
(heeft) gelet'54, met welke termen hij heeft willen aangeven dat de in art. 47.1° Sr
genoemde daders een feit plegen, terwijl de uitlokker en de medeplichtige het feit
begaan.55

Anderen56 daarentegen menen dat voor alle deelnemers aan een strafbaar feit
in aanmerking genomen moet worden het tijdstip van hun gedraging: in dat
stelsel hebben de uitlokker en de medeplichtige een eigen verjaringstermijn die

53. Noyon-Langemeijer: a.w. 5e en 6e druk, aant. 2 bij art. 71; Noyon-Langemeijer-Remmelink:
a.w. aant. 2 bij art. 71; Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. blz. 478.
54. H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 373.
55. Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 11 bij art. 37.
56. O.a. Noyon: 1896 a.w. aant. 2 bij art. 71; Van Hamel-Van Duck: a.w. biz. 211 en biz. 597;
Simons-Pompe: a.w. blz. 360; Vos: a.w. biz. 340.
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aanvangt na de datum waarop hij het zijne heeft gedaan, onafhankelijk van het
tijdstip waarop het eigenlijke feit zijn beslag krijgt.

Ter staving van hun standpunt beroepen zij zich op de Memorie van Toelich-
ting bij art. 71 Sr waarin - zoals hierboven reeds uitvoerig is behandeld - het
voor strafbaarheid vereiste gevolg wordt uitgesloten als aanvangstijdstip van de
verjaring teneinde aldus te benadrukken dat het om de feitelijke gedraging gaat
als beslissend criterium bij de vaststelling van het beginspunt van de verjaring.

De hier aan het woord zijnde schrijvers trekken deze lijn door naar de
deelneming.

Zo bijvoorbeeld Noyon: 'Fysieke daders, intellectueele daders, medeplichtigen, kunnen
allen op verschillende dagen tot hetzelfde feit medewerken. Wat de eersten doen, het
eigenlijke voltooien van het misdrijf, is toch eerst het gevolg van hetgeen de intellectueele
daders en de medeplichtigen deden; het latere plegen van het misdrijf kan dus niet
beslissend zijn voor het tijdstip waarop zij gehandeld hebben.

Bij tegenovergestelde opvatting zou men tot de gevolgtrekking komen dat de duur der
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van intellectueele daders en medeplichtigen be-
paald wordt door den fysieken dader; wat blijft voor hen dan over van de redenen der
verjaring: verzwakt bewijs; verzwakte herinnering?'

2.2.2 Buitenland

Het valt op dat in de buitenlandse literatuur en rechtspraak nauwelijks of geen
aandacht wordt besteed aan de vraag ofbij deelnemingshandelingen de verjaring
begint te lopen bij iedere handeling afzonderlijk dan wel nadat het grondfeit is
begaan.

Alleen de Bondsrepubliek Duitslandvormt hierop een uitzondering. Daar geldt
als heersende mening in rechtspraak en doctrine dat deelnemingshandelingen
beginnen te verjaren nadat het hoofdfeit is gepleegd.57 Zij volgen verder de
verjaringsregels die op dat feit van toepassing zijn, hetgeen onder meer van
belang is wanneer een tot het delict behorend gevolg pas later intreedt; in zo'n
geval vangt de verjaring van de deelnemingshandelingen ook pas aan op het
moment waarop dat gevolg zich manifesteert.

Een uitzonderingspositie neemt echter het voortdurend delict in: daar begint
de verjaring van deelnemingshandelingen te lopen nadat de'Teilakt' waarop zij
betrekken hebben, is begaan.58

Gemotiveerd wordt de opvatting dat deelnemers dezelfde verjaringstermijn
hebben als de pleger(s), niet. Alleen Sch6nke-Schrdder voert aan dat 'dies sich
ergibt aus dem Grundsatz der Akzessorietat'.59

57.  Schilnke-Schrdder: a.w. aant. 8 bij § 78a; Leipziger Kommentar: a.w. aant.  10 bij § 67.
58. Leipziger Kommentar: a.w. aant. 10 bij §67.
59.  Sch6nke-Schrader: a.w. aant. 8 bij § 78a.
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2.2.3 Eigen opvatting

Wanneer we de standpunten die Remmelink c.s. enerzijds en Noyon c.s. ander-
zijds te dezen innemen en de argumentatie die zij aanvoeren, nog eens de revue
laten passeren, dan kunnen daarbij de volgende kanttekeningen worden ge-
plaatst.

Het beroep van Remmelink op de bewoordingen art. 71 Sr waar gezegd wordt
dat de verjaring aanvangt daags na hetplegen van het feit, lijkt op het eerste oog
sterk, omdat door dit woordgebruik schijnt te worden uitgesloten dat de verja-ring begint te lopen daags na het begaan van het feit, op grond waarvan de
uitiokker en medeplichtige - zijnde deelnemers die het begaan - voor de aan-vang van de verjaring van hun handelingen moeten wachten tot het grondfeit is
gepleegd.

De kracht van dit argument wordt echter ondergraven doordat de wetgever,ondanks zijn stellige bewering dat overal in het ontwerp-wetboek was gelet ophet verschil tussen plegen en begaan, niet steeds dit verschil goed voor ogen heeft
gehouden, terwijl ook in de rechtspraak het onderscheid tussen beide termen
enigszins is gerelativeerd.

Zo bepaalde art. 33 Sr (oud) dat verbeurdverklaring mogelijk was van voorwerpen'waarmede misdrijf opzetteluk is gepleegd' hetgeen naar de letterlijke betekenis inhield
dat verbeurdverklaring ten laste van bijv. de uitlokker onmogelijk was (vgl. Noyon-
Langemeijer, a.w., aant. 2 bij art. 33).

In het examen-arrest (HR 24 januari  1950  NJ  1950  nr.  287  nt  BVAR) werd  de  HRgeconfronteerd met de vraag of medeplichtigheid aan uitlokking (van poging tot oplich-
ting) strafbaar was. Op grond van de tekst van art. 48 Sr waarin alleen de medeplichtig-
heid aan hetplegen van een misdrijfstrafbaar is gesteld, zou die vraag ontkennend moeten
zijn beantwoord, daar de uitlokker nu eenmaal niet de pleger van het delict is. Dit werd
toentertijd ook door nagenoeg alle schrijvers geleerd. De HR nam niettemin strafbaarheid
aan mede op grond van de overweging dat bij de totstandkoming van het wetboek deze
kwestie weliswaar aan de orde was geweest, doch dat de minister alstoen van oordeel was
'dat de wet zich niet in alle details kon begeven, en meende dat de wetenschap en depractijk te hunnen aanzien volstrekt niet werden belemmerd en de nodige onderscheidin-
gen konden maken'.

Men kan zich dan ook afvragen of de wetgever in art. 71 Sr de term plegen zou hebben
gehandhaafd in plaats van haar te vervangen door begaan, indien hij zich de consequen-
ties van een grammaticale uitleg van deze bepaling in zon beschouwingen zou hebben
betrokken.

De argumentatie van Noyon c.s. lijkt het meest in overeenstemming met debedoeling van de wetgever te zijn; dit met name op grond van hetgeen bij de
vaststelling van art. 71 Sr te berde is gebracht in het kader van de aanvang van de
verjaring bij delicten die eerst door het intreden van een bepaald gevolg strafbaar
worden. Hierboven hebben we reeds geconstateerd dat de wetgever bij dat soort
delicten vasthield aan de feitelijke gedraging als beginpunt voor de verjaring;vandaar ook dat het wetsontwerp aanvankelijk sprak van 'daad' in plaats van'feit' om aldus uit te doen komen dat de verjaring niet pas zou gaan lopen na de
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voltooiing van een 'stratbaar feit' (waarvoor soms aan diverse voorwaarden
moet zijn voldaan), maar na het verrichten van de materille gedraging.

In dit licht bezien komt het mij het meest consequent voor om ook bij
uitlokking en medeplichtigheid tot een delict de materiBle gedraging van uitlok-
ker respectievelijke medeplichtige als vertrekpunt te nemen bij de berekening van
ter zake van hun handelingen geldende verjaringstermijnen. Bij de uitlokking
geldt dit temeer daar er tussen uitlokking en het grondfeit een causaal verband
moet bestaan, daar door toedoen van de uitlokker bij de pleger het voornemen
moet zijn gewekt het delict te begaan.

Voorts kan nog worden gewezen op de anomalie die bij een andersluidende opvatting zou
ontstaan tussen de 'gelukte' uitlokking en de 'mislukte uitlokking' van art. 134bis Sr. In
het laatste geval is uitlokking zelfstandig strafbaar indien het misdrijfdat is uitgelokt, niet
is gevolgd. Hier zal men toch bezwaarlijk andere gedragingen dan de uitiokkingshande-
ling zelf kunnen nemen als verjaringsbegin.

Het gevolg is wel dat uitlokking en medeptichtigheid verjaard kunnen zijn
voordat het grondfeit wordt gepleegd, terwijl zij pas daardoor strafbaar en
vervolgbaar worden.

Voor de uitlokking tot misdrijf geldt dit door de invoering van art. 134bis Sr in mindere
mate, omdat zij ook strafbaar is als het misdrijf niet is gevolgd.

Theoretisch bestaat echter de mogelijkheid dat we te maken hebben met een 'gelukte'
uitlokking terwijl er tussen de uitlokking en het delict weliswaar geruime tijd is verstreken,
maar het causaal verband tussen beide nog wei aan te tonen valt. Te denken valt hier aan
de uitlokking door een strafrechtelijk minderjarige tot het begaan van een overtreding.
Als het gronddelict pas na acht maanden (de i.c. geldende verjaringstermijn voor de
uitlokker) wordt begaan, is er wel sprake van uitlokking in de zin van art. 47 Sr, zodat de
uitlokker stratbaar noch vervolgbaar was voordat de overtreding werd uitgevoerd, terwijl
hij nadien niet meer vervolgbaar is wegens verjaring.

Dit bezwaar doet zich ook voor bij delicten met constitutieve gevolgen en
bijkomende voorwaarden van strafbaarheid. Hetgeen ik daar opmerkte met
betrekking tot de relatie tussen het feit en de door de wetgever gehanteerde ratio
van de verjaring, geldt ook voor de uitlokking en de medeplichtigheid. Vooral
wat de laatste deelnemingsvariant betreft, kan men zich afvragen wat er van die
ratio overblijft als we te maken hebben met medeplichtigheidshandelingen - die
gelet op het verlaagde strafmaximum door de wetgever van objectief mindere
ernst dan het grondfeit worden geacht - die lang voordat het grondfeit werd
begaan, zijn verricht; dit klemt temeer wanneer we ons realiseren dat op deze
handelingen ingevolge art. 78 Sr in de regel de gewone verjaringstermijn van
toepassing is. Het komt mij voor dat het argument van de bewijsverzwakking
hier in volle omvang van toepassing is. Met de vervaging van de herinnering ligt
het anders, omdat de betekenis van de medeplichtigheidshandelingen pas aan de
dag treedt bij het begaan van het gronddelict.

Ook ten aanzien van deze materie lijkt heroverweging door de wetgever op
haar plaats, aangezien bij de beslissing of bij uitlokking en met name bij
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medeplichtigheid de verjaring direct aanvangt dan weI pas na het begaan van het
grondfeit, diverse - onderling volstrekt onverenigbare argumenten - om voor-
rang strijden. Het komt mij voor dat in een systeem de verjaring bij wet is
geregeld - gelijk in Nederland het geval is - de wetgever de keuze zal moeten
maken, omdat alle argumenten nogal zwaarwegend zijn en derhalve de daaruit
voortvloeiende oplossing - indien   deze   aan de praktijk zou worden
overgelaten - altijd iets willekeurigs zal houden.

3. UITZONDERINGEN

3.1 Nederland

3.1.1 Art. 71 van het Wetboek van Strafrecht

Art. 71 Sr bevat enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat de verjaring een
aanvang neemt daags na het plegen van het delict. Het gemeenschappelijkkenmerk van die uitzonderingen ligt in de waarschijnlijkheid dat de delicten
waarop zij betrekking hebben, eerst geruime tijd na het plegen ervan worden
ontdekt.

Ook het Wetboek van Strafvordering van 183860,  dat van dezelfde hoofdregel uitging,
kende reeds een afwijking, namelijk waar het ging om valsheidsmisdrijven of valsemunte-rij (vgl. het huidige art. 71 nr. 1 ' Sr). De commissie-De Wai achtte een bestendiging van
deze situatie op haar plaats, waartoe zij aanvoerde: 'Eerst wanneer men van de valschheid
gebruik maakt, doet zich het materiale en morele nadeel gevoelen. Ook moet, wanneer deeen de valschheid pleegt en de ander daarvan gebruik maakt, de verjaring voor beide
gelijktijdig loopen. Daarenboven zou anders bij valsche stukken die op tijd werken, zoo
als bij testamenten, het misdrijf in zeer vele gevallen verjaard zijn, v66r het ontdekt
werd'.61

Thans bepaalt art. 71 nr. / Sr dat bij valsheid of muntschennis (zie de titels X-XII
van boek II) de verjaringstermijn aanvangt op de dag na die waarop gebruik is
gemaakt van het voorwerp ten opzichte waarvan de valsheid ofde muntschennis
is gepleegd. Het gevolg hiervan is dat de valsheidsdelicten (bijv. art. 225 Sr,valsheid in geschrifte) en de muntschennis (art. 210 SO aanzienlijk later kunnen
verjaren dan bij de toepassing van de hoofdregel het geval zou zijn, daar de tijd
tussen het plegen van het delict en het gebruik niet meetelt.

Dat het in de praktijk niet altijd zo'n vaart hoeft te lopen bewijst Hof 's-Hertogenbosch 21
januari  1927 NJ 1927 blz. 609. In deze zaak ging het om een man die de ambtenaar van de
burgerlijke stand akten had laten opmaken van de geboorten van zijn kinderen
die - anders dan hij had opgegeven - niet  uit zijn echtgenote maar uit ene A. waren

60.  Art. 458 lid 3.
61.  Notulen, deel I biz. 109 Deze passage is nagenoeg letterlijk overgenomen in de Memorie van
Toelichting bij art. 71 Sr: H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 512.
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geboren (art. 227 S r). De eerste keer gebeurde dit op 29 november 1909 toen hij aangifte
deed van de geboorte van een zoon op 24 november 1909. De vervolging ving pas aan op
20 oktober  1925.  Op die datum was echter de i.c. geldende verjaringstermijn van twaalf
jaaral ruim verstreken, tenzij het gebruik van de geboorteakten eerst veel later zou hebben
plaatsgevonden. Dit laatste bleek echter  niet het geval  te zun, omdat - aldus  het
hof - 'blijkens het ten processe aanwezige trouwboekje van den verdachte () daarin op 24
november  1909 is aangeteekend, dat  op dien datum  uit het huwelijk  van den verdachte
met eerstgenoemde vrouw is geboren Hubert Karl, waaruit volgt, dat door dien ambte-
naar reeds op dien datum van gezegde acte werd gebruik gemaakt, zoodat krachtens de
bepaling van art.  71  sub  1' Sr de termijn van verjaring van het recht tot Strafvordering
wegens het plegen van voorschreven valschheid aanving op dien datum en derhalve de
verjaring, als bedragende die termijn twaalfjaren, reeds was voltooid 25 november  1921,
zijnde ongeveer vier jaren vroeger dan de dag, waarop voor het eerst wegens die valsch-
heid bij dagvaarding eene strafvervolging tegen den verdachte werd ingesteld'.62

Noyon heeft reeds gewezen op de merkwaardige consequentie van de regeling
van art. 71  nr.  1 Sr indien van het vervalste voorwerp of de geschonden munt
gldn gebruik wordt gemaakt: de vervalsing zelf zou in zo'n geval nimmer
verjaren. 63

Ook Van Hamel-Van Dijck64 is die mening toegedaan en voegt daaraan nog toe dat zulks
ook geldt voor de poging tot valsheid of muntschennis aangezien ook dan geen gebruik
volgt. Pompe6S heeft zich tegen dit laatste verzet met een beroep op art. 78 Sr: ingevolge
dat voorschrift zou art. 71 alleen het oog hebben op voltooide misdrijven, hetgeen voor de
poging betekent dat de gewone regel moet worden toegepast, d.w.z. dat alsdan de
verjaring daags na het delict gaat lopen.

Ook Remmelink betoont zich een tegenstander van het 'absurde'66 resultaat
waartoe een letterlijke uitleg van art. 71 nr. 1 Sr leidt, namelijk dat in de daar
genoemde gevallen verjaring zou zijn uitgesloten indien het gebruik achterwege
blijft of het delict zelf in een pogingsstadium blijft steken en het dientengevolge
nimmer tot een gebruik kan komen.

Het komt mij voor dat het resultaat van een letterluke interpretatie van art. 71
nr. 1 Sr in deze gevallen weinig bevredigend is. Ik meen dan ook dat indien geen
gebruik van wordt gemaakt van het vervalste of geschonden voorwerp, de
verjaring behoort te gaan lopen daags na het plegen van de vervalsing of de
muntschennis, zulks op grond van de hoofdregel. Daarbij speelt mede een rol de
omstandigheid dat in zulk een geval de ernst van het feit minder is dan wanneer
daadwerkelijk gebruik is gemaakt van het voorwerp: dat gebruik doet tenslotte

62.  Dat de aantekening van de geboorte in het trouwboekje op 24 november gebeurde, berust m.i. op
een misvatting van het Hof: aan te nemen valt dat de ambtenaar na de aangifte op 29 november de
geboortedatum heeft bijgeschreven. Met andere woorden:  niet  op 24 november   1909  maar  op  29
november 1909 is van de alstoen opgemaakte geboorte-akte gebruik gemaakt ter bijschruving van de
geboorte in het trouwboekje.
63. A.w. aant. 3 bij art. 71.
64. A.w. biz. 598.
65. A.w. blz. 563.
66. Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 3 bij art. 71.
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'het materitle en morele nadeel gevoelen' zoals de commissie-De Wal aanvoerde
ter motivering van de uitzonderingsregeling van art. 71 nr. 1 Sr.

Ik meen daarom dat art. 71 nr. 1 Sr alleen geldt voor die gevallen waarin wel
van bedoelde voorwerpen gebruik is gemaakt. Alleen dan vangt de verjaring aan
daags nadat van die voorwerpen gebruik is gemaakt. Daarbij komt het aan op
heteerste gebruik, ook al zou dat niet ontdekt zijn. Deze uitleg sluit het beste aan
bij de hoofdregel die de verjaring ook laat aanvangen daags na het plegen van het
feit zonder acht te slaan op het al dan niet ontdekt zijn van het feit. Ook de
Memorie van Toelichting bij art. 71 Sr wijst in deze richting, aangezien aldaar
wordt gesproken over het voorkomen van dit misdrij f'voordat dit kon worden
ontdekt' in plaats van 'is ontdekt'.67

Uit het vorenstaande volgt dat de constatering van een tweede of later gebruik
niet van belang is, hetgeen betekent dat zowel de valsheid ofmuntschennis als het
eerste gebruik ervan verjaard kunnen zijn voordat deze delicten ontdekt werden.

De pleger van de valsheid of de muntschennis hoeft niet dezelfde te zijn als
degene die van het voorwerp gebruik maakt. Dit volgt uit de bewoordingen van
art. 71 nr. 1 Sr alsook uit de Memorie van Toelichting.

Bij de vaststelling van art. 458 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering van 1838 is nog
wei gepoogd om op dit punt een beperking aan te brengen door de slotwoorden van de
voorgestelde bepaling, luidende 'niettemin zal de tijd van verjaring van het misdrij f van
valschheid of van valsche munt niet vroeger beginnen te loopen. dan van het oogenblik
dat van de valsche ofvervalschte stukken ofmunt is gebruik gemaakt' te lezen als'dan van
het oogenblik dat van de valsche of vervalschte stukken of munt door den dader of door
anderen. met  deszelfs  toestemming of medeweten. is gebruik gemaakt', teneinde te voorko-
men dat handelingen van een derde op het lot van de dader van invloed zouden zijn. Aan
deze wens is de regering echter om niet opgehelderde redenen niet tegemoetgekomen.
(Voorduin, a.w. deel VII, blz. 715)

Zie ook hierna op blz. 188: bijzondere wetten.

Art .71 nr. 2 Sr bepaalt dat bij de misdrijven van art. 278 Sr (mensenroof), art. 279
Sr (onttrekking van minderjarigen aan het gezag) en art. 282 Sr (wederrechtelijke
vrijheidsberoving) de verjaring een aanvang neemt op de dag na die der bevrij-
ding of van de dood van degene tegen wie onmiddellijk het misdrij f gepleegd is.

Een dergelijke voorziening kwam in het Wetboek van Strafvordering van  1838 niet voor.
Zij is in 1881 op voorstel van de commissie-De Wal in het Wetboek van Strafrecht
opgenomen en is ontleend aan het Beierse wetboek. Als argument voerde de commissie
aan dat bij toepassing van de gewone regel van de verjaringsaanvang 'het misdrij f reeds
verjaard (kan zijn) op het oogenblik van de ontdekking der daders'.68

Naast de hierboven genoemde misdrijven wilden de commissie De Wai en het ORO ook
de wederrechtelijke opsluiting in een krankzinnigeninrichting opnemen in art. 71 nr. 2 Sr;
in het GO en het latere wetboek kwam die uitzondering niet meer voor omdat de
afzonderlijke strafbaarstelling van dit feit was geschrapt, daar men van oordeel was dat de
artt. 228 leden 2 en 3, en 282 daartegen voldoende waakten.69
67.  H.J. Smidt: a.w. decl I biz. 512.
68.  Notulen, deel I biz. 351.
69. H.J. Smidt: a.w. deel II, blz. 518.
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In de Memorie van Toelichting treffen we de argumentatie van de commissie-De
WaI aan, waaraan nog is toegevoegd dat tot de bevrijding van het slachtoffer'zoo
al niet het misdrijf zelf (art.  282, van de vrijheid beroofd houdt) dan toch zijne
onmiddellijke gevolgen voortduren'.70

Overigens werd pas tijdens de parlementaire behandeling van art. 71 Sr waarin
tot op dat ogenblik de bevrijding van het slachtoffer als aanvang der verjaring
fungeerde, aangevuld met'of van den dood van hem tegen wien onmiddellijk het
misdrijf gepleegd is', teneinde te voorkomen dat de verjaring nimmer een aan-
vang zou nemen indien de bevrijding van het slachtoffer verhinderd zou zijn door
diens overlijden.71

In enkele gevallen treedt er een samenval van verjaringsregels op die elk
hetzelfde effect sorteren. Het gaat daarbij om het wederrechtelijk van de vrijheid
beroofd houden (art. 282 Sr) dat algemeen als een voortdurend delict wordt
aangemerkt en om het onttrokken houden van een minderjarige aan het wettig
gezag, dat ingevolge HR  19 juni  1956 NJ  1956 nr.  515 mede is begrepen onder
'onttrekken' als bedoeld in art. 279 Sr en dat n.m.m. evenzeer een voortdurend
delict oplevert. Bij deze voortdurende delicten gaat, zoals eerder is uiteengezet,
de verjaring pas lopen op het moment waarop aan de verboden toestand een
einde is gekomen, i.c. op het moment waarop de dader het slachtoffer niet meer
van zijn vrijheid beroofd houdt c.q. de minderjarige niet meer aan het wettig
gezag onttrokken houdt. Op grond daarvan zou een aparte voorziening als thans
in art. 71 nr. 2 Sr voor deze strafbare feiten is geschapen, overbodig genoemd
kunnen worden.

Overigens kan men zich afvragen of de verjaringstermijn van twaalfjaar bij de
in art. 71 nr. 2 Sr genoemde misdrijven niet steeds lang genoeg is om tijdig
een - niet bij voorbaat kansloze - vervolging in te stellen, zodat deze hele uitzon-
deringsbepaling eigenlijk niet nodig is.

Art. 71 nr. 3 Sr bepaalt dat bij de overtredingen omschreven in de artt. 465 t/m
467 Sr welke - kort gezegd - strafsancties behelzen tegen een ambtenaar van de
Burgerlijke Stand die zich niet aan de regels houdt, de verjaring aanvangt op de
dag na die waarop ingevolge de voorschriften gegeven ter uitvoering van art. 25
van boek I van het Burgerlijk Wetboek de aldaar bedoelde registers waaruit van
genoemde overtredingen blijkt, ter griffie van de arrondissementsrechtbank zijn
overgebracht.72

Deze  uitzondering  kwam  nog  niet  voor  in het Wetboek van Strafrecht  dat  in  1886  in
werking trad. Eerst bij de wet van 31 december  1887 Stb. 265 is zij ingevoegd.

Ter toelichting merkt de Memorie van Toelichting op: 'Deze overtredingen
kunnen reeds geruimen tijd gepleegd zijn alvorens zij kunnen ontdekt worden,
wat eerst mogelijk is als de registers van den burgerlijken stand en de dubbelen

70.  H.J. Smidt: a.w. deel I, biz. 512.
71.  H.J. Smidt: a.w. deel I biz. 513.
72.   De huidige redactie is vastgesteld  bij de invoering van  Boek  I  NBW in  1970
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daarvan in de maand Januari van elk jaar zijn overgebracht ter griffie van de
arrondissements-rechtbank. Reeds dan, maar eerder nog op het tijdstip, waarop
die registers door het openbaar ministerie daarna worden onderzocht, kunnen
echter eenige overtredingen, daarin begaan, ingevolge den algemeenen regel van
art. 70,1°, Wetboek van Strafrecht, verjaard zijn. (Deze) wetsvoordracht heeft
ten doel de hier bedoelde leemte aan te vullen'.73

Het is de vraag of ook de bijlagen van de registers tot de registers gerekend kunnen
worden. Met Langemeijer en Remmelink zou ik menen dat dit inderdaad het geval is,
zeker wanneer het gaat om bijlagen die in strafrechtelijk opzicht van belang zijn (bijv. de
in art. 465 Sr bedoelde bewijsstukken en verklaringen).74 Met hen ben ik van oordeel dat
deze uitleg taalkundig toelaatbaar is en dat hij beantwoordt aan de strekking van het
voorschrift.

Ingevolge art. 25 van boek I van het Burgerlijk Wetboek juncto art. 6 lid 2 van het
Besluit Burgerlijke Stand dient de overbrenging van de registers tegenwoordig te
geschieden uiterlijk in de maand maart van het nieuwe jaar.

Mij dunkt dat de Bezuinigingswet van 1935 waarbij de verjaringstermijn bij
overtredingen van 66n op twee jaar is gebracht, de uitzondering van art.  71  nr.  3
Sr goeddeels overbodig heeft gemaakt. Onder het oude systeem bestond inder-
daad de aanzienlijke kans dat de hier bedoelde overtredingen verjaard waren
voordat zij ontdekt konden worden (zo konden de in januari gepleegde overtre-
dingen pas geconstateerd worden bij het registeronderzoek dat eerst na januari
van het jaar daarop plaats had). Onder de nieuwe termijnregeling is die kans veel
minder omdat na het overbrengen van de registers er nog tenminste negen
maanden de tijd is voor het onderzoek en mitsdien het ontdekken van de
overtredingen.

3.1.2 Bijzondere wetten

Een aantal bijzondere wetten bevat direct of indirect eigen regels met betrekking
tot de aanvang van in die wetten strafbaar gestelde feiten.

Indirect eigen regels behelzen die wetten welke delictsomschrijvingen kennen
die ressorteren onder de benamingen waarvan art. 71 nr. 1 Sr zich bedient. In het
bijzonder moet hierbij worden gedacht aan de 'valsheidsdelicten' die naar we
gezien hebben pas gaan verjaren daags nadat van het valse of vervalste stuk
gebruik is gemaakt.

Ongetwijfeld zal de wetgever van 1881 daarbij alleen gedacht hebben aan de
valsheidsmisdrijven van het Wetboek van Strafrecht (titels X-XII van boek II),
hetgeen nogal voor de hand ligt omdat het toenmalig streven erop was gericht om
in elk geval alle misdrijven uit de bijzondere wetten te verwijderen en deze in het
wetboek onder te brengen. Dit in de praktijk brengen van de grondwettelijke
codificatieopdracht heeft hij echter niet lang volgehouden en de huidige stand

73. H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 513.
74.  Aant. 6 bij art. 71 van de door hen bewerkte edities van Noyons commentaar.
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van zaken is dan ook zo - om ons tot de valsheidsdelicten te beperken - dat in
diverse bijzondere wetten strafbepalingen voorkomen die grote gelijkenis verto-
nen met de valsheidsmisdrijven van het Wetboek van Strafrecht - in het bijzon-
der art. 225 Sr, de valsheid in geschrifte - en in elk geval als zodanig getypeerd
kunnen worden. Te denken valt in dit verband aan de vele sociale verzekerings-
wetten, die in de regel tweejaar gevangenisstrafbedreigen tegen het indienen van
valse gegevens etc. 75

Voor de verjaring betekent dit m.i. dat dergelijke strafbepalingen ingevolge
art. 91 Sr gebracht behoren te worden onder de noemer'valsheid' van art. 71 nr.  1
Sr hetgeen er weer toe leidt dat bij overtreding van die strafbepalingen de
verjaring pas inzet daags nadat van het valse stuk gebruik is gemaakt. De
verjaringstermijn voor deze bijzondere valsheidsmisdrijven zal in de regel - gelet
op de betreffende strafmaxima - aanzienlijk korter zijn dan bij toepassing van
art. 225 Sr, namelijk zes jaar tegenover twaalf jaar.

Daadwerkelijke verlenging van deze verjaringstermijn ingevolge het bepaalde
in art. 71 nr. 1 Sr zal zelden een gewichtige rol spelen, aangezien in de meeste
gevallen van steunfraude - als hoedanig de hier aan de orde zijnde vormen van
criminaliteit weI wordt aangeduid - sprake is van formulierenfraude, terwijl die
formulieren dienen om een uitkering te verkrijgen waarop men in het geheel of
niet in de opgegeven omvang recht kan doen gelden, en uit dien hoofde terstond
of kort na de invulling aan de uitkerende instanties worden aangeboden en aldus
worden'gebruikt' in de zin van art. 71 nr. 1 Sr. Met andere woorden: tussen het
moment van het valselijk invullen etc. en het tijdstip van gebruik zit in de regel
niet veel ruimte.

Een heel andere vraag is of de verjaringstermijn van zes jaar bij dit soort delicten niet te
kort is.

Als persoonlijke noot moge dienen dat ik gedurende de jaren dat ik als strafrechter
werkzaam was en uit dien hoofde ook als politierechter zgn. steunfraudezittingen deed,
nimmer ben gestuit op een zaak waarin het telastegelegde geheel o f ten dele verjaard was,
hetgeen weI aan de alertheid van de behandelende officier van justitie te danken zal zon
geweest. WeI is het me opgevallen dat het dikwijls om relatief oude zaken ging, waarbij
soms enig rekenwerk nodig was om uit te maken dat het telastegelegde inderdaad niet
verjaard was. Dit verschijnsel kan worden verklaard doordat er aan het instellen van de
strafvervolging vaak heel wat vooraf is gegaan. Zonder op details of op uitzonderingen in
te gaan, kan hier worden gewezen op het veel voorkomende geval dat er na de ontdekking
van de fraude eerst een administratiefrechtelijke beroepsprocedure volgt naar aanleiding
van de vaststelling van het teveel betaaide - en dus terugvorderbare - bedrag door de
uitkerende instantie, gevolgd door een tussen instantie en 'fraudeur' overeengekomen
terugbetalingsregeling. In de praktuk gebeurt het nogal eens dat pas aangifte wordt
gedaan van het gepleegde misdrijf wanneer de 'fraudeur' nalatig wordt in het nakomen
van de terugbetalingsregeling. Het zal duidelijk zijn dat in zulke gevallen inmiddels vele
jaren kunnen zijn verstreken.

Weer een ander aspect is dat het totaal van tegen fraude gericht strafbepalingen 'een

75.  Uitvoerigerhierover: J.M. Reijntjes: Opsporingen vervolgingvan steunfraude, in: NJB 1983 blz.
1041-1048.
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zodanige lappendeken vormt, dat geen rechter of oflicier, opsporingsambtenaar of ver-
dachte, een behoorlijk overzicht heeft.'76 In dit verband kan o.m. worden gewezen op het
verschijnsel dat de Algemene Bijstandswet geen strafbepalingen kent, zodat bij fraude die
de uitvoering van die wet raakt, art. 225 Sr moet worden toegepast, terwijl andere sociale
verzekeringswetten zeer gedifferentieerde strafbepalingen kennen. In het eerste gevalverjaart het feit echter pas na twaalf jaar, in het tweede na zes jaar. Naast alle andere
voordelen die uniformering heeft, komt daar nog bij dat wanneer alle bijzondere fraude-
bepalingen door tkn, bij voorkeur in het Wetboek van Strafrecht onder te brengen,
regeling zouden worden vervangen, deze door niets gerechtvaardigde verschillen in duur
der verjaring zouden worden weggenomen.

Een echte uitzondering op de hoofdregel van art. 71 Sr treffen we aan in art. 55
uan het Wet op het Notarisambt, luidende:

'De regtsvordering tot schorsing van eenen notaris in de uitoefening zijner
bediening, tot afzetting of tot veroordeeling in geldboeten ter zake van overtre-
dingen dezer wet, en in de gevallen daarbij voorzien, zal zijn verjaard na verloop
van twee jaren, te rekenen van den dag, waarop de overtreding, op de wijze bij
artikel 59 dezer wet vermeld, heeft kunnen worden geconstateerd'.

Art. 59 schrijft vervolgens onder meer voor dat de ambtenaren van de rijksbe-
lastingdienst terstond proces-verbaal opmaken zodra zij in de uitoefening van
hun bediening een overtreding van deze wet ontdekken.

De Wet op het Notarisambt stamt uit  1842. Het voornemen om alle strafbepalingen in de
bijzondere wetten op te nemen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht bracht de
Commissie-De Wai ertoe ook de Wet op het Notarisambt uit te kammen. De afwijkende
verjaringsregeling wilde zij behouden door haar onder een apart nummer in art. 71 Sr op
te nemen. (Notulen, decl IV biz. 209). Dit alles ging niet door ten gevolge van het besluit
van Minister Smidt in 1879 om de overtredingen die uit bijzondere wetten afkomstig waren
daar te laten. (Bosch, a.w. biz. 47). Om die reden bleef de verjaringsregeling van art.
55 - uitdrukkelijk gehandhaafd bij art. 10 nr. 6 van de Invoeringswet - naast die van art.
71 Sr voortbestaan.

De uitdrukkelijke verwijzing naar art. 59 brengt m.i. mee dat de ontdekking van
strafbare feiten door een ambtenaar der rijksbelastingdienst buiten zijn dienst-
verband ofdooranderen (bijv. ambtenaren der registratie), de verjaring niet doet
aanvangen.77

De verjaringsregeling van de Wet op het Notarisambt toont n.m.m. de juistheid aan van
de bezwaren tegen een verjaringsstelsel dat de verjaring een aanvang doet nemen bij de
ontdekking van het feit in plaats van bij het plegen van het feit, aangezien in het eerste
geval meer onzekerheden zich kunnen voordoen dan in het laatste geval. (Vgl. ook De
Pinto, a.w. biz. 686)

Art. 58 van het Wetboek van Militair Strafrecht bepaalt dat de verjaring bij
ongeoorloofde afwezigheid, desertie en het opzettelijk niet voldoen aan een
76. Reijntjes: t.a.p. biz. 1047.
77.  Zie over de opsporing van de overtredingen van deze wet: J.C.H. Melis: De notariswet, 4e druk,
bewerkt door P.L. Duk, A.G. Lubbers, A. Pitlo en A.H.M. Santen, Zwolle 1973, biz. 274
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oproep voor werkelijke dienst, aanvangt op de dag na die waarop de afwezigheid
is aangevangen.

Tussen  1886 (de invoering van het Wetboek van Strafrecht) en  1923 (de invoering van het
Wetboek van Militair Strafrecht) bestond te dezer zake geen van het commune strafrecht
afwijkende regeling.

WeI had de regering in 1886 een aparte voorziening in gedachten die erop neerkwam dat
bij desertie de verjaring zou aanvangen op de dag na de terugkeer binnen het Rijk in
Europa, maar dit voorstel kon de kritiek van de Raad van State niet doorstaan. De
bedenkingen van de Raad waren tweetrlei: a. die terugkeer is niet altijd goed vast te
stellen, nog daargelaten het probleem dat rijst als de dader gewoon in Nederland is
gebleven en b. de onevenredigheid van de werkelijke duur der verschillende verjaringster-
mijnen (uitgaande van de gedachte dat de dader van een misdrijf in de regel naar het
buitenland zal vertrekken om aan de justitie te ontkomen, zou iemand die zich aan een
ernstiger delict heeft schuldig gemaakt na zijn vrijwillige ballingschap gevrijwaard zijn
van strafvervolging, terwijl de verjaring voor de deserteur dan pas begint te lopen)
Uiteindelijk werd dan ook het advies van de Raad opgevolgd om 'den tijd van aanvang
van den verjaringstermijn voor het misdrij f van desertie ter beoordeeling te laten naar het
gemeene recht' (H.J. Smidt, a.w. deel V, biz. 294-295).

Bij de voorbereiding van het nieuwe Wetboek van Militair Strafrecht kwam de verja-
ring van desertie en daarmee overeenkomst vertonende delicten wederom uitvoerig aan de
orde. De regeringscommissaris   Van der Hoeven - daarin gevolgd   door   de
regering - stelde een nogal ingewikkeld stelsel van aanvangstijdstippen van de verjaring
ten aanzien van de hierbedoelde delicten voor, uitgaande van de gedachte dat het hier gaat
om voortdurende misdrijven die pas beginnen te verjaren wanneer aan de verboden
toestand (van afwezigheid) een einde is gemaakt, bijv. door arrestatie, of is gekomen, bijv.
doordat het dienstverband inmiddels heeft opgehouden te bestaan. Wel behield men in dit
systeem de gewone verjaringstermijn van zes jaar.

Na een uitvoerige gedachtenwisseling tussen de regeringscommissaris en de voorzitter
van de commissie van rapporteurs van de Tweede Kamer, De Savornin Lohman, nam de
Kamer echter het door de commissie voorgestelde amendement over waarin de thans nog
geldende regeling met betrekking tot de aanvang van de verjaring gekoppeld aan een
verlenging van de verjaringstermijn van zes tot twaal fjaar, werd voorgesteld. De gedachte
achter dit voorstel kan kort worden samengevat als de wens om een zo eenvoudig
mogelijke en derhalve een in de praktijk gemakkelijk toe te passen regeling in de wet op te
nemen. (Zie voor de parlementaire geschiedenis: Van der Hoeven, a.w. deel 1, biz. 450-472)

Bovenvermelde regeling kan echter alleen dan als een afwijking van art. 71 Sr
worden beschouwd als men in desertie etc. voortdurende delicten ziet, welke pas
gaan verjaren nadat aan de door de wetgever niet gewenste toestand een einde is
gekomen. Of deze misdrijven als zodanig kunnen worden getypeerd is echter
omstreden.

Zie hieromtrent wederom de discussie tussen Van der Hoeven die hen zeer nadrukkelijk
als voortdurende delicten beschouwde en op dit z.i. theoretisch volstrekt juiste uitgangs-
punt zijn voorstellen bouwde, en De Savornin Lohman die niet zo zeker was van de
juistheid van deze typering en mede daarom door middel van bovenbedoeld amendement
aan eventuele onzekerheid een einde wilde maken.
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Tenslotte moet in dit kader nog worden gewezen op de We t van 10 juli 1947Stb. H
233 waarbij art. 27a aan het BBS werd toegevoegd. Deze wet bepaalt tevens dat
de termijn van verjaring van het recht tot strafvordering terzake van de in art. 27a
bedoelde misdrijven aanvangt  op  26 juli  1947.

Voor de overige delicten van het BBS is geen bepaald tijdstip vastgesteld. Ruter merkt in
zijn dissertatie (a.w. biz. 72) op dat de aanvang van de verjaring van die feiten niet wordt
beheerst door de regeling van art. 71 Sr, aangezien in vele gevallen het BBS ten tijde van
het plegen van het feit nog niet in werking was getreden of zelfs nog niet bestond. Zelf
noemt hij, aangezien jurisprudentie op dit punt ontbreekt, als redelijke data voor de
aanvang van de verjaring: 4 september 1944 (inwerkingtreding van het BBS), 5 mei  1945
(bevrijding),  of 1  juli  1945 (de datum waarop de Nederlandse justitie in het gehele land
geacht kon worden weer te functioneren).

Anders dan Ruter, vermag ik echter niet in te zien waarom art. 71 Sr niet van toepassingzou zijn. nu art. 1 van het BBS (met terugwerkende kracht) de bepalingen van het besluit
van toepassing verklaart op een aantal nader genoemde misdrijven mits begaan'geduren-
de den tijd van den huidigen oorlog', terwijl art. 2 de bepalingen van het gemene strafrecht
toepasselijk verklaart, behoudens enkele hier niet ter zake doende uitzonderingen. In deze
zin oordeelt kennelijk ook W.M.E. Noach: De bijzondere rechtspleging, 's-Gra-
venhage 1948, biz. 141.

Aangenomen mag worden dat dit geschilpunt evenwel geen praktische betekenis meer
heeft orndat de feiten waarop het betrekking heeft - ongeacht welk van bovengenoemdetijdstippen men ook neemt om de verjaring te doen ingaan - inmiddels verjaard zijn
(tenzij natuurlijk de verjaring tijdig is gestuit). Aldus ook A. Krikke, t.a.p. blz. 65.

Het belang van de in 1947 gemaakte uitzondering op art. 71 Sr met betrekking tot
de misdrijven van art. 27a BBS, is inmiddels grotendeels achterhaald door de
meergenoemde wet van 1971 waarbij art. 70 Sr buiten toepassing is verklaard ten
aanzien van een aantal van die misdrijven, te weten die feiten die met de
doodstraf bestraft kunnen worden (en als wetsontwerp 16.813 nr. 4 kracht van
wet krijgt, die feiten die met levenslange gevangenisstraf bestraft kunnen wor-
den). Bij die misdrijven gelden derhalve geen verjaringstermijnen meer, zodat de
aparte voorziening met betrekking tot de aanvang van die verjaringstermijnen
zinledig is geworden.

Wel  blijft de betreffende bepaling van  de wet van  1947 van belang voor die
feiten van art.  27a BBS die niet door de wet van 1971 worden bestreken, in het
bijzonder zij die niet met de doodstraf of met levenslange gevangenisstraf
kunnen worden bestraft. Op deze delicten is de regeling der verjaringstermijnen
van  art.  70  Sr van toepassing gebleven.  Ook hier geldt echter  dat  de  in  1947
gemaakte uitzondering weI geen praktische betekenis meer zal hebben in ver-
band met het inmiddels verjaard zijn van die feiten, tenzij weer de verjaring tijdig
gestuit mocht zijn.
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3.2 Buitenland

Hierboven zagen we reeds dat met name in Frankrijk en Belgii veel bijzondere
wetten bestaan die kortere verjaringstermijnen kennen dan de commune. In een
aantal gevallen gaat dat gepaard met een ander aanvangstijdstip dan het ogen-
blik van het plegen van het feit. Zo kent het Belgische Boswetboek een verjarings-
termijn van drie maanden doch die gaat pas lopen op moment waarop het feit
wordt vastgesteld. De Franse Code Electoral laat de verjaringstermijn van zes
maanden eerst ingaan na de bekendmaking van verkiezingsuitslag. Etc.

Enkete opmerkelijke afwijkingen van de hoofdregel zijn in het Franse recht de
navolgende. Desertie en dienstweigering in vredestijd gaan verjaren op het
moment waarop de dader de leeftijd van 50jaar heeft bereikt (art. 115 lid 2 Code
de justice militaire. In oorlogstijd gepleegd, verjaren deze delicten in het geheel
niet, aldus art. 1151id 2). De ratio van deze regeling is, dat de dader van dergelijke
feiten in verzuim blijft tot het nakomen van zijn verplichtingen zolang hij zijn
diensttijd niet heeft vervuld en in elk geval zolang hij nog niet de leeftijd van 50
jaar heeft bereikt, boven welke men niet meer als militair wordt toegelaten.

Bij de vaststelling van het Nederlandse Wetboek van Militair Strafrecht is dit stelsel aan
de orde geweest bij beslechting van de problemen die voortvloeien uit het feit dat het hier
om voortdurende delicten gaat die pas beginnen te verjaren nadat de verboden
toestand - i.c. het verzuim om zijn militaire plichten na te komen - is beeindigd. Rege-
ringscommissaris Van der Hoeven en regering achtten het Franse stelsel echter minder
geEigend omdat daarin'het antwoord op de vraag, of de verjaringstermijn weldra ofeerst
na vele jaren een aanvang zal nemen, feitelijk afhangt van eene omstandigheid die daarop
geen invloed moet oefenen, namelijk van den leeftijd des daders' (Van der Hoeven, a.w.
blz. 453).

Uit het voorschrift van art. 3 lid 3 van de Code disciplinaire et ptnal de la marine
marchande, dat bij scheepvaartdelicten de verjaring pas een aanvang neemt
wanneer het vaartuig een Franse haven aandoet, spreekt duidelijk de gedachte
dat voorkomen moet worden dat een strafbaar feit verjaard is voordat het tot een
vervolging is kunnen komen.

Dezelfde uitzondering treffen we ook in het Deense strafwetboek aan, zij het
dat de regel daar enigszins verfijnd is.78 Ten eerste moet het gaan om delicten die
buiten de territoriale wateren zijn gepleegd, ten tweede kan de verjaringstermijn
niet met meer dan een jaar worden verlengd, en ten derde gaat de verjaring niet
alleen lopen op het moment dat het schip een Deense haven binnenloopt maar
ook wanneer het een plaats aandoet waar een Deense consul resideert.

In de Bondsrepubliek Duitslandenin Oostenrijk kent men nauwelijks afwijkin-
gen op de hoofdregel dat de verjaring aanvangt na het plegen van het feit; dit
hangt waarschijnlijk samen met het feit dat in deze landen uberhaupt al weinig
uitzonderingen bestaan ten aanzien van de commune verjaringsregels.

78.   § 94 lid 2.
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3.3 Het ontwerp-Beneluxverdrag

Ingevolge art. 4 van de gemeenschappelijke bepalingen begint de verjaring te
lopen op de dag waarop het feit is gepleegd. Art. 5 van het verdrag bepaalt echter
dat 'voor bepaalde strafbare feiten' hiervan kan worden afgeweken.

Deze ontsnappingsmogelijkheid hebben de ontwerpers opengehouden, omdat
de nationale wetgevingen enerzijds een aantal van de algemene regel afwijkende
bepalingen kennen (bijv. in Nederland bij valsemunterij), maar anderzijds 'ge-bleken is dat de eenmaking van deze bepalingen moeilijk te verwezenlijken is en
bovendien weinig nut heeft. Daarom staat het verdrag afwijkingen toe en wordt
de wenselijkheid daarvan aan het oordeel van de nationale wetgevers overgela-ten'.79

79.   Memorie van Toelichting ad art.  5 van het verdrag; zie ook de toelichting onder § 2.A.2.
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HOOFDSTUK 6

Einde

In dit deel wordt uitvoerig stilgestaan bij vragen met betrekking tot de duur van
de verjaring, de aanvang, de mogelijkheden tot stuiting en schorsing - die in
wezen het instrumentarium geven om verjaringstermijnen te verlengen - etc.
Alleen al uit hoofde van volledigheid zou het niet misplaatst zijn om ook een
enkel woord te wijden aan de manier waarop de vervolgingsverjaring een einde
neemt. Zoals we hierna nog zullen zien is dat echter om nog een andere reden
gewenst.

Aan de vervolgingsverjaring kan op twee manieren een einde komen, te weten:
a. doordat de verjaringstermijn is vervuld;
b.  doordat de vervolging een einde heeft gekregen.

De wet bepaalt niet wanneer zich laatstgenoemd geval voordoet, maar aange-
nomen moet worden dat de vervolging niet eindigt voordat de rechter een
onherroepelijke beslissing heeft gegeven in de zaak waarvoor is vervolgd, tenzij
aan de vervolging door het Openbaar Ministerie zelf bevoegdelijk een einde is
gemaakt. 1

In de regel zal het tijdstip waarop de rechterlijke uitspraak onherroepelijk wordt, samen-
vallen met het tijdstip waarop geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld c.q. afstand is
gedaan van het recht een rechtsmiddel aan te wenden of het ingestelde rechtsmiddel is
ingetrokken. In cassatiezaken neemt de vervolging een einde door de verwerping van het
beroep ofvernietiging gepaard aan een ten principale rechtdoen door de HR; bij vernieti-
ging met ver- of terugwijzing daarentegen wordt de vervolging voortgezet.

Aangezien meestal nauwkeurig is vast te stellen ofeen uitspraak onherroepelijk is
en zo ja, op welk moment zij dat is geworden, is in de regel eenvoudig na te gaan
of de vervolgingsverjaring nog een rol speelt. Verwarring is daarentegen moge-
lijk als het einde van de vervolging gezocht wordt in het tijdstip waarop de
uitspraak Door executie vatbaar wordt.

Zoals hierna nog uiteengezet zal worden, roept men door deze wijze van formuleren zelf
het probleem op hoe het dan zit met de vervolgingsverjaring als tijdens de vervolging het
vonnis reeds executabel wordt of als de executie niet onmiddellijk na het onherroepelijk
worden van de uitspraak mag plaatsvinden, en met name hoe de vervolgingsverjaring zich
in die gevallen verhoudt tot de executieverjaring.

Naar hedendaagse opvatting staat de vervolgingsverjaring los van de executie-
verjaring. Met andere woorden: de vervolgingsverjaring kan al getindigd zijn,

1.  A.J. Blok-L.Ch. Besier: Het Nederlandsche strafproces, deel I, Haarlem 1925, blz. 67.
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voordat de executieverjaring gaat lopen, maar ook kunnen beide naast elkaar
lopen.

Onder de gelding van het Wetboek van Strafvordering van 1838 was dit anders, aangezienhet toenmalige art. 462 bepaalde dat de executieverjaring een aanvang nam op 'den dag
waarop het arrest ofvonnis kracht van gewijsde heeft bekomen'. In deze opvatting ging de
vervolgingsverjaring derhalve automatisch over in de executieverjaring, aangezien heteindpunt van de ene vorm van verjaring tevens het beginpunt van de andere was.

Deze bepaling hield echter geen rekening met de mogelijkheid dat de uitspraak ook bijverstek gewezen kon zijn, aangezien daarvoor gold dat zij kracht van gewijsde bekwam ophet moment van de tenuitvoerlegging.
Om dit bezwaar te ondervangen werd in het nieuwe Wetboek van Strafrecht bepaald

dat de executieverjaring aanvangt 'op den dag na dien waarop de rechterlijke uitspraakkan worden ten uitvoer gelegd': zie H.J. Smidt, a.w. decl I biz. 524.
Daarmee werd ook de automatische overgang van de vervolgingsverjaring in de

executieverjaring prijs gegeven. Uitgangspunt is onder de werking van het Wetboek van
Strafvordering van 1926 zelfs dat de tenuitvoerlegging'wordt opgeschort gedurende acht
dagen volgende op de dag waarop het vonnis ofarrest () in kracht van gewijsde is gegaan'zodat de veroordeelde gedurende deze 'term de grAce' een gratieverzoek kan indienen. Dit
doet de vraag rijzen of aldus is bewerkstelligd dat bij toepassing van deze hoofdregel, de
executieverjaring ook is'opgeschort' tot na afloop van deze termijn. ('Schorsing' van deze
verjaring op grond van art. 77 lid 3 Sr komt m.i. niet in aanmerking omdat voor schorsing
is vereist dat de verjaring in elk geval een aanvang heeft genomen, hetgeen hier nu net niet
het geval is, omdat de wet uitdrukkelijk bepaalt dat er acht dagen moet worden gewachtvoordat geexecuteerd mag worden, zodat de uitspraak ook eerst op dat moment kAn
worden tenuitvoergelegd in de zin van art. 77 lid 1 Sr.)

Hoe dit ook zij, in elk geval zou gesteld kunnen worden dat niet uitgesloten is dat op
grond van genoemde procesrechtelijke bepaling de vervolgingsverjaring nimmer overgaat
in de executieverjaring.

Tot problemen hoeft dit op het terrein van de vervolgingsverjaring overigens niet te
leiden, omdat door de onherroepelijkheid van de uitspraak vaststaat dat zij niet meer aan
de orde is.

Het gelijktijdig lopen van beide vormen van verjaring heeft geleid tot verschil van
inzicht dat uiteindelijk door de HR is beslecht.

De oorzaak van het probleem zit hier in art. 557 Sv dat een aantal regels geeft over hetvoor ten uitvoer vatbaar worden van rechterlijke beslissingen.
Hoofdregel is geen beslissing mag worden uitgevoerd zolang daartegen nog een rechts-

middel openstaat  (lid   1), In afwijking  van die regel kan echter reeds eerder worden
geexecuteerd indien een verstekmededeling terzake van de uitspraak is betekend (welke
betekening is voorgeschreven indien de dagvaarding niet in persoon is betekend). In dat
geval kan al na de betekening van de verstekmededeling worden gelxecuteerd. Voorts kan
er tot tenuitvoerlegging worden overgegaan onmiddellijk na de bij verstek gewezen
uitspraak waarvoor geen verstekmededeling hoeft te worden uitgebracht (voornamelijk
wanneer de dagvaarding in persoon is betekend. Zie art.  557 lid 2 juncto art.'366 Sv).Voorts bepaalt art. 557 lid 2 dat in laatstgenoemde gevallen door het alsnog instellenvan een rechtsmiddel 'de tenuitvoerlegging geschorst of opgeschort' wordt.

De facto betekent dit dat een uitspraak kan worden tenuitvoergelegd en dat daardoor
op grond van art. 77 Sr de executieverjaring gaat lopen, voordat over de zaak zelf een
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onherroepeluke beslissing is gegeven en voordat derhalve de vervolgingsverjaring een
einde heeft genomen.

Dat een en ander aanleiding heeft gegeven tot misverstanden, is niet verwonderlijk
wanneer we ons realiseren dat de wet voor een geval als dit niet aangeeft welke vorm van
verjaring prioriteit heeft  dn  dat  de verstekmededeling eerst  in   1967  door  de  HR  als
stuitingsdaad ten aanzien van de vervolgingsverjaring is aangemerkt. Voordien (en ook
later nog) werd in de verstekmededeling ook weI een juridische markering van de aanvang
van de executie gezien. (Vgl. A. Bockwinkel: Stuit de verstekmededeling van 366 Sv de
verjaring van het recht tot strafvordering? in:  NJB  1968 blz. 422-427.)

Exemplarisch voor de ontstane verwarring lijkt me Hof Amsterdam 7 maart 1960 NJ
1961 nr. 27, waarin vooropgesteld wordt dat i.c. de verjaringstermijn twaalfjaar bedraagt,
mits niet blijkt van stuiting, waaraan het hof nog toevoegt: 'tenzij een recht tot uitvoering
van de straf zou zijn ontstaan, in welk geval de verjaringstermijn in de onderhavige zaak
zestien jaar zou bedragen'. (Uit het verdere arrest blijkt dat het hof de verjaring op twaalf
jaar houdt, omdat de akte van uitreiking bij de verstekmededeling in het ongerede is
geraakt, zodat 'het er voor moet worden gehouden, dat deze akte niet op rechtsgeldige
WUze is uitgereikt, weshalve niet een recht tot uitvoering van de straf is ontstaan, althans
het ontstaan van dat recht niet is komen vast te staan'.)

Een heel kras voorbeeld is verder het vonnis van de Rechtbank Arnhem van 14
september 1973 NJ 1974 nr. 48. De feiten liggen in die zaak als volgt: de verdachte is door
de kantonrechter ter zake van een overtreding bij verstek veroordeeld; op  11  december
1970 is de daarop betrekking hebbende verstekmededeling (niet in persoon) betekend;
vervolgens wordt de verdachte pas op 3 april 1973 aangehouden ter executie, bij welke
gelegenheid hij hoger beroep aantekent. De rechtbank nu is van oordeel dat door dit
hoger beroep van de verdachte(!) een nieuwe verjaringstermijn terzake van de vervolging
is gaan lopen, zodat het feit niet verjaard is. De overwegingen waarop de rechtbank haar
oordeel doet steunen munten niet uit door helderheid, maar als ik het goed begrijp
redeneert de rechtbank aldus: door de betekening van de verstekmededeling heeft de
tenuitvoerlegging een aanvang genomen en daarmee ook de (langere) strafverjaring, zulks
met uitsluiting van de vervolgingsverjaring; (door de mogelijkheid van tenuitvoerlegging
heeft de vervolging namelijk een eind genomen); binnen die langere termijn wordt een
rechtsmiddel aangewend, hetgeen tot gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging alsmede de
strafverjaring wordt geschorst (557 lid 2 Sv juncto 77 Sr): doordat de executieverjaring
niet meer loopt en de rechtbank kennelijk van oordeel is dat een zaak steeds aan enige
vorm van verjaring onderworpen moet zijn, is de enige oplossing gelegen in het doen
herleven van de vervolgingsverjaring.

In HR 18 oktober 1977 NJ 1978 nr. 532 maakte de HR een einde aan de onzekerheid.
Pikant detail is dat dit arrest werd gewezen op het cassatieberoep van het Openbaar
Ministerie tegen een vonnis van diezelfde Rechtbank Arnhem, die inmiddels van opvat-
ting was veranderd en nu door het Openbaar Ministerie haar eerdere vonnis kreeg
voorgehouden. In deze zaak was de rechtbank namelijk tot de conclusie gekomen dat het
feit verjaard was tussen de verstekmededeling en de aanhouding ter executie en dit terwijl
de feiten nagenoeg gelijk waren aan die van  1973.  De HR overwoog naar aanleiding van

dit beroep:
'dat het middel aan de orde stelt de vraag of gedurende de periode gelegen tussen het

tijdstip waarop een in eerste aanleg bij verstek gewezen vonnis op de voet van art. 557 lid 2
Sv vatbaar is geworden voor tenuitvoerlegging en het tijdstip waarop die tenuitvoerleg-
ging door verzet of hoger beroep wordt geschorst of opgeschort, het recht tot strafvorde-
ring al dan niet, overeenkomstig het bepaaide in de artt. 70 t/m 73 Sr, aan verjaring is
onderworpen;
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dat op deze vraag een bevestigend antwoord past, aangezien zodanige beantwoordingstrookt met het stelsel van de strafwet, die immers schorsing der verjaring van het recht tot
strafvordering slechts kent in die gevallen waarin de strafvervolging ter zake van een
geschil als bedoeld in voormeld art. 73 is geschorst;

dat buitendien bewoordingen noch ontstaansgeschiedenis van het in voormeld art. 557
lid 2 bepaalde grond geven voor de veronderstelling dat de wetgever met deze bepalingmede zou hebben beoogd een benadeling van de positie van de verdachte op het stuk vande verjaring van het recht tot strafvordering;

dat het middel derhalve tevergeefs opkomt tegen het in het bestreden vonnis vervatte
oordeel van de rechtbank dat de verjaring van bedoeld recht gedurende de onderhavige
periode doorloopt'.

(Terzijde: het door de HR van de hand gewezen argument dat de vervolgingsverjaring
geschorst zou zijn geweest, is door de Raad zelf in het midden gebracht: middel noch het
vonnis van 1973 gewagen daarvan; integendeel: beide gaan uit van de opvatting dat na hetaanwenden van een rechtsmiddel een geheel nieuwe termijn gaat lopen, hetgeen met
schorsing bezwaarlijk verenigbaar is.)

Voor de praktijk betekent dit dat de strafrechter zich alleen hoeft bezig te houden
met de vraag of het telastegelegde overeenkomstig de regels van de artt. 70-73 Sral dan niet verjaard is, waarbij de regels inzake de executieverjaring buiten
beschouwing moeten blijven.

Uit het voorgaande blijkt dat de moeilijkheden die in de Nederlandse rechtspraak zijn
gerezen bij de beantwoording van de vraag tot welk tijdstip de vervolgingsverjaring loopten of de tegelijk lopende (langere) executieverjaring invloed heeft op de vervolgingsverja-
ring, in hoge mate zijn veroorzaakt door de voorschriften van de artt. 557 en 366 Sv.

Aangezien de processuele systemen van de ons omringende landen met name ook op dit
punt zo sterk van onze regels afwijkende voorschriften kennen, lijkt het mij weinig zinvol
om hier rechtsvergelijking te bedrijven. Met andere woorden, de regeling inzake het voor
tenuitvoerlegging vatbaar worden van rechterlijke beslissingen is een zo typisch
Nederlands-strafprocesrechtelijke zaak, dat eventuele uitkomsten van rechtsvergelijkendonderzoek niet of nauwelijks iets zouden kunnen bijdragen aan de oplossing van de
fricties die onze wet heeft geschapen. Om die reden treft men hier, anders dan bij de meeste
andere hoofdstukken, geen verslag aan van de bevindingen waartoe de bestudering vanvreemde rechtsstelsels heeft geleid.
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HOOFDSTUK 7

Stuiting

1. GRONDSLAG

Zoals we hierna nog zullen zien, kennen de meeste verjaringsstelsels uiteenlopen-
de gronden die de lopende verjaringstermijn afbreken en een nieuwe doen
aanvangen. In Nederland bijv. heeft een aan de verdachte bekende of betekende
daad van vervolging zulk een effect. Het valt op dat bij de veelheid van theorieen
die er over het bestaansrecht van de verjaring zelf ontwikkeld zijn, nauwelijks
aandacht wordt besteed  aan de stuiting, hoewel  zij - mits juist en tijdig
toegepast - ertoe kan leiden  'dat de verjaring volkomen illusoir zal kunnen
gemaakt worden'l  zoals bij de vaststelling van  art.  72  Sr werd opgemerkt.

In hoofdstuk 2 hebben we bij de bespreking van de verschillende verjaringsthe-
orietn reeds geconstateerd dat vele daarvan amper verenigbaar zijn met de
mogelijkheid van stuiting der verjaring. In het bijzonder valt te wijzen op de leren
die de verklaring van de verjaring zoeken in het leed dat de verdachte doormaakt
ook al wordt hij niet vervolgd; de veronderstelde verbetering van de dader; de
verandering van zijn identiteit; de pedagogische waarde van een snelle reactie.
Voor zover deze opvattingen al kunnen dienen om een basis te geven aan het
fenomeen dat in vele rechtsstelsels het tijdsverloop leidt tot de ondergang van het
vervolgingsrecht, geven zij geen verklaring voor de tevens in die stelsels vervatte
mogelijkheid dat bepaalde justitiale handelingen een nieuwe verjaringstermijn
openen.

De enige verjaringstheorieen die een afdoende verklaring voor de stuiting
geven zijn de civielrechtelijk geinspireerde leren welke in de verjaring een (stil-
zwijgende) afstand van het vervolgingsrecht of een vorm van rechtsverwerking
zien; in die leren past de stuiting zeer wel omdat uit de betreffende justitiele
handeling het tegendeel blijkt, welke de veronderstelling waarop de verjaring
steunt, teniet doet.

Ook de bewijsleer - mits aldus verstaan dat de verjaring voorkomt dat er lange
tijd na het plegen van het delict uitspraken van twijfelachtig gehalte volgen
omdat alsdan belastend En ontlastend bewijs niet meer te leveren valt - laat zich
verenigen met stuiting, omdat de verdachte door het optreden van justitie
gewaarschuwd wordt tegen het verloren laten gaan van ontlastend bewijsmate-
riaal. Dat betekent wel dat de verdachte van dat justitiEle optreden op de hoogte
moet zijn. Doch dat is - gelijk we hierna nog zullen zien - geen eis die tot het
wezen van de stuitingsregeling hoort.

Vaak zoekt men de verklaring van de stuiting evenwel in de verflauwing van de

1. H.J. Smidt: a.w. deel I biz. 516.
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herinnering van de samenleving. Door de stuitingshandelingen worden de won-
den die het delict heeft geslagen en die langzaam aan het genezen waren, weer
opengereten en stagneren aldus het (sociaal-) psychologische proces van verflau-
wing van die herinnering. 2 Vanuit deze gezichtshoek lijken echter alleen die
justiti8le handelingen als stuitingsdaden in aanmerking te komen, waarvan in
redelijkheid verwacht mag worden dat ze door de samenleving worden opge-
merkt. Men zou hier kunnen denken aan een reconstructie op de plaats van het
delict, de openbare zitting etc. In de praktijk blijven echter de meeste activiteiten
van politie of justitie voor het publiek verborgen, tenzij justitie zelf daaraan
ruchtbaarheid geeft, zoals tegenwoordig in meer spectaculaire zaken nog wel-
eens gebeurt, bijv. door middel van het verspreiden van een persbericht of het
beleggen van een persconferentie.

In dit perspectief lijken dan ook tamelijk weinig processuele handelingen als
stuitingsdaden aangemerkt te kunnen worden, omdat van de meeste aangeno-
men mag worden dat zij geen uitwerking naar buiten hebben en derhalve
vorenbedoeld uitdovingsproces onberoerd laten.

In het navolgende zullen we zien of en in hoeverre in de diverse wetgevingen
rekening is gehouden met de gronden om de verjaring zelf te verklaren enerzijdsen de mogelijkheden om de verjaring in haar loop te stuiten anderzijds.

2. NEDERLAND

2.1. Art. 72 van het Wetboek van Strafrecht

Art. 72 lid 1 Sr bepaalt dat elke daad van vervolging de verjaring stuit mits die
daad de vervolgde bekend of betekend zij. Lid 2 noemt vervolgens de consequen-tie van de stuiting der verjaring, namelijk het gaan lopen van een nieuwe
verjaringstermun.

2.2 Wetsgeschiedenis

Een voorloper van het huidige art. 72 Sr is te vinden in art. 380 van het Crimineel
Wetboek voor het Koningrijk Holland, dat voorschreef dat de verjaring aanving
op het ogenblik 'dat de misdaad bedreven is, en (zij) blijft ongestoord voortloo-
pen, zoo lang de persoon, welke schuldig mogt zijn aan het misdrijf, niet is in
regten betrokken'.

In het ontwerp-Wetboek van Strafvordering van  1828 werd het beginpunt van
de verjaring ook gelegd bij het plegen van het feit. Een nieuwe termijn zou echter
gaan lopen 'in geval van vervolging, van het oogenblik dat de regtsingang tegen
den beklaagde is verleend'. Bij de behandeling van dit ontwerp kwamen diverse
wijzigingsvoorstellen ter tafel, onder meer inhoudende dat de verjaring terzake

2.   Vgl. de noot van Melai onder Hof Arnhem 8 september  1971  NJ  1972 nr. 273
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van het eerst gepleegde delict zou worden gestuit door een tweede delict van
gelijke aard, dat de termijn verdubbeld zou worden indien de verdachte v66r het
wijzen van het vonnis vluchtte, etc. Deze amendementen haalden het echter niet.

Wel was dat het geval met het voorstel om 'de laatste gerechtelijke akte' in
plaats van het verlenen van rechtsingang beslissend te doen zijn, aangezien 'le
temps olk la prescription commencerait d courir, dans le cas que des poursuites
ont eu lieu, strait mieux dttermint par la date du dernier acte judiciaire, parce que
le sens de: une provision de justice, n'est pas bien dttermint dans la pratique
actuelle, et peut ainsi donner lieu A des acceptations diff'trentes'.3

Dit nadien tot wet4 geworden amendement heeft evenwel niet geleid tot de door de
voorstellers gewenste duidelijkheid. Dit blijkt vooral uit de literatuur over dit onderwerp.
Men zie in dit verband de al vaker geciteerde werken van De Bosch Kemper en De Pinto.
In de jurisprudentie valt die onduidelijkheid minder op, omdat er maar weinig uitspraken
over dit onderwerp zijn gewezen c.q. gepubliceerd. Ik zal hier niet verder op de gerezen
problemen ingaan, daar de meeste ervan door het nieuwe art. 72 Sr in  1886 zijn opgelost.

Binnen de commissie-De Wal bestond aanvankelijk verschil van mening over de
noodzaak om stuiting der verjaring mogelijk te maken. Een minderheid van de
commissie, bestaande uit Pols en Modderman, was van oordeel dat de stuiting
een typisch civielrechtelijke instelling is die goed past bij de civielrechtelijke
verjaring daar deze steunt op een veronderstelde afstand van rechten, welke door
een stuitingshandeling kan worden ondergraven. Op het terrein van het straf-
recht achtten zij alleen het in de vergetelheid raken van het feit bij het grote
publiek en de verflauwing van het herinneringsvermogen van getuigen, redenge-
vend voor de verjaring. Die gronden werden huns inziens niet aangetast door een
eventuele vervolging. Maar zij erkenden wel dat als de stuiting der verjaring niet
erkend zou worden, er gevallen zouden kunnen zijn waarin het Openbaar
Ministerie bezig is met de vervolging terwijl ondertussen de verjaring voltooid
wordt. Voor deze gevallen wilden zij wel een uitzondering in de wet opnemen.

De meerderheid van de commissie betoogde dat juist 'die uitzandering de
noodzakelijkheid der stuiting bewijst, omdat het onmogelijk is een algemeene
termijn te bepalen, binnen welken de verschillende daden van vervolging behoo-
ren te geschieden, om als doorlopende handeling te worden beschouwd'. Dit
argument overtuigde Pols en Modderman kennelijk, want vervolgens werd met
algemene stemmen de volgende concept-redactie aangenomen.

'Elke daad van vervolging stuit de verjaring, mits die daad, op de wijze voor geregtelijke
akten in het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven, het zij bij edictale citatie hetzij
bij beteekening, ter kennis van den vervolgde gebragt zij'. (Zie voor de hier beschreven
gang van zaken Notulen, deel I blz. 109 e.v.)

In een later stadium (Notulen, deel II blz. 117) werd de concept-tekst op voorstel van
De Pinto gewijzigd, aangezien het hem beter toescheen om niet naar het Wetboek van
Strafvordering doch naar de wet in het algemeen te verwijzen. De redactie die toen werd

3. Voorduin: a.w. deel VII, biz. 711 e.v.
4.  Art. 458 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering van  1838.
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vastgesteld is gelijk aan de eindtekst van de commissie: 'Elke daad van vervolging stuit de
verjaring, mits die daad op de bij de wet voor geregtelijke akten bepaalde wijze ter kennis
van de vervolgde gebragt zij'.

Het ORO vulde dit aan met (mits die daad)'den vervolgde bekend' (zij) en wuzigde het
'ter kennis brengen' in'betekenen'. De redenen voor deze veranderingen werden evenwel
nergens opgegeven.

Uit het voorgaande blijkt dat de commissie-De Wal - in minderheid - van oor-
deel was dat de stuiting een civielrechtelijke instelling was die op het terrein van
de strafrechtelijke verjaring niet paste, aangezien zij onverenigbaar leek met de
uitgangspunten waarop men die verjaring had doen steunen, te weten de verflau-
wing van de herinnering aan het feit in de samenleving En bij eventuele getuigen,
met andere woorden: de minderheid was van mening dat deze psychologische
processen ongestoord voortgaan, ook al zouden er justitiale handelingen worden
verricht.

De meerderheid der commissie, die ook de minderheid wist te overtuigen,
geloofde weI in de noodzaak van stuiting omdat het onmogelijk was een bepaal-
de termijn aan te geven waarbinnen de vervolging afgewikkeld zou moeten zijn.

Beide standpunten vinden we in de Memorie van Toelichting terug, zij het dat
het eerste daar op meer principiele gronden wordt afgewezen dan in de
commissie-De Wal was geschied. Uitdrukkelijk wijst zij erop dat op het terrein
van het strafrecht stuiting van de verjaring mogelijk behoort te zijn, maar niet
omdat de stuitingshandeling een demonstratie zou vormen dat door de vervol-
gende autoriteiten geen afstand zou zijn gedaan van het vervolgingsrecht. Deze
gedachtengang zou volgens haar wel passen in het civiele recht, maar niet in het
strafrecht omdat daar de verjaring niet steunt op de veronderstelde (stilzwijgen-
de) afstand van het vervolgingsrecht.

Vervolgens maakt de Memorie van Toelichting de tweede opvatting van de
commissie-De Wal tot de hare: 'Stuiting moet in strafzaken alleen gelden opdat
de verjaringstermijn niet verstrijke gedurende de vervolging, terwijl het onprak-
tisch zoude zijn nevens den tijd van verjaring nog een anderen in de wet te
bepalen, binnen welken alle daden van vervolging moeten afloopen om als 66ne
doorlopende handeling te worden beschouwd.5

Op het eerste gezicht zou men menen dat de regering kennelijk een soort
verjaringsvrije periode mogelijk wilde maken, waarbinnen de vervolging zich
zou behoren te voltrekken. Bij die stand van zaken zou echter eerder een soort
van schorsing der verjaring in de rede hebben gelegen. Uit de Memorie van
Toelichting zou men kunnen proeven dat zo'n regeling te moeilijk, althans in de
praktijk moeilijk hanteerbaar zou kunnen zijn, zodat men uiteindelijk maar voor
stuiting gekozen heeft.

Uit de discussie tussen de minister en de commissie van rapporteurs uit de
Tweede Kamer blijkt evenwel dat men zich de consequenties van de voorgestelde
regeling heel goed bewust was, te weten de aanvang van een geheel nieuwe
verjaringstermun.

5. H.J. Smidt: a.w. deel 1 blz. 515
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Helemaal gelukkig was de commissie echter niet met de voorgestelde regeling, getuige
haar opmerking: 'Ofschoon het bezwaar dat de verjaring volkomen illusoir zal kunnen
gemaakt worden door de Regering niet is opgelost, erkent de Commissie dat het stelsel der
Regering theoretisch juist is en praktisch de gevreesde gevolgen, bij eene verstandige
toepassing, niet zal na zich sleepen, terwijl het geheel laten vervallen der stuiting en het
enkel toelaten van schorsing uit een practisch oogpunt niet is aan te bevelen'. (H.J. Smidt,
a.w. decl I blz. 516)

Uit het vorenstaande blijkt dat de wetgever geen principiale argumenten ge-
bruikte om de stuiting te onderbouwen: alleen praktische overwegingen speelden
een rol bij de creatie van deze rechtsfiguur. De enige plaats waar gesproken wordt
over het verband tussen de stuiting en de gronden voor de verjaring is waar de
regering ervoor pleit om aan de stuiting een niet te grote uitbreiding te geven,
aangezien 'de gronden waarop in strafzaken de verjaring zelve rust, dat namelijk
na een lang tijdsverloop met de herinnering aan het gebeurde de noodzakelijk-
heid der bestraffing en tevens de mogelijkheid van het bewijs vervalt'6 tot die
beperking aanleiding geven, hetgeen men bewerkstelligde niet door de stuitings-
mogelijkheden zelf te beperken, maar door de bekendheid met of de betekening
van die stuiting aan de verdachte voor te schrijven.

Het vereiste van die betekening past, gelijk hierboven reeds werd gesteld, goed
bij de bewijsleer, omdat daardoor wordt voorkomen dat de verdachte - levend in
de veronderstelling dat hij niet wordt vervolgd - bewijsmateriaal verloren laat
gaan, waardoor hij uiteindelijk niet meer paratus ad litem is. Tot het wezen van
de stuiting behoort die betekening echter niet, zoals ook al is opgemerkt en
hierna bij de bespreking van de buitenlandse stuitingssystemen nog zal blijken.

Onopgehelderd blijft echter het in de Memorie van Toelichting gelegde ver-
band tussen het verval van de noodzaak tot bestraffing na zeker tijdsverloop
enerzijds en de stuiting anderzijds. De betreffende verjaringsgrond wordt name-
lijk alleen aangehaald ter staving van het voorstel om de betekening van c.q. de
bekendheid met de stuitingshandeling in het nieuwe wetboek verplicht te stellen.
Zonder nadere - in de Memorie van Toelichting ontbrekende - redengeving valt
evenwel niet in te zien wat het een (de verflauwing van de herinnering van de
samenleving aan het gebeurde) met het ander (de bekendheid van de verdachte
met processuele handelingen) te maken heeft.

2.3 Het begrip 'daad van vervolging'

Het is waarschijnlijk niet overdreven om te stellen dat het begrip 'daad van
vervolging' een van de meest centrale kwesties van de verjaringsregeling betreft.
Immers, afhankelijk van de vraag of een bepaalde justitiele handeling kan
worden aangemerkt als zo'n daad, vangt wel of niet een geheel nieuwe verjaring-
stermijn aan, hetgeen onder omstandigheden kan betekenen dat zo'n handeling

6.  H.J. Smidt: a.w. decl I blz. 515.
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tot gevolg heeft dat een bepaald strafbaar feit de facto niet verjaart. Vanuit deze
gezichtshoek bezien is het van groot belang te weten wat nu eigenlijk onder de
term 'daad van vervolging' moet worden verstaan.

Uit de Notulen van de commissie-De Wai weten we dat De Pinto heeft voorge-
steld om een bepaling in het wetboek op te nemen met betrekking tot de stuiting
van de verjaring; letterlijk staat erbij: hij 'wenscht het begin zoo ruim mogelijk te
stellen: elke daad van vervolging moet de verjaring stuiten'.7 Wat daaronder
precies verstaan moet worden, trefren we in de notulen niet aan, zodat we voor de
richting waarin de gedachten gingen te rade moeten bij de toenmalige literatuur.

Hierboven noemde ik reeds art. 458 van het Wetboek van Strafvordering van 1838 waarin
de laatste gerechtelijke akte fungeerde als stuitingshandeling, indien er tenminste sprake
was van vervolging. Dit betekende dat alleen stuitende werking toekwam aan 'akten van
vervolging', zoals De Bosch Kemper (a.w. biz. 622) de omschrijving van art. 458 samen-
vat. Hij is van oordeel dat het daarbij moet gaan om justitiele handelingen waardoor de
verdachte gestoord wordt in de mening dat er niet vervolgd zal worden. Daaraan voegt hij
toe dat het bovendien moet gaan om handelingen van een bepaald 'niveau'. Want
weliswaar zou ook een eenvoudig proces-verbaal van bekeuring de illusie van het onver-
volgd bluven kunnen verstoren, maar daarmee wordt de verjaring nog niet gestuit,
aangezien een dergelijk proces-verbaal geen deel uitmaakt van de vervolging. Die vangt
z.i. pas aan met de dagvaarding of met het verlenen van rechtsingang. Op grond van het
vorenstaande beschouwt hij daarom als stuitingshandelingen: de dagvaarding, het bevel
gevangenneming en de rechterlijke handelingen waaruit blijkt dat een rechtsgeding
aanhangig is.

De Pinto schrijft in zijn bewerking van de'Handleiding tot het Wetboek van Strafvorde-
ring'  (biz.  683  e.v.)  in  1882 - derhalve nadat de commissie-De Wai waarvan  hij  deel
uitmaakte haar werkzaamheden had voltooid - over de 'acte van vervolging' (waarmee
naar aan te nemen valt hij hetzelfde op het oog had als hetgeen onder 'daad van
vervolging' verstaan zou moeten worden) het volgende: 'De Fransche schrijvers strekken
de stuiting zeer ver uit, zoo kent Le Graverend () die kracht zelfs toe aan een eenvoudig
proces-verbaal, waarbij het misdrijfwordt geconstateerd. Intusschen moet hierbij worden
opgemerkt, dat er in dit opzigt een aanmerkelijk groot verschil bestaat tusschen de
Fransche wet en de onze; artt. 637 en volg. C. d7. C. spreken van actes d'INSTRUCTION
el de poursuite, onze wet alleen van acten van vervolging, en nu mag het procesverbaal
van den veldwachtereene acte van instructie zijn, eene acte van vervolgingishet zeker
niet; en onder geregtelijke acten van vervolging kunnen bij ons, in strafzaken evenals in
burgerlijke zaken (artt. 2016, 2017, 2018 BW), niet anders verstaan worden dan dagvaar-
dingen of andere beteekeningen aan den beklaagde, en waardoor hij kennis verkrijgt van
de tegen hem gerigte vervolgingen. Requisitoiren van den officier in de raadkamer en
bevelen en vonnissen van die raadkamer, in 66n woord alle nasporingen of informatian,
immers zoolang zij aan den beklaagde niet geregtelijk zijn medegedeeld, zijn geene
geregtelijke acten van vervolging, waardoor de verjaring gestuit wordt, al is dat anders
beslist bij een arrest van den hoogen raad van 31 Augustus 1848, Weekbl. no. 947, op den
enkelen grond dat de wet nergens voorschrijft, dat de acte van regtsvervolging om de

7.  Notulen deel I blz. 109.
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verjaring te stuiten moet zijn gebragt ter kennisse van den beklaagde. Op zich zelf is dat
zeer juist; doch het is niettemin in het oog loopende, dat deze geheele redenering niets is
dan eene petitio principii, vermits het juist de vraag is, of die geheime requisitoiren en
handelingen, zoolang er de beklaagde geene kennis van bekomt, en zoolang hij erdus
niet mede vervolgd wordt, weI acten van vervolging zijn? En die vraag nu kan zeker
niet anders dan ontkennend worden beantwoord om dezelfde redenen b.v., waarom in
burgerlijke zaken de dagvaarding, zoolang die alleen is ter hand gesteld aan den deur-
waarder om haar te beteekenen, geene acte van regtsvervolging is, die de verjaring stuit,
voordat zij werkelijk aan den schuldenaar beteekend is'.

Samengevat betekent het bovenstaande dat De Pinto pas van een'akte van vervolging'
wil spreken als die'akte' aan de verdachte kenbaar is gemaakt. Opmerkelijk is wel dat art.
72 Sr dit vereiste expliciet noemt, terwijl het zich tevens bedient van de term 'daad van
vervolging' welke dit vereiste volgens De Pinto al in zich sluit.

De Pinto laat ons echter in de steek waar het gaat om een nadere omschrijving van wat
onder'akte (of daad) van vervolging' moet worden verstaan. Evenals De Bosch Kemper
volstaat hij met het geven van voorbeelden: dagvaardingen, 'andere beteekeningen aan
den beklaagde waardoor hij kennis verkrijgt van de tegen hem gerigte vervolgingen',
requisitoiren van de officier van justitie, bevelen en vonnissen van de rechter, mits die
requisitoiren en handelingen maar aan de verdachte ter kennis zijn gebracht.

De slotsom kan zijn dat er in de toenmalige literatuur geen een welomlijnde
omschrijving bestond van hetgeen onder'daad van vervolging' verstaan behoor-
de te worden. De gegeven voorbeelden wijzen er echter op dat men daaronder
toch eigenlijk alleen handelingen van het Openbaar Ministerie verstond die tot
strekking hadden dat de zaak aan de rechter werd voorgelegd, alsmede de
beslissingen van de rechter zelf.

In dejurisprudentie die onder de vigeur van art. 458 is gewezen, zijn voorbeelden te vinden
die in dezelfde richting wijzen. Zo werd in HR 31 augustus 1848 W 947 beslist dat het
requisitoir en de rechterlijke beslissing tot het verlenen van rechtsingang de verjaring
stuiten. Hetzelfde is het geval bij het verhoor door de rechter-commissaris op grond van
het toenmalige art. 78 Sv, aldus HR  13 juni  1881  W 4656. Volgens HR 30 april  1862 W
2378 stuiten ook de handelingen die de invordering van een bij verstek uitgesproken
betaling van een geldboete en kostenveroordeling betrefTen, de verjaring

In de lagere rechtspraak treffen we voorbeelden aan die dezelfde geest ademen; zie bijv.
Rechtbank Utrecht 28 oktober  1872 W 3529 die de verwijzing naar de terechtzitting als
akte van vervolging aanmerkte.

In de lagere jurisprudentie komen we echter ook gevallen tegen die op een ruimere uitleg
van 'akte van vervolging' lijken te duiden. Zo onder meer het Provinciaal Gerechtshof
Zeeland 15 november 1869 W 3168, dat het verhoor door een hulpofficier van justitie als
stuitingshandeling accepteerde, terwijl de Rechtbank Utrecht in haar reeds genoemde
uitspraak ook een door een hulpofficier van justitie opgemaakt proces-verbaal als zodanig
betitelde. Laatstgenoemde uitspraken tenderen in de richting dat ook de zelfstandige
ambtshandelingen van de leden van het Openbaar Ministerie welke niet direct ten doel
hadden de rechter in de zaak te betrekken, als vervolgingsdaden werden gezien.

Nadien is het begrip 'daad van vervolging' min of meer een eigen leven gaan
leiden. In de praktijk leverde dat kennelijk geen problemen op. Jurisprudentie op
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dit punt is mij althans niet bekend. Vermoedelijk heeft aan het voork6men van al
te grote praktische moeilijkheden, meegewerkt het feit dat art. 72 Sr de eis stelt
dat daden van vervolging aan de verdachte bekend of betekend moeten zijn,
willen zij de verjaring stuiten. Ten gevolge daarvan viel een aantal justitiele
handelingen af die - indien zij wel zouden zijn betekend - als stuitingshandelin-
gen zouden zijn aangemerkt.

Hazelhoff-Heemskerk-Polenaar (a.w. aant. 2 bij art. 72) noemen in dit verband het
verlenen van een bevel gevangenneming dat in het toenmalige systeem niet werd bete-
kend. Hetzelfde was het geval met het verlenen van rechtsingang tegen de verdachte.

Noyon (a.w. aant. 3 bij art. 72) wenst de beschikking tot het verlenen van rechtsingangof tot verwijziging naar de terechtzitting evenmin aan te merken als'daad van vervolging',
echter niet omdat deze beslissingen niet zouden worden betekend (want dat is naar zijn
mening wei het geval) maar omdat het rechterlijke beschikkingen zijn en de rechter niet
'vervolgt': dat doet het Openbaar Ministerie. Wei kunnen deze beschikkingen dienen als
intermediair; zij vermelden namelijk de vordering van het Openbaar Ministerie - en die
vormt een daad van vervolging - en worden aan de verdachte betekend, zodat indirect
ook de vordering wordt betekend.

Als andere vervolgingsdaden noemt hij: dagvaardingen, aanhoudingen, vorderingen,
aantekening van verzet, van hoger beroep en beroep in cassatie, mits gedaan door het
Openbaar Ministerie en mits aan de verdachte bekend gemaakt.

Bij de totstandkoming van het in 1926 ingevoerde Wetboek van Strafvordering
leek het erop dat (onbedoeld) duidelijkheid zou worden geschapen. Het
ontwerp-wetboek bevatte namelijk een bepaling (art. 136) die luidde: 'Tot de
strafvervolging behooren alle handelingen waardoor vanwege de met de vervol-
ging belaste ambtenaren eenige vordering bij den rechter wordt gedaan of op
eenige andere wijze de zaak aan diens kennisneming wordt onderworpen. Elke
zoodanige handeling doet de strafvervolging een aanvang nemen'.

Tot invoering van deze bepaling is het echter niet gekomen, omdat
zij - weliswaar geen definitie bevattend van hetgeen onder'daad van vervolging'
moest worden verstaan, maar wel de richting aanwijzend waarin die definitie
gezocht moest worden - op verzet van minister Ort stuitte. Hij achtte de opne-
ming van deze bepaling in het wetboek niet juist in verband met de 'minder
wenschelijke consequenties met betrekking tot de beteekenis van strafvervolging
zoo in art. 72 als in andere artikelen van het Wb. v. Sr'.8 Onder meer op grond
van dit bezwaar gaf hij er de voorkeur aan om de nadere bepaling van de
betekenis van deze term aan de rechtspraktijk en de wetenschap over te laten.

Ondanks deze ontkoppeling van het begrip'vervolging' in art. 72 Sr en dat op
het gebied van het strafprocesrecht door de minister, zijn veel schrijuers lange tijd
blijven vasthouden aan een nauw verband tussen beide begrippen.

Zo bijv. Vos, a.w. biz. 342: 'Het is () van belang te onderscheiden daden van vervolging en
daden van opsporing, een vraag, die tot het strafprocesrecht behoort; gewoonlijk be-
schouwt men als daden van vervolging daden van het met de vervolging belaste orgaan,

8.  Verslag en antwoord, biz. 20.
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waardoor hij de rechter in de zaak betrekt, dus bijv. een dagvaarding, een vordering tot
het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek'.

Ook Van Bemmelen-Van Hattum, a.w. blz. 568 houdt het erop dat het gaat om 'een
daad van de met de vervolging belaste ambtenaar, waardoor onderzoek of beslissing van de
rechter wordt uitgelokt'.

Pompe, a.w. blz. 564, gebruikt dezelfde bewoordingen als Van Bemmelen-Van Hattum.
Noyon-Langemeijer, a.w. 5e en 6e druk aant. 3 bij art. 72: 'Onbetwist en ook wel

onbetwistbaar is dat alleen in aanmerking komen daden van die ambtenaren, die met de
vervolging zijn belast. De meening is echter wei verdedigd, dat ook de handelingen van die
ambtenaren slechts in aanmerking zouden komen, voorzoover zij bestaan uit een vorde-
ring tot de rechter. Niet medetellen zouden dus bijv. die handelingen van den officier van
justitie, die als uitvloeisel van zijn bevoegdheid tot opsporing zouden moeten worden
beschouwd, zooals aanhouding en in verzekeringstelling. Inderdaad schijnt artikel 167
van het Wetboek van Strafvordering mij wet tot aanvaarding van deze beperking te
nopen. Als daad van vervolging kan ook niet in aanmerking komen een vonnis; zoo zal bij
behandeling van het beroep tegen een verstekvonnis alleen gerekend mogen worden met
de laatstvoorgaande daad van het Openbaar Ministerie, het requisitoir tot veroordeeling,
of, zoo geen veroordeling gevorderd is, de dagvaarding'.

Zoekend naar een verklaring voor deze heersende leer in de literatuur volgens welke
'daad van vervolging' in art. 72 Sr - niettegenstaande de afwijkende opinie van minister
Ort - diende te worden uitgelegd aan de hand van de criteria van art. 136 ORO-Sv, meen
ik dat deze is tot stand gekomen onder invloed van de gezaghebbende opvatting van Blok-
Besier die schrijven: 'Wij gelooven de practijk den raad te mogen geven zich naar het
vervallen artikel te gedragen' (a.w. deel I biz. 70). Eerder (blz. 67) merken zij op: 'De taak
van den vervolgingsambtenaar wordt () beperkt tot het uitlokken van onderzoek en
beslissingen van den rechter, zoowel gedurende het tijdperk van het voorbereidend
onderzoek als gedurende de phase van het eindonderzoek. Daden, welke de strekking
hebben een zoodanig onderzoek te doen bewerkstelligen en zulk een beslissing te doen
nemen, zijn daden van vervolging in den zin, waarin art. 72 WvSr die uitdrukking
gebruikt. Hieronder zijn te brengen de tegen den verdachte gerichte vorderingen, zooals
de vordering tot het instellen van een gerechtelijk vooronderzoek en tot het verleenen van
een bevel tot voorlopige hechtenis, de vanwege het OM uitgereikte oproeping, de van hem
uitgaande dagvaarding en kennisgeving van verdere vervolging' Daaraan voegen zij nog
toe (blz. 68) dat 'niet de rechter, doch het OM vervolgt'.

Opmerkelijk is weI dat zij voormeld advies aan de praktijk verstrekken zonder in te
gaan op het verzet van de minister tegen art. 136 ORO wegens de ongewenste gevolgen
voor de uitleg van art. 72 Sr; gelijk uit het bovenstaande blijkt geven zij louter een eigen
interpretatie aan de term 'daad van vervolging' in art. 72 Sr.

Latere schrijvers zijn de HR echter gevolgd in diens ruime uitleg van het begrip 'daad
van vervolging' in art. 72 Sr. Een belangrijk gegeven is daarbij dat wetshistorische en
wetssystematische gronden zich verzetten tegen een eenvormige interpretatie van over-
eenkomstige termen in de Wetboeken van Strafrecht en van Strafvordering, zoals'vervol-
ging', 'strafvordering' etc. Zie hieromtrent de noot van Rijling onder HR 1 november
1955 NJ 1956 nr 248 en vooral ook de beschouwingen van Melai, a.w.,art. 1 aant. 1-15.

In de jurisprudentie heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die tendeert in de
richting van een aanzienlijk ruimer begrip 'daad van vervolging' als bedoeld in
art. 72 Sr. Men name uit HR 31 oktober 1967 NJ 1968 nr. 85 blijkt dat het
hoogste rechtscollege zich op een standpunt stelde dat volkomen tegengesteld
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was  aan  de toen heersende  leer  in de doctrine.  In dat arrest overwoog  de  H R
namelijk 'dat noch de woorden noch de strekking van evengenoemd artikel (72
SO steun bieden aan de stelling 0 dat daarin onder'daad van vervolging' alleen
zou zijn te verstaan een daad van de met de vervolging belaste ambtenaren,
waardoor onderzoek of beslissing van de rechter wordt uitgelokt'.

Alvorens te onderzoeken wat dan wel onder die term zou moeten worden
verstaan, lijkt het mij dienstig om eerst te bezien welke justitiale activiteiten tot
vervolgingsdaden in de zin van art. 72 Sr zijn benoemd door de rechtspraak. Tenoemen vallen in dit verband:
- de vordering tot gerechtelijk vooronderzoek
Hof's-Gravenhage 20 december 1963 NJ 1964 nr. 347.

- de vordering tot inbewaringstelling
ibidem.

- de daguaarding in eerste aanleg
HR 27 juni 1932 NJ 1932 blz. 1546;
HR 8 juni 1936 NJ 1936 nr. 998;
HR 25 februari 1969 NJ 1969 nr. 267:
HR 7 november 1978 DD 79.038.

- de behandeling van de zaak ter terechtzitting
HR 20 januari 1930 NJ 1930 blz. 316 nt. T;
HR 28 april 1930 NJ 1930 blz. 1104;
HR  11 januari 1931 NJ 1932 biz. 659;
HR 30 januari 1933 NJ 1933 biz. 405:
HR 27 november 1933 NJ 1934 blz. 139;
HR 4 december 1933 NJ  1934 biz.  169;
HR 18 december 1933 NJ  1934 blz.  394;
HR 30 augustus 1935 NJ 1936 nr. 242,
HR 4 mei 1936 NJ 1936 nr. 856;
HR 8 juni 1936 NJ 1936 nr. 998;
HR 25 februari 1969 NJ 1969 nr. 267;
HR 15 mei 1973 NJ 1973 nr. 379.

-  het rechterlijk uonnis
HR 29 januari 1934 NJ 1934 biz. 556, W. 12737 nt JMvB,
HR 10 juni 1969 NJ  1969 nr. 420;
HR  15 oktober 1974 N.11975 nr. 97;
HR  13  februari 1979 NJ 1979 nr. 344 (impliciet);
HR 20 november 1979 DD 80.065;
HR 7 oktober 1980 DD 81.014;
HR 8 december 1981 DD 82.114.

- de aanhouding ter executie van het vonnis:
HR  18 oktober  1977 NJ  1978 nr. 532 (Aanhouding ter executie met mededeling van  het
vonnis, welke mededeling de strekking had het vonnis in kracht van gewijsde te doen
gaan);
HR 2 oktober 1979 NJ 1980 nr. 94 (impliciet);
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HR   18  december   1979  NJ   1980  nr.   159 nt ThWvV (In geval een veroordeelde  naar
aanleiding van een aanhouding ter uitvoering van een rechterlijke uitspraak een nog tegen
die uitspraak openstaand rechtsmiddel aanwendt, heeft die aanhouding het karakter van
een daad welke erop is gericht alsnog tot een voor tenuitvoerlegging vatbare rechterlijke
uitspraak te geraken, zodat die aanhouding alsdan als een daad van vervolging in de zin
van gemeld art. 72 Sr is aan te merken);
HR 29 januari 1980 DD 80.145;
HR 8 december 1981 DD 82.114;
HR 16 februari 1982 DD 82.226;
HR 9 maart 1982 NJ 1982 nr. 379 nt ThWvV;
HR 29 mei 1984 DD 84.440.

- de verstekmededeling
HR 31 oktober 1967 NJ 1968 nr. 85 nt Van Eck (De rechtbank heeft de verstekmededeling
terecht aangemerkt als een daad van vervolging in de zin van art. 72 Sr, aangezien de
betekening daarvan, in verband met het bepaalde in art. 557 lid 2 Sv, de strekking had te
bewerkstelligen dat het vonnis van de kantonrechter voor tenuitvoerlegging vatbaar
werd);
HR 18 oktober 1977 NJ 1978 nr. 532;
HR 11 december 1979 NJ 1980 nr. 158 nt ThWvV;
HR 29 januari 1980 DD 80.145;
HR 26 februari 1980 DD 80.180;
HR  16 februari 1982 DD 82.226;
HR 23 maart 1982 DD 82.289;
HR 27 april 1982 DD 82.306;
HR 7 december 1982 DD 83.129;
HR 1 februari 1983 DD 83.211;
HR 3 mei 1983 DD 83.366;
HR 29 mei 1984 DD 84.440.
(In de lagere rechtspraak was de verstekmededeling overigens al eerder als daad van
vervolging geaccepteerd:
Hof Leeuwarden 23 september 1943 NJ 1944 nr. 483;
Rechtbank Rotterdam 24 januari 1946 NJ 1946 nr. 776.
Hof's-Gravenhage 20 oktober 1961 NJ 1962 nr. 221)

- de aanzegging van het verstekuonnis
HR 21 november 1978 NJ 1979 nr. 170 (De aanzegging had kennelijk de strekking te
bewerkstelligen dat met betrekking tot het vonnis van de kantonrechter de appeltermijn
zou aanvangen, hetgeen medebrengt dat de rechtbank haar terecht heeft aangemerkt als
een daad van vervolging in de zin van art. 72 Sr);
HR 22 mei 1979 DD 79.297;
HR 9 oktober 1979 NJ 1980 nr. 58.

-  het aantekenen van het appel door het Openbaar Ministerie
HR 29 januari 1934 NJ 1934 blz. 556, W. 12737 nt JMvB.

- de daguaarding in hoger beroep
HR 29 januari 1934 NJ 1934 biz. 556, W. 12737 nt JMvB;
HR 7 november 1978 DD 79.038;
HR 26 februari 1980 DD 80.180,
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HR 9 maart 1982 NJ 1982 nr. 379 nt ThWvV;
HR 23 maart 1982 DD 82.289;
HR 27 april 1982 DD 82.306;
HR 1 februari 1983 DD 83.211;
HR 3 mei 1983 DD 83.366.
-  de aanzegging uan de rechtsdag in cassatie
HR 10 juni 1969 NJ 1969 nr. 420;
HR 11 december 1979 NJ 1980 nr. 158 nt ThWvV;
HR 29 mei 1984 DD 85.451.
(In zijn uitspraak die leidde tot HR 10 april 1951 NJ 1951 nr 394 nt WP, besliste het Hof
Amsterdam reeds dat de dagaanzegging een daad van vervolging in de zin van art. 72 Sroplevert. De HR kwam toen aan dit punt niet toe.)

Wanneer we de chronologie van de hierboven opgesomde arresten bekijken, valt eenaantal dingen op.
1.   Het gros der uitspraken van de HR is van betrekkelijk recente datum, met uitzondering
van die welke de behandeling van de zaak ter terechtzitting tot stuitingshandeling
aanmerken. Dit hangt als ik het goed zie samen met het doorbreken van de papieren muurhetwelk ervoor heeft gezorgd dat de HR van veel meer gedingstukken kon kennisnemen
hetgeen er weer toe leidde dat steeds meer uit die stukken blijkende justitiele handelingen
als stuitingsdaad konden worden aangemerkt. Voordien nam de HR slechts kennis van
een beperkt aantal processtukken, zoals processen-verbaal der zittingen en uitspraken,
welke als directe  bron van stuitingsdaden meestal  niet veel opleveren. (Zie hierover
uitvoeriger op biz. 289 e.v.)
2. Een tweede factor ter verklaring van het tamelijk grote aantal betrekkelijk jonge
uitspraken is enerzijds de groei van de te berechten strafzaken en anderzijds het feit dat
verdachten - bewust van hun rechten en/of minder geneigd zich bij een rechterlijke
uitspraak neer te leggen en/of om uitstel van executie te verkrijgen - eerder een rechtsmid-
del aanwenden dan vroeger het geval was, welke omstandigheden in onderling verband en
samenhang ervoor zorgen dat strafzaken - en dus ook de zaken van verdachten  die
rechtsmiddelen aanwenden - niet zo snel meer worden afgedaan als voorheen het geval
was.

3.  Een geheel voor rekening van justitie komende oorzaak, welke overigens samenhangt
met de onder 2 bedoelde tendens, is dat na het aanwenden van de rechtsmiddelen tegen
een vonnis waartegen verschillende rechtsmiddelen openstaan, bijv. hoger beroep tegen
de veroordeling ter zake van misdrij f en cassatie tegen een overtreding, met de opzending
van de stukken ter behandeling in cassatie nogal eens gewacht wordt tot het hoger beroep
tegen het misdrijf is afgehandeld. Aangezien een appelbehandeling de nodige tijd kan
vergen, is de kans groot dat de verjaring terzake van de overtreding inmiddels is ingetre-
den.10

4. De meeste arresten van de HR hebben betrekking op overtredingen. Daarbij is de
verjaringstermijn twee jaar: een periode die bepaald niet kort genoemd kan worden, doch
die kennelijk vaak niet voldoende lang is om de justitiele molen effectiefte laten malen. Dit

9. Alsmede de reeks van arresten waarin de HR constateert dat in de fase voorafgaand aan de
aanzegging van de rechtsdag in cassatie de verjaringstermijn is vervuld; zie o.m. HR 7 december 1982
DD 83.129 en HR 4 oktober 1983 DD 84.050.
10. Een andere - gelukkig slechts zelden voorkomende - oorzaak is gelegen in het zoekraken van
het procesdossier. De reconstructie daarvan kan - indien al mogelijk - zoveeltijd vergen dat het feit
ondertussen verjaart. Zie voor een dergelijk geval HR  10 juni  1969 NJ  1969 nr. 420, waarde AG Kistin zijn conclusie wijst op deze gang van zaken.
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wordt overigens vaak veroorzaakt door het feit dat de verdachten geen orde hebben
gehouden op hun registratie in de bevolkingsregisters, zodat zij dikwijls voor justitie
onvindbaar zijn of pas na lange tijd opgespoord kunnen worden. 11

5.  Het feit dat de meeste uitspraken van de HR over overtredingen handelen, vormt ook
de verklaring voor de relatief geringe diversiteit van als 'daden van vervolging' erkende
processuele handelingen. In dergelijke procedures worden in de regel relatief weinig
justitiele handelingen verricht en voorts zijn zij in veel zaken identiek aan elkaar. Bij
zwaardere feiten - met ingewikkelde processen - kan dat anders zijn, maar daar zijn de
verjaringstermijnen meestal weer zo lang, dat het geding tot een einde is gebracht voordat
de verjaringstermijn is verstreken. zodat de vraag of bepaalde handelingen als'daden van
vervolging' kunnen worden aangemerkt zelden of nooit aan de orde komt.

Uit deze opsomming blijkt dat de rechtspraak geneigd is om aanzienlijk meer
justitiale handelingen als 'daden van vervolging' te erkennen dan op grond van
het in de literatuur gehanteerde formele criterium mogelijk zou zijn. In het
bijzonder zijn activiteiten als de behandeling van de zaak door de rechter, het
vonnis en de maatregelen ter effectuering van het vonnis, moeilijk te verenigen
met dat criterium dat immers als eis stelt dat het moet gaan om handelingen van
het Openbaar Ministerie waardoor onderzoek of beslissing van de rechter wordt
uitgelokt.

Remmelink meent dan ook dat het meer in overeenstemming met de weergege-
ven rechtspraak is om onder 'daad van vervolging' te verstaan: 'elke formele
daad uitgaande van OM of rechter om in de fase van de vervolging, d.i. de fase
voorafgaande aan de tenuitvoerlegging, tot een (uitvoerbare) rechterlijke beslis-
sing te geraken'.12

In dezelfde richtingdachten reeds de AG van Maanen in zijn conclusie bij HR 13 juni 1881
W. 4656 ('Vervolging is aanwezig waar eene geregtelijke acte doet blijken, dat het
Openbaar Ministerie niet heeft stilgezeten') en Van Bemmelen in zijn noot onder HR 29
januari 1934 W. 12737 ('Daad van vervolging in art. 72 Sr is iedere daad, waaruit de
verdachte kan opmaken dat hij reeds of nog steeds door het O.M. of door den rechter
beschouwd wordt als verdachte en dat de zaak voor hem nog niet is afgeloopen').

De basis voor de ruime uitleg die de HR aan het begrip 'daad van vervolging' heeft
gegeven, is overigens gelegd door het Openbaar Ministerie bij de HR. In zijn conclusie bij
HR 10 april 1951 NJ 1951 nr. 394 nt WP stelde de AG van Asch van Wijck dat een'daad
van vervolging' is 'een handeling in het strafproces, die de strekking heeft om tot een
eindbeslissing van den rechter over de strafzaak tegen den vervolgde te geraken'. Hij wees
erop dat de toen gangbare opvatting in de literatuur 'het verschil in strekking (miskent)
tussen de materiEle taakomschrijving van het OM (vervolging, richtige vervolging, uitoe-
fening en beleid der crimineele justitie) en de artt.  70 en 72 Sr, die de verjaring verbinden
aan het niet aanvangen (art. 70) of onredelijk lang laten rusten (art.  72 van het strafpro-
ces'. Een uitvloeisel van dit materi8le vervolgingsbegrip is z.i. dat ook de processuele
handelingen van de PG bij de HR bij de behandeling van de zaak in cassatie (dagaanzeg-
ging, conclusie) - ook al is hij geen vervolgend ambtenaar in de gewone zin van het
woord - en die van de rechter voorzover zijn handelen de strekking heeft om tot een

11.  Ziein dit verband de voorstellen van R. de Waard ter 'Stroomlijning van het strafproces' in·
Strafrechtspleging onder spanning, Arnhem 1981, blz. 73-89.
12. Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. biz. 480.
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eindbeslissing te geraken (bijv. de aanzegging door de voorzitter van de volgende zitting
bij schorsing voor bepaalde tijd, de ver- en terugwijzing door de HR), 'daden van
vervolging' vormen. (De HR kwam aan het vraagstuk niet toe.)

In latere zaken hebben de AG s'Jacob13 en de AG Berger14 de omschrijving van Van
Asch van Wijck overgenomen en haar verbijzonderd tot'alle handelingen, welke ten doel
hebben om tot een voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing van de rechter te komen'.
Zoals we gezien hebben is deze formule nadien door de HR meermalen toegepast, zij het
dat de HR haar bezigde ten aanzien van concrete justiti8le handelingen, zoals de aanhou-
ding ter executie en de verstekmededeling.

De rechtspraak hanteert bij de toepassing van art. 72 Sr een materieel vervol-
gingsbegrip, hetgeen inhoudt dat meer justitiele handelingen de verjaring stuiten
dan op grond  van een formeel - aan het Wetboek van Strafvordering
ontleend - vervolgingsbegrip mogelijk zou zijn. Het voordeel van het formele
criterium is, dat op tamelijk eenvoudige wijze is vast te stellen welke handelingen
de verjaring stuiten; het nadeel is echter dat het opereert met een begrip dat aan
het strafprocesrecht is ontleend en dat het daardoor te weinig rekening houdt met
de specifieke belangen die bij de verjaring in het geding zijn, aangezien het niet
primair voor die kwestie is ontwikkeld.

Het omgekeerde is het geval met een materieel criterium: op basis daarvan kan
worden rekening gehouden met de functie van de verjaring, maar anderzijds
geeft het geen gemakkelijk handvat om uit te maken welke handelingen de
verjaring stuiten.

De opgave waarvoor we staan is derhalve ofer aanknopingspunten zijn die een
meer concrete lading kunnen geven aan 'daad van vervolging' in art. 72 Sr.

Hierboven hebben we al geconstateerd dat uit de notulen van de commissie-
De Wal niet valt af te leiden welke specifieke handelingen zij voor ogen had, toen
de term 'daad van vervolging' werd geintroduceerd. Op grond van de destijds
gezaghebbende literatuur mag echter worden aangenomen dat zij daarbij ge-
dacht heeft aan handelingen van het Openbaar Ministerie welke ten doel hebben
de zaak aan de rechter voor te leggen, en de beslissingen van de rechter zelf.

In deze richting tendeert ook de Memorie van Toelichting bij art. 72 Sr (H.J. Smidt, a.w.
deel I blz. 516) waar we evenmin een opgave aantreffen van wat onder genoemde
uitdrukking zou moeten worden verstaan, maar waar tevens gesproken wordt van een
'geregtelijke acte' welke term wel niet in het wetboek is terecht gekomen, doch niet omdat
zij onjuist geacht werd.

(De commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer meende namelijk dat in de wet
uitdrukkelijk bepaald behoorde te worden dat na de stuiting een nieuwe verjaringstermijn
aanvangt, hetgeen zij aldus onder woorden bracht: 'De verjaring begint weder te loopen
van   den   dag der laatste geregtelijke acte'. Tegen   de   aan dit voorstel ten grondslag
liggende - door hem onderschreven - gedachte had minister Modderman geen enkel
bezwaar, maar wel tegen de redactie, aangezien daarin onvoldoende tot uitdrukking werd
gebracht a. dat de verjaring opnieuw zou aanvangen zulks in tegenstelling tot de schorsing
waar zij - na de schorsing - weer begint te lopen op het tijdstip waarop zij werd onderbro-

13.  Conclusie bu HR 10 mei 1955 NJ 1968 nr. 86.
14.  Conclusie bij HR 31 oktober 1967 NJ 1968 nr. 85 nt Van Eck.
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ken, en b. dat voor stuiting ook betekening van of bekendheid met de gerechtelijke acte
vereist is. Om deze redenen werd de redactie: 'Na de stuiting vangt een nieuwe verjarings-
termijn aan', zonder dat die derhalve een uitvloeisel genoemd kan worden van het minder
juist bevonden zijn van de woorden 'geregtelijke acte'.)

AG van Asch van Wijck (conclusie bij HR 10 april 1951 NJ 1951 nr. 394 nt WP)
ontleende aan deze gang van zaken een argument voor de juistheid van zijn hierboven
weergegeven uitleg van 'daad van vervolging'.

De hedendaagse literatuur - voor zover deze zich tenminste bezig houdt met het
onderhavige onderwerp - ondersteunt de ruime interpretatie van de HR van het
begrip 'daad van vervolging' en verenigt zich op de daardoor geinspireerde
definitie van Remmelink; zij laat zich echter niet of nauwelijks uit over de vraag
welke specifieke justitiele handelingen als vervolgingsdaden moeten worden
aangemerkt, behoudens de constatering dat hierboven reeds opgesomde hande-
lingen door de rechtspraak als zodanig worden beschouwd.

Buiten de in de jurisprudentie aanvaarde daden van vervolging treft men in de literatuur
nog de volgende justitiale handelingen aan waaraan stuitende werking wordt toegekend:
alle handelingen van de rechter-commissaris tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, het
requisitoir van het openbaar ministerie ter terechtzitting, de aanzegging door de voorzit-
ter van een nieuwe rechtsdag na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, de
verwijzing van de zaak door de HR.1 5

2.3.1 Geen daad van vervolging c.q. twiifelgevallen

Daarnaast zijn er handelingen die geen daden van vervolging opleveren of die
minst genomen als twijfelgevallen moeten worden aangemerkt.

In de jurisprudentie is in enkele gevallen beslist dat een bepaalde activiteit geen
daad van vervolging opleverde. Allereerst kan in dit verband worden opgevoerd
het opmaken van een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar, waarin
bepaalde bevindingen aangaande een geconstateerd delict worden gerelateerd.

In HR 4 augustus  1840 W.  119 werd uitgemaakt dat zulk een proces-verbaal
geen stuitende werking heeft, met als overweging dat daarvan'de belanghebben-
den dikwerf onkundig blijven'. Deze motivering mag opmerkelijk worden ge-
noemd, aangezien de toenmalige wetgeving geen bekendheid met of betekening
'der laatste geregtelijke akte' voorschreef.

Hetzelfde lot was een proces-verbaal van de bevinding ex art. 23 van de
toenmalige Wegenbelastingwet beschoren  in  HR 26 maart  1934  NJ   1934  blz.
921. Het argument dat de dader met dit proces-verbaal onbekend was ging hier
niet op, aangezien hem een afschrift was toegezonden. Toch vond de HR dat de
mededeling van het proces-verbaal geen stuiting der verjaring teweeg kon bren-

15.   Zie o.m. Van Hamel-Van Duck: a.w. biz. 600, Noyon-Langemeijer: a.w. 5e en 6e druk, aant. 3 bij
art. 72; Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 4 bij art. 72; Hazewinkel-Suringa/Remmelink:
a.w. biz. 480.
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gen, daar zij was uitgegaan van een opsporingsambtenaar en niet van iemand
aan wie de vervolging is opgedragen.

In dezelfde lijn ligt ook de beslissing van de Bijzondere Politierechter te
Utrecht van 26 januari 1951 NJ 1952 nr. 308, dat een in opdracht van de oflicier
van justitie door opsporingsambtenaren afgenomen verhoor, geen daad van
vervolging is.

Deze beslissingen zijn - ongeacht de daaraan gegeven motivering - in over-
eenstemming met hetgeen uit de wetsgeschiedenis naar voren komt. Weliswaar
heeft de wetgever - gelijk hierboven reeds is beschreven - zich bij de invoeringvan het begrip 'daad van vervolging' niet vastgelegd op bepaalde processuele
handelingen, maar de toenmalige entourage geeft aanleiding tot de veronderstel-
ling dat daaronder in elk geval geen opsporingshandelingen werden begrepen. In
het bijzonder kan hier nog de opmerking van De Pinto worden gememoreerd datde  stuiting der verjaring - anders  dan in Frankruk - ten onzent niet wordt
bewerkstelligd door'actes d'instruction' als hoedanig de meeste opsporingshan-
delingen kunnen worden gekwalificeerd, doch louter door 'actes de poursuite'.

Naar aanleiding van het arrest van  1934 kan  nog de vraag worden gesteld  of
opsporingshandelingen welke zijn verricht door een ambtenaar die met de vervol-ging is belast (vgl. art. 141 Sv) w61 stuiting ten gevolge zouden kunnen hebben.
Ruimer gesteld zou deze vraag betrokken kunnen worden op alle handelingenvan het Openbaar Ministerie die hetzij rechtstreeks opsporingshandelingen
betreffen (bijv. het opmaken van proces-verbaal van een geconstateerd delict)
hetzij een uitvloeisel vormen van zijn opsporingsbevoegdheid, zoals aanhoudingen inverzekeringstelling. Anders gezegd: is de kwaliteit van degene die een
bepaalde handeling verricht beslissend voor de vraag of door zijn handelen de
verjaring gestuit wordt of niet?

Rilling leidt uit het arrest van  1934 af dat blijkens de gebezigde bewoordingenopsporingsdaden van het Openbaar Ministerie wel stuitend werken. 16

Deze opvatting strookt ook met zijn uitleg van de begrippen 'strafvordering' en 'vervol-
ging' in het Wetboek van Strafrecht. Op wetshistorische en systematische gronden komthij tot de conclusie dat de wetgever deze termen door elkaar heen heeft gebruikt zonder
dat daarmee steeds principieel andere onderwerpen worden bedoeld. Zijn conclusie is dan
dat'vervolging' in art. 72 Sr moet worden gelezen als'strafvordering', zodat - nu laatstge-noemde term ook de opsporing omvat - ook opsporingshandelingen van het Openbaar
Ministerie de verjaring stuiten. Bij deze zienswijze kunnen echter twee kanttekeningen
worden geplaatst. Ten eerste komt uit de wetsgeschiedenis van art. 72 Sr bepaald niet hetbeeld naar voren dat de wetgever met 'daad van vervolging' een zeer ruim, ook deopsporing omvattend, begrip voor ogen heeft gehad; daarvoor moge nogmaals naar de
mening van De Pinto worden verwezen. Ten tweede valt niet goed in te zienwaarom - indien Ralings opvatting juist zou zijn - alleen opsporingshandelingen van het
Openbaar Ministerie en niet ook gelijksoortige handelingen van 'gewone' opsporing-sambtenaren, zouden meetellen.

16. Noot onder HR  1  november 1955 NJ  1956 nr. 248. in dezelfde geest Van Hamel-Van Dijck: a.w,biz. 600.
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Remmelink is de tegenovergestelde mening toegedaan omdat dergelijke daden
niet op 'justitieel niveau' liggen. 17

Elders voert hij art.  167 Sv op als voorschrift dat tot deze beperking noopt. 18 Hoezeer in
deze bepaling het strikte onderscheid tussen de opsporing en de vervolging ook tot
uitdrukking is gebracht, lijkt het mij geen doorslaggevend argument bij de uitleg van art.
72 Sr. Want ook hier hebben te maken met een bepaling van strafvordering die - naar de
waarschuwing van minister Ort en blijkens de ontwikkelingen in de jurisprudentie - niet
beslissend is voor het bepalen van de reikwijdte van strafrechtelijke begrippen.

Bij gebreke van duidelijke wettelijke aanwijzingen, maar in overeenstemming
met de kennelijke bedoeling van de wetgever, zou ik het erop willen houden dat
het soortelijk gewicht van handelingen die onder de opsporing ressorteren in de
regel onvoldoende is om stuiting der verjaring teweeg te brengen. Daarbij is m.i.
in beginsel niet van belang of degene die de betreffende handeling verricht
vervolgingsbevoegdheid heeft of niet.

Een uitzondering moet m.i. echter worden gemaakt voor die handelingen in de
opsporingsfase welke - in tegenstelling tot gewone opsporingsdaden die meestal
op het onderzoek gericht zullen zijn - meer aan de vervolging doen denken. In dit
verband kan bijv. genoemd worden de in art. 385 Sv geopende mogelijkheid dat
een opsporingsambtenaar een door hem op heterdaad geconstateerde overtre-
ding door middel van een door hem uit te reiken of te verzenden oproeping ter
terechtzitting van de kantonrechter aanhangig maakt. Een dergelijke handelwij-
ze heeft zoveel trekken gemeen met de gewone dagvaarding, dat zij als daad van
vervolging behoort te worden aangemerkt.

Daarbij speelt mede een - zij het niet beslissende - rol dat het hier een van het Openbaar
Ministerie afgsle#ie b oegdhefflbetreft (Melai, a.w. aant. 2 bij art. 385). Iets soortgelijks
zien we ook bij andere ha-ndelingen die als daden van vervolging zijn aangemerkt, zoals de
aanhouding ter executie van een vonnis of de mededeling van een vonnis; ook dat gebeurt
meestal door ambtenaren die niet met de vervolging c.q. executie zijn belast, maar die hun
desbetreffende bezigheden wel verrichten onder verantwoordelijkheid van het Openbaar
Ministeriedat formeel met die taken is belast (vgl. art. 4 RO juncto art. 553 Sv; art. 366 Sv)

Een  ander - overigens atypisch en daarom  voor de praktijk minder belang-
rijk - geval waarin geen stuiting der verjaring werd aangenomen, is te vinden in
HR 1 november 1955 NJ 1956 nr. 248 nt BVAR.

In deze zaak ging het om een vrachtwagenchauffeur tegen wie een gerechtelijk vooronder-
zoek was geopend wegens het veroorzaken van de dood van een motorrijder en diens
duorijder. De betekening van de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek vond plaats
op  27  december  1952.  Op 13 januari daaropvolgend  werd een kennisgeving  van  niet
verdere vervolging betekend vanwege de ofticier van justitie. waaraan was toegevoegd de
mededeling'dat de stukken worden doorgezonden naar de Heer A. van het OM bij het
kantongerecht te Assen voor eventuele vervolging terzake van verkeersovertreding'.

17. Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. biz. 480481.
18.  Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 4 bij art. 72.
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Laatstbedoelde vervolging, ingeleid bij op 17 november 1954 betekende dagvaarding,
IicI, echter uit op een niet-ontvankelijkverklaring van de ambtenaar van het Openbaar
Ministerie, aangezien naar het oordeel van de kantonrechter en de rechtbank de overtre-
ding verjaard was. Van belang is daarbij dat zij de verjaring niet gestuit achtten door de
binnen de verjaringstermijn gedane kennisgeving als evenvermeld, daar 'deze kennisge-
vingen niet van daden van vervolging, doch veeleer van het tegendeel doen blijken, zodat
daardoor de verjaring niet gestuit is'.

Tegen deze uitspraak werd cassatie aangetekend, maar daarbij werd een middel
voorgesteld dat niet alles uit de bestreden uitspraak haalde om een echt belangwekkendarrest van de HR te verkrijgen. Ten eerste werd niet geklaagd over de opvatting van
kantonrechter en rechtbank dat de sluiting van een gerechtelijk vooronderzoek de
verjaring niet stuit, zodat de HR er op dit punt het zwijgen toe kon doen (of liever: moest
doen, nu het een cassatiemiddel van het Openbaar Ministerie betrof waar de HR meestal
niet buitenom pleegt te gaan). Voorts werd evenmin de beslissing aangevallen dat een
kennisgeving van niet verdere vervolging de verjaring niet stuit, voor welke opvatting van
kantonrechter en rechtbank overigens veel te zeggen valt. De enige klacht welke aan de
HR werd voorgelegd was uiteindelijk dat de feitenrechters ten onrechte geen acht hadden
geslagen op de reeds genoemde toevoeging aan de kennisgeving van niet verdere vervol-
ging dat de stukken zouden worden doorgezonden. Deze klacht miste evenwel feitelijke
grondslag, aangezien in de bestreden uitspraak over die toevoeging niet werd gerept. Met
een zekere welwillendheid jegens de steller van het middel overwoog de HR echter na deze
constatering 'dat ook al ware dit anders, het middel niet tot cassatie zou kunnen leiden,
daar de blote mededeling van den OvJ aan gerequireerde, dat hij den A.v.h.0.M. door
toezending der stukken in staat zou stellen eventueeltot een vervolging over te gaan, reeds
daarom geen daad van vervolging was in den zin van art. 72 Sr, wijl deze mededeling niets
zeggend was omtrent de vraag of bedoelde A.v.h.0.M. inderdaad tot zulk een vervolging
zou overgaan'.

We hebben  hier te maken met geval  dat de ene vervolgingsambtenaar - de
officier van justitie - een einde maakt aan de vervolging terzake van het feit dat
aan zijn competentie is onderworpen, terwijl er nog in het geheel geen beslissing
over de vervolging terzake van een ander - tot de bevoegdheid van de ambtenaar
van het openbaar ministerie behorend - feit is genomen.

Naar aanleiding van deze zaak heeft zich een discussie ontsponnen over de
vraag of de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek stuitend werkt, welke
vraag door kantonrechter en rechtbank ontkennend werd beantwoord en waar-
aan de HR niet is toegekomen.

R8linglg en Remmelink20 menen dat het hier strikt genomen om een neutrale
handeling gaat, aangezien zij er niet op is gericht een beslissing van de rechter te
verkrijgen. Toch merken zij de sluiting aan als daad van vervolging, omdat zij
aangeeft dat het strafproces voortgang vindt.

Gelet op het criterium waaronder de meeste thans in de rechtspraak erkende vervolgings-daden zijn te rubriceren, te weten dat het moet gaan om een daad van het Openbaar
Ministerie of rechter welke de strekking heeft dat er een rechterlijke (eind)beslissing tot
stand komt, valt m.i. de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek niet als zodanig aan te

19. Noot onder het arrest.
20.  Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 4 bij art. 72
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merken. De sluitingis immers niet op dit rechtsgevolg gericht; zij stelt alleen het Openbaar
Ministerie in staat om een nadere beslissing over de (voortgang van de) vervolging te
nemen.

Overigens heeft deze kwestie eigenlijk alleen theoretische betekenis, omdat het Open-
baar Ministerie op grond van art. 244 Sv binnen een maand na het onherroepelijk worden
van de sluiting moet beslissen ofhet de verdachte verder zal vervolgen. In het bevestigende
geval dient het een kennisgeving van verdere vervolging of een dagvaarding te doen
uitgaan, welke in elk geval weI daden van vervolging zijn. In het licht van de lange duur
van de meeste verjaringstermijnen, is het nauwelijks voorstelbaar dat die ene maand veel
invloed zal hebben bij de berekening van de verjaringstermijn, met name niet omdat de
meeste handelingen van de rechter-commissaris zelf als daden van vervolging zullen
kunnen worden aangemerkt, zodat slechts in extreme gevallen - eigenlijk alleen bij een
gerechtelijk vooronderzoek dat zich jarenlang voortsleept zonder dat de rechter-
commissaris iets doet - tijdens dat vooronderzoek de verjaring zal zijn voltooid.

Aan de orde is reeds geweest het vonnis als stuitingsdaad. Toch zou hier moeten
worden onderscheiden naar gelang van de soort uitspraak die is gedaan, dunkt
mij. Als bijvoorbeeld de verdachte wordt vrijgesproken of ontslagen van rechts-
vervolging terzake het hem telastegelegde, kan men van die beslissingen toch
bezwaarlijk zeggen dat zij daden van vervolging vormen. Het komt mij voor dat
met een dergelijke uitspraak juist een al dan niet voorlopig einde is gemaakt aan
de vervolging. Hetzelfde geldt m.i. ook voor de vonnissen houdende een van de
beslissingen van art. 349 Sv.

In deze gevallen vormen derhalve meestal de dagvaarding en het onderzoek ter terechtzit-
ting de laatste vervolgingsdaden. De eerste nieuwe vervolgingsdaad kan dan zijn gelegen
in het aantekenen van appel of cassatie door het Openbaar Ministerie gepaard aan de
mededeling daarvan aan de verdachte, de appeldagvaarding of iets dergelijks; bij de
schorsing der vervolging zal dit meestal de oproeping zijn voor de terechtzitting die wordt
gehouden na het verval van de oorzaak der schorsing (zie hierover ook hoofdstuk 8 waar
de schorsing der verjaring aan de orde komt).

Bij de nietigverklaring der dagvaarding rijzen nog andere problemen, voortvloeiend uit
het feit dat de voorafgaande vervolgingsdaad, te weten de dagvaarding, op uiteenlopende
gronden kan worden nietig verklaard; zie voor de complicaties die dit oplevert voor de
verjaring nader op blz. 226 e.v.

Aangezien eigenlijk alleen van een veroordelend vonnis gezegd kan worden dat
de verdachte 'daarmee wordt vervolgd' en omdat alleen van een dergelijke
iudicium gezegd kan worden dat het voor uitvoering vatbaar is, lijkt het mij dat
slechts deze rechterlijke uitspraak aanspraak kan maken op de benaming daad
van vervolging.

Hiervoren hebben we gezien dat in de jurisprudentie is uitgemaakt dat het
aanwenden van een rechtsmiddel door het Openbaar Ministerie de verjaring stuit;
anders ligt het wanneer de verdachte een rechtsmiddel instelt, aangezien een
dergelijke handeling bezwaarlijk als 'daad van vervolging' kan worden aange-
merkt, daar zij niet door of namens het Openbaar Ministerie doch door de
verdachte zelf wordt verricht.
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Een los hiervan staande vraag is echter op welk moment de beslissing waartegen het
rechtsmiddel is gericht, stuitende werking krijgt: op het moment waarop de beslissing
wordt genomen of op het moment dat de verdachte het rechtsmiddel aanwendt en aldus te
kennen geeft met die beslissing bekend te zijn. Zie over dit aspect nader biz. 221 e.v.

Onder de rubriek twijfelgevallen is te scharen het bevel van het gerechtshofom tot
vervolging  of verdere vervolging over te gaan na een beklag ex art. 12 Sv.

Hoewel een dergelijk bevel heel wei te verenigen valt met het uitgangspunt dat
het bij een daad van vervolging moet gaan om een handeling van het Openbaar
Ministerie ofde rechter welke erop is gericht een rechterlijke (eind)beslissing over
de zaak te verkrijgen, meent Remmelink dat zulk een opdracht zelf geen daad
van vervolging is, maar eerst de daaruit voortvloeiende vervolgingsdaad van het
Openbaar Ministerie. 'De Officier zet m.i. pas de vervolging in gang'.21

In een niet gepubliceerd vonnis van de Rechtbank Haarlem van  16 juni  1983 is hetzelfde
standpunt ingenomen. 22

Daar had de officier van justitie - gedekt door de procureur-generaal bij het hof - aan
het slachtoffer van een verkeersongeval medegedeeld geen vervolging te zullen instellen.
Na gedaan beklag en het daartoe strekkend bevel van het hof ging de officier van justitie
over tot vervolging terzake van het misdrij fvan art. 36 WVW, subsidiair enkele verkeerso-
vertredingen. De rechtbank - het primair telastegelegde misdrijf niet bewezen
achtend - verklaarde de officier van justitie niet-ontvankelijk in zijn vervolging terzake
van de overtredingen omdat'tussen de datum waarop de telastegelegde overtredingen zijn
gepleegd, te weten 1 augustus 1980, en de eerste daaropvolgende daad van vervolging, te
weten de betekening van de dagvaarding op 23 maart  1983, de termijn van verjaring als
bedoeld  in  art. 70, eerste lid aanhef en onder   /,van het Wetboek van Strafrecht  is
verstreken'.

Een ander twij felgeval betreft de verwijzing naar de terechtzitting naeen bezwaar-
schrift tegen de kennisgeving van verdere vervolging of tegen de dagvaarding.

Remmelink wil 'gelet op de normale gang van zaken deze beschikking als een
daad van vervolging aanmerken'23, ook al kan de officier van justitie in een
dergelijk geval nog seponeren daar de dagvaarding is vervallen (art. 262 lid 3 Sv;
bij verwijzing na een kennisgeving van verdere vervolging spreekt dit vanzelf,
omdat het dan nog niet om een definitieve vervolgingsbeslissing gaat.)

Een zeker belang kan aan de vraag of de verwijzingsbeschikking de verjaring stuit, niet
worden ontzegd omdat tussen de eerste'echte' vervolgingsdaad, te weten de kennisgeving
of dagvaarding en de dagvaarding na verwijzing aanzienlijke tijd kan zon verstreken,
zeker als tegen de beschikking van de rechtbank de daartoe openstaande rechtsmiddelen
worden aangewend c.q. zich andere complicaties voordoen tijdens de bezwaarschrift-
procedure. Daar komt nog bij dat deze procedure nogal eens - die indruk krijgt men
althans in veel gevallen - wordt aangegrepen onder het motto dat tijdwinst ook winst is.

21. Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 4 bij art. 72.
22.   Bevestigd door het Hof Amsterdam bij arrest van 27 februari  1984.
23.  Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 4 bij art. 72 noot  1.
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Gelet op het nauwe verband tussen de beklagprocedure ex art. 12 Sv en de
bezwaarschriftprocedure (beide vormen een correctiemechanisme op de vervol-
ging) en in aanmerking genomen dat er na een bevel van het hofex art. 12 Sv in
beginsel vervolgd moet worden, terwijl na verwijzing naar de terechtzitting in

beginsel vervolgd kan worden, lijkt er mij geen goede grond in de verwijzingsbe-schikking w61 een vervolgingsdaad te zien en in het bevel van het hof niet.  M.i.
vormt in beide gevallen de later uitgebrachte dagvaarding pas de eerste vervol-
gingsdaad.

Aangezien de wet bepaalt dat bij een bezwaarschrift tegen de dagvaarding de dagvaardingvan rechtswege vervalt, rijst de vraag of die vervallen dagvaarding toch stuitende werking
heeft behouden. Hierop zal worden teruggekomen bij de behandeling van 'imperfecte'
vervolgingsdaden (blz. 232).

2.4 Bekendheid met of betekening van de daad van vervolging

Het voorgaande bevat min of meer een inventarisatie van verschillende soorten
justitiale handelingen die hetzij als daad van vervolging zijn erkend, hetzij als
zodanig aangemerkt zouden kunnen worden.

Theoretisch bezien komen daarvoor tal van activiteiten in aanmerking. Maar
lang niet alle stuiten de verjaring om de eenvoudige reden dat art. 72 Sr als nader
vereiste voor de stuiting van de verjaring stelt dat de vervolgingsdaad aan de
vervolgde bekend of hem betekend moet zijn.

Veel nasporingen van de politie welke in een proces-verbaal worden gerelateerd, blijvenvoor de verdachte verborgen; in elk geval worden die processen-verbaal niet aan hembetekend. Ook van handelingen van de rechter-commissaris tijdens een gerechtelijk
vooronderzoek, bijv. het horen van getuigen, kan een verdachte onkundig blijven: ookhier geldt dat de verdachte daarvan in elk geval niet op de hoogte hoeft te worden gesteld.

Gelet op dit nader vereiste van art. 72 Sr valt bijv. ook de vordering tot een gerechtelijkvooronderzoek tegen een (vooralsnog) onbekende verdachte, uit als stuitingshandeling

De eis dat de vervolgingsdaad aan de verdachte bekend of hem betekend moet
zijn, is een vondst van de opstellers van het Wetboek van Strafrecht. In het
voordien geldende art. 458 van het Wetboek van Strafvordering van 1838
ontbrak hij.

Dit artikel bepaalde namelijk dat de laatste gerechtelijke akte de verjaring stuitte zonder
dat het tegelijkertijd voorschreef dat die akte ook ter kennis van de verdachte moest zijn
gebracht. Geheelin de lijn van deze bepaling werd in HR 31 augustus 1848 W 947 en HR 8
mei   1849  W 1045 beslist  dat de omstandigheid  dat het requisitoir  van het OpenbaarMinisterie tot het verlenen van rechtsingang en het verlenen van rechtsingang door de
rechtbank respectievelijk het requisitoir tot het inwinnen van voorlopige informatien, hetrequisitoir tot het verzenden van de zaak naar de openbare terechtzitting, het vonnis tot
verzending en het requisitoir tot dagvaarding, niet binnen de verjaringstermun aan de
verdachte waren bekend gemaakt aan de stuiting der verjaring niet in de weg stond,
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aangezien 'de wet nergens voorschrijft, dat de regtsvervolging ook binnen dienzelfden
termijn aan den beklaagde moet worden kenbaar gemaakt of beteekend'.

Deze stelligheid van de HR is opmerkelijk, niet alleen omdat in de literatuur hierover
anders werd gedacht (zie bijv. De Bosch-Kemper, a.w. deel III, biz. 621 e.v.), maar vooral
omdat de HR voordien van een andere opinie had blijk gegeven. Daarvoor kan worden
gewezen op het hierboven ook at genoemde arrest HR 4 augustus  1840 W 119, waarin hu
aan het proces-verbaal dat terzake van een overtreding geen stuitende werking wenste toe
te kennen onder het motief dat daarvan 'belanghebbenden dikwerf onkundig blijven'.

Ook later heeft de HR wel blijk gegeven te hechten aan het gegeven dat de vervolgde
met de vervolgingsdaad bekend  is. Zo besliste hij  in  HR  13 juni  1881  W 4656 dat het
verhoor als bedoeld in het toenmalige art. 78 Sv (verhoor van de verdachte door de
rechter-commissaris) stuiting der verjaring opleverde, aangezien dit 'den persoon, die het
ondergaat, in het denkbeeld stoort, dat de zaak onvervolgd blijft en hem dus aanleiding
geeft om tegen het te loor gaan der bewijzen zijner onschuld te waken'.

Deze motivering stemt opmerkelijk overeen met hetgeen in de Memorie van
Toelichting bij het toen al vastgesteld doch nog niet ingevoerde art. 72 Sr werd
aangevoerd ter rechtvaardiging van het nieuwe voorschrift dat de vervolgings-
daad aan de vervolgde bekend of betekend moest zijn en waarmee 'een bloot
subjectieve werking der stuiting'24 werd beoogd.

Hierboven hebben we reeds geconstateerd dat De Pinto, a.w. biz. 683, van oordeel was dat
voor stuiting der verjaring nodig is dat die daad aan de vervolgde bekend is, omdat hij
anders niet vervolgd wordt. Hoewel daarvan uit de notulen van de commissie-De Wal niet
blijkt is het niet onwaarschijnlijk dat De Pinto deze opvatting in de commissie heeft
ingebracht en aanvaard heeft gekregen.

In de Memorie van Toelichting treffen we als redengeving voor de eis van bekendheid o f
betekening van de vervolgingsdaad aan, dat aldus wordt voorkomen dat aan de stuiting
een te grote uitbreiding wordt gegeven.

Daarom is in het nieuwe wetboek - in overeenstemming met het destijds geldende
Duitse systeem - de subjectieve werking van de stuiting aangenomen: 'met andere woor-
den, de daad van vervolging brengt alleen stuiting mede ten aanzien van den vervolgde en
voorzoover zij hem bekend is of althans formeel ter zijner kennis is gebragt'.

Behalve beperking van de stuiting bewerkstelligt dit vereiste ook - en hiermee stemt het
arrest van 1881 overeen - dat de vervolgde paratus ad litem  is, dat wil zeggen dat hij  'in
staat  is de tegen ingebragte bewijzen te ontzenuwen'. 24

De subjectieve werking van de stuiting brengt mee dat alleen daden van vervol-
ging gericht tegen de verdachte de verjaring stuiten. Vervolgingsdaden tegen
andere bij het delict betrokkenen (bijv. de mededaders of medeplichtigen) zijn
derhalve van geen betekenis ten aanzien van het voortschrijden van de verjaring
tegen de verdachte.

Onder het oude wetboek was men het tegenovergestelde gevoelen toegedaan, aangezien
art. 458 sprak van de verjaring van de vervolging terzake van misdrijf en niet van de
verjaring van de vervolging tegen een bepaald persoon (vgl. De Pinto, a.w. biz. 683).

24. H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 515.
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Bij de vaststelling van het Wetboek van Strafrecht is men in dit opzicht 'omgegaan'.
Daarop wijst allereerst de afwijzing van de formule van art. 15 lid 2 van het ontwerp-
Wetboek van Stra fvordering van 1867, luidende'zelfs ten opzigte van dengene tegen wien
de vervolging niet is gerigt', door zowel de commissie-De WaI (Not. I, blz.  110) als door de
regering (H.J. Smidt, a.w. decl I biz. 515). Voorts wijst ook het hierboven weergegeven
citaat uit de Memorie van Toelichting dat 'de daad van vervolging alleen stuiting
mede(brengt) ten aanzien van den vervolgde' ontegenzeggelijk in dezelfde richting.

Uit het feit dat het bestaan van een vervolgde vereist is, volgt dat de vervolging
gericht moet zijn tegen een bepaald persoon.25 Dit impliceert dat vervolgingsda-
den tegen een onbekende verdachte geen stuitende werking kunnen hebben.

Aan de eis dat de verdachte met de daad van vervolging bekend is, is voldaan
indien zij in zijn tegenwoordigheid is verricht: bijv. de aanwezigheid bij het
onderzoek ter terechtzitting, het aanhoren van de uitspraak, de mededeling van
de uitspraak bij gelegenheid van de aanhouding ter executie of bij de aanzegging
van het vonnis.

Om stuitende werking te hebben hoeft er m.i. niet altijd reale bekendheid van
de verdachte met de vervolgingsdaad te zijn. Dit geldt met name voor de daden
van vervolging die op de terechtzitting geschieden (bijv. het requisitoir) en voor
de uitspraak. Deze vervolgingsdaden kunnen immers verondersteld worden aan
de verdachte bekend te zijn als de dagvaarding en eventuele oproepingen maar
op geldige wijze zijn betekend. Die betekening fingcert, met name wanneer zij
niet aan de verdachte in persoon geschiedt, zijn bekendheid met de datum
waarop het onderzoek zal plaatsvinden en met de datum van de uitspraak.

Het gaat hier derhalve om de (gefingeerde) bekendheid voora f met bepaalde vervolgings-
daden, althans met de mogelijkheid dat zij zullen worden verricht. Du moment dat zij
geeffectueerd worden is aan art. 72 Sr voldaan en stuiten zij vanaf dat ogenblik de
verjaring. In deze zin ook van Veen in zijn noot onder HR  11 december 1979 NJ  1980 nr.
158 naar aanleiding van het in dit opzicht niet geheel duidelijke HR 13 februari  1979 NJ
1979 nr. 344.

Een voor de toepassing van art. 72 Sr belangrijke kwestie vormt de vraag op welktijdstip de verjaring wordt gestuit in het geval dat de verdachte een rechtsmiddel
aanwendt tegen de uitspraak, te weten dat waarop het rechtsmiddel wordt
aangewend (ex nunc) of dat van de uitspraak (ex tunc).

Dit vraagstuk is voor het eerst aangesneden door Remmelink in zijn conclusie voor HR  13
februari  1979 NJ  1979 nr.  344. Hij constateerde daar dat tussen de dagvaarding in eerste
aanleg welke was betekend op 29 april  1975, en de eerste daarop volgende betekening, te
weten die van de appeldagvaarding op 3 mei  1977, de i.c. geldende verjaringstermijn van
tweejaar was verstreken. Verder stelde hij vast dat de verdachte op 14 januari 1977 appel
had aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter van 21 mei 1975. In zijn opvatting

25. Noyon: 1896 a.w. aant. 2 bij art. 72.
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gold dit vonnis als stuitingsdaad vanaf het instellen van hoger beroep door de verdachte,
omdat daaruit kon worden afgeleid dat verdachte toen bekend was met het vonnis.

(De HR ging op de kwestie niet in, maar dat kan zijn grond vinden in de omstandigheid
dat er noch bij de werking ex nunc noch bij die ex tune sprake was van verjaring.)

Hetzelfde standpunt verdedigde Remmelink ook in zijn conclusie bij HR 11 december
1979 NJ 1980 nr. 158 nt ThWvV. In die zaak verklaarde de HR evenwel de officier van
justitie alsnog niet-ontvankelijk omdat de verjaringstermijn was verstreken tussen de
betekening van de verstekmededeling op 25 maart  1977  en de aanzegging van de rechts-
dag in cassatie op 25 juli  1979. Deze beslissing week af van de conclusie van de AG, die
betoogd  had  dat het appelvonnis vanaf 21 maart  1979, de datum waarop de verdachte
cassatie had aangetekend, als stuitingsdaad van de kant van justitie mocht worden
aangemerkt, zodat - nu die datum binnen de verjaringstermijn viel - het feit niet verjaard
was. 26

In zijn noot onder dit arrest schaart Van Veen zich aan de zijde van de HR omdat aldus
'het begrip daad van vervolging (wordt gereserveerd) tot daden van het OM en de rechter.
Dat acht ik een voordeel. In de opvatting van de AG trekt de verdachte door het instellen
van een rechtsmiddel als het ware een daad van vervolging die al veel eerder is gesteld,
onbedoeld en ongewild naar zich toe, waardoor zijn daad beslissend wordt'.

Het komt mij voor dat in gevallen als de onderhavige de werking van de
rechterlijke uitspraak  ex  tunc - zoals kennelijk  ook  door  de HR aangeno-
men - het best verdedigbaar is.

Allereerst omdat - gelijk hiervoren betoogd  is - een  op de voorgeschreven
wijze betekende dagvaarding en/0 f oproeping voor de terechtzitting de bekend-
heid van de verdachte met die zitting en de daarop volgende uitspraak veronder-
stelt, zodat op grond daarvan zowel de behandeling ter zitting als de uitspraak
geacht kunnen worden aan de verdachte bekend te zijn, waarmee aan de voor-
waarden van art. 72 Sr is voldaan. Zulks impliceert dat zij hun stuitende werking
verkrijgen op het moment waarop zij worden verricht. Vanuit deze gezichtshoek
is het onlogisch om de stuitende werking op een later tijdstip, te weten het
moment waarop de verdachte een rechtsmiddel instelt, een aanvang te laten
nemen.

Vervolgens valt bij deze stand van zaken te verklaren waarom diverse justitiele
handelingen welke na de uitspraak worden verricht, als daden van vervolging
worden aangemerkt (bijv. de aanhouding ter executie, de betekening van de
verstekmededeling, de aanzegging van het vonnis), hetgeen bij juistheid van het
standpunt van Remmelink goeddeels overbodig zou zijn.

Als het om verstekvonnissen gaat, waarbij de dagvaarding en/of oproeping voor de
nadere terechtzitting niet in persoon is betekend, dient de verdachte binnen 14 dagen na de
aanhouding etc. een rechtsmiddel aan te wenden (vide artt. 399,408 en 432 Sv). Als het
vonnis eerst op laatstgenoemd tijdstip stuitende werking zou krijgen, zou de afzonderlijke
benoeming tot stuitingsdaad van die aanhouding etc. een tamelijk zinloze bezigheid zijn,
omdat blijkens de gepubliceerde rechtspraak die periode van maximaal 14 dagen meestal

26.   Ook de toenmalige AG Haak stelde zich in zijn conclusie bij  H R 26 februari  1980 DD 80.180 op
het door zijn ambtgenoot Remmelink ingenomen standpunt. Ook in dat arrest hield de HR echter
geen rekening met het feit dat de verdachte gedurende de loop van de verjaringstermijn een
rechtsmiddel had ingesteld.

222



te verwaarlozen is bij de berekening van de verjaringstermijn. Met andere woorden: in de
jurisprudentie had men dan kunnen volstaan met het vermelden van de datum waarop het
rechtsmiddel is ingesteld met daaraan verbonden de conclusie dat op dat moment de
bestreden uitspraak een nieuwe verjaringstermijn had doen aanvangen, zonder dat men
zich nog had behoeven uitlaten over het gestuit zijn van de verjaring door de kortvoordien plaats gehad hebbende aanhouding etc.

Naast de bekendheid van de verdachte met de daad van vervolging neemt art. 72
Sr genoegen met de betekening daarvan aan de verdachte.

Ingeval de vervolgingsdaad aan de verdachte betekend is, krijgt zij pas effect
op het moment van de betekening. De betekening heeft derhalve geen terugwer-
kende kracht tot op het ogenblik waarop de vervolgingsdaad zelf werd verricht.

Dit is in overeenstemming met art. 72 Sr dat aan de daad van vervolging zelf
geen stuitende werking toekent, doch louter onder de voorwaarde van beteke-
ning aan de verdachte (of diens bekendheid met de vervolgingsdaad).

Ook in het licht van de ratio op grond waarvan deze nadere voorwaarde in de
wet is opgenomen, te weten dat daardoor wordt voorkomen dat de dader niet
meer paratus ad litem is, is het heel wel verklaarbaar dat de vervolgingsdaad eerst
gaat 'werken' op het tijdstip van betekening of bekendheid.27

Dit geldt in beginsel voor alle daden van vervolging. Een uitzondering op deze regel
vormen die vervolgingsdaden waarmee de verdachte weliswaar niet bekend is, maar
waarmee hij bekend had kunnen zijn of waarvan de wetgever fingeert dat de verdachte
daarmee bekend is. In het bijzonder gaat dit op bij vervolgingsdaden welke ingeleid
worden door andere vervolgingsdaden en daarmee onverbrekelijk samenhangen,
zoals - gelijk hiervoren is betoogd - rechterlijke uitspraken welke zijn ingeleid door een
dagvaarding of oproeping van de verdachte. Dergelijke vervolgingsdaden 'werken' der-
halve vanaf het moment waarop zij zijn verricht.

Anders dan in de literatuur wel is verdedigd2; hoeft die betekening niet aan de
verdachte in persoon te geschieden.

Zie HR 11 december 1979 NJ 1980 nr.  158 nt ThWvV, waar als stuitingsdaad fungeerde de
verstekmededeling die aan een huisgenote van de verdachte was uitgereikt.

Remmelink spreekt dan ook terecht van een zekere formalisering29, die ertoe
kan leiden dat de verdachte onwetend blijft van de daad van vervolging, bijv. alsde uitreiking is geschied ter griffie of aan het hoofd van het plaatselijk bestuur
(art. 588 Sv).

In dat geval blijft er niet veel over van het motief van de wetgever voor de
invoering van dit vereiste, namelijk dat de verdachte paratus ad litem is, teneinde
te waken tegen het verloren gaan van eventueel tegenbewijs.

27.  In deze zin ook het antwoord van de regering op het verslag van de Tweede Kamer: H.J. Smidt:
a.w. deel I biz. 516.
28.  Noyon: 1896 a.w. aant. 4 bij art. 72.
29. Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 5 bij art. 72.
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Tot  15 juni 1981 schreef art.  72 Sr voor dat de vervolgingsdaad 'op de door de wet voor
gerechtelijke akten bepaalde wijze' moest zijn betekend. Op die datum verviel deze
clausule doordat  toen  de  wet  van  11  december  1980  Stb. 666, houdende nieuwe  voor-
schriften omtrent de wijze van kennisgeving van gerechtelijke mededelingen in strafza-
ken, van kracht werd, waardoor het aantal gevallen waarin gerechtelijke mededelingen
moesten worden betekend, werd beperkt door in de plaats daarvan de kennisgeving per
post bij gewone ofaangetekende briefte stellen, hetgeen een niet onaanzienlijke besparing
van overheidsuitgaven zou kunnen opleveren (aldus de Memorie van Toelichting, blz. 9).

Deze wijziging van art. 72 Sr heeft echter als ik het goed zie geen praktische consequen-
ties voor de stuiting der verjaring. Uit de hierboven opgemaakte inventarisatie van
stuitingshandelingen blijkt immers dat het steeds gaat om:
a. hetzij handelingen van de rechter, waarmee de verdachte bekend was of bekend had
kunnen zijn;
b. hetzij handelingen van het Openbaar Ministerie of in diens opdracht verricht (bijv. de
aanzegging van het vonnis, de aanhouding ter executie) waaruit de bekendheid van van de
verdachte met de betreffende vervolgingsdaad onmiddellijk voortvloeit;
c. hetzij handelingen door of namens het Openbaar Ministerie verricht, waarvoor ook
ingevolge de huidige regeling (art. 585 lid 3 Sv) betekening vereist is. (Zie bijv. voor de
dagvaarding art. 258 Sv en voor de verstekmededeling art. 366 Sv)

Met de verzending van een gewone ofaangetekende brief zal in die gevallen niet kunnen
worden volstaan, aangezien voor betekening vereist is dat een op de gerechtelijke medede-
ling betrekking hebbend schrijven wordt uitgereikt aan de verdachte en in elk geval aan
een persoon of instantie die in de bij de wet voorziene gevallen in zijn plaats treedt (art. 588
SV).

2.5 Gevolgen van gebreken

Nadere besehouwing verdient de vraag of imperfecte daden van vervolging
stuitende werking kunnen hebben. In dit kader kunnen verschillende categorietn
van gebreken worden genoemd. Te denken valt aan vervolgingsdaden
a.  welke zijn verricht door een onbevoegde autoriteit;
b. welke niet voldoen aan de door de wet gestelde vormvereisten;
c.  welke aan een die daden zelf betreffend gebrek lijden;
d welke nadien zijn ingetrokken of vervallen.

Ada. Onder de werking van het Wetboek van Strafvordering van  1838 was het
een omstreden vraag o f een onbevoegd verrichte daad van vervolging de verjaring
stuitte.

De Bosch Kemper is van mening dat in elk geval de dagvaarding voor een onbevoegde
rechter de verjaring niet kan stuiten omdat in zulke een geval 'in eenen regterlijke zin,
geene vervolging plaats vindt' (a.w. blz. 622).

De Pinto is van het tegenovergestelde overtuigd, aangezien men hier art. 2018 BW
('Ook de dagvaarding voor eenen onbevoegden regter stuit de verjaring') analogisch moet
toepassen (a.w. blz. 689)

De  commissie-De  Wal - daartoe wellicht geYnspireerd  door  haar  lid  De
Pinto - is zeer stellig in haar standpunt:'Dat ook vervolging door een onbevoeg-
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den ambtenaar of dagvaarding voor een onbevoegden regter de verjaring stuit,
behoeft niet uitdrukkelijk in de wet te worden vastgesteld:30

Overeenkomstig deze opvatting bepaalt de wet inderdaad niets omtrent de gevolgen van
een onbevoegd verrichte daad van vervolging op het gebied van de verjaring. Ook in de
toelichting op het wetboek vinden we niets over deze kwestie, hetgeen opmerkelijk mag
heten, gelet op a. de op dit punt bestaande meningsverschillen, en b. de beklemtoning in
die Memorie van Toelichting dat de strafrechtelijke verjaring en stuiting niets van doen
hebben met hun civielrechtelijke zusters, zodat een analogische toepassing van art. 2018
BW in het strafrecht ook wat minder in de rede ligt

De omstandigheid dat de wet op dit punt zwijgt, heeft ertoe geleid, dat ondanks
de stelligheid van de voorbereiders van het nieuwe wetboek, de oude onzekerheid
nog lang is gebleven, met name over de vraag of de dagvaarding voor een
onbevoegde rechter stuitende werking kan hebben.31  Aan deze onzekerheid  is
eerst een einde gemaakt door HR 11 januari  1937 NJ 1937 nr. 781.

Daarin overwoog de HR dat de dagvaarding voor de kantonrechter te Zutphen die tot
kennisneming van de zaak niet bevoegd was en mitsdien een daarmee overeenkomstige
uitspraak had gegeven, in de latere procedure voor de kantonrechter te Amsterdam
terecht als een stuitingshandeling was aangemerkt, aangezien de omstandigheid dat die
eerste dagvaarding tot een onbevoegdverklaring had geleid daaraan het karakter van
daad van vervolging niet kon ontnemen.

Op de keper beschouwd vormt de dagvaarding voor een onbevoegde rechter geen
zelfstandig probleem, daar zij is uitgebracht door een onbevoegde officier van justitie. In
wezen hebben we hier dan ook te maken met het vraagstuk van vervolgingshandelingen
verricht door daartoe onbevoegde ambtenaren.

In overeenstemming met de bedoeling van de opstellers van het wetboek kan als
algemene regel worden geformuleerd dat daden van vervolging welke onbevoegd
zijn verricht de verjaring stuiten. In het algemeen zal daarbij niet behoeven te
worden onderscheiden tussen de gevallen waarin die ambtenaar relatief dan wel
absoluut onbevoegd is om de betreffende vervolgingsdaad te verrichten.

Zo zal een dagvaarding voor de rechtbank ter zake van een feit waarvan alleen de
kantonrechter kan kennisnemen, de verjaring van dat feit stuiten, evenals een dagvaar-
ding voor een rechter die geen relatieve competentie bezit.

Theoretisch gesproken zouden aan de hand van de hierboven weergegeven regel allerlei
handelingen afkomstig van 'absoluut onbevoegde' personen de verjaring kunnen stuiten;
te denken valt aan een dagvaarding uitgebracht door een gewoon burger. Een dergelijke
handeling kan echter niet worden aangemerkt als een 'daad van vervolging' in de zin van
art. 72 Sr, zodat zij reeds om die reden geen stuitende werking kan hebben.

Uitgangspunt zal in elk geval moeten zijn dat de betreffende handeling afkomstig moet
zijn van het Openbaar Ministerie of van de rechter, ook al was deze tot het stellen van die
handeling niet bevoegd.

Wei zullen we hier de grenzen van de redelijkheid in de gaten moeten houden.

30.  Notulen, deel I blz. 110.
31.  Vgi. o.m. Noyon: 1896 a.w. aant. 7 bij art. 72.
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Als bijv. een officier van justitie - in de ban van zijn ambitie - aan een verdachte de
rechtsdag in cassatie zou aanzeggen in plaats van een oproeping voor de nadere zitting van
de rechtbank, lijkt mij dat een handeling die ook op het gebied van de verjaring van nul en
generlei waarde is, ook al vormen beide een daad van vervolging en zijn zij beide
afkomstig van een lid van het Openbaar Ministerie.

adb. Onder de werking van het Wetboek van Strafvordering van  1838 nam men
aan dat daden van vervolging welke niet aan de wettelijke vormvereisten volde-
den, geen stuitende werking konden hebben.

Zie De Bosch Kemper (a.w. biz. 622) die in dit verband wijst op een dagvaarding'die niet
wettig in den vorm is' en De Pinto (a.w. blz. 688) die eveneens de dagvaarding noemt
'welke wordt nietig verklaard.' Laatstgenoemde trekt hier een parallel met art. 2018 BW,
onder meer inhoudende: 'Verjaring is echter niet gestuit indien de dagvaarding wordt
nietig verklaard'.

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van art. 72 Sr blijkt niet van een
bepaalde opvatting van de wetgever te dezer zake, behalve dat hij in geval
betekening eiste dat deze op de bij de wet voorgeschreven wijze was geschied.
Latere schrijvers zijn - wellicht mede door het ontbreken van aanwijzingen dat
de wetgever met de bestaande opvatting wilde breken - doorgegaan  met  het
verkondigen van de mening dat niet naleving van wettelijke vormvereisten aan
de vervolgingsdaad haar stuitende werking ontneemt.

Vgl. Hazelhoff-Heemskerk-Polenaar, a.w. aant. 3 bij art. 72, die in dit verband opmerken:
'een in den vorm nietig exploit van oproeping of beteekening zal die werking niet hebben;
nietig zijnde, kan het toch geene daad van vervolging uitmaken'. Noyon, a.w. aant. 6 bij
art. 72 stelt: 'Eene in den vorm nietige beteekening kan alzoo geene stuiting bewerken' en
verder (aant. 7): 'Eene dagvaarding bijv. die nietig verklaard wordt omdat zij niet de
aanwuzing van een feit inhoudt, of niet regelmatig beteekend is, moet geacht worden niet
gedaan te zijn, en is geene daad van vervolging'.

In dezelfde zin ook Vos, a.w. biz. 342 en Hazewinkel-Suringa, a.w., 1953, biz. 348.

Uit deze citaten blijkt dat men geneigd was alle nietigheden op een hoop te
gooien, derhalve zowel die welke voortvloeien uit verzuimen bij de betekening als
die welke samenhangen met de vervolgingsdaad zelf. Deze werkwijze heeft
ongetwijfeld te maken met de opvatting welke wordt verwoord door het adagium
'quod nullum est, nullum producit effectum', hetgeen hier betekent dat een
justitiale handeling alleen dan als daad van vervolging kan worden aangemerkt
indien die handeling voldoet aan alle vereisten om tot het rechtstreeks beoogde
gevolg te leiden.

In dit opzicht heeft HR 31 maart 1953 NJ 1953 nr. 565 nt WP een ommekeer
gebracht, aangezien de HR toen voor de geldigheid als daad van vervolging in de
zin van art. 72 Sr een onderscheid maakte tussen nietigheid die het wezen van de
betrefTende handeling aangaat en nietigheid uit anderen hoofde.

I.c. ging het om de vraag of een nietige dagvaarding stuitende werking kon hebben.  De
Raad overwoog daaromtrent:
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'dat de verjaring van het recht tot strafvordering ter zake van enig feit uiteraard slechts
gestuit wordt door een daad van vervolging ter zake van dat feit;
dat derhalve een dagvaarding, die niet naar den eis van art. 261 Sv een opgave van het
telastegelegde feit bevat met vermelding omstreeks welke tijd en waar ter plaatse het
zoude zijn begaan, niet de verjaring van het recht tot strafvordering ter zake van enig feit
kan stuiten, doch nietigheid ener dagvaarding uit anderen hoofde aan haar stuitende
werking op de voet van art. 72 Sr niet in den weg staat'.

Deze nuancering van de toen heersende leer is later algemeen aanvaard.

Vermeldenswaardig is in dit verband de wijze waarop Leijten later de oude opvatting
bekritiseerde in zijn conclusie voor HR 29 september 1981 NJ 1982 nr. 378 nt GEM:

'Een nietige dagvaarding is w61 iets; wordt zij uitgereikt dan wordt er iets uitgereikt en
waar het nu om gaat is ofdat uitgereikte, al is het dus nietig, krachtens zun werkelukheids-
gehalte, wat de stuiting betreft, gelijk moet worden gesteld met een geldige dagvaarding. ()
De redenering bezingen: maar die dagvaarding is toch nietig en wat er feitelijk gebeurt
door die uitreiking is dus niet van belang, dat noemen de Duitsers sinds Von Jhering:
verblijven in de 'juristische Begriffshimmel'.

Sedert het arrest van 1953 neemt men aan dat een dagvaarding welke de
verdachte in het ongewisse laat over het feit waarop zij betrekking heeft, geen
stuitende werking heeft, terwijl een dagvaarding die uit anderen hoofde nietig is,
de verjaring wel stuit. In het laatste geval moet echter nader worden bezien op
welke grond de nietigheid is gebaseerd.

De mening dat alleen een dagvaarding die onvoldoende beschuldigt, geen stuitende
werking heeft, en dat in alle andere gevallen een nietige dagvaarding de verjaring wei stuit,
strookt met de stellige bewoordingen waarin de HR zich in genoemd arrest uitdrukt en
met name met de passage dat'nietigheid uit anderen hoofde aan haar stuitende werking
op de voet van art. 72 Sr niet in den weg staat'. Aan te nemen valt dat men in de
rechtspraak en literatuur wat genuanceerder geoordeeld zou hebben over de stuitende
werking van de 'uit anderen hoofde'-nietige dagvaardingen, indien de HR zich wat
minder stellig zou hebben uitgedrukt (bijv. door te overwegen dat nietigheid uit anderen
hoofde aan de stuitende werking der dagvaarding niet steeds in de weg behoeft te staan) en
daardoor tot kritische reflectie zou hebben genoopt.

In het bijzonder het commentaar dat Vrij32 - mede-ondertekenaar van het arrest - en
de annotator Pompe bij deze beslissing hebben gegeven, waarbij zij zich beperken tot
nietigheden als een te late oproeping (art. 265 Sv), vormverzuimen in het vooronderzoek
(art. 257 Sv) en het niet overeenstemmen van de telastelegging met de kennisgeving van
verdere vervolging o fmet de verwijzingsbeschikking (art. 258 Sv) - welke aan stuiting niet
in de weg staan - heeft er wellicht toe geleid dat een heel belangrijke nietigheidsgrond
buiten beschouwing is gebleven, te weten de ongeldige betekening van de dagvaarding.

Bijzondere aandacht verdient de dagvaarding welke nietig is op grond van fouten
bij de betekening.

In het licht van het voorgaande is het niet opmerkelijk dat de rechtbank te 's-

32. Wat het vonnis betoogt,in: Tijdschrift voor Strafrecht 1953, blz. 54-75, i.h.b. blz. 58.
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Hertogenbosch het beroep op verjaring verwierp met de overweging 'aangezien de
dagvaarding in prima door voornoemde Rechtbank is nietig verklaard op grond dat deze
op onjuiste wijze was betekend, hetgeen stuiting van de verjaring niet in de weg staat'.

Naar het - ambtshalve uitgesproken - oordeel van de AG Leijten kon deze motivering
echter niet door de beugel, aangezien art. 72 Sr (in zijn toenmalige bewoordingen) eist dat
de vervolgingsdaad 'op de bij de wet voor gerechtelijke akten bepaalde wijze betekend zij'
wil zij de verjaring stuiten. Aangezien vaststond dat tussen de datum waarop de feiten
waren gepleegd en de (nieuwe) inleidende dagvaarding de verjaringstermijn was verstre-
ken, concludeerde de AG tot vernietiging. Toch casseerde de HR niet (HR 29 september
1981  NJ  1982 nr.  378 nt GEM), hetgeen de annotator aanleiding gaf tot bespiegelingen
over de vraag waarom cassatie achterwege was gebleven.

Hij opperde de suggestie dat de veroordeling die door de kantonrechter op basis van de
eerste, nietige, dagvaarding was uitgesproken, welk vonnis vervolgens aan de verdachte
was betekend, als stuitingsdaad kon gelden, evenals de daarop volgende dagvaarding in
hoger beroep, welke uiteindelijk leidde tot nietigverklaring van de inleidende dagvaar-
ding. De reden voor niet-ingrijpen door de HR zou derhalve gelegen zijn in het w61 gestuit
zijn van de verjaring door genoemde vervolgingsdaden.

De HR volstond er in deze zaak mee het beroep peeksgewijs te verwerpen, waaruit wei
kan worden afgeleid dat de beslissing van de rechtbank juist was, maar niet of haar
motivering ook deugdelijk was, gelijk door de AG werd bestreden. Niet onaannemelijk is
echter dat de raad zijn beslissing heeft doen steunen op gegevens als door de annotator
genoemd.

Aan deze veronderstelling lijkt een kort nadien gewezen arrest steun te bieden: HR 9
maart 1982 NJ 1982 nr. 379 nt ThWvV. De feiten in die zaak waren als volgt: Op 24
augustus 1978 werd de verdachte aangehouden ter uitvoering van een verstekvonnis van
de kantonrechter, waarna hij appel instelde. Op 6 januari  1981 - na ommekomst van de
verjaringstermijn van twee jaar - werd de appeldagvaarding betekend. Tussendoor, te
weten  op 23 januari  1980  en 12 november  1980,  had de rechtbank echter  al  twee  niet-
uitgereikte appeldagvaardingen nietig verklaard.

Uit het arrest valt op te maken, dat die nietige dagvaardingen evenmin als de daarop
volgende behandeling van de zaken en de naar aanleiding van die dagvaardingen gewezen
vonnissen tot nietigverklaring, als stuitingsdaden mochten worden beschouwd. De HR
volstond namelijk met de vermelding van beide laatstgenoemde vonnissen en casseerde
vervolgens omdat de rechtbank had moeten doen blijken van het door haar ingestelde
onderzoek naar het mogelijk verjaard zijn van het feit, hetgeen nogal zinloos geweest zou
zijn indien de Raad die nietige dagvaardingen een stuitende rol had laten spelen.

Wanneer we de beide arresten, inclusief conclusie en annotatie, in onderling verband en
samenhang beschouwen, komt daaruit als ik het goed zie het volgende beeld tevoorschijn.

In beginsel heeft een dagvaarding stuitende werking. De verjaring wordt alleen dan niet
gestuit, indien de betekeningsvoorschriften van art. 585 Sv e.v. niet zijn nageleefd. Deze
vaststelling zal echter in rechte dienen te geschieden. Daarbij kan blijken dat die voor-
schriften inderdaad niet in acht zijn genomen, doch dat de verdachte anderszitts kennis
heeft bekomen van de dagvaarding, bijv. omdat de verdachte zulks zel f mededeelt op de
zitting. Die bekendheid dekt hier als het ware de onjuiste betekening en verleent aan de
dagvaarding stuitende werking.

Met andere woorden: een dagvaarding heeft altijd voorwaardelijk stuitende werking;
die werking wordt pas definitief als door de rechter onherroepelijk is vastgesteld dat de
betekening juist is geweest. Die rechtertuke vaststelling constitueert als het ware met
terugwerkende kracht de onvoorwaardelijke stuiting van de verjaring.
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Indien nu een dagvaarding op ongeldige wijze is betekend, zal ook het onderzoek op de
terechtzitting naar aanleiding van die dagvaarding bezwaarlijk als daad van vervolging
kunnen gelden, omdat in dat geval niet kan worden volgehouden dat de verdachte geacht
moet worden van die zitting op de hoogte te zijn. Ook het daarop volgende vonnis tot
nietigverklaring levert geen vervolgingsdaad op, daar van een dergelijk vonnis toch niet
gezegd kan worden dat de verdachte daarmee wordt'vervolgd' (zie hierover nader op biz.
217).

Anders ligt het wanneer - ten onrechte - niet de nietigheid van de dagvaarding, maar
een veroordeling is uitgesproken. In dat geval vormt het vonnis geen daad van vervolging,
waarmee de verdachte geacht moet worden bekend te zijn geweest (deze hypothese gaat
nu eenmaal niet op vanwege de irreguliere betekening der dagvaarding), zodat zijn
stuitende werking meteen aanvangt na de uitspraak, maar wel is het een daad van
vervolging die de verjaring stuit vanaf het moment dat de verdachte daarmee bekend
wordt ofvanafhet ogenblik dat op rechtsgeldige wijze een verstekmededeling is betekend.

Weliswaar is een dergelijk vonnis nietig, maar dat neemt niet weg dat het vanuit de
optiek van de stuiting der verjaring weI degelijk betekenis heeft.

Dit betekent dat wanneer in een dergelijk geval in hoger beroep of in cassatie komt vast
te staan, dat de eerste rechter ten onrechte heeft recht gedaan op een nietige dagvaarding,
aan die dagvaarding geen stuitende werking kan worden toegekend, hetgeen niet weg-
neemt dat alles wat daarna op rechtsgeldige wijze is geschied (bijv. de betekening van het
vonnis, de appeldagvaarding, de behandeling in hoger beroep etc.) als stuitingshandelin-
gen zullen behoren te gelden.

Meer algemeen zouden we kunnen zeggen dat een vervolgingsdaad die niet of
niet op de voor die daad bepaalde wijze is betekend, tot gevolg heeft dat zij geen
stuiting der verjaring bewerkstelligt. De daaruit voortvloeiende nietigheid of
ongeldigheid leidt er echter niet toe, dat de op grondslag van of naar aanleiding
van die nietige ofongeldige vervolgingsdaad verrichte volgende daad van vervol-
ging ook geen stuitende werking zou kunnen hebben.

Adc: Bij de bespreking van het arrest van  1953 is al terloops aan de orde geweest
dateen daguaarding dienietvoldoet aandevereisten van art. 26 1 Su geen stuitende
werking heeft. Dit geval zou men kunnen rekenen tot de categorie waarbij de
vervolgingsdaad aan een zodanig gebrek lijdt dat zij niet als daad van vervolging
in de zin van art. 72 Sr kan gelden.

Voor een goed begrip zij opgemerkt dat deze gevallen veel overeenkomst vertonen met die
waarin een onbevoegde ambtenaar een vervolgingsdaad verricht. Zoals op blz. 225 reeds
is betoogd, kan die onbevoegdheid zo'n grote rol spelen dat de betreffende handeling niet
meer als daad van vervolging kan worden aangemerkt, ook als die handeling voldoet aan
alle uiterlijke criteria voor een daad van vervolging.

In dit laatste nu ligt het onderscheid met de gevallen die hier aan de orde zijn: hier gaat
het namelijk om justitiele handelingen die zodanig gebrekkig zijn dat zij uit dien hoofde
geen daad van vervolging kunnen opleveren.

Te denken ware aan: (bijv.) een telefonische dagvaarding door de officier van justitie,
een appeldagvaarding die naar een ander parketnummer verwijst dan de inleidende
dagvaarding draagt, een verstekmededeling die betrekking heeft op een verkeerd vonnis,
etc.
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Bij de (inleidende) dagvaarding zou men m.i. behoren te nuanceren.

De algemene regel van het arrest van  1953 dat nietigheid der dagvaarding ex art. 261 Sv tot
gevolg heeft dat de dagvaarding geen stuitende werking heeft, gaat in dit opzicht nogal
ver. Zo valt op dat voor de bevelen tot voorlopige hechtenis (art. 78 lid 2 Sv) en bij de
vordering tot gerechtelijk vooronderzoek (art.  181 lid 2 Sv) met een aanzienlijk summier-
der omschrijving kan worden volstaan, hetgeen gelet op de gegevens die in die stand van
het onderzoek beschikbaar zijn, begrijpelijk is.

Niet goed valt echter in te zien dat de verdachte in laatstgenoemde gevallen wei zou
behoren te begrijpen waarover het gaat, terwijl hij bij een dagvaarding die niet voldoet aan
art. 261 Sv - en vaak zullen de bevelen tot voorlopige hechtenis en de vordering gerechte-
lijk vooronderzoek geheel of ten dele aan dit eisen niet voldoen - dat niet zou behoeven te
begrijpen.

Voorts leidt dit vereiste van de HR ertoe dat een dagvaarding die niet voldoet aan de
vaak hoge eisen van formuleerkunde, en deswege nietig is, onbedoeld gevolgen heeft op
het terrein van de verjaring, terwijl de belangen van de verdachte op dat gebied in het
geheel niet zijn geschaad.

Een vanuit de gezichtshoek van de verjaring beter criterium lijkt mij dan ook te zijn
gegeven door HR 1 november 1920 NJ 1920 biz. 1204, waar werd overwogen 'dat de
redactie eener dagvaarding van dien aard moet zijn, dat een beklaagde zonder eenige
moeite kan narekenen of daarin de tijd, waarop het hem telastegelegde is gepleegd, z66
duidelijk is omschreven, dat hu kan nagaan of het recht tot strafvervolging deswege ten
tijde der terechtstelling reeds door verjaring is te niet gegaan'.

Gelet op het belang dat de subjectieve werking van de stuiting beoogt na te streven, te
weten dat de verdachte ervoor waakt dat tegenbewijs zou verloren gaan, zou daaraan nog
toegevoegd kunnen worden dat de verdachte uit de telastelegging in elk geval ook moet
hebben kunnen opmaken om wat voor soort delict het gaat, zodat hij weet hoeveel jaar hij
in dit opzicht nog op zijn hoede moet zijn.

Ik vermag echter niet in te zien waarom een dagvaarding die aan nietigheid laboreert,
bijv. omdat sommige stukken te kwalificatief zijn of omdat de verdachte op een bepaald
tijdstip of in een bepaald tijdvak meerdere verboden handelingen heeft verricht terwijl de
telastelegging er maar 66n noemt, ertoe zou moeten leiden dat zij in geen enkel opzicht als
stuitingsdaad zou kunnen fungeren. Kortom, indien een dagvaarding nietig is uit hoofde
van art. 261 Sv, zal geheel los daarvan dienen te worden beoordeeld ofzij niettemin zoveel
aanknopingspunten bevat dat de verjaring door haar gestuit mag worden geacht.33

Andere nietigheden dan die van art. 261 Sv en die welke uit een onjuiste betekening
voortvloeien, hebben geen invloed op de geldigheid als stuitingshandeling; te denken valt
hier aan de at genoemde situaties waarin de dagvaarding op te korte termun is uitge-
bracht, verzuimen in het vooronderzoek hebben plaatsgehad, de telastelegging niet
overeenstemt met verwijzingsbeschikking of kennisgeving van verdere vervolging, maar
ook aan de gevallen waarin de ouders van de minderjarige verdachte niet zijn opgeroepen
(art. 508 Sv), de aanzegging van de beledigde partij (art. 413 lid 2 Sv) is achterwege
gebleven, de verdachte niet is gewezen op zijn transactiebevoegdheid (art. 36 WED) etc.,
kortom de gevallen waarin op grond van de jurisprudentie de nietigheid van de dagvaar-
ding behoort te worden uitgesproken.

33.   Vgl. de voordrachten vordering tot cassatie in het belang der wet van de AG Langemeijer bij HR31 maart 1953 NJ 1953 nr. 565 nt WP.
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In dit kader dient ook te worden gewezen op de opvatting van Remmelink dat
een daad van vervolging welke louter en alleen wordt verricht om daardoor de
verjaring te stuiten, zonder dat zij derhalve enige andere functie binnen het

jstrafproces vervult, voor 'nietig' moet worden gehouden.34

Eerder had hij dit reeds betoogd in zijn conclusie bij HR 27 oktober 1981 NJ 1982 nr. 81 nt
ThWvW.  In die zaak was aan de verdachte telastegelegd dat hij op 7 juni  1942 als Duits
militair een Nederlandse burger had doodgeschoten. Daarvoor was hij op 4 april 1949 bij
verstek tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. In de verzetprocedure oordeelde de
rechtbank dat de verjaring tijdig was gestuit door de uitreiking en aanplakking van de
verstekmededeling op 9 april 1968, waarbij zij er kennelijk van uitging dat de verjarings-
termijn i.c. 24 jaar bedroeg.

Als cassatiemiddel tegen deze beslissing werd aangevoerd dat deze verstekmededeling
niet 'zo spoedig mogelijk' aan verdachte was betekend, gelijk art. 366 Sv voorschrijft,
doch eerst  19 jaar na het wijzen van het vonnis.

Bij de bespreking van dit middel merkte Remmelink op dat een dergelijk verweer
weliswaar niet gevoerd was bij de rechtbank, maar dat dit college nu de overschrijding i.c.
dermate flagrant was, ambtshalve had behoren te onderzoeken of hier nog van een geldige
betekening kon worden gesproken. 'Denkbaar is bijv., dat de betekening van deze
verstekmededeling is uitgesteld, omdat men vond, dat men op deze wijze zou kunnen
bereiken, dat de verjaringstermijn werd verlengd. In het algemeen zal dat ongetwijfeld als
dEtournement de pouvoir moeten worden aangemerkt'.

(De HR kwam aan deze kwestie niet toe, omdat hij van oordeel was dat het hier om een
oorlogsmisdrijf ging terzake waarvan in  1971 de verjaring is opgeheven, zodat - nu het
om een delict ging dat in  1971  nog niet was verjaard - de eventuele stuiting in  1968
irrelevant was.)

Add: Afzonderlijke aandacht dient nog te worden besteed aan de intrekking van
een daad van vervolging en haar verval.

Intrekking vindt meestal plaats bij een dagvaarding of oproeping. In de
praktijk pleegt zij te geschieden indien het Openbaar Ministerie na het uitbren-
gen van de dagvaarding of oproeping tot de conclusie komt dat de verdachte om
bepaalde redenen op een ander tijdstip terecht behoort te staan (bijv. voor een
andere rechter of op een andere dan de voorgenomen zitting) dan wel dat
hij - eventueel in combinatie met het voorgaande - voor een of andere feit(en)
dient terecht te staan dan wel dat het tot de conclusie is gekomen dat het op de
dagvaarding of oproeping vermelde adres van verdachte bij nader inzien niet
juist is (in het laatste geval zal in de praktijk echter meestal een tweede dagvaar-
ding of oproeping met vermelding van het juiste adres worden uitgebracht.)

Aangezien een dagvaarding (of oproeping) echter alleen voorwaardelijk stui-
tende kracht heeft onder de conditie dat zij later in rechte geldig wordt beoor-
deeld, zowel wat haar betekening als was haar inhoud betreft, komt het mij voor
dat de intrekking tot gevolg heeft dat de dagvaarding of oproeping als stuitings-
daad niet meer meetelt35: die intrekking leidt er immers toe dat niet meer kan

34. Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 9 bij art. 72.
35. In deze zin ook Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 8 bij art. 72. Anders: Noyon-
Langemeijer: a.w. 5e en 6e druk, aant. 7 bij art. 72.
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worden vastgesteld of door genoemde justitiale handelingen de verjaring ook
inderdaad is gestuit, of anders gezegd: die intrekking zorgt ervoor dat aan de
opschortende voorwaarde dat de geldigheid door de rechter wordt vastgesteld,
niet meer kan worden voldaan.

Bij het indienen van een bezwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere
vervolging of tegen de dagvaarding vervalt van rechtswege de (reeds uitgebrach-
te) dagvaarding (art. 250 lid 1 en art. 262 lid 3 Sv).

Het aanwenden van het rechtsmiddel van verzet heeft tot gevolg dat indien de
verdachte verschijnt, wordt gehandeld 'als ware het rechtsgeding bij verstek niet
voorafgegaan' (art. 403 lid 1 Sv).

Betekent dit nu dat de betreffende vervolgingsdaden (te weten de dagvaarding
c.q. de handelingen die bij de verstekprocedure zijn verricht, inclusief het ver-
stekvonnis) voor de stuiting van nul en gener waarde zijn? Mij dunkt dat de hier
bedoelde processuele handelingen voor de stuiting van de verjaring van belang
blijven, ook al moeten zij op het terrein van het procesrecht, in het bijzonder in de
procedures die daarop betrekking hebben, geacht worden niet verder voort te
leven.

Het komt mij voor dat we bij het kiezen van het strafprocessuele uitgangspunt, waarbijbedoelde handelingen geacht moeten worden nimmer te hebben plaatsgevonden, door
Leijten terecht zouden worden verbannen naar de 'juristische Begriffshimmel'.Voorts dienen we ons hier de woorden van Langemeijer indachtig te zijn (voordracht en
vordering tot cassatie in het belang derwet HR 31 maart 1953 NJ 1953 nr. 565 nt WP): 'uit
de omstandigheid dat het stelsel van het procesrecht aan de nietigheid zo bij uitsluitingwerking toekent tijdens het proces, mag naar mijn mening zoal geen bewijs dan toch een
aanwijzing worden geput voor de stelling, dat de processuele nietigheid de handelingalleen treft in de haar in het proces toegedachte functie', hetgeen m.i. mutatis mutandis
evenzeer geldt voor het verval. Dat in de onderhavige gevallen ook geen sprake is van
(posterieure) non-existentie van de betreffende daden van vervolging, is dunkt mij evi-dent. Zie hierover nader Langemeijer in evenvermelde voordracht en vordering alsmede
G.E. Mulder in diens noot onder HR 27 september 1983 NJ 1984 nr. 76.

2.6 Aanvang van een nieuwe verjaringstermijn

Art. 72 lid 2 Sr bepaalt dat na de stuiting een nieuwe verjaringstermijn aanvangt.
Dit brengt met zich mee dat elke daad van vervolging het voordien verstreken
gedeelte van de verjaringstermijn doet vervallen.

Het tweede lid is in de wet opgenomen op verzoek van de commissie van rapporteurs vande Tweede Kamer die beducht was voor onduidelijkheid op dit punt.Hoe gewenst die toevoeging was, bewees zij overigens zelf, door erop te wijzen dat
wanneer de wet hieroverzou zwijgen, de onjuiste gedachte zou kunnen opkomen dat na de
stuiting'de volle verjaringstermijn telkens opnieuw zou beginnen en de verjaring derhalve
volkomen zou kunnen worden verijdeld'! In zon antwoord verklaarde de minister zich
bereid aan het geuite verlangen tegemoet te komen, doch niet nadat hij de commissie erop
had geattendeerd, dat de uitleg waarvoor zij vreesde, de enig juiste was en dat zij op dit
punt de stuiting verwarde met de gevolgen van de schorsing der verjaring. Daarbij legde
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de commissie zich neer: 'ofschoon het bezwaar dat de verjaring volkomen illusoir zal
kunnen gemaakt worden door de Regering niet is opgelost, erkent de Commissie dat het
stelsel der Regering theoretisch juist is en practisch de gevreesde gevolgen, bij eene
verstandige toepassing, niet zal na zich sleepen, terwijl het geheel laten vervallen der
stuiting en het enkel toelaten van schorsing uit een practisch oogpunt niet is aan te
bevelen.' (H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 516.)

Bij mijn weten heeft zich in de jurisprudentie nog nimmer de vraag voorgedaan
op welk moment de nieuwe verjaringstermijn aanvangt: a. onmiddellijk na de
daad van vervolging (indien het verrichten daarvan aan de dader bekend was of
bekend had kunnen zijn) c.q. na de betekening van de daad van vervolging, of b.
daags daarna.

De literatuur is verdeeld.

Noyon (a.w. aant. 2 bij art. 72), Langemeijer (in zijn bewerking), Vos, (a.w. blz. 342) en
Pompe (a.w. biz. 564) zijn van mening dat de opvatting onder a te prefereren is, waarbij
Noyon en Langemeijer nog aantekenen dat de dag der stuiting in zijn geheel in de nieuwe
verjaringstermijn is begrepen, wanneer het juiste ogenblik der stuiting niet mocht komen
vast te staan.

Remmelink (a.w. aant. 2 bij art. 72) geeft de voorkeur aan de oplossing onder b omdat
zij meer in overeenstemming is met de regel van art. 71 Sr dat de (eerste) verjaringstermijn
begint te lopen daags na het begaan van het strafbare feit.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet van een duidelijk standpunt van de wetgever te dezer
zake, hetgeen ook geen verbazing wekt wanneer we ons realiseren dat het betrekkelijke
voorschrift pas in een zeer laat stadium in de wet is opgenomen. Uit de woorden van de
minister dat'de nieuwe verjaringstermijn niet aanvangt op den dag der laatste gerechtelu-
ke acte, maar op den dag waarop de daad van vervolging aan den vervolgde bekend of
hem beteekend is' (H.J. Smidt, a.w. biz. 516) zou afgeleid kunnen worden dat de dag zelf
beslissend is. Daarmee lijken zij opvatting a te ondersteunen. Heel grote betekenis zou ik
aan deze uitlating overigens niet willen toekennen omdat zij niet primair is gedaan om het
juiste tijdstip van de aanvang van de nieuwe verjaringstermijn aan te geven, maar om aan
te tonen dat het voorstel van de commissie van rapporteurs - luidende: 'De verjaring
begint weder te loopen van den dag der laatste gerechtelijke acte' - in strijd was met de in
lid 1 neergelegde subjectieve strekking van de stuiting.

Gelet op de ratio van de bij art. 71 Sr geldende computatio civilis (te weten het
vermijden van moeilijkheden terzake van het tijdstip waarop het feit is gepleegd)
en in aanmerking genomen dat diezelfde moeilijkheden zich ook kunnen voor-
doen bij de vaststelling van het tijdstip waarop een verdachte met de daad van
vervolging bekend is geworden, komt het mij voor dat oplossing b te prefereren
ware.

Bij de betekening speelt laatstgenoemde factor in de regel een minder grote rot omdat in de
betrefTende akte van uitreiking of in het te dier zake opgemaakte proces-verbaal meestal
het tijdstip van betekening is vermeld, zodat dat als vaststaand kan worden aangenomen.

Op deze manier wordt ook de innerlijke samenhang van de verschillende verja-
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ringsbepalingen, i.c. van de artt. 71 en 72 Sr, gehandhaafd. Bovendien strookt
deze uitleg met de procesrechtelijke hoofdregel dat de dag waarop de gebeurtenis
zich voordoet welke beslissend is voor de aanvang van termijnen, niet meetelt.

Vide art. 130 Sv, alsmede HR 20 april 1936 NJ 1936 nr. 734 en het commentaar van Melai,
a.w. ad art. 130 en aant. 7 bij art. 408 Sv en diens noot onder HR 3 mei 1983 NJ 1983 nr.
588.

3. BUITENLAND

In Frankri/k is de stuiting der verjaring geregeld door art. 7 van de Code de
proctdure penale, hetwelk bepaalt dat de verjaring intreedt na de in de wet
voorziene termijn'si, dans cet intervalle, il n'a ttE fait aucun acte d'instruction ou
de poursuite'. Evenmin als het vroegere, gelijkluidende voorschrift van de Code
d'instruction criminelle, bevat art. 7 nadere aanwijzingen van hetgeen onder
'acte d'instruction ou de poursuite' dient te worden verstaan, waarmee het aan de
rechter is overgelaten om te bepalen welke handelingen hieronder begrepen zijn.

Het zou te ver voeren een ook maar enigszins volledig beeld te geven van de
wijze waarop de rechtspraak van de haar gegeven ruimte gebruik heeft gemaakt,
aangezien  het  hier  gaat om jurisprudentie  die een periode van bona  180 jaar
beslaat. Vergelijking met het Nederlandse recht wordt bovendien bemoeilijkt
doordat het Franse procesrecht op een aantal essentiale punten van het onze
afwijkt. Ten behoeve van de beantwoording van de vragen die een rechtsvergelij-
kend onderzoek richting geven, is het ook niet nodig om diep op detailkwesties in
te gaan en ik meen dan ook te kunnen volstaan met een aantal voorbeelden van
stuitingshandelingen die de tendens in de Franse jurisprudentie goed doen
uitkomen.36

Als 'acte de poursuite' worden o.m. aangemerkt:
- handelingen die uitgaan van het Openbaar Ministerie, zoals dagvaardingen,
vorderingen, aanwenden van rechtsmiddelen;
-  handelingen die uitgaan van de beledigde partij, zoals dagvaarding en het zich
stellen als beledigde partij;
- rechterlijke beslissingen, waaronder tussen- en eindspraken, schorsing van het
onderzoek, verwijzing;
- het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte.

Onder'acte d'instruction' worden verstaan alle handelingen die het onderzoek
van het feit tot doel hebben dan wel gericht zijn op de bewijsgaring, indien
uitgevoerd door 'les jurisdictions d'instruction' of door de gerechtelijke politie.
Op grond hiervan vallen de meeste verrichtingen van de onderzoeksrechter als
'acte d'instruction' aan te merken, zoals verhoren, huiszoeking, inbeslagneming.
Ook processen-verbaal van de gewone politie stuiten de verjaring, mits zij aan
bovengenoemd criterium voldoen.

36. Zie omtrent een en anderook Merle-Vitu: a.w. blz. 672 e.v., Stefani-Levasseur: a.w. blz. 129 e.v..
Moazzami: a.w. blz. 221 e.v.
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Merle en Vitu (a.w. biz. 672) wijzen erop dat deze ruime uitleg van de woorden 'acte
d'instruction ou de poursuite' is ingegeven door de bezorgdheid dat anders de strafrechte-
lijke repressie van strafbare feiten le zeer bemoeitijkt zou worden. Op deze 'uitholling' van
de wettelijke verjaringsvoorschriften, is ook al gewezen op biz. 37.

Voor de stuitende werking is wel vereist dat de betreffende onderzoeks- of
vervolgingsdaad als geldig kan worden aangemerkt. Dat betekent allereerst dat
zij moet zijn uitgegaan van een persoon of instantie die tot het verrichten van die
daad bevoegd was.37 De dagvaarding voor een onbevoegde rechter raakt daar-
entegen de geldigheid van de dagvaarding zelf niet, zodat zij uit dien hoofde
stuitende werking heeft.38 Vervolgens moet de onderzoeks- of vervolgingsdaad
voldoen aan de door de wet voorgeschreven (vorm)voorschriften, waaronder
verstaan moet worden de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. Dit
betekent dat in de vorm nietige onderzoeks- of vervolgingsdaden de verjaring
niet stuiten. Op dit punt houdt men in Frankrijk vast aan het adagium 'Quod
nullum est, nullum producit effectum'.39

Anders dan in Nederland is de stuiting naar Frans recht objectiefvan aard. Dit
impliceert dat de verjaring automatisch gestuit wordt door het verrichten van de
onderzoeks- of vervolgingsdaad zonder dat zij aan de verdachte bekend hoeft te
zijn of aan hem betekend behoort te zijn, mits die daad is verricht door een
bevoegde functionaris en mits in de vorm geldig.

Wat het gevolg van de stuiting betreft, kan wederom worden gewezen op
enkele verschijnselen die erop duiden dat de Franse rechtspraak en doctrine niet
erg welwillend staan tegenover de verjaring.

Allereerst neemt men aan dat de verjaring steeds opnieuw kan worden gestuit,
hetgeen - als het maar vaak genoeg gebeurt - de feitelijke onverjaarbaarheid
van een delict kan bewerkstelligen.

Het oude recht (Code du 3 brumaire an IV) kende slechts de mogelijkheid van verlenging
van de verjaring met maximaal 66nmaal de wettelijke verjaringstermijn.

Dit expliciete voorschrift heeft art. 637 van de Code d'instruction criminelle laten
varen; ook het latere art. 7 CPP kent het niet.

Anderzijds zou uit de latere redactie ('si, dans cet intervalle, il n'a €te fait aucun acte
d'instruction ou de poursuite') kunnen worden afgeleid dat de wetgever in dit opzicht alles
bij het oude heeft willen laten.

Voorts wordt na de stuiting de verjaringstermijn van het commune recht toege-
past. Mocht de wet voor een speciaal delict een bijzondere verjaringstermijn
hebben voorzien, dan geldt die termijn alleen tot het moment waarop zij wordt
gestuit. Na de stuiting vangt de nieuwe - aan het gemene recht ontleende en in de
regel langere - termijn aan.  Dit gaat alleen dan niet op wanneer de wet zelf
bepaalt wat er na de stuiting gebeurt.

37. Merle-Vitu: a.w. blz. 674: Stefani-Levasseur: a.w. blz. 134.
38. Stefani-Levasseur: a.w. biz. 134.
39. Moazzami: a.w. biz. 240.
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Zo schrijft de Perswet van 29 juli 1881 voordatde verjaringstermijn van drie maanden na
stuiting opnieuw gaat lopen.

Vervolgens werkt de stuiting niet alleen tegen de verdachte, maar ook tegen alle
mededaders en medeplichtigen, bekend of onbekend.

Dit is overigens geen'vondst' van de rechtspraak of de doctrine. Reeds de artt. 637 en 638
van de Code d'instruction criminelle bepaalden dit, hetgeen is overgenomen in art. 7 CPP:
'Il en est ainsi m6me A I'tgard des personnes qui ne seraient pas impliqutes dans cet acte
d'instruction ou de poursuite'.

Tenslotte wordt de algemene regel dat de verlenging van de verjaring alleen
betrekking heeft op het feit ten aanzien waarvan stuiting heeft plaats gevonden,
met enige soepelheid toegepast. Dit heeft tot gevolg dat niet altijd de verjaring ter
zake van andere, niet bij de stuiting betrokken feiten doorloopt. Met name
wanneer het gaat om feiten die aan het delict waarop de stuitingshandeling
betrekking heeft connex zijn ofdaarmee'instparables' samenhangen, wordt ook
hun verjaring gestuit geacht.

Uit de artt. 22 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering
blijkt dat in Belgii dezelfde stuitingsregels gelden als in Frankrijk, op 66n
belangrijke, hierna te bespreken uitzondering na.

Zo bepaalt art. 22 dat de verjaring van de publieke vordering wordt gestuit
door daden van onderzoek of vervolging. Om als zodanig in aanmerking te
komen dient volgens de jurisprudentie en de doctrine echter voldaan te zijn aan
het vereiste dat zij 'op rechtsgeldige wijze gesteld zijn, d.w.z. dat ze verricht
worden door personen die handelen binnen de grenzen van hun wettelijke
bevoegdheid en in de vormen door de wet voorgeschreven'.40

Over de vraag welke handelingen kunnen worden aangemerkt als'daden van
onderzoek' bestaat een rijke jurisprudentie, die te herleiden is tot de noemer dat
het moet gaan om 'handelingen uitgaande van een daartoe bevoegde overheid,
die tot voorwerp hebben bewijzen te verzamelen of de zaak in staat te stellen om
gevonnist te worden'.41 Aan dit vereiste voldoen onder meer:
- een proces-verbaal houdende vaststelling van een strafbaar feit en opgesteld
door een officier van gerechtelijke politie die daartoe uitdrukkelijk bevoegd is;
- een in opdracht van het Openbaar Ministerie opgemaakt proces-verbaal van
zulk een officier terzake van een getuigenverhoor;
- opdrachten van het Openbaar Ministerie die tot doel hebben de nodige
stukken te verzamelen teneinde het dossier aan de rechter te kunnen voorleggen;
- opdrachten van de onderzoeksrechter;
- processen-verbaal opgemaakt ter uitvoering van deze opdrachten;
- het onderzoek van de zaak ter zitting;
- het vaststellen van de datum van de uitspraak.

Daden van vervolging moeten voldoen aan het criterium dat zij zijn 'gesteld

40.   D'Haenens: a.w.  biz.  133.
41. D'Haenens: a.w. biz. 133; Vanhoudt: a.w. blz. 148.
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door degenen die wettelijk bevoegd zijp om de strafvordering uit te oefenen en
waaruit de wil blijkt om tot bestrafling van het misdrij f te komen'.42 Aan deze
maatstaf beantwoorden onder meer:
-  de dagvaarding hetzij door het Openbaar Ministerie hetzij door de burgerlijke
partu;

- de vorderingen van het Openbaar Ministerie;
- de rechterlijke uitspraak;
- het instellen van rechtsmiddelen door het Openbaar Ministerie of door de
burgerlijke partij;
- de betekening van een verstekvonnis.

Geen vervolgingsdaden zijn daarentegen een schikkingsvoorstel en het aanwenden van
een rechtsmiddel door de verdachte, aangezien in deze gevallen niet 'de wil blijkt om tot
bestraffing van het misdrijf te komen'.

Ook in Belgia is de stuiting objectief van aard, hetgeen impliceert dat de
onderzoeks- of vervolgingsdaad zelf de verjaring stuit zonder dat bekendheid
met of betekening van die daad aan de verdachte niet vereist is.

Voorts werkt de stuiting 'in rem', hetgeen betekent dat zij ook tegen deelne-
mers werkt.

Aldus art. 22: 'met die daden begint een nieuwe termijn van dezelfde duur te lopen, zelfs
ten aanzien van hen die er niet bij betrokken zijn'.

De belangrijkste uitzondering op het geldende Franse verjaringssysteem - en het
Nederlandse, alsook de hierna  nog te bespreken verjaringsstelsels - ligt  in  de
mogelijkheid tot verlenging van de verjaringstermijn. Art. 22 van de Vooraf-
gaande Titel bepaalt namelijk dat stuiting slechts kan plaatsvinden binnen de
verjaringstermijn die aanvangt na het plegen van het delict (de zgn. eerste
verjaringstermijn). Daarna vangt een nieuwe termijn aan, maar die is niet meer
vatbaar voor stuiting. Het gevolgdaarvan is dat de feitelijke verjaring in elk geval
is bereikt wanneer de dubbele verjaringstermijn is verstreken.

Deze situatie kan zich voordoen indien juist voor het allopen van de eerste verjaringster-
mijn een onderzoeks- of vervolgingsdaad wordt verricht.

Op deze hoofdregel kent art. 25 66n uitzondering. Als het namelijk gaat om een
feit met een verjaringstermijn die korter is dan zes maanden (hetgeen bij een
aantal in buzondere wetten omschreven delicten het geval is)43 is stuiting niet
alleen gedurende de eerste termijn mogelijk, maar ook gedurende iedere nieuwe
termijn voortvloeiend uit een stuiting. Aan een ongebreidelde verlenging van de
verjaring stelt hetzelfde artikel echter grenzen, doordat het tevens bepaalt, dat de

42. D'Haenens: a.w. blz. 133; Vanhoudt: a.w. blz. 147.
43. Zie biz. 145.
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totale termijn van verjaring niet langer zal zijn dan 66n jaar, te rekenen vanaf de
dag waarop het delict is gepleegd.

Bij de wijziging van het Westduitse StGB in 1975 zijn ook de voorschriften
aangaande de stuiting - evenals de overige verjaringsbepalingen - ingrijpend
gewijzigd

Voordien bepaalde § 68:
'1. Jede Handlung des Richters, welche wegen der begangenen Tat gegen den Tiiter
gerichtet ist, unterbricht die Verjahrung
2. Die Unterbrechung wirkt nur gegenOber demjenigen, auf den sich die Handlung
bezieht.
3.  Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Verjtihrung'

Op grond van deze bepaling is een zeer uitgebreide, vaak nogal casuistische en in
verband met de verschillen tussen de strafprocesrechtstelsels slechts ten dele met ons recht
vergelijkbare jurisprudentie gevormd, waarin voor een niet-ingewijde moeilijk een rode
draad te herkennen valt.44 Wei valt op dat het Bundesgerichtshof bij herhaling heeft
uitgemaakt dat § 68 beperkt diende te worden uitgelegd, daar stuiting van de verjaring - in
het bijzonder wanneer zij meermalen plaatsvindt in dezelfdezaak - tot gevolg kan hebben
dat de waarde en betekenis van het verjaringsinstituut zelf devalueert.45

Ter voorkoming van uitholling van het hele verjaringssysteem en met het oog op
de rechtszekerheid, heeft de wetgever een nieuwe bepaling ontworpen, waarin
alle stuitingshandelingen limitatiefworden opgesomd. Daaraan zijn toegevoegd
voorschriften over de wuze en het tudstip waarop de stuiting gaat werken, de
werking zelf en de gevolgen van eventuele wetswijzigingen op dit terrein.

Deze nieuwe, zeer uitvoerige bepaling (§ 78c StGB) luidt als volgt:
(1) Die Verjahrung wird unterbrochen durch
1.  die erste Vernehmung des Beschuldigten, die Bekanntgabe, daB gegen ihn das Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet ist, oder die Anordnung dieser Vernehmung oder Bekanntga-
be,

2. jede richterliche Vernehmung des Beschuldigten oder deren Anordnung,
3. jede Beauftragung eines Sachverstdndigen durch den Richter oder Staatsanwalt, wenn
vorher der Beschuldigte vernommen oder ihm die Einleitung des Ermittlungsverfahrens
bekanntgegeben worden ist,
4. jede richterliche Beschlagnahme- oder Durchsuchungsanordnung und richterliche
Entscheidungen, welche diese aufrechterhalten,
5. den Haftbefehl, den Unterbringungsbefehl, den Vorfuhrungsbefehl und richterliche
Entscheidungen, welche diese aufrechterhalten,
6.  die Erhebung der 6ffentlichen Klage oder die Stellung des ihr entsprechenden Antrags
im Sicherungsverfahren oder im selbstandigen Verfahren,
7.  die Er8ffnung des Hauptverfahrens,
8. jede Anberaumung einer Hauptverhandlung,
9.  den Strafbefehl oder eine andere dem Urteil entsprechende Entscheidung,
10. die vorlaufige gerichtliche Einstellung des Verfahrens wegen Abwesenheit des Ange-
schuldigten sowie jede Anordnung des Richters oder Staatsanwalts, die nach einer

44.  Zie het overzicht in Schdnke-Schrdder: a.w. ad § 78c.
45. Jescheck: a.w. biz. 672.
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solchen Einstellung des Verfahrens oder im Verfahren gegen Abwesende zur Ermittlung
des Aufenthalts des Angeschuldigten oder zur Sicherung von Beweisen ergeht,
11. die vor18ufige gerichtliche Einstellung des Verfahrens wegen Verhandlungsun-
fihigkeitdes Angeschuldigten sowie jede Anordnungdes Richters oder Staatsanwalts, die
nach einer solchen Einstellung des Verfahrens zur UberprOfung der Verhandlungsfihig-
keit des Angeschuldigten ergeht oder
12.  jedes richterliche Ersuchen, eine Untersuchungshandlung im Ausland vorzunehmen.
(2) Die Verjahrung ist bei einer schriftlichen Anordnung oder Entscheidung in dem
Zeitpunkt unterbrochen, in dem die Anordnung oder Entscheidung unterzeichnet wird.
Ist das Schriftstuck nicht alsbald nach der Unterzeichnung in den Geschtiftsgang gelangt,
so ist der Zeitpunkt maBgebend, in dem es tatsachlich in den Geschiiftsgang gegeben
worden ist.
(3) Nach jeder Unterbrechung beginnt die VerjUhrung von neuem. Die Verfolgung ist
jedoch spiitestens verjidhrt, wenn seit dem in § 78a bezeichneten Zeitpunkt das Doppelte
der gesetzlichen Verjiihrungsfrist und, wenn die Verjhhrungsfrist nach besonderen Geset-
zen kOrzer ist als drei Jahre, mindestens drei Jahre verstrichen sind. § 78 b bleibt
unberOhrt.
(4) Die Unterbrechung wirkt nur gegenuber demjenigen, auf den sich die Handlung
bezieht.
(5)  Wird ein Gesetz, das bei der Beendigung der Tat gilt, vor der Entscheidung getindert
und verkOrzt sich hierdurch die Frist der Verjdhrung, so bleiben Unterbrechungshand-
lungen, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts vorgenommen worden sind, wirksam,
auch wenn im Zeitpunkt der Unterbrechung die Verfolgung nach dem neuen Recht
bereits verjdhrt gewesen wUre.

De belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe regeling zijn gelegen in:
a. de uitbreiding van het aantal stuitingshandelingen welke thans niet meer
uitsluitend van de rechter afkomstig hoeven te zijn;
b. de beperking van de werking van de stuiting in dier voege dat naar huidig
recht de verjaring in elk geval intreedt wanneer sedert het plegen van het delict
een periode is verstreken welke gelijk is aan het dubbele van de voor dat feit
geldende verjaringstermijn, hoe vaak ook stuiting mocht hebben plaatsgevon-
den.

Ongewijzigd is gebleven dat de stuiting alleen persoonlijke werking heeft,
hetgeen betekent dat zij alleen hem raakt tegen wie zij is gericht; zij laat derhalve
de positie van anderen die bij het delict zijn betrokken, onaangetast, tenzij
uitdrukkelijk blijkt dat de stuitingshandeling ook op hen van toepassing is
verklaard.

De stuiting is objectief van aard in zoverre de desbetreffende handeling zelf de
verjaring afbreekt: bekendheid of betekening aan de verdachte is mitsdien niet
vereist.

Onder het tot 1975 geldende recht kende Oostenrijk een regeling met betrek-
king tot de stuiting der verjaring, welke in hoofdlijnen overeenstemde met de
Duitse bepalingen dienaangaande. 46

Bij de invoering van het nieuwe StGB zijn de betreffende voorschriften afge-
schaft. Daarvoor is in de plaats gekomen een stelsel dat enerzijds bij bepaalde

46. Gampp-Kimmel: a.w. biz. 73, Malaniuk: a.w. biz. 366.
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delicten een verlenging van de verjaringstermijn toestaat47 en anderzijds op
tamelijk ruime schaal het effect sorteert dat aan onze schorsing eigen is.48

Naar Deens recht wordt de verjaring gestuit door elke vervolgingshandelingwaaruit blijkt dat de dader als verdachte wordt aangemerkt: § 94 lid 1 van hetStrafwetboek. Een bijzondere voorziening is getroffen voor het geval dat devervolging voor onbepaalde tijd wordt geschorst; alsdan loopt de verjaring als
ware er nimmer vervolgd, behalve indien die schorsing haar oorzaak vindt in het
feit dat de dader zich aan de vervolging onttrokken heeft; in dat geval telt de
periode waarover de schorsing zich uitstrekt bij de berekening van de verjaringniet mee.49

4. HET ONTWERP-BENELUXVERDRAG

Art. 3 van de gemeenschappelijke bepalingen bij het verdrag regelt de stuitingvan de verjaring. Op essentiale onderdelen wijkt deze ontwerp - bepaling af van
het op dit stuk geldende recht in Nederland.

Art. 3 luidt:
1. De verjaring van het recht tot strafvordering wordt gestuit door daden van onderzoek
of van vervolging die binnen de in artikel 25° bepaalde termijn worden verricht, ook tenaanzien van personen die daarbij niet betrokken zijn.
2. Met die daden begint een nieuwe termijn van gelijke duur te lopen.
3. De verjaring van het recht tot strafvordering wordt door daden van onderzoek alleen
gestuit indien deze zijn verricht door de rechter of door het openbaar ministerie of indien
daarvan melding is gemaakt in een aan een van die magistraten toegezonden proces-verbaal.

De belangrijkste afwijkingen van de huidige Nederlandse stuitingsregeling zijn
de navolgende:
a.   het rechtsgevolg van de stuiting is - door het ontbreken van het vereiste dat de
stuitingsdaad aan de vervolgde betekend moet worden of hem in elk geval
bekend moet zijn - dat de subjectieve werking vervalt en wordt vervangen door
de zakelijke werking. Uitdrukkelijk wordt dit nog eens bepaald  in  lid  1,  waar
gesteld wordt dat de verjaring ook gestuit wordt ten aanzien van degenen die niet
bij de stuiting betrokken zijn; te denken valt in dit verband aan de deelnemers aan
het gestuite delict..

In de toelichting (ad art. 3 van de gemeenschappelijke bepalingen) kunnen we lezen dat de
tegengestelde regel duidelijke nadelen heeft:
1.  in geval van deelneming kan zich discrepantie voordoen tussen de behandeling van de

47. Zie biz. 168-169.
48. Zie biz. 250-251.
49. Marcus: t.a.p. blz. 129.
50.  Art. 2 van de gemeenschappelijke bepalingen geeft een opsomming van de verschillende verja-ringstermijnen;  rie biz.  124
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verschillende deelnemers, omdat de ene zich wel op verjaring zou kunnen beroepen en de
andere - ten aanzien van wie de verjaring gestuit is - niet;
2. deze regel werkt in het voordeel van de dader die onbekend weet te blijven;
3. de betekening waarborgt niet altijd dat de betrokkene kennis heeft bekomen van de
stuitingshandeling.
Gelet op deze bezwaren hebben de ontwerpers de voorkeur gegeven aan de regel van de
zakelijke werking (effet ruel)

b.  de verjaring kan alleen gestuit worden binnen de eerste verjaringstermijn. In
dit opzicht sluit het voorstel aan bij het Belgische systeem en wijkt het af van het
in Nederland en Luxemburg gangbare stelsel dat voorziet in een onbeperkt
aantal stuitingen, hetgeen ertoe kan leiden dat de verjaring nooit wordt bereikt.

De ontwerpers van het verdrag hebben blijkens de toelichting op dit artikel daarbij in het
bijzonder gelet op de algemene overwegingen die in het algemeen pleiten voor de verjaring
alsmede op de in Belgie op dit punt opgedane ervaringen. Naar hun oordeel rechtvaardi-
gen deze de beperking van de stuiting ten volle. Daaraan voegen zij nog toe dat - gelet op
de duur van de voorgestelde verjaringstermijnen - in de praktijk nauwelijks behoefte zal
bestaan aan een langere verjaringstermijn dan die de verdubbeling van de aanvankelijke
termijn oplevert.

c. de beperking tot daden van stuiting, verricht binnen de eerste verjaringster-
mijn, rechtvaardigt volgens de opstellers van het ontwerpverdrag een vrij ruime
opvatting van deze daden. Zij zijn van oordeel dat om die reden alle daden van
onderzoek en vervolging in beginsel als stuitingsdaad in aanmerking komen. In
het licht van de rechtszekerheid is het evenwel gewenst dat nauwkeurig en
objectief kan worden vastgesteld of de betreffende handeling ti/dig is verricht.
'Daarom wordt' - aldus de memorie van toelichting bij art. 3 van de gemeen-
schappelijke bepalingen - 'slechts stuitend gevolg toegekend aan daden van
onderzoek, die zijn verricht door een rechter of door een lid van het parket of
waarvan melding is gemaakt in een proces-verbaal toegezonden aan een van die
magistraten. Deze regel waarborgt dat het strafdossier het bewijs van het bestaan
van de datum van de stuitingsdaad behelst'.

Art. 4 van de gemeenschappelijke bepalingen bepaalt tenslotte nog dat de dag
waarop de stuitingsdaad is verricht in de nieuwe verjaringstermijn is begrepen.
Op dit punt maakt deze bepaling derhalve een einde aan de in Nederland
bestaande onzekerheid.
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HOOFDSTUK 8

Schorsing

1. NEDERLAND

1.1 Art. 73 van het Wetboek van Strafrecht

Art. 73 Sr bepaalt dat de schorsing der strafvervolging ter zake van een praejudi-
cieel geschil de schorsing van de verjaring tot gevolg heeft. Door de schorsing
wordt de reeds lopende verjaring onderbroken.

Bij de totstandkoming van het wetboek gaf de minister het verschil tussen schorsing en
stuiting der verjaring aldus aan: 'Na schorsing van verjaring wordt de draad weer opgevat,
loopt dezelfde termijn door; na stuiting vangt een nieuwe termijn aan. () door stuiting
wordt de draad der verjaring afgesneden'. (H.J. Smidt, a.w. blz. 516)

1.2 Wetsgeschiedenis

V66r 1886 kende de wet de schorsing der verjaring niet, evenmin trouwens als de
Franse wet waarvan onze toenmalige verjaringsregeling was afgeleid.

Zoals we hierna nog zullen zien, is de Franse jurisprudentie al vrij snel ertoe overgegaan
om - niettegenstaande het zwijgen der wet op dit punt - de schorsing der verjaring aan te
nennen.

Kennelijk in navolging van deze Franse praktijk is de HR er in zijn arrest van 22 mei
1855 W  1646 toe gekomen om bij de schorsing der vervolging die het toenmalige art.  372
CP (vgl. art. 265 lid 3 Sr) beval ingeval van vervolging terzake van laster teneinde de
juistheid van de gestelde feiten te onderzoeken, tevens de schorsing der verjaring aan te
nemen.1   Dit  valt  af te leiden  uit  zijn,  op het eerste gezicht overigens niet heldere,
overwegingen:

'dat bij het tweede beklaagde arrest zeer juist is verstaan, dat de verjaring der strafvor-
dering tegen de requiranten is afgebroken door de geregtelijke instructie tegen Jhr. L.J.
Quarles van Ufford en H.J. Gerlings, en eerst is weder begonnen te loopen na het arrest
van het Hof in raadkamer, waarbij is verklaard, dat geene voldoende bezwaren tot verdere
vervolging tegen die beklaagden waren gerezen;

dat immers, hoewel de regel: contra non valentem agere non curritpraescriptio is beperkt
tot het burgerlijk regt en niet algemeen mag worden uitgestrekt tot het strafregt, dan
evenwel, wanneer de strafwet zelve de uitoefening der strafvordering gebiedend doet
afhangen van eene bevorens te vervullen voorwaarde, diezelfde wet moet worden veron-
dersteld niet te hebben gewild de onmogelijkheid der uitvoering, ten gevolge eener andere

1.  De Pinto: a.w. biz. 684 noot b; zie ook de conclusie van de AG Deketh bij het arrest.
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wetsbepaling, en dat derhalve bij zoodanig alleen uit de wet voortgevloeid beletsel
zoodanige wetsbepaling moet worden geoordeeld ondergeschikt aan het gebiedend voor-
schrift der wet en als uit den aard der zaak onmogelijk toepasselijk'

De commissie-De Wal steldezich op het standpunt dat de schorsing der verjaringbij wet geregeld behoorde te worden. In het licht van de door haar opgegeven
redenen voor de verjaring, te weten de verzwakking van het bewijs en de
verflauwing van de herinnering aan het gebeurde, meende zij de schorsing der
verjaring te moeten beperken tot het praejuditle geschil 'dewijl in alle andere
gevallen en met name ook in dat van krankzinnigheid, de ratio der verjaring
volkomen blijft bestaan'.2

Haar aanvankelijke redactie sloot hierop aan doordat bepaald werd: 'Het onderzoek van
een praejudicieel geschil schorst de verjaring'.3

Deze formulering stuitte echter - kennelijk mede doordat de uitdrukking'praejudicieel
geschil' voor meerderlei uitleg vatbaar was - op verzet van de zijde van Modderman.4
Zijn bezwaren waren de volgende:
a.  Niet door het onderzoek van een praejudicieel geschil behoort de verjaring te worden
geschorst, maar reeds door de schorsing van de vervolging te dier zake, aangezien het
onderzoek zelf later plaatsvindt en - eventueel opzettelijk - uitgesteld kan worden.
b.  Het voorgestelde artikel moet zodanig luiden dat het zowel de question prdjudicielle d
l'action (als hoedanig de toenmalige wet vier gevallen kende: art. 323 BW - verduistering
van staat -, artt. 372 en 373 CP - belediging en laster - en bankbreuk) als de question
prEjudicielle au jugement van het toenmalige art. 6 Sv omvat.
In zijn visie zou het betrefTende artikel dan ook moeten luiden: 'De verjaring loopt niet
zoolang wegens het bestaan van een praejudicieel geschil de strafvervolging hetzij uitge-
steld moest worden, hetzu geschorst was', waarbij het eerste 'hetzij' slaat op de question
prtjudicielle d l'action en het tweede 'hetzij' op de question prdjudicielle au jugement.

Zijn voorstel om de schorsing der verjaring ook te laten plaatsvinden ingeval van
aanwezigheid van een question prtjudicielle A l'action, kon echter niet de instemming van
de rest van de commissie verwerven. Het resultaat van het nader beraad van de commissie
wordt door de notulen aldus verwoord:

'Na eenige discussie komt men eenstemmig tot het besluit om het artikel zoo veel
mogelijk te beperken dewijl de groote ratio der verjaring in strafzaken, namelijk de
verzwakking der heugenis aan het gepleegde feit, ook tijdens het praejudicieel geschil blijft
voortgaan'. 5

De hierna vastgestelde redactie is gelijk aan die van het tegenwoordige art. 73 Sr.

De opvatting van de commissie-De Wal vinden we terug in de Memorie van
Toelichting bij art. 73 Sr.6 Derhalve gttn schorsing der verjaring bij krankzin-
nigheid van de verdachte en bij questions prtjudicielles A l'action, w61 schorsing
bij de question prdjudicielle au jugement, waarbij wordt verwezen naar art. 6 van
het toenmalige Wetboek van Strafvordering.

2. Notulen, deel I blz. 110.
3. Bijlage 54: art. 6.
4.  Bijlage 71, ad art. 6.
5.  Notulen, deel II blz.  117.
6. H.J. Smidt: a.w. decl I biz. 517.
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Bij de beraadslagingen over het ontwerp bleek de Tweede Kamer nogal moeite
te hebben met de gedachte, dat krankzinnigheid geen grond voor schorsing zou

opleveren. Daarbij riep zij de al meermalen geciteerde regel in'contra agere non
valentem non currit praescriptio'. In zijn antwoord wilde de minister echter van
geen wijken weten, waarbij hij alle gronden voor de verjaring aanhaalde om te
betogen dat ook bij krankzinnigheid de verjaring gewoon zou moeten doorlo-
pen; daaraan kan de genoemde, aan het civiele recht ontleende regel niet afdoen.
'De tijd op zich zelf doet in het publiek belang de strafvervolging verjaren ook
daar waar het Openbaar Ministerie, hetzij wegens krankzinnigheid des daders,
hetzij wegens andere redenen, niet bij macht is de vervolging voort te zetten. Eene
uitzondering aan te nemen voor het geval van krankzinnigheid ware dan ook niet
gerechtvaardigd en in strijd met 'het publiek belang'. Anders is het wanneer de
strafvervolging wegens een prejudicieel geschil geschorst is. Dan moet men weI
schorsing der verjaring aannemen, omdat anders de verdachte het dikwerf in
zijne macht zou hebben om door het rekken van het prejudicieel geding, den
verjaringstermijn vervuld te krijgen. En dan is tegen de schorsing der verjaring
ook weinig bezwaar omdat, juist door het prejudicieel geding, de herinnering aan
de zaak wordt levendig gehouden'.7

Het onderscheid tussen een question prdjudicielle d l'action en een question prdjudicielle
au jugement werd overigens niet steeds scherp in het oog gehouden. Met name blijkt dit
uit de geschiedenis van de totstandkoming van art. 241 Sr (het bij novelle ingevoerde en
thans weer afgeschafte overspelartikel).

In het amendement van de commissie van rapporteurs stond namelijk dat aan de voor
dit misdrij f vereiste klacht geen gevolg zou worden gegeven, zolang niet de echtscheiding
of de scheiding van tafel en bed bij onherroepelijk vonnis was uitgesproken. Onmisken-
baar is hier sprake van een question prtjudicielle A l'action welke opgelost behoort te zijn
voordat tot vervolging mag worden overgegaan. In afwijking van hetgeen men bij art. 73
Sr had besloten, meende men dat art. 73 Sr hier weI van toepassing behoorde te zijn,
hetgeen het amendement dan ook met zoveel woorden bepaalde.

Bij de nadere formulering van haar amendement schrapte de commissie het op de
toepasselijkheid van art. 73 Sr betrekking hebbende artikelonderdeel, aangezien dit
overbodig was: 'De toepasselijkheid van dit artikel is haars inziens buiten twij fel', hetgeen
door het lid van de commissie Van der Kaay nog eens werd benadrukt:'Art. 73 is duidelijk
genoeg; er kan geen quaestie wezen; de verjaring wordt door het burgerlijk geding
geschorst'.

De minister van justitie Du Tour van Bellinchave - in het voetspoor van zijn ambts-
voorgangers tredend - bestreed de toepasselijkheid van art. 73 Sr, 'want art. 73 is niet van
toepassing waar het geldt de zoogenaamde questions pmjudicielles A l'action, maar
uitsluitend waar het geldt een question prdjudicielle au jugement. Dat is bij de toelichting
van het artikel met zooveel woorden te kennen gegeven. Het gevolg daarvan zal zijn dat de
verjaring zal doorloopen, hangende het geding tot echtscheiding, en dat de gedaagde
derhalve alle mogelijke belang zal hebben om dat geding in het oneindige te rekken'. (Zie
omtrent een en ander H.J. Smidt, a.w. decl V, biz. 50 e.v.)

Noyon merkt in verband hiermee kernachtig op:'Het komt mij voor dat de Commissie
in haar opvatting dwaalde', zulks in het licht van de geschiedenis van de totstandkoming
van art. 73 Sr zelf (a.w. aant. 11 bij art. 241).

7. H.J. Smidt: a.w. decl I biz. 517.
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1.3 Het begrip 'praejudicieel geschil'

Toen Modderman als lid van de commissie-De Wal onderscheid maakte tussen
questions prdjudicielles ( = q.p.) A l'action en q.p. au jugement, hanteerde hij eenuit het Franse strafprocesrecht alkomstige en ook heden ten dage nog gebruikte
indeling.

Daarbij pleegt men onder de q.p. A l'action te verstaan het geval waarin een
andere rechter dan de strafrechter dient te beslissen over een bepaald voor het
slagen van de vervolging relevant punt, met dien verstande dat de vervolgingeerst mag worden ingesteld zodra bedoelde beslissing is genomen.

Voorbeeld: art. 236 lid 3 Sr, hetwelk bepaalt dat een vervolging ter zake van verduisteringvan staat niet kan worden ingesteld alvorens de burgerlijke rechter een eindbeslissingheeft gegeven op de rechtsvordering tot inroeping of betwisting van staat dan wei - bij te
trage voortgang van de procedure - door hem is beslist dat er een begin van bewijs is alsbedoeld in art. 209 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Onder de q.p. au jugement pleegt men te verstaan het geval waarin het instellen
van de vervolging niet van een bepaalde voorwaarde afhankelijk is, doch waarin
in de loop van de procedure een geschil opkomt dat door een andere rechter dan
de strafrechter beslist moet worden; voortzetting van de strafprocedure kan inzulk een geval eerst plaatsvinden na beslechting van het geschilpunt.

In de meest zuivere vorm moet de q.p. au jugement betrekking op een element
van het delict dat aan de verdachte is telastegelegd En is de strafrechter gebondenaan de door de andere rechter gegeven beslissing over het geschilpunt.

le Voorbeeld: art.  265 Sr: indien tegen de beledigde een strafvervolging is aangespannen
ter zake van het hem (lasterlijk) aangewreven feit, wordt de vervolging wegens laster
geschorst totdat door de andere (straf)rechter onherroepelijk over dat feit is beslist. Indien
bij dat vonnis de beledigde wordt schuldig verklaard, is een veroordeling van de belediger
ter zake van laster uitgesloten. Bij vrijspraak van de beledigde wordt het vonnis daarente-
gen als volkomen bewijs der onwaarheid van het feit aangemerkt. (Een en ander hangt
samen met het beginsel 'laster is logen' dat aan art. 262 Sr ten grondslag ligt: zie H.J.
Smidt, a.w. deel II, biz. 389 en V, blz. 16.)
2e Voorbeeld: art. 6 van het Wetboek van Strafvorderingvan 1838, dat voorschree f dat de
vervolging moest worden geschorst indien de strafrechter van oordeel was dat de waarde-
ring van het telastegelegde feit afhankelijk was van de beslissing van een geschilpunt van
burgerlijk recht. 8
3e Voorbeeld: art. 177 EG-Verdrag, hetwelk bepaalt dat de nationale rechter verplicht isom bij wijze van praejudiciele beslissing een uitspraak te vragen van het hof van justitie
van de europese gemeenschappen over bepaalde onderdelen van het EG-recht indien
zulks noodzakelijk is voor het wijzen van het vonnis; die verplichting bestaat indien de
uitleg van het gemeenschapsrecht aan de orde komt bij een rechter tegen wiens beslissinggeen hogere voorziening is toegelaten; in de overige gevallen bestaat er een bevoegdheid
tot het vragen van een praejudicitle beslissing.9

8. De toepassing van dit artikel in de praktijk is uitvoerig beschreven door F. Buys: Prejudiciele
geschillen in  het strafproces, (dissertatie) Amsterdam  1899.
9.   Uitvoeriger over deze problematiek: F.M. du Pr6: Dienen, van vraag en antwoord, Trema-exclu-sief nr. 8 (ianuari 1984).
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Aan deze norm van q.p. au jugement voldoen de meeste gevallen waarin naar
hedendaags recht de vervolging kan of moet worden geschorst niet.

In dit verband valt op de volgende situaties te wijzen. Art. 14 Sv, de opvolger van het al
genoemde art. 6 van het oude wetboek, stelt niet meer de eis dat de rechter de vervolging
moet schorsen.

Art. 14a Sv stelt die eis evenmin en bovendien gaat het daarbij niet om de waardering
van een kwestie die de strafbaarheid van het telastegelegde raakt.

Art. 16 Sv schrijft de schorsing weliswaar voor - en voldoet in zoverre aan voornoemde
criteria van de q.p. au jugement - maar de reden voor de schorsing, te weten de krankzin-
nigheid van de verdachte opgekomen na het begaan van het feit, heeft niet te maken met
de waardering van het delict zelf.

Art. 526 lid 3 Sv bepaalt dat de vervolging wordt geschorst bij een geschil over
rechtsmacht; ten aanzien hiervan kan hetzelfde worden opgemerkt als bij art. 16 Sv.

1.4 Opvattingen in de literatuur

Volgens art. 73 Sr is de verjaring alleen geschorst hangende de uitslag van een
praejudicieel geschil, waarmee men blijkens de wetsgeschiedenis alleen het oog
had op de question prtjudicielle au jugement en meer in het bijzonder op die van
het toenmalige art. 6 Sv.

De meeste Nederlandse schrijvers stellen zich op een ruimer standpunt. Behal-
ve de schorsing der vervolging ter beslechting van een geschil van civielrechtelijke
aard (art. 14 Sv) komt ook de schorsing van art. 14a Sv in aanmerking.

Aldus Van Hamel-Van Dijck, a.w. blz. 601 Noyon-Langemeijer: aant. 4 bij art. 73 en Vos,
a.w. biz. 342 ten aanzien van het vergelijkbare art. 489 Sv (oud).

Voorts noemen de meeste schrijvers de schorsing der vervolging als geregeld in
art. 265 Sr als grond voor schorsing der verjaring, ook al gaat het hier om een
publiekrechtelijk geschil en ook al gaat hier niet op het door de regering bij de
invoering van art. 73 Sr aangevoerde argument voor schorsing der verjaring,
namelijk dat de verdachte het niet in zijn macht moet hebben om het (andere)
geding te rekken.

In deze zin Van Hamel-Van Dijck, a.w. biz. 601; Simons-Pompe. a.w. decl I biz. 362;
Pompe, a.w. biz. 565 die eraan toevoegt dat het praejudiciele geding de herinnering aan
het gebeurde wakker houdt zodat de ratio voor een langere verjaringstermijn aanwezig is,
aldus ook Noyon-Langemeijer, a.w. aant. 3 bij art. 73 en Noyon-Langemeijer-
Remmelink: aant. 5 bij art. 73.

Anders Noyon: a.w. aant. 3 bij art. 73 die erop wijst dat hier geen sprake is van een
'geschil' zodat schorsing der verjaring reeds om die reden niet in aanmerking komt

Vervolgens noemt een aantal schrijvers de schorsing der vervolging ter zake van
een jurisdictiegeschil (art. 525 Sv) als een geval waarin ook de verjaring is
geschorst.
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Dit standpunt wordt ingenomen door Noyon: a.w. aant. 2 bij art. 73, die deze gang vanzaken 'vanzelfsprekend' noemt, alsmede door de latere bewerkers van zijn handboek, enkennelijk ook door Simons-Pompe: a.w. deel I biz. 362.
Anders: Hazelhoff-Heemskerk-Polenaar: a.w. aant. 2 bij art. 73 Sr die van oordeel zondat art. 73 Sr alleen ziet op civielrechtelijke geschillen.

Voor het overige stemt men in met datgene waar de wetgever vanuit is gegaan bij
de vaststelling van art. 73 Sr: geen schorsing der verjaring bij questions prejudi-cielles A l'action, geen schorsing bij krankzinnigheid.

2. BUITENLAND

Hiervoren hebben we al verschillende malen geconstateerd dat de uitleg van de
verjaringsvoorschriften in Frankrijk niet direct getuigt van een groot enthousias-me voor de verjaring. Een ander voorbeeld van deze weinig liberale houdingvinden we in de schorsing van de veijaring

Opmerkelijk is dat de Code d'instruction criminelle de schorsing niet kende
evenmin als de Code de proctdure ptnale - op een enkele hierna te bespreken
uitzondering na - haar kent. Ondanks het zwijgen der wet op dit punt is de
jurisprudentie ertoe overgegaan om op vrij ruime schaal schorsing van de
verjaring aan te nemen, waarbij - anders dan in Nederland - de toepasselijkheidvan de regel 'contra non valentem agere non currit praescriptio' als een gegevenwordt aanvaard.

De door middel van rechtersrecht gecreBerde schorsingsgronden kunnen in
twee categorie8n worden ingedeeld, afhankelijk van de vraag of de schorsing isterug te voeren op een 'obstacle de droit' dan wet op een 'obstacle de fait'.10

Tot de 'obstacles de droit' behoren de gevallen waarin op grond van een
wettelijk voorschrift geen vervolging kan worden ingesteld of voortgezet, zoals
bij de questions prdjudicielles au jugement en bij de immuniteit van volksverte-
genwoordigers (zolang het vertegenwoordigend lichaam de immuniteit niet heeft
opgeheven). Voorts is op deze grond de verjaring geschorst gedurende de cassa-
tieprocedure.

In de Franse opvatting is in deze fase van het geding geen sprake meer van vervolging in de
eigenlijke zin van het woord. Opmerkelijk is weI dat het aantekenen van cassatie - doorwelke partij ook - stuitend werkt, gelijk hierboven al is opgemerkt. De daarmee aange-vangen nieuwe verjaringstermijn loopt vervolgens niet meer tot het wijzen van het arrest.

Vervolgens rekent men tot deze categorie ook de schorsing van de verjaring
gedurende de detentie in een land dat weigert uit te leveren alsmede gedurende detijd dat niet de vereiste aangifte is gedaan door de vreemde staat waar een
Fransman een delict heeft begaan.

Onder een 'obstacle de fait' verstaat men de schorsingoorzaak die niet op eenwettelijk voorschrift gebaseerd kan worden, maar die weI tot gevolg heeft dat er
geen daadwerkelijke (voortzetting van de) vervolging kan plaatsvinden. Meestal
10.   Merle-Vitu: a.w. blz. 676; Stefani-Levasseur: a.w   blz.  139.
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gaat het daarbij om overmachtsituaties als oorlog of bezetting door vreemde
troepen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft men op deze grond wei de schorsing der verjaring
aangenomen.

In de Tweede Wereldoorlog heeft men (aanvankelijk) een andere weg bewandeld. Op
grond van het argument dat de Duitse bezetting een goede voortgang van de rechtspleging
belemmerde, is toen bij wet van 29 maart 1942 bepaald, dat de verjaringstermijn van alle
op die datum nog niet verjaarde delicten zou aanvangen op de dag van de beEindiging van
de vfandelijkheden, welk tijdstip later nader bepaaid werd op 1 juni 1946.

Deze wet hield derhalve geen rekening met het reeds verstreken gedeelte van de
verjaringstermijn, zodat om die reden moet worden geconcludeerd dat zij de verjaring
stuitte. Bij wet van  12 mei  1950 is daarin wijziging gebracht. Toen werd namelijk bepaald
dat de verjaring tussen 29 maart 1942 en 1 juni 1946 geschorst was geweest.

Deze laatste wet sloot, meer dan die van 1942, beter aan bij de heersende opvatting ter
zake van de schorsing der verjaring bij een 'obstacle de fait'.

In de  19e eeuw heeft de Cour de Cassation enkele keren beslist, dat gelet op de
feitelijke onmogelijkheid om (verder) te vervolgen, schorsing der verjaring even-
eens behoorde te worden aangenomen bij vervolging van iemand die na het
begaan van het feit krankzinnig was geworden. Dit standpunt is nadien verlaten,
wellicht omdat het bij de overgrote meerderheid der schrijvers op verzet stuitte;
dezen waren en zijn van oordeel dat een dergelijke toestand van de verdachte
weliswaar zijn veroordeling belet, maar niet in de weg staat aan het verrichten
van daden van onderzoek en vervolging, welke op hun beurt de verjaring
stuiten.11

De enige uitdrukkelijk in de wet neergelegde grond voor schorsing der verjaring is te
vinden in art. 6 lid 2 CPP. Daarin wordt bepaald dat wanneer de vervolging vervallen is
verklaard op grond van valse gegevens, een nieuwe vervolging kan worden ingesteld. In
dat geval is de verjaring geschorst vanaf het onherroepelijk worden van de eerste
beslissing tot de veroordeling van degene die de valse gegevens in het geding heeft
gebracht.

Anders dan in Frankrijk kent in Belgie de schorsing der verjaring weI een
wettelijke grondslag, zij het voor slechts twee gevallen, namelijk 'in geval van
verwijzing ter beslissing van een prejudicieel geschil'  (art.  24  lid  1) en bij laster
(art. 24 lid 2 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering).

Vide art. 447 § 3 Strafwetboek, vergelijkbaar met ons art. 265 lid 3 Sr.

Daarnaast erkent men echter, uitgaande van het al meermalen geciteerde, aan
het civiele recht ontleende adagium 'contra non valentem non currit praescrip-

11.  Moazzami: a.w. biz. 310 en de daar vermelde literatuur.
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tio', nog andere oorzaken voor schorsing. 12 Zo loopt de verjaring niet geduren-
de:

- de periode van parlementaire onschendbaarheid;
-  de cassatieprocedure en wel vanaf de bestreden beslissing tot op de dag van de
uitspraak in cassatie;
- de meineedprocedure, in dier voege dat de verjaring in de hoofdzaak is
geschorst tot de uitspraak over de meineed;
- de procedure tot regeling van rechtsgebied.

Als grondslag voor de schorsing der verjaring dient in de Bondsrepubliek
Duitsland de opvatting dat voorkomen moet worden dat de verjaring intreedt in
de gevallen waarin rechtens geen vervolging en mitsdien ook geen stuiting kan
plaatsvinden. 13 Dienovereenkomstig bepaalt het huidige  § 78b  StGB  dat  de
verjaring 'ruht, solange nach dem Gesetz die Verfolgung nicht begonnen oder
nicht fortgesetzt werden kann'. Daarbij moet het wel gaan om situaties waarin
Allevervolgingshandelingen zijn verboden; om die reden is deze bepaling niet van
toepassing bij verdachten die aan een geestesstoornis lijden, aangezien tegen hen
zekere strafvorderlijke stappen kunnen worden ondernomen. 14

Op grond van dit voorschrift is de verjaring ook geschorst bij praejudiciale
geschillen aan welker uitkomst de strafrechter gebonden is, zoals bij belediging
(vgl. § 190 StGB) en na het inwinnen van het oordeel van het Bundesverfassungs-
gericht (Art. 126 GG).

Uitdrukkelijk bepaalt  § 78b  StGB  nog  dat de verjaring gewoon blijft lopen  als  de
vervolging alleen daarom niet kan plaatsvinden omdat er geen klacht of iets dergelijks is
gedaan.

Verder bevat  § 78b  StGB een nadere regeling  voor het geval de verdachte
parlementaire onschendbaarheid bezit.

Tenslotte loopt ingevolge § 78b StGB de verjaring niet meer nadat in eerste
aanleg een (eind)beslissing is gegeven. Deze regeling is gegrond op de overweging
dat - naar Duits recht - in de procedure die volgt  na het instellen  van  een
rechtsmiddel slechts bij uitzondering stuitingshandelingen kunnen worden ver-
richt (zie § 78c StGB), terwijl voorkomen moet worden dat de verdachte het in
eigen hand zou hebben om door het aanwenden van rechtsmiddelen de verja-
ringstermijn vervuld te krijgen. 15

§ 58 Abs. 3 van het Oostenrijkse StGB bevat voorschriften omtrent tijdsperio-
den die bij de verjaring niet worden'eingerechnet'. Allereerst gaat het daarbij om
de tijd gedurende welke op grond van een wettelijk voorschrift geen vervolging

12. Vide D'Haenens: a.w. blz. 135 e.v.; Vanhoudt: a.w. blz. 150. Meer algemeen zou men kunnen
zeggen dat de verjaring geschorst is zolang 'een wettig beletsel de rechter verhindert ten gronde
uitspraak  te doen' (Luxemburgs  Hof van Cassatie   I  juli   1954  Pas.  XVI, 154; Belgisch  Hof  van
Cassatie 7 februari 1955 Pas. 1955, I, 593); vgl. Memorie van Toelichting bij het ontwerp-
Beneluxverdrag onder § 2.A.4.
13.  Jescheck: a.w. biz. 672; Leipziger Kommentar: a.w. aant.  1 bij § 69; Schilnke-Schr6der: a.w. aant.
1  bij § 78b.
14.  Vgl. § 78c Abs.  1 Nr.  11 StGB; Sch8nke-Schrlider: a.w. aant. 3 bij § 78b.
15.  Sch6nke-Schr6der: a.w. aant.  12 bij § 78b.
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kan worden ingesteld of voortgezet, waarbij men met name heeft gedacht de
immuniteit van volksvertegenwoordigers.16

§ 58 Abs. 4 zondert uitdrukkelijk van deze regel uit de gevallen waarbij de vervolging
afhankelijk is van 'Verlangen, Antrag oder Ermiichtigung'.

Voorts loopt de verjaring niet zolang ter zake van het gepleegde feit 'ein
Strafverfahren bei Gericht anhangig ist: Het was de bedoeling van de wetgever
om aan deze schorsingsgrond een ruime werking toe te kennen; de gebezigde
bewoordingen werden gekozen opdat 'alle gerichtlichen Massnahmen gegen
einen bestimmten Tiiter erfasst sein sollen'.17

Overeenkomstig deze bedoeling van de wetgever neemt de rechtspraak even-
eens een tamelijk ruim begrip 'Gerichtsanhangigkeit' aan, waaronder onder
meer ressorteren alle handelingen van de onderzoeksrechter, mits zij betrekking
hebben op dezelfde persoon ten aanzien van wie en hetzelfde feit ten aanzien
waarvan de verjaring onderzocht moet worden.18 Men neemt voorts  aan,  dat
onder de genoemde restricties ook buitenlandse proceshandelingen de verjaring
in haar loop belemmeren. 19

De hier bedoelde tijdspanne welke op de verjaringstermijn in mindering moet
worden gebracht, neemt een aanvang op het moment waarop de rechterlijke
activiteit plaatsvindt en eindigt met het onherroepelijk worden van de beslissing
die het geding afsluit.20

In Denemarken is de schorsing der verjaring als zodanig niet bekend. Ook kent
men er geen voorzieningen die in hun uitkomst op schorsing gelijken.

3. HET ONTWERP-BENELUXVERDRAG

In verband met de schorsing der vervolgingsverjaring bepaalt art. 5 van de
gemeenschappelijke bepalingen: 'De verjaring van het recht tot strafvordering
loopt niet zolang een wettelijk beletsel de uitoefening van dat recht verhindert'.

Deze bepaling is ontleend aan de Belgische en Luxemburgse rechtspraak
waarin is uitgemaakt dat de verjaring niet loopt 'zolang een wettig beletsel de
rechter verhindert ten gronde uitspraak te doen'.21 Wat onder een 'wettelijk
beletsel' in de zin van art. 5 verstaan moet worden, wordt niet aangegeven. De
Memorie van Toelichting verwijst voor het antwoord op die vraag naar de
nationale wet. Uit de opmerking dat 'eenmaking op dit punt zou betekenen dat
gemeenschappelijke bepalingen uitgewerkt zouden moeten worden aangaande
talrijke instituten van materieel en formeel recht'22, valt echter af te leiden dat
men kennelijk op vrij ruime schaal de schorsing der verjaring wil aannemen.
16. Wiener Kommentar: a.w. aant. 6 bij § 58.
17.  Foregger-Serini: a.w. biz. 119; Wiener Kommentar: a.w. aant. 9 bij § 58.
18. Wiener Kommentar: a.w. aant.  10 bij § 58.
19.  Foregger-Serini: a.w. blz. 119; Wiener Kommentar: a.w. aant.  11 bij § 58.
20. Wiener Kommentar: a.w. aant.  10 bij § 58.
21.   Memorie van Toelichting onder § 2.A.4.
22.  Memorie van Toelichting ad art. 5 van de gemeenschappelijke bepalingen.
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In de toelichting (ad art. 5 van de gemeenschappelijke bepalingen) wordt alleen opgegeven
wat niet onder het begrip 'wettelijk beletsel' valt, te weten de verjaring, het kracht van
gewijsde en de amnestie als gronden van het tenietgaan van het recht tot strafvordering.

Ter rechtvaardiging van art. 5 doen de opstellers van het verdrag een beroep op de
spreuk'contra non valentem agere non currit praescriptio' en voegen daaraan toe dat de
nationale wetgevingen - hoewel zij geen bepaling bevatten waarin dit beginsel in zijn
algemeenheid is vastgelegd - wel voor bepaalde gevallen in de toepassing van dit beginsel
voorzien, zoals in ons art. 73 Sr het geval is met de schorsing der verjaring wegens een
praejudicieel geschil (Memorie van Toelichting onder § 2.A.4). Zoals we hiervoren reeds
hebben gezien vormt - in wetshistorisch perspectief - art.  73 Sr in elk geval gtdn uitwer-
king van genoemd adagium (vide H.J. Smidt: a.w. deel I biz. 517).

4. EIGEN OPVATTING

Voor de meeste gevallen waarin men in het buitenland schorsing der verjaring
aanneemt, geldt dat naar Nederlandse verhoudingen geen speciale voorzienin-
gen nodig zijn.

Anders dan in de meeste onderzochte rechtsstelsels, kennen we in Nederland niet het
systeem dat volksvertegenwoordigers niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden zolang
zij hun mandaat uitoefenen.23 Reeds om die reden bestaat er geen behoefte om op deze
grond schorsing der verjaring te bepleiten.

Tijdens de loop van het strafgeding behoeven ook geen speciale perioden te worden
aangewezen waarin de verjaring geschorst is, a. omdat (anders dan bijv. in West-
Duitsland) gedurende het hele geding stuitingshandelingen kunnen worden verricht, en b.
omdat (anders dan bijv. in Belgie en Frankrijk) de vervolging pas geaindigd is met het
onherroepelijk worden van de uitspraak, terwijl ook in cassatie de vervolging door-
loopt.24

Bij de uitleg van de term 'praejudicieel geschil' in art. 73 Sr past terughoudend-
heid, gelet op de wetsgeschiedenis.

Zo blijkt uit de Memorie van Toelichting (H.J. Smidt, a.w. deel I blz. 517) dat de wetgever
zelfs niet heeft willen weten van een bepaling op grond waarvan de verjaring geschorst zou
zon gedurende de bo de wet bevolen schorsing der strafvervolging.

In dit licht bezien en mede gelet op de overige aanwijzingen die uit de wetsgeschiedenis
kunnen worden geput, komt het mij aannemelijk voor dat men alleen het oog heeft gehad
op het praejudiciele geschil van het toenmalige art. 6 Sv, hetwelk de rechter verplichtte de
vervolging te schorsen indien zich een vraagstuk van civielrechtelijke aard voordeed dat
voor de beoordeling van het telastegelegde feit beslissend was.

23.  In het buitenland kent men meestal een of andere vorm van absolute onschendbaarheid van
parlementariers. Vandaar dat we in de pers regelmatig berichten kunnen lezen over de opheffing van
die onschendbaarheid door het parlement ter zake van bepaalde delicten die een mede-lid worden
aangewreven.

In Nederland bestaat er echter alleen onschendbaarheid terzake van hetgeen in de Staten-Generaal
zelf - of in de commissies daarvan - is voorgevallen: art. 71 van de Grondwet. Soortgelijke bepalin-
gen komen ook voor in o.m. de Provinciewet (art. 19) en de Gemeentewet (art. 53)
24. Blok-Besier: a.w. deel I blz. 69.
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Tegen deze achtergrond is door de wijziging van art. 6 Sv - in dier voege dat het huidige
art. 14 Sv in genoemd geval de rechter de bevoegdheid geeft om tot schorsing der
vervolging over te gaan - eigenlijk geen klemmende reden meer overgebleven op grond
waarvan verdedigd zou kunnen worden dat ook nu nog schorsing van de verjaring zou
moeten worden aangenomen. Hetzelfde kan overigens worden opgemerkt met betrekking
tot art.  14a Sv dat de rechter evenmin de verplichting oplegt om de vervolging te schorsen.

Gelet op de beperkte uitleg die de wetgever klaarblijkelijk aan het begrip'praejudicieel
geschil' heeft willen geven, komt het mij voor dat ook andere dan civielrechtelijke
geschillen geen aanleiding kunnen geven tot schorsing der vervolging, in het bijzonder
niet ingeval van toepasselijkheid van art. 265 Sr en bij een jurisdictiegeschil; ten aanzien
van deze gevallen kan voorts nog opgemerkt dat de verdachte het hier niet in zijn macht
heeft de procedure over het'geschil' te traineren, zodat ook de ratio voor de schorsing der
verjaring ontbreekt.

Op grond van wetshistorische argumenten, mede gelet op de ratio van de
schorsing der verjaring, wordt m.i. thans in geen enkel geval de verjaring meer
geschorst. Voor de praktijk levert dit geen problemen op.

In dit verband kan erop worden gewezen dat gedurende de bijna honderd jaar dat het
Wetboek van Strafrecht nu bestaat, geen enkele uitspraak is gepubliceerd waaruit blijkt
dat de rechtspraak behoefte zou hebben aan een ruimere uitleg van art. 73 Sr.

Bovendien wordt in de praktijk vaak het onderzoek ter terechtzitting in plaats van de
vervolging geschorst, ook in gevallen waarin de wet schorsing van de vervolging voor-
schrijft zoals in art. 16 Sv bij na het begaan van het feit opgekomen krankzinnigheid van
de verdachte.

Ook kan hier worden gewezen op de jurisprudentie van de HR bij het vragen van een
praejudiciale beslissing van het EG-Hof: in die gevallen pleegt de HR het geding en niet de
vervolging te schorsen25, hoewel daartoe - nu het hier een question prdjudicielle au
jugement in strikte zin gaat - alle aanleiding zou bestaan.

Voor de goede orde dient nog te worden opgemerkt dat de schorsing van het onderzoek
ter terechtzitting voor al dan niet bepaalde tud, naar algemene opvatting geen schorsing
van de verjaring teweegbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat gedurende die schorsing de
verjaring intreedt (vgl. HR 3 februari 1936 NJ 1936 nr. 354 nt WP).

25.  Zie o.m. HR 17 juni 1980 NJ 1980 nr. 592 nt ThWvV; HR 9 december 1980 NJ 1981 nr. 177
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HOOFDSTUK 9

Rechtsgevolg

Naar de algemeen gedeelde opvatting leidt het verjaard zijn van het telastegeleg-
de feit tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in zijn vervolging. 1

Onder de werking van het Wetboek van Strafvordering van  1838, dat de niet-
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie niet kende2, rees aanvankelijk
enige twijfel omirent de vraag welk dictum paste bij de verjaring van de vervol-
ging. Reeds spoedig na de invoering van dit wetboek werd de HR geroepen om
het antwoord te geven. Hij besliste toen dat verjaring diende te leiden tot niet-
ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie, waarmee een niet recht-
streeks op de wet gebaseerd dictum werd geYntroduceerd. Deze uitspraak viel
overigens in een zaak waarin de rechtbank deze beslissing al had gegeven; het
Openbaar Ministerie vond haar evenwel onjuist, aangezien naar zijn oordeel
ingevolge art. 210 van bedoeld wetboek een ontslag van rechtsvervolging had
dienen te volgen, daar het feit ten gevolge van de verjaring'noch misdaad, noch
wanbedrijf, noch overtreding' meer opleverde.3

Uit de aard der zaak kan na een niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar
Ministerie geen hoofd- noch bijkomende straf meer worden opgelegd, aangezien
deze een veroordelend vonnis veronderstellen. Bij strafrechtelijke maatregelen
zou dit in beginsel anders kunnen liggen, omdat zij in de regel niet worden
toegepast op grond uan een strafbaar feit - gelijk bij de straf het geval is - maar
naar aanleiding uan een delict, waarbij meestal het belang van de verdachte c.q.
dat van de maatschappij voorop staat. Aangezien het punitief karakter bij
maatregelen veel minder sterk op de voorgrond treedt, zou men kunnen stellen
dat het er bij die stand van zaken niet veel toe doet of een bewezenverklaring etc.
volgt, als maar vaststaat dat er een strafbaar feit is begaan naar aanleiding
waarvan de maatregel kan worden toegepast.

De heersende opvatting is echter dat na een niet-ontvankelijkverklaring geen

1.  Zie art. 349 lid  I  Sv.
2. De niet-ontvankelijkverklaring werd eerst ingevoerd bij de wijziging van het Wetboek van
Strafvordering  in  1886, te weten  in  art.  216, welk dictum  ook de verjaring omvatte: E.A. Smidt:
Wetboek van Strafvordering, deel 1,  Haarlem  1886, blz. 610.
3.  HR4augustus 184OW. 118 en 119

Curieus - doch vanuit cassatietechnisch oogpunt volkomen correct - is HR 6 mei 1907 W. 8544.
Daar had de Kantonrechter het OM niet-ontvankelijkverklaard in zijn vervolging terzake van het
niet-nakomen door ingelanden van een bevel van het waterschapsbestuur, aangezien dit bevel niet
juist was betekend.  De  H R oordeelde vervolgens dat deze motivering ondeugdelijk was aangezien
bedoeld manco slechts van invioed kan zijn op de strafbaarheid van het te dezen telastegelegde feit.
Niettemin bleef het vonnis in stand omdat het dictum ondanks alles toch juist was: de HR kwam
namelijk tot de conclusie dat het feit verjaard was.
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maatregelen meer kunnen worden opgelegd. Ook de wetteksten verzetten zich
trouwens daartegen.

Zo eist art.  352 lid 2 Sv op zijn minst een bewezenverklaring bij de ter beschikking stelling
van de regering (art. 371id 3 Sr), de plaatsing in een krankzinnigengesticht (art. 371id 2 Sr),
de plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling (art. 77k Sr) en de onder-
toezichtstelling (art. 771 Sr)

Bij andere maatregelen stelt de wet expliciet dat zij alleen aan de'veroordeelde' kunnen
worden opgelegd: zie o.m. art. 36e Sr (ontneming van het wederrechtelijk verkregen
voordeel), art. 8 WED (onderbewindstelling van een onderneming en herstelplicht).

Onttrekking aan het verkeer is alleen mogelijk wanneer over het feit zelfis beslist: art.
36b lid 1 nr. 1-3 Sr, zodat zij ook niet kan worden uitgesproken bij een niet-
ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie. Aldus ook HR 10 januari 1984 NJ
1984 nr. 684 nt ThWvV. Anders ligt het m.i. wanneer het Openbaar Ministerie buiten het
gewone strafgeding om de onttrekking aan het verkeer vordert (art. 36b lid 1 nr. 4 Sr): in
dat geval doet het niet ter zake of er van verjaring sprake is. Zie hierover nader op biz. 299,
waar deze maatregel zal worden besproken in het kader van de invloed van de verjaring op
de inbeslagneming

Een vraag apart is of bij de beoordeling van een nieuw feit delicten die reeds
verjaard zijn, een rol mogen spelen. Zulks is met name van belang aangezien de
justitiale autoriteiten zonder enige beperking kunnen kennisnemen van de gege-
vens omtrent verdachtes strafrechtelijk verleden.

Ingevolge art. 7 van de Wet op de justiti8le documentatie en op de verklaring omtrent het
gedrag moeten na een bepaalde tijd vroegere veroordelingen uit het strafregister worden
verwijderd. Naast dit strafregister dat uitdrukkelijk bedoeld is voor informatie aan
anderen dan leden van de rechterlijke macht, bestaat ook nog het algemeen documenta-
tieregister dat bedoeld is als kenbron voor de rechterlijke macht. Aan de opslag van
gegevens in laatstgenoemd systeem zijn geen beperkingen gesteld, zodat in iedere zaak
kan worden nagegaan wanneer en ter zake van welke feiten de verdachte sedert zijn
geboorte met justitie in aanraking is geweest.

Of en in hoeverre vormen de verjaringsregels nu een beperking om ongelimiteerd van
deze gegevens kennis te nemen en daarvan gebruik te maken?

Naar positief recht bestaat er in elk geval geen verhindering om van de gehele inhoud
van het uittreksel uit het documentatieregister kennis te nemen. Of en in hoeverre deze
gegevens ook daadwerkelijk mogen worden gebruikt is echter een andere vraag. Voorop-
gesteld moet daarbij worden, dat lang niet altijd zal blijken dAt rekening is gehouden met
het strafrechtelijk verleden van de verdachte, ook al is zulks weI geschied. In dit verband
ware te denken aan de vorming van de overtuiging van de rechter dat de verdachte het hem
telastegelegde heeft begaan. Van die overtuiging en met name de wijze waarop deze zich
heeft gevormd, hoeft in het vonnis geen rekenschap te worden afgelegd. Niet onvoorstel-
baar is dat daarbij een rot heeft gespeeld hetgeen over verdachtes justitiele handel en
wandel bekend is. In het bijzonder zou deze situatie zich weleens kunnen voordoen bij een
ontkennende verdachte tegen wie wel voldoende doch geen overmatig 'sterk' bewijs
voorhanden is, maar die zich in het verleden in staat heeft getoond tot het plegen van
soortgelijke feiten. Met name zou een en ander weleens een rol kunnen spelen wanneer het
gaat om delicten die duiden op bepaalde'gestructureerdheid' van verdachte op het terrein
van de sexualiteit, agressiviteit etc.
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Zoals gezegd, valt niet uit te sluiten dat het strafblad van verdachte hierbij een bepaalde
rol kan spelen, alis terughoudendheid geboden, omdat de rechter anders zelf voedsel zou
geven aan de - door de rechtspraak in elk geval niet gepropageerde - gedachte 'eens een
dief, altijd een dief'.

Het zal duidelijk zon dat een dergelijk oncontroleerbaar gebruik van gegevens uit het
documentatieregister ook op diverse andere manieren kan plaatsvinden, bijv. in het kader
van de straftoemeting, waar de rechter zijn wetenschap kan verhullen in de zinsnede dat
bij de strafoplegging is gelet 'op de persoon van de verdachte' zonder nader aan te geven
dat hij daarbij mede diens eerdere justitiale contacten op het oog heeft.

Bij deze stand van zaken is het niet verwonderlijk dat de HR niet heeft willen weten van
een verbod om in de uitspraak uitdrukkelijk te gewagen van de omstandigheid dat met
oude feiten is rekening gehouden bij de strafoplegging. Zie HR  11  oktober  1983 NJ  1984
nr. 258 nt ALM. In die zaak had het hof de verdachte tot twee weken gevangenisstraf
veroordeeld terzake van mishandeling, terwijl het in aanmerking had genomen 'dat
verdachte in het verleden reeds vier malen ter zake van mishandeling is veroordeeld'. Die
veroordelingen dateerden echter van 1958,1962,1969 en 1977. De HR overwoog dat de
omstandigheid dat de eerste drie veroordelingen uit het strafregister waren verwijderd,
geen beletsel opleverde om van het documentatieregister kennis te nemen - waaruit deze
veroordelingen weI bleken - en daarmee rekening te houden bij de strafoplegging. Daar-
aan voegde hij nog toe'dat ook overigens in het recht geen steun is te vinden voor de in het
middel vervatte stelling dat de rechter bij de strafoplegging geen rekening zou mogen
houden met geruime tijd geleden door de verdachte begane strafbare feiten'.

Aldus koos de HR voor een ander systeem dan in Duitsland wordt gevolgd bij de
verwijdering van gegevens uit het 'Zentralregister'. Na de schoning kan blijkens het
middel en de conclusie van de AG Leijten - met een beroep op Duitse literatuur en
jurisprudentie - het feit en de veroordeling 'dem Betroffenen im Rechtsverkehr nicht
mehr vorgehalten und nicht zu seinem Nachteil verwertet werden durfen' (§ 49 Bundes-
zentralregistergesetz), waaruit Jescheck (a.w. 3e druk biz. 712-713) afleidt dat 'die Straf-
zumessung mittels ihrer enormen Spannweite nicht zu einer Gesammtabrechnung mit
dem Angeklagten fuhren weil es nicht Sache des Strafrechts sein kann, die ganze Lebens-
geschichte eines Menschen vor den Richterstuhl zu ziehen'. Of zulks ook betekent dat
naar Duits recht op de verjaarde feiten in het geheel geen acht kan worden geslagen binnen
het raam der strafrechtspleging, kan echter worden betwijfeld; in elk geval zijn Sch6nke-
Schr6der (a.w. Vorbemerkung 7, biz. 776) de tegenovergestelde opvatting toegedaan.

Maar ook al zou naar Duits recht een verjaard feit niet meer in de beoordeling van een
nieuw delict mogen worden betrokken, dan betekent zulks nog niet dat een dergelijke
regel zonder meer als een (ongeschreven) Nederlandse rechtsregel kan gelden. Daartegen
verzetten zich in elk geval strafbepalingen als art. 455 lid 4 Sr die in een hogere bestraffing
voorzien wanneer in het verleden een veroordeling is gevolgd voor soortgelijke feiten
die - indien zij tegelijk met de nieuwe zaak zouden worden berecht - verjaard zouden zijn.

Voorts kan niet worden uitgesloten - gelijk hierboven reeds is aangeduid - dat de
rechter tot de conclusie komt dat de oude feiten op enigerlei wijze van belang zijn, bijv. bij
de vaststelling van de strafmaat in het licht van de werking die hij in dat geval van de straf
verwacht. In dit verband kan worden verwezen naar de opvatting van Melai welke hij
heeft verwoord in zijn annotatie onder genoemd arrest, waar hij onder meer stelt: 'Als van
de rechter een denkoperatie wordt geeist van sociaal-klinische strekking zal hij (wat
daarvan verder ook zij) over de gegevens moeten beschikken om die opdracht zo goed
mogelijk uit te voeren. Daarbij zijn andere normatieve opvattingen in het geding dan bij
de vraag: hoe lang een veroordeling met medewerking van de justitiale organen aan de
betrokken verdachte in de samenleving mag worden nagehouden'.
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Wegens de verschillen in het procesrecht van de landen wier verjaringsstelsels
zijn onderzocht, is het niet wel doenlijk om een vergelijking van de voorgeschre-
ven dicta uit te voeren zonder in een nodeloze uitvoerigheid te vervallen. Wel kan
gesteld worden dat in bedoelde landen de verjaring in de vervolgingsfase leidt tot
een beslissing die vergelijkbaar is met onze niet-ontvankelijkverklaring. Hierna
komen we op dit aspect overigens nog terug bij de bespreking van de verschillen-
de opvattingen aangaande het karakter van de verjaring - materieel of formeel
recht? - in relatie tot het verbod van terugwerkende kracht van strafbepalingen.4

4. Zie blz. 264 e.v.
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C. Verbanden



HOOFDSTUK 10

Invloed van de materieel-rechtelijke con-
tekst

1. PLAATSING IN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT

1.1 Nederland

1.1.1  Wetsgeschiedenis

De verjaring der vervolging en der tenuitvoerlegging van de straf werd in  1830
opgenomen  in het Wetboek van Strafvordering  dat  in   1838 van kracht  zou
worden. Van bepaalde theoretische inzichten die aan deze keuze ten grondslag
lagen, blijkt echter niet. Men krijgt bij lezing van het historisch commentaar van
Voorduin op de Nederlandse wetboeken veeleer de indruk van het tegendeel.1
Wat was namelijk het geval?  In  1828  werd  aan de Tweede Kamer zowel  een
ontwerp-Wetboek van Strafrecht als een ontwerp-Wetboek van Strafvordering
aangeboden ter vervanging van respectievelijk de Code ptnal en de Code
d'instruction criminelle. Het eerste ontwerp nam de Regering echter terug toen
bleek dat de oppositie daartegen, met name van Zuidnederlandse zijde waar men
al veel langer vertrouwd was met het Franse wetboek en waar men niets voelde
voor de terugkeer naar een in hun ogen reactionair wetboek, te groot was om
aanneming daarvan te garanderen.2 In dit ontwerp was echter ook een regeling
met betrekking tot de verjaring opgenomen. Om nu te voorkomen dat de
verjaring nergens geregeld zou zijn - tot dan toe bevatte de Code d'instruction
criminelle haar, zodat bij de aanvaarding van een Wetboek van Strafvordering
zonder verjaringsregels de materie in de lucht zou hangen - kwam de Regering
met het voorstel om haar alsnog aan het ontwerp-Strafvordering toe te voegen:
de verjaring werd er als het ware aangeplakt (de laatste artikelen - 457 tot en met
465 - behandelen deze materie.) Bij Voorduin kunnen we tevens lezen dat bij de
voorbereiding van het ontwerp is opgemerkt dat de verjaring behoorde te
worden behandeld in het Wetboek van Strafrecht, omdat het tijdsverloop 'eene
daad in de maatschappij doet ophouden eene strafbare daad en misdrijf te zijn,
en dus een regt vestigt, en geenszins een fin de non recevoir'.3 Wat er met die
opmerking is gebeurd, valt niet meer te achterhalen; in ieder geval heeft zij er niet
aan in de weg gestaan dat de verjaring toch in het Wetboek van Strafvordering
werd opgenomen.

In  1881  is de overheveling van de verjaring naar het Wetboek van Strafrecht

1.  Voorduin: a.w. Deel 1, eerste stuk (1837) biz. 332 en deel I, tweede stuk ( 1838) biz. 276.
2. A.G. Bosch: a.w. biz. 35.
3.  Voorduin: a.w. deel VI blz. 17.
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met meer beraad gepaard gegaan. Reeds in de tweede vergadering van de
commissie-De Wal werd uitvoerig gesproken over de vraag of de verjaring in het
strafrecht dan wel in het strafprocesrecht thuis hoort.4 Binnen de commissie
leefden op dit punt drie opvattingen. Pols was van oordeel dat beide vormen van
de verjaring tot het gebied van het formele recht horen; zijn argumentatie komt
erop neer dat het bij de verjaring niet gaat om 'de vraag it,at of hoe gestraft moet
worden, maar alleen de vraag of de publieke actie uit het misdrijf ontstaan
regtens nog voor uitoefening vatbaar is. Ten onregte zoude men hier te niet gaan
van strafen peremtie van vervolging onderscheiden. Uitvoering van het vonnis is
in waarheid niets anders dan uitoefening of vervolging van den door den regter
toegewezen actie, en uitoefening der actie zoowel voor als na het vonnis, is
regtspleging, en behoort mitsdien tot het formeele regt'. De WaI was aanvanke-
lijk de mening toegedaan dat de verjaring der vervolging in het procesrecht
geregeld moest worden, aangezien zij behoort tot het gebied van de rechtsple-
ging; de verjaring van de tenuitvoerlegging der strafmoest z.i. echter - zunde een
kwestie van materieel strafrecht - worden opgenomen  in het Wetboek  van
Strafrecht, immers nu 'dat bepaalt wanneer gestraft zal worden, moet (het) ook
bepalen wanneer de straf ophoudt'.  Bij de stemming over dit vraagpunt ging hij
overigens mee met de opvatting van de resterende drie leden van de commissie,
die van oordeel waren dat beide varianten van de verjaring in het Wetboek van
Strafrecht moesten worden geregeld. Als argumenten voor dit standpunt voer-
den zij aan dat een splitsing van het onderwerp tussen twee wetboeken 'uit een
oogpunt van orde op zich zelf minder wenschelijk' was te meer nu geen enkel
principe daartoe dwong. De kern van hun betoog schuilt in de parallel die met het
privaatrecht werd getrokken, waar het tenietgaan van de actio ex iure privato in
het Burgerlijk Wetboek is geregeld. Naar hun oordeel moet 'het materitel
strafregt () leeren niet alleen of de publieke actie is ontstaan, maar ook ofzij nog
voortbestaat, of zij nog voor uitoefening vatbaar is. Alleen de wijze van uitoefe-
ning, niet het bestaan van het regt daartoe behoort tot het formele regt'.

Deze gedachtengang van de commissie-De Wal is bij de verdere gang van het
ontwerp-Wetboek niet onweersproken gebleven. Weliswaar stelde de Regerings,
in het voetspoor van de Staatscommissie, dat het materiele strafrecht het ant-
woord behoort te geven op de vraag of strafvervolging kan worden ingesteld,
zodathetnoodzakelijkerwijsook hettenietgaanendegevolgendaarvan behoortte
regelen, doch de Raad van State was hierdoor niet meteen overtuigd, aangezien
hij meende erop te moeten wijzen dat in titel VIII 'meerdere bepalingen voorko-
men, die geacht zouden kunnen worden meer eigenaardig in een Wetboek van
Strafvordering te zullen behooren'.6 De Regering wees deze vage klacht van de
hand: 'Zonder nadere ontwikkeling is het moeilijk in te zien, waarin het meer
eigenaardige zijne kenmerken vindt'. Voorts voerde zij aan dat ze de betreffende
Titel er nog eens op had nageslagen, maar daar was'geene bepaling in aangetrof-

4. Notulen, deel I biz. 6-7, zie ook A.G. Bosch: a.w. biz. 95-97.
5. H.J. Smidt, a.w.. decl I, blz. 118.
6. Idem biz. 44.
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fen, die tot het formele regt kan gebragt worden'.7 Kennelijk was de Raad van
State nogal vasthoudend, want bij de bespreking van Titel VIII kwam hij weer
met de griefdat daarin onderwerpen stonden die tot het procesrecht horen 8; deze
keer volstond de Regering met de verwijzing naar haar reactie op eerdervermelde
klacht van de Raad.  Bij de verdere behandeling van het ontwerp-Wetboek zijn
er geen opmerkingen meer gemaakt over de plaats van de verjaring in het
Wetboek van Strafrecht.

1.1.2 Opuattingen in de literatuur

De door de commissie-De Wal ontwikkelde, door de regering uitdrukkelijk
en - bij gebreke van aanwijzingen van het tegendeel - door het parlement stil-
zwijgend overgenomen, gedachtengang heeft  in de Nederlandse literatuur -
voor zover dit punt daarin aandacht heeft gekregen - in het algemeen instem-
ming gevonden.

1.2 Buitenland

Wat het buitenland betreft is de vervolgingsverjaring eveneens in het strafwet-
boek geregeld in West-Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. Ten aanzien van
West-Duitsland en Oostenrijk kan nog worden opgemerkt dat zulks het geval
was onder de oude wetgeving en is onder de gelding van de respectieve nieuwe
strafwetboeken die op  1 januari  1975 van kracht zijn geworden.

In Belgia en Frankrijk behoort de vervolgingsverjaring daarentegen tot het
procesrecht. In Belgie is zij opgenomen in de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering (art. 21 e.v.). De Franse vervolgingsverjaring was
ondergebracht in de Code d'instruction criminelle en sedert de invoering van de
Code de proddure ptnale is zij geregeld in de Inleidende Titel van dat wetboek
(art. 6 e.v.).

1.3 Plaatsing in het algemeen deel van het wetboek

De verjaringsvoorschriften zijn ondergebracht in het Algemeen Deel van het
Wetboek van Strafrecht. Het gevolg daarvan is dat op grond van artikel 91 van
dat wetboek afwijkingen van die algemene regels slechts bij wet in formele zin in

7. Ibidem.
8. Idem biz. 502.
9.  Ibidem. BU art. 70 Sr tenslotte (blz. 510) merkt de Raad van State op dat het wenselijk is beide
vormen van verjaring, dus zowel die van de vervolging als die van de straf, in *dn wetboek te
behandelen, hetzij in dat van strafrecht hetzij in dat van strafvordering. Aan dit verlangen was in het
ontwerp al tegemoet gekomen. Van een principiele voorkeur van de Raad voor het een of het ander
blijkt niet.
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het leven kunnen worden geroepen.1° Enige bevoegdheid op dit gebied komt
derhalve aan de lagere wetgever niet toe.

2. VERANDERING VAN WETGEVING,1

2.1 Inleiding

Ingevolge het bepaalde in art.  1 lid 2 Sr worden bij verandering van wetgeving nahet tijdstip waarop het feit is begaan, de voor de verdachte gunstigste bepalingen
toegepast. Deze regel heeft, zo neemt men algemeen aan, alleen betrekking op
veranderingen  in het strafrecht, het materiEle recht derhalve. 12

Voor het procesrecht heeft de HR de regel geformuleerd dat bij veranderingvan wettelijke bepalingen aangaande de vormen der rechtspleging de rechter in
het algemeen de wet moet toepassen zoals deze geldt ten tijde van zijn hande-
len.13

Deze jurisprudentie stemt overeen met de regel welke is neergelegd in art. 30 van de
Invoeringswet Strafrecht: 'Ter bepaling van de bevoegdheid van den rechter en de wijzevan rechtspleging, wordt uitsluitend de wetgeving toegepast in werking op het tijdstip
waarop rechtsingang werd verleend of, voor de eerste maal, rauwelijks voor de openbareterechtzitting gedagvaard'. 14

Toegepast op de verjaring doet dit de vraag rijzen ofde gunstigste bepaling moetworden toegepast danwel de nieuwe wet indien ten aanzien van de verjarings-
voorschriften wijzigingen in het leven worden geroepen. Anders gesteld: is de
verjaring een onderwerp van materieel recht of behoort zij tot het formele recht.

Zoals later nog zal blijken heeft dit vraagstuk in Nederland nooit veel pennenin beroering gebracht. Dit in tegenstelling tot bijv West-Duitsland waar de
terugwerkende kracht van verjaringswijzigingen aanleiding gaf tot de ontwikke-
ling van verschillende theorieen omtrent het karakter van de verjaring, gelijk op
biz. 38 al is aangeduid. In Frankrijk heeft zich een soortgelijke ontwikkeling
voorgedaan, al draaide het daar meer om de vraag welke consequenties de
regeling der verjaring in het procesrecht had.

Om het thans aan de orde zijnde probleem wat meer reliEf te geven lijkt het me

10. Uitvoeriger hierover: blz. 137 e.v. en blz. 188 e.v.
11. Zie voor een uitvoerige uiteenzetting over de verandering van wetgeving ten aanzien van de
verjaring de na gereedkoming van het manuscript verschenen Groningse dissertatie van G. Knigge:
Verandering van wetgeving; beschouwingen over de artikelen 4 A. B. en 1 Sr. Arnhem, 1984, biz. 358
e.v.

12.  Vgl. o.m. Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant  2 bij art.  1; Van Bemmelen-Van Hattum:
a.w. deel 1, blz. 80-81, 100, 554.
13. HR 29 november 1977 NJ 1978 nr. 239 nt ThWvV; HR 2 oktober 1979 NJ 1980 nr. 93; HR 2
maart  1982 DD 82.232.

Uitvoeriger beschouwingen over dit onderwerp geeft S.A.M. Stolwijk: Verandering van strafpro-
cesrecht, in: Bij deze stand van Zaken (Melai-bundel), Arnhem 1983. biz. 503-508.
14. H.J. Smidt: a.w. deel V blz. 450.
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derhalve dienstig om alvorens op de Nederlandse situatie in te gaan, iets meer te
zeggen over de opvattingen dienaangaande in het buitenland.

2.2 Buitenland

In West-Duits/andbestaan er kort gezegd drie theorieen aangaande het karakter
van de verjaring: 1. de materieelrechtelijke verjaringsleer, die de verjaring voor-
namelijk doet steunen op de afneming van de behoefte aan vergelding, verminde-
ring van de sub-sociale werking, de verandering van de dader, het lijden van de
dader ten gevolge van gewetenswroeging etc, 2. de procesrechtelijke theorie, die
de verklaring voornamelijk zoekt in de veroudering van het bewijsmateriaal, en
3. de gemengde leer, die een combinatie vormt van de onder 1 bedoelde mate-
rieelrechtelijke argumenten en het onder 2 vermelde processuele motief.

De richtingenstrijd die zich op dit punt in de Duitse literatuur en jurispruden-
tie heeft gemanifesteerd en ten dele nog manifesteert is door een aantal factoren
veroorzaakt c.q. verhevigd. Allereerst is er het verschil in uitkomst van de
procedure al naar gelang men de materieelrechtelijke danwel de procesrechtelij-
ke verjaringsleer toepast. In het eerste geval neemt men aan dat er sprake is van
een 'Strafaufhebungsgrund' die tot 'Freispruch' voert 15; in het tweede geval kan
gesproken worden van een 'Prozesshindernis' die 'Einstellung' (vergelijkbaar
met onze niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie) tot gevolg
heeft.16

Vervolgens moet gewezen worden op de verandering in de rechtspraak van het
Reichsgerichtshof in  1942 dat tot dan toe de materieelrechtelijke opvatting was
toegedaan, doch sedertdien - daarin later gevolgd  door het Bundesgerichts-
hof - de procesrechtelijke verjaringsleer hanteerde, in het bijzonder bij de oplos-
sing van vragen met betrekking tot de terugwerkende kracht van verandering
van verjaringsregels.

In navolging van deze jurisprudentie en in overeenstemming met de inmiddels
heersend geworden leer heeft de wetgever in het overgangsrecht bij de invoering
van het nieuwe Strafgesetzbuch  op   1  januari 1975 neergelegd  dat de nieuwe
verjaringsvoorschriften ook gelden voor de feiten die v66r de datum van inwer-
kingtreding zijn begaan. Dit is de hoofdregel. Zij kent echter enkele uitzonderin-
gen. Verreweg de belangrijkste is dat het oude recht moet worden toegepast,
indien de oude verjaringstermijnen korter mochten zijn dan de nieuwe.17 Verder
noemt men als uitzondering op de hoofdregel meestal het voorschrift dat stui-
tingshandelingen die voor 1 januari 1975 zijn verricht aan het toenmalige recht
getoetst moeten worden.18

De hoofdregel concordeert derhalve met de consequenties die de procesrechte-

15.  Vgl. E. Beling: Deutsches Reichsstrafprozessrecht, 1928 biz. 84; Zie voor het onderscheid tussen
een Strafaufhebungsgrund en een Prozesshindernis: E. Mezger; a.w. biz. 496, en Jescheck: a.w. biz.
416 en biz. 669.
16.  Vgl. het reeds genoemde werk van Binding
17.  § 309 EinfOhrungsgesetz zum StGB.
18.  Sch6nke-Schr6der: a.w  aant. 2 bij § 78.
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lijke verjaringsleer trekt, namelijk dat de nieuwe verjaringsvoorschriften moeten
worden toegepast aangezien zulks in overeenstemming is met de algemene regel
die het overgangsrecht bij procesrechtelijke wetswijzigingen beheerst.

De uitzondering daarop dat bij wijziging van de termijnen de voor de verdach-
te gunstigste termijn (namelijk de kortste) moet worden berekend, ademt echter
sterk de geest van het materieelrechtelijke overgangsrecht, zoals dat bij ons in art.
1 lid 2 Sr gestalte heeft gekregen.

1 De verklaring voor deze op het eerste gezicht wat tweeslachtige benadering
  van de verjaringsproblematiek in de Bondsrepubliek is gelegen in 1. het met ons

art.  1 lid 2 Sr vergelijkbare grondwettelijk verbod van art.  103 II Grundgesetz om' strafrechtelijke voorschriften, te weten de zgn. Strafbarkeitsvoraussetzungen,
die eerst na het begaan van het feit zijn tot stand gekomen of toen ten nadele van
de verdachte zijn gewuzigd, toe te passen, en 2. de opvatting dat het verbod van
terugwerkende kracht ook op de zgn. Prozessvoraussetzungen behoort te wor-
den toegepast, mits de desbetreffende veranderingen voortspruiten uit een gewij-
zigd inzicht van de wetgever met betrekking tot de strafwaardigheid of strafbe-
hoefte, hetgeen  ook bij de verjaring het geval zou kunnen zijn. 19

Deze laatste opvatting wordt echter niet algemeen gedeeld. Zo zijn er ook
schrijvers die weliswaar genoemd uitgangspunt onderschrijven, namelijk dat het
terugwerkingsverbod niet zonder meer afhankelijk kan worden gesteld van het
antwoord op de vraag ofhet om een materieelrechtelijk danwel een procesrechte-
lijk onderwerp gaat, doch verder van mening zijn dat dit verbod in een andere
sleutel moet worden geplaatst.2 0 Zij zijn van oordeel dat in het bijzonder de
strekking en het doel van het terugwerkingsverbod in aanmerking genomen
moeten worden. Dit berust huns inziens vooral op de overweging dat opgewekt
vertrouwen bescherming verdient en dat de mogelijkheid van strafrechtelijk
ingrijpen door de overheid berekenbaar moet zijn. In die visie hangt de beslissing
of aan verandering van wetgeving terugwerkende kracht moet worden ontzegd,
voornamelijk af van de mate waarin die wetgeving met genoemde belangen in
verband staat. Zo zullen voorschriften met betrekking tot de procesvoering of de
competentie zelden of nooit iets te maken hebben met opgewekt vertrouwen of
met de berekenbaarheid van het recht.

Naar het oordeel van deze schrijvers behoort ook de regeling van de verjaring
niet tot de onderwerpen die qua doel ofstrekking door het verbod van art. 103 II
Grundgesetz bestreken worden daar de verdachte niet erop mag vertrouwen,
althans geen rechtens te eerbiedigen vertrouwen mag koesteren dat de verjaring
na verloop van zekere tijd zal intreden. Aan dat vertrouwen staat in hun
opvatting namelijk steeds in de weg de mogelijkheid dat de (aflopende) verjaring
tijdig gestuit wordt, waarmee een nieuw verjaringstijdvak gaat lopen. De enkele
mogelijkheid dat de verjaring ten gevolge van een justititle handeling opnieuw
kan aanvangen zonder dat de verdachte daar ook maar iets aan kan doen, ja
zonder dat hij daarvan maar op de hoogte hoeft te zijn, sluit het gerechtvaardigd
zijn van het vertrouwen van de verdachte dat op zijn delict steeds de ten tijde van

19.   Jescheck:  a.w.  biz.  670 en de daar genoemde schrijvers.
20.  Schilnke-Schrdder: a.w. 18edruk, biz. 39 en dedaar vermeldeliteratuur.

266



het delict geldende verjaringsregels van toepassing zullen zijn, van meet af aan
Uit.

Communis opinio is echter dat een eenmaal voltooide verjaring niet meer door
wetswijziging achteraf ongedaan kan worden gemaakt.21

Bij deze stand van zaken, waaraan nog toegevoegd moet worden dat in de
rechtspraak steeds is aangenomen dat bij verandering van de verjaringsregels de
gewijzigde wet moet worden toegepast ook als de verdachte daardoor in een
ongunstiger positie komt te verkeren, is het niet verwonderlijk dat de discussies
in 1969 en 1979 over de wijziging van de verjaringsregeling teneinde te voorko-
men dat de gedurende het nationaal-socialistisch regiem gepleegde misdaden
niet meer vervolgd zouden kunnen worden, een ware choc des opinions hebben
veroorzaakt. De tegenstanders van het verbinden van terugwerkende kracht aan
deze wijzigingen hebben echter niet kunnen voorkomen dat de desbetreffende
voorstellen toen kracht van wet kregen. In 1969 betekende dit dat de toenmalige
§§ 66 en 67 aldus werden gewijzigd dat de verjaring van de vet'volging en straf-
executie terzake van het misdrijf van § 220a (volkerenmoord) werd uitgesloten.
alsmede dat de termijnen bij de overige delicten werden verlengd, meer in het
bijzonder dat de verjaringstermijn van 20 jaar bij feiten waarop levenslange
vrijheidsstraf is gesteld, hetgeen onder meer bij moord het geval is, werd veran-
derd in een termijn van 30 jaar. Tegelijkertijd werd bepaald dat deze nieuwe
regeling ook van toepassing was op voordien begane feiten, tenzij de verjaring
inmiddels haar beslag mocht hebben gekregen.

De facto betekende deze wetswijziging van 1969 voor de uitsluiting van de
verjaring bij volkerenmoord niet zo heel veel aangezien dit misdrijf eerst in 1955
in het Strafgesetzbuch is opgenomen en naar de heersende mening art.  103 II GG
eraan in de weg staat de betreffende strafbepaling toepasselijk te achten op de tot
en met 1945 gepleegde nationaal-socialistische terreurdaden. Voor de feiten die
onder het Hitler-regiem ook al strafbaar waren naar commuun strafrecht be-
werkstelligde deze wetswijziging een verlenging van de verjaringstermijn, het-
geen vooral van belang was voor die delicten die met levenslange vrijheidsstraf
waren bedreigd, aangezien bij het Berechnungsgesetz van 1965 was bepaald dat
de verjaring van deze feiten gedurende de periode van 8 mei 1945 tot en met 31
december 1949 geschorst was. Het gevolg van genoemde wetswijziging was dan
ook dat de verjaring van de zwaarste destijds begane delicten - afhankelijk van
het tijdstip waarop zij werden gepleegd - werd verschoven naar de periode na
1969 en dat zij uiterlijk 31 december 1979 voltooid zou zijn, aangenomen dat er
geen stuiting had plaatsgevonden. 22

Met het naderbij komen van deze datum gingen er wederom stemmen op om
dit door velen niet gewenste effect ongedaan te maken en wederom ontspon zich
een verhit debat tussen degenen die op dogmatische gronden tegen een verlen-
ging van de verjaring met daaraan gekoppeld de terugwerkende kracht waren en
degenen die een zo strikte werking van het verbod van terugwerking afwezen.
Ook dit keer behaalden laatstgenoemde de overwinning, hetgeen erin resulteerde

21.   De zgn. grosse Rikkwirkung.
22.  Zie voor een en ander Leipziger Kommentar: a.w. aant.  1-3  bij § 66; Jescheck: a.w.  blz. 670.
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dat in 1979 ook moord (§ 211) van verjaring werd uitgesloten, onder bepaling dat
zulks ook geldt ten aanzien van daden die tevoren zijn begaan mits zij inmiddels
niet verjaard zijn.23

De invloed die de Duitse wetgeving, rechtspraak en doctrine op het nieuwe
Oostenrijkse wetboek hebben gehad, heeft er op het terrein van de verjaring niet
toe geleid dat beide stelsels qua grondslag en karakter op 66n lijn zitten. Zo kent
de heersende leer in de BRD aan de verjaring het karakter van een 'Prozesshin-
dernis' toe, terwijl naar Oostenrijks recht de verjaring een 'Strafaufhebungs-
grund' vormt (het opschrift boven § 57 luidt dan ook 'Verjahrung der Strafbar-
keit').24

Het effect ervan  is  dat 'die Strafbarkeit erlischt'  (§ 57  lid 2), waardoor  de
oplegging van straffen Bn 'vorbeugenden Massnahmen' onmogelijk wordt.

De materieelrechtelijke verjaringsleer die aan dit stelsel ten grondslag ligt en
waardoor de strafbaarheid van een feit na verloop van tijd vervalt, leidt er tevens
toe dat bij verandering in wetgeving de voor de verdachte gunstigste verjaringsre-
gel moet worden toegepast; deswege is hier § 61 van toepassing: 'Die Strafgesetze
sind auf Taten anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten begangen worden sind.
Auf fruher begangene Taten sind sie dann anzuwenden, wenn die Gesetze, die
zur Zeit der Tat gegolten haben, fur den Tater in ihrer Gesamtauswirkung nicht
gOnstiger waren'. Onder de hier bedoelde 'Gesamtauswirkung' is mede begrepen
de situatie dat door wijziging van de verjaringsregels de verdachte in vergelijking
met de oude wet  in een gunstiger positie is komen te verkeren. 2 S

In de Franse jurisprudentie zijn ofworden een viertal opvattingen gehuldigd met
betrekking tot de terugwerkende kracht van wettelijke voorschriften op het
terrein van de verjaring.

De eerste zegt dat in zulk een geval de oude wet van toepassing is. Zij doet
daarvoor een beroep op art. 2281 van de Code civil (vgl. ons art. 2030 BW). Deze
mening wordt tegenwoordig niet meer aangehangen omdat zu te weinig oog
heeft voor de eigen aard van het strafrecht in het algemeen en de ratio van de
strafrechtelijke verjaring in het bijzonder. 26

De tweede kan worden aangeduid als de leer van de proportionele toereke-
ning. Zij komt erop neer dat bij verandering van wetgeving de verjaringstermijn
moet worden berekend aan de hand van de regels die de oude En de nieuwe wet
daaromtrent behelzen, zulks in verhouding tot de tijd die inmiddels is verstreken.
Is bijv. driekwart van de verjaringstermijn volgens de oude wet verstreken v66r
het van kracht worden van de nieuwe wet, dan is voor voltooiing van de verjaring
vereist dat 66nkwart van de nieuwe verjaringstermijn is verlopen. Bij deze
methode werd er derhalve een brug geslagen tussen de leer dat altijd de oude wet

23.   Schonke-Schr6der: a.w. aant.  1  bij § 78. Een uitvoerige behandeling van de wetten ter opheffing
c.q. verlenging van de verjaring ter zake van de onder het Naziregiem gepleegde misdrijven is te
vinden in: L6we-Rosenberg: a.w. 23e druk,  1976, Band I, Inleiding Hoofdstuk  12 nr.  79 e.v
24.  Foregger-Serini: a.w. biz. 116. Wiener Kommentar: a.w. Vorbemerkung  1  ad § 57.
25. Wiener Kommentar: a.w. aant. 11 bij §61.
26. Vgl. Van Hoorebeke: a.w. biz. 180.
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moet worden toegepast en de leer dat de nieuwe wet toepassing behoort te
vinden. Dit systeem is in het begin van de 19e eeuw door de Cour de Cassation
gevolgd, doch daarna afgezworen onder invloed van art. 6 van het decreet van 23
juli 1810, uitgevaardigd bij de invoering van de Code panal.27

Ingevolge deze bepaling diende in beginsel de wet te worden toegepast die ten
tijde van het delictvan kracht was; een uitzondering was echter gemaakt voor het
geval dat'la nature de la peine' volgens de nieuwe Code 'moins forte' was, want
dan moest de nieuwe Code worden toegepast.

In het voetspoor van deze bepaling ontwikkelde zich de derde - door de Cour
de Cassation direct overgenomen - opvatting dat ook op het terrein van de
verjaring de voor de verdachte gunstigste bepaling behoorde te worden gebezigd.
Zo overwoog het college reeds in  1812 dat de 'cours et tribunaux doivent faire
jouir les prdvenus du btnufice de la prescription Btablie par la loi, toutes les fois
que le crime ou le ddlit A eux imputt se trouve prescrit, soit d'aprds la nouvelle loi,
soit d'aprds la loi existant A 1'6poque ob il a 6tt commis, d'aprds la nouvelle loi du
temps 06 le jugement est rendu, et qu'ils doivent appliquer A l'action publique
celle des deux lois qui est la plus favorable au p*venu, par suite de la rdgle ttablie
par l'art.  6 du dacret du 23 juillet 1810'.28

In de jaren '20 van deze eeuw ging de Cour de Cassation echter wederom tot
een andere opvatting over. Deze mening - de vierde in dit overzicht - gaat ervan
uit dat bij verandering van verjaringswetgeving de nieuwe bepalingen moeten
worden toegepast. Deze jurisprudentie wordt gesteund door degenen die vinden
dat de verjaring hoort tot het procesrecht en dienvolgens de hoofdregel bij
verandering van formeel recht dient te volgen.29

In de literatuur zijn de meningen echter nog steeds sterk verdeeld tussen de
derde en vierde leer.3o De aanhangers van de laatste (toepassing van de nieuwe
wet) kunnen daarbij wijzen op de omstandigheid dat de verjaring in Frankrijk is
geregeld in het procesrecht, te weten achtereenvolgens in de Code d'instruction
criminelle en de Code de proctdure ptnale, en dat daarom alleen al art. 6 van
meergenoemd decreet van  1810 niet toepasselijk kan zijn, aangezien dat decreet
en die specifieke bepaling alleen voorschriften inhouden ten aanzien van a. de
overgang van de oude Code naar de nieuwe Code ptnal en derhalve op een
bepaald ogenblik zijn'uitgewerkt' en in elk geval geen algemene rechtsbeginselen
bevatten, en b. - belangrijker nog - alleen aanwijzingen bevatten voor de hante-
ring van het overgangsrecht van de Code plnal,het materiBle recht derhalve, en
dus geen oplossing geven voor overgangsperikelen bij verandering van de verja-
ringsregels die in het procesrechtelijk wetboek staan.

De aanhangers van de derde opvatting (toepassing van de gunstigste bepaling)
beroepen zich op andere argumenten ter staving van hun standpunt. Zo wijzen
zij er op dat de verjaring weliswaar in de Code de proctdure pdnale is geregeld,

27.  Brun de Villeret: a.w. nr. 100.
28. Weergegeven door Moazzami: a.w. blz. 123.
29.  O.a. Thiry: Coursdedroitcriminel, Luik 1909, blz. 24; Villey: Prtcisd'uncoursdedroitcriminel,
1906, nr. 56. Zie ook Garraud: Prlcis de droit criminel, Parijs 1918, biz. 114.
30.   R. Vouin-J. L6aut6: Droit pdnal et proddure ptnale, Parijs  1969, biz.  24-25; zie in verband met
het navolgende ook Moazzami: a.w. biz. 123 e.v.
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doch dat zij alleen verklaard kan worden door middel van factoren die aan het
materiBle recht zijn ontleend, in het bijzonder de overweging dat het tijdsverloopzich op den duur verzet tegen een zinvolle bestraffing. Uitgaande van de nauwe
band tussen de verjaring en het materiBle strafrecht, te weten de beginselen
waarop dit steunt, menen zij dat bij wijziging van de verjaringsregels ook dehoofdregel van het materiele overgangsrecht moet worden toegepast, namelijk
toepassing van de gunstigste bepaling.

In dit verband wijzen zij er voorts op dat deze relatie zich vooral manifesteert
wanneer het gaat om wijzigingen van strafbepalingen of sancties die ertoe leiden
dat het oorspronkelijke feit niet of minder strafwaardig wordt geacht. In het
verlengde daarvan ligt de opvatting dat wanneer de wetgever van oordeel is dat
de verjaringsregels verzacht behoren te worden, deze verzachting moet worden
toegepast in alle strafzaken waarin nog geen eindbeslissing is gevallen. Immers,
als de wetgever vindt dat de behoefte aan repressie van bepaald gedrag niet meer
of niet meer in zo sterke mate aanwezig is als voordien blijkens de wettelijke
bepalingen het geval was, dan dient dit oordeel in alle aanhangige strafzaken
door te werken. Dit is niet alleen een kwestie van logica, maar ook van doelma-
tigheid en bovenal van rechtvaardigheid.

Op grond hiervan menen de aanhangers van de hier aan de orde zijnde
opvatting dan ook dat bij verandering van de verjaringsvoorschriften de voor de
verdachte gunstigste bepalingen moeten worden toegepast.

2.3 Nederland

2.3.1 Wetsgeschiedenis

Onder het regiem  van het Wetboek van Strafvordering  van 1838 vormde  het
overgangsrecht bij wijziging van de verjaringsregels geen probleem, daar dat
wetboek zelf een regeling dienaangaande bevatte. Art. 465 bepaalde namelijk:
'De verjaring welke haren aanvang heeft genomen v66r het tijdstip van de
invoering van dit Wetboek, zal volgens de oude wetten berekend worden. Indien
echter de tijd van verjaring volgens het tegenwoordig Wetboek korter mogt zijn,
zal de verjaring, daarbij voorgeschreven, worden gevolgd'.

Een overgangsbepaling kwam ook al voor in het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk
Holland van  1809, te weten in art. 390 dat luidde: 'De onderscheiden tijden van verjaring,
bij dit hoofdstuk vastgesteld, zullen ook toepasselijk zijn op misdaden en overtredingen,
v66r het invoeren van dit wetboek bedreven, en volgens vorige wetten nog niet verjaard
zijnde', welk voorschrift werd overgenomen in het ontwerp-Crimineel Wetboek van  1815
(art. 130). Bij de behandeling van dit ontwerp door de Raad van State rees de vraag of
zulks weI juist was. De tegenstanders van deze bepaling wezen daarbij op de regel dat
wetten geen terugwerkende kracht hebben; dat de verjaring in het civiele recht (vgl. art.
2030 BW) wordt berekend aan de hand van de wet waaronder zij is aangevangen; dat de
verjaring een verkregen recht is, waarop door de nieuwe wet geen inbreuk mag worden
gemaakt, vooral niet doorde verjaringstermijn te verlengen. De voorstanders van bedoeld
voorschrift beschouwen de verjaring niet als een recht waarop men beroep zou kunnen
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doen, maar als een vorm van gratie, ingesteld niet in het belang van de misdadiger maar in
het belang van de maatschappij; die maatschappij zou het huns inziens ook in haar macht
moeten hebben om de verjaring zo uit te breiden of te beperken als zij voor haar eigen
veiligheid oorbaar acht. De Raad van State verenigde zich ten slotte met dit laatste
gevoelen. (Zie voor een en ander: Voorduin, a.w., deel VII biz. 730 e.v.)

Er dient op te worden gewezen dat de bezwaren van de tegenstanders en met name het
bezwaar dat de verdachte niet de dupe mag worden van een na het plegen van het feit in het
leven geroepen ongunstiger verjaringsregeling, in art. 465 van het Wetboek van Strafvor-
dering van  1838 zijn ondervangen.

Art. 465 van het wetboek van 1838 stamde op zijn beurt rechtstreeks af van het in
1828 ingediende ontwerp dat uiteindelijk heeft geleid tot de Wet op de Overgang
van 16 mei 1829 Stb. 29. In dat wetsontwerp kwam een bepaling, te weten art. 26,
voor die gelijk was aan het latere art. 465, met dien verstande echter dat daarin
werd gesproken over de 'verjaringen, die v66r de invoering van het wetboek van
strafregt hebben beginnen te loopen, worden volgens de oude wetten geregeld'
etc. Hierboven hebben we echter gezien dat dit ontwerp-Wetboek van Strafrecht,
dat ook de verjaring regelde, de eindstreep niet heeft bereikt en dat de verjarings-
regels daaruit zijn getild om naar het Wetboek van Strafvordering te worden
overgebracht. Bij de bespreking van dit ontwerp-overgangswet werd daaruit de
consequentie getrokken dat genoemd art. 26 in elk geval redactioneel diende te
worden aangepast aan de gewijzigde situatie. Uiteindelijk gaf men echter de
voorkeur aan de overheveling van art. 26 naar de verjaringstitel in het Wetboek
van Strafvordering, omdat men strikt genomen anders de inmiddels aangeno-
men transitoire bepaling voor de civiele verjaring (art. 2030 BW) weer naar de
overgangswet zou moeten overbrengen. De regering merkte over de overgangs-
bepalingen van de civiele en de strafrechtelijke verjaring dan ook op: 'Hoezeer
welligt beide artikelen in de transitoire wet hadden kunnen worden overgebragt,
zoo heeft men het veiliger beschouwd, om, op het voetspoor van het tegenwoor-
dig wetboek, die verordening, als tot het geheel stelsel der verjaring behoorende,
daarvan niet af te scheiden'.31

Wij zien hier derhalve het verschijnsel dat de wetgever het overgangsrecht
ingeval van wijziging van de verjaringsvoorschriften - welk overgangsrecht
sterk de geest ademt van het voorschrift dat in het tegenwoordige art. 1 lid 2 Sr is
neergelegd - aanvankelijk heeft ontworpen voor een systeem waarin de verja-
ring in het Wetboek van Strafrecht was geregeld, doch ditzelfde overgangsrecht
van toepassing heeft verklaard toen bleek dat de verjaring in het Wetboek van
Strafvordering zou worden ondergebracht. Nergens blijkt dat deze gewijzigde
plaatsing van de verjaring enige invloed heeft gehad op de opvatting dat bij
verandering van wetgeving de gunstigste verjaringstermunen zouden moeten
worden toegepast. In elk geval is nimmer de vraag aan de orde geweest of de
plaatsing in het Wetboek van Strafvordering er niet toe zou dienen te leiden dat
dan ook bij de verjaring het procesrechtelijke overgangsrecht van toepassing zou

31. Uitvoeriger over de hier weergegeven gang van zaken: Voorduin, a.w. Deel I. Tweede stuk
(1838),biz. 274-279.
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behoren te zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat men zich van dit probleemin het geheel niet bewust is geweest.
In de jurisprudentie naar aanleiding van het wetboek van 1838 is dit vraagstuk

evenmin aan de orde geweest. Dit blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk uit een kort
na het van kracht worden van dat wetboek gewezen arrest van de HR inzake art.
465 Sv waarin werd beslist 'dat deze bepaling in favorem rei is, zodat bij wijziging
van wetgeving die gevolgen heeft voor de verjaringsregeling aan de verdachte het
benificium van de verkorte praescriptie moet worden toegekend'.32

Deze door art. 465 Sv geschapen duidelijkheid dreigde echter verloren te gaan
bij de vaststelling  van het Wetboek van Strafrecht  in   1881.   Toen  werd  de
verjaring naar dat wetboek overgebracht zonder haar evenwel te voorzien van
voorschriften terzake van het transitoire verjaringsrecht. Er zijn echter een
aantal aanknopingspunten voor de opvatting dat de wetgever toen niet heeft
willen breken met het bestaande systeem, ook al bevat het wetboek dienaangaan-
de geen uitdrukkelijke regeling meer.

Allereerst kan worden verwezen naar de hierboven reeds gememoreerde
discussie tussen de Raad van State en de minister over de plaatsing van de
verjaring in het Wetboek van Strafrecht in plaats van het Wetboek van Strafvor-
dering. Een van de argumenten waarmee de minister de opvatting van de Raaddat bepaalde onderdelen van de voorgestelde Titel VIII (over het verval van het
recht van strafvordering en van de straf) tot het formele recht zouden behoren en
derhalve niet in het nieuwe strafwetboek thuis hoorden, bestreed was dat opgrond van het nieuwe art. 1 lid 2 het transitoire recht ook op de verjaring van
toepassing zou zijn.33 In die visie was een aparte bepaling als art. 465 Sv niet
nodig, omdat in het voorgestelde systeem de functie van dat artikel zou worden
overgenomen door de algemene regel van art.  1 lid 2 Sr.

Het vraagstuk van de terugwerkende kracht van de nieuwe verjaringsbepalin-
gen kwam opnieuw aan de orde bij de vaststelling van de Invoeringswet bij het
nieuwe wetboek. Bij verschillende gelegenheden sprak de regering daarbij als
haar oordeel uit dat ook op de verjaring het voorschrift van art. 1 lid 2 Sr van
toepassing zou zijn. Dit leidde ertoe dat het kamerlid Kist34, die over dit
onderwerp vragen had gesteld, kon concluderen dat'ook voor verjaring de meest
gunstige bepalingen gelden. Ik neem dit aan als eene authentieke interpretatie'.35

Tenslotte kan in dit verband nog worden gewezen op de toelichting van de
regering bij de Wet houdende wijzigingen van het (toenmalige) Wetboek van
Strafvordering in verband met de invoering van het nieuwe Wetboek van
Strafrecht. Daar herhaalde zij nog eens dat bij wijziging van de verjaringsregels
art.  1 lid 2 Sr van toepassing is. 36

32.  HR 17 september 1839 W. 44 en 47.
33. H.J. Smidt: a.w. deel I blz. 45.
34.  Hij was tevens voorzitter van de commissie van rapporteurs van de Tweede Kamer
35.  H.J. Smidt: a.w. deel V biz. 458; zie ook blz. 461.
36.  Zulks kwam aan de orde bij het (niet aangenomen) voorstel om art. 464 van het Wetboek vanStrafvordering  van 1838. houdende het voorschrift omtrent de ambtshalve toepassing   van   deveoaringsregels, te schrappen 'omdat het daar bepaalde vanzelf volgt'  uit het nieuwe strafwetboek.Dit voorschrift bleef behouden  (tot de invoering  van het wetboek  van  1921)  in  art.  419.  Zie  E.A.Smidt: a.w. deel II biz. 219.
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2.3.2 Opuattingen in de literatuur

In het licht van hetgeen art. 465 van het Wetboek van Strafvordering van  1838
bepaalde en hetgeen uit de wetsgeschiedenis van het Wetboek van Strafrecht
naar voren komt, wekt het geen verwondering dat de meeste schrijvers zich op
het standpunt stellen dat de vervolgingsverjaring tot het materiEle recht behoort
en dat bij verandering van wetgeving de voor de verdachte gunstigste bepalingen
moeten worden toegepast.37

Als ik het goed zie, denken alleen Pompe en Remmelink daar anders over.
Pompe38 beargumenteert zijn opvatting aldus dat het hier gaat om bepalingen
ten aanzien van de vervolgbaarheid die louter gericht zijn tot de ambtenaren die
hun ambt overeenkomstig deze bepalingen hebben uit te oefenen, zodat van
terugwerkende kracht van de nieuwe wet geen sprake kan zijn. In zijn visie komt
alleen de nieuwe wet voor toepassing in aanmerking en wel op grond van art. 4
AB (De wet verbindt alleen voor het toekomende en heeft geene terugwerkende
kracht).

Ook Remmelink39 stelt zich op het standpunt dat vervolgingsvraagstukken,
waaronder de verjaring, niet onder art. 1 lid 2 Sr vallen, daar dit voorschrift
alleen betrekking heeft op de 'strafbaarheid' van het feit en niet op de 'vervolg-
baarheid'. Anders dan Pompe acht hij in geval van wetswijziging die gevolgen
heeft op het terrein van de vervolging, in beginsel de oude wet van toepassing,
omdat de aard van de materie dat meebrengt.

Beiden beroepen zich voor hun opvatting dat de vervolgbaarheid - en derhal-
ve ook verjaringskwesties - niet door art.  1 lid 2 Sr worden bestreken op HR 18
mei 1942 NJ 1942 nr. 611.

In dit arrest ging het om het volgende. Bij de Verordening van de Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandse gebied van 6 januari 1941 betreffende de uitoefening van het recht
van abolitie en van gratie werd - kort gezegd - onder meer het instituut van de voorwaar-
delijke veroordeling opgeheven. Na de inwerkingtreding van die verordening rees de
vraag ofdaardoor ook de last tot tenuitvoerlegging van voordien opgelegde voorwaarde-
lijke straffen onmogelijk was geworden. De politierechter te Rotterdam, met dit probleem
geconfronteerd, verklaarde de officier van justitie niet-ontvankelijk in zijn vordering tot
tenuitvoerlegging. Nu had de HR al eerder uitgemaakt dat een dergelijke beslissing
onjuist was, omdat uit de strekking van de verordening viel af te leiden dat zij de
tenuitvoerlegging van vroegere voorwaardelijk straffen onverlet liet. (HR 16 juni 1941  NJ
1941  nr.  676). De politierechter, die kennelijk met die beslissing bekend  was - zijn
uitspraak is van 19 december  1941  - ging derhalve in tegen de opvatting van de HR.  Hij
beriep zich daarvoor op 'de strekking van het bepaalde bij art. 1 lid 2 Sr', hetgeen
impliceerde dat ook de mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van voorwaardelijk straffen

37   De Bosch Kemper: a.w. biz. 629; De Pinto: a.w. blz. 691; Gewin: a.w. biz. 320, Van Hamel-Van
Dijck: a.w. blz. 134; Simons-Pompe: a.w. deel I blz. 103; Vos: a.w. biz. 59; Noyon: a.w. aant. 3 bij art.
1; W. Zevenbergen: Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, deel 1, Groningen-Den Haag 1924,
blz. 466; Noyon-Langemeijer: a.w. 5een 6e druk, aant. 3 bij art.  1, Van Bemmelen-Van Hattum: a.w.
deel I blz. 91; Ruter: a.w. blz. 56-57.
38. Handboek, blz. 61.
39. Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. biz 393.
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te vorderen - zijnde de voor de veroordeelde meest gunstige regeling - als afgeschaft
moest worden beschouwd. Op het door de PG bij de HR in het belang der wet ingestelde
cassatieberoep besliste de HR in gelijke zin als hij al eerder had gedaan. Op het beroep van
de politierechter op art. 1 lid 2 Sr antwoordde de HR dat dit niet opging 'aangezien
genoemd artikel alleen betrekking heeft op de beantwoording van de vraag ofhet bewezen
verklaarde feit strafbaar is en zoo ja, op grond van welke strafbepaling strafmoet worden
opgelegd en geenszins op de last tot tenuitvoerlegging van een reeds door den Rechter
gewezen vonnis, houdende eene voorwaardelijke veroordeeling'.

Alsik het goed zie, lezen Pompeen Remmelink in deze uitspraak van de HR meer
dan door de Raad is gezegd. Het arrest heeft immers betrekking op de vraag of
art.  1 lid 2 Sr ook betrokken kan worden op een wetswijziging die na een uonnis
van kracht is geworden en die voor de veroordeelde gunstiger is. Het is duidelijk
dat in zulk een geval art.  1 lid 2 Sr niet rechtstreeks kan worden toegepast, reeds
omdat deze bepaling spreekt over de voor de verdachte gunstigste bepalingen. Ofdeze regel ook op veroordeelden kan worden toegepast is een geheel andere
vraag die door art.  1  lid 2 Sr zelf niet wordt beantwoord. Het verbaast dan ook
niet dat de Rotterdamse politierechter in zijn beschikking geen beroep doet op
art. 11id 2 Sr zelf, maar op de strekking van die bepaling. Tegen deze achtergrond
gaat het m.i. te ver om op de bewoordingen van de HR dat art. 1 lid 2 Sr'alleen
betrekking heeft op de beantwoording van de vraag of het bewezen verklaarde
feit strafbaar is en zoo ja, op grond van welke strafbepaling straf moet worden
opgelegd', de a contrario-redenering te bouwen dat volgens de HR dat artikel
dus geen betrekking heeft op de vervolgbaarheid en meer in het bijzonder de
vervolgingsverjaring.

2.3.2 Oplossing in de praktijk

In het algemeen behoort het overgangsrecht tot de moeilijkste onderwerpen van
de rechtswetenschap, zodat terecht eens is gezegd dat van deze materie'het hoofd
van de ervarenste regtsgeleerden duizelt'.40 Op het eerste gezicht is de toestand
op het terrein van het strafrecht (in ruime zin) niet zo alarmerend als bij andere
rechtsgebieden41, omdat de strafwet en de jurisprudentie enige belangrijke
hoofdregels bevatten.

Zo behelst art. 1 Sr twee ter zake gewichtige voorschriften:
a. het verbod van terugwerkende kracht bij de strafbaarstelling van bepaald
gedrag (lid 1), en
b. de regel dat bij verandering van wetgeving na het tijdstip waarop het feit is
begaan, de voor de verdachte gunstigste bepalingen moeten worden toegepast
(lid 2). In de laatste bepaling ligt derhalve besloten dat de nieuwe wet wel
terugwerkende kracht heeft indien zij gunstiger is en tevens dat de oude wet
wordt geeerbiedigd als deze voor de verdachte gunstiger is.

40. Uitspraak van Tammo Sypkes gedaan bij de behandeling van het ontwerp-Transitoire Wet-
1829. Geciteerd door B.C. de Die: Overgangsrecht - een herwaardering na vijftig jaar, in: RM
Themis  1979,  biz.  253.
41. Zie bijvoorbeeld: J. Leijten: Overgangsrecht, in: NJB  1972, biz.  390.
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Op het gebied van het strafprocesrecht geldt de regel dat beslissend is de wet
die gold ten tijde van het handelen van de justitiale autoriteit op welk handelen
die wet betrekking heeft.

Wanneer we dit stelsel van overgangsregels toepassen op wetten die de verja-
ring wijzigen, komt de zaak echter gecompliceerder te liggen. Dit wordt veroor-
zaakt door het feit dat bij de verjaring andere belangen in het spel zijn dan bij art.
1 lid 2 Sr: bij de verjaring staat het algemeen belang veel meer voorop, terwijl art.
1 lid 2 primair opkomt voor het belang van de verdachte. Dit laatste treedt
duidelijk aan de dag wanneer we verband leggen tussen art. 1 lid 2 en de
strafrechtstheorieEn. Een enkel voorbeeld om dit te illustreren: als men uitgaat
van een absolute strafrechtstheorie is er geen enkele reden om de voor de
verdachte gunstigste bepaling toe te passen; immers datgene wat onder de oude
wet is misdaan behoort als inbreuk op die wet te worden bestraft; een gewijzigd
oor(teel van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van het betreffende feit is
vanuit deze gezichtshoek irrelevant. Ook vanuit de optiek van de preventie-
theorieEn lijkt een bepaling als art.  1  lid 2 Sr minder goed verdedigbaar omdat bij
de strafbaarstelling en de bestraffing niet het belang van de verdachte op de
voorgrond staat dat het meest gebaat is met de toepassing van de voor hem
gunstigste bepaling, maar het belang van de maatschappij dat - naar we mogen
aannemen - in de nieuwe wet, ook al is die strenger dan de oude, het best
gewaarborgd is.

Bij de beantwoording van de vraag ofwijzigingen van de verjaringsvoorschri f-
ten geregeerd worden door de bepaling van art.  1  lid 2 Sr dat de voor de verdachte
gunstigste regel moet worden toegepast, dient voorop te worden gesteld dat op
grond van n.m.m. sterke wetshistorische argumenten die vraag bevestigend zou
dienen te worden beantwoord.

In de praktijk blijkt dit vraagstuk echter nauwelijks een rol te spelen, noch
wanneer het om wetten gaat die rechtstreeks de verjaringsvoorschriften betreffen
noch ten aanzien van wetten die op een verkapte wijze van invloed zijn op de
verjaring.

Het enige gepubliceerde geval dat betrekking heeft op de eerste categorie van wetgeving,
betreft het vonnis van de Kantonrechter te Bergen op Zoom van 7 augustus 1936 NJ  1937
nr.  168 die na wijziging van de verjaringstermijn bij overtredingen van 66n in twee jaar
tengevolge  van de Bezuinigingswet   1935,  op de onder het regiem   van  de  oude  wet

gepleegde overtreding de verjaringstermijn van die oude wet, zijnde een jaar, toepaste,
zulks op grond van art. 1 lid 2 Sr.

Een en ander vindt waarschijnlijk zijn verklaring in de omstandigheid dat er
sedert 1886 nauwelijks wetten zijn ingevoerd die louter en alleen de verjaring
raken en dat die weinige wetten - bijv. die van  1971 tot ophefling van de verjaring
bij oorlogsmisdrijven - in de regel een duidelijke aanwijzing bevatten ten aan-
zien van de eventuele terugwerkende kracht ervan.

Tot praktische problemen zouden voornamelijk die wetten aanleiding kunnen
geven waarin een overgangsrechtelijk probleem met betrekking tot de verjaring
als het ware 'verstopt' is zonder dat de wetgever dit in de gaten heeft gehad.

275



Daarbij moet vooral gedacht worden aan wetten waarbij feiten van overtredin-
gen tot misdrijven worden gemaakt of andersom en wetten waarbij het straf-
maximum anderszins wordt gewijzigd, hetgeen verandering van de verjaringster-
mijn tot gevolg heeft c.q. kan hebben.

Toch leveren dergelijke wetten bij de beantwoording van de vraag welke
verjaringstermijn in casu moet worden genomen, nauwelijks moeilijkheden op,
aangezien - in wezen processuele - vraagstukken rondom de bevoegdheid van
de rechter en de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie dienen te worden
opgelost tegen de achtergrond van de op het geval betrekking hebbende strafbe-
paling. Welke strafbepaling in het voorliggende geval van toepassing is wordt bij
WUziging van wetgeving weer bepaald door art. 1 lid 2 Sr, namelijk de voor de
verdachte meest gunstige. De facto worden uit wetswijzigingen die betrekking
hebben op de hoogte van de straf, voortvloeiende verjaringsperikelen derhalve
opgelost via art. 1 lid 2 Sr.

Ter  adstructie moge worden verwezen  naar  HR   15  mei   1973  NJ   1973  nr.  379.  Aan
verdachte was onder meer telastegelegd  dat  hij  op 2 maart  1970  en  op 17 april  1970  een
vuurwapen voorhanden had gehad. Ten tijde van het plegen daarvan werden deze feiten
door de Vuurwapenwet 1919 als overtredingen aangemerkt. Bij de op 1 juli 1970 in
werking getreden  wet  van  24 juni  1970 Stb.  284  werd het voorhanden hebben  van  een
vuurwapen echter als misdrijfstrafbaar gesteld met een maximum-strafvan drie maanden
gevangenisstraf. Voor de verjaringstermijnen betekende dit dat dergelijke feiten in plaats
van na twee jaar voortaan pas na zes jaar zouden verjaren.  Door deze wetswijziging was
tevens de competentie verlegd van de kantonrechter naar de rechtbank.

Ter zake van de genoemde feiten stond verdachte voor het eerst terecht op 12 september
1972 en wel voor de rechtbank toen derhalve de nieuwe wet al ruim twee jaar van kracht
was. Tegen het veroordelend vonnis van de rechtbank, die - conform art.  1 lid 2 Sr - de
oude wet had toegepast stond geen hoger beroep open omdat i.c. overtredingen waren
berecht. Wel stond cassatieberoep open, welk rechtsmiddel ook werd aangewend en
waarbij twee middelen werden ingediend, respectievelijk inhoudend dat dcor deze gang
van zaken aan de verdachte een instantie was onthouden En dat de feiten ren tijde van de
behandeling door de rechtbank waren verjaard. De HR gaf naar aanleiding daarvan te
kennen dat na de wijzigingswet van  1970 op de onderhavige feiten de voor de verdachte
gunstigste bepaling van toepassing bleef, zijnde i.c. de oude wet, en dat op grond daarvan
de kantonrechter tot kennisneming van die feiten bevoegd bleef. Het eerste middel
strandde echter op de constatering van de HR dat de rechtbank de zaak in eerste aanleg
had mogen afdoen, omdat niet was gebleken dat aldaar een beroep was gedaan op de
onbevoegdheid van de rechtbank, gelijk geregeld is in art. 349 lid 2 Sv. Wat het verjarings-
middel betreft, was het antwoord van de HR dat niet was gebleken dat in eerste aanleg op
dit punt verweer was gevoerd, zodat het eveneens geen doel trof'omdat een beroep op
verjaring - voor de beslissing waarop een onderzoek naar omstandigheden van feitelijke
aard is vereist - niet met vrucht voor het eerst in cassatie kan worden gedaan'. Vervolgens
overwoog de HR - overeenkomstig zijn  op  biz.  291  e.v. te bespreken vaste recht-
spraak - echter ambtshalve dat de rechtbank  in haar vonnis ervan had moeten doen
blijken dat zij op eigen initiatief de mogelijkheid van verjaring had onderzocht. De Raad
constateerde namelijk dat op de zittingsdag, 12 september  1972, 'de beide telastegelegde
feiten, welke - gelijk bij de bespreking van het eerste middel is overwogen - als overtre-
dingen dienden te worden aangemerkt, ingevolge de artikelen 70, eerste lid aanhef en
onder 1", en 71 Sr waren verjaard, tenzij de verjaring ingevolge artikel 72 van genoemd
wetboek door een daad van vervolging mocht zijn gestuit'.
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We zien hier derhalve een geval waarin de HR zowel met betrekking tot de competentie
van de rechter als ten aanzien van de verjaring uitmaakt dat deze afhankelijk zijn van het
antwoord op de vraag welke strafbepaling bij wijziging van wetgeving voor de verdachte
het meest gunstig is. De verandering van het materiele recht welke geregeerd wordt door
art. 1 lid 2 Sr leidt derhalve tot bepaalde procesrechtelijke consequenties die daardoor
(indirect) ook door art. 1 lid 2 Sr worden bepaald.

2.3.4  Ophe#ing  der  verjaring

Hierboven hebben we geconstateerd dat men het bij de debatten in de Bondsre-
publiek over de verlenging van de verjaringstermijnen terzake nazi-misdaden in
elk geval op dn punt met elkaar eens was namelijk dat een eenmaal voltooide
verjaring niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

In Nederland heeft men zich over deze vraag nooit erg druk gemaakt. Alleen in
de Memorie van Toelichting bij het ontwerp dat geleid heeft tot de meergenoem-
de wet van 1971 wordt opgemerkt dat die wet er niet toe zalleiden dat verstreken
termijnen heropend worden, aangezien de misdrijven terzake waarvan voorge-
steld wordt de verjaring op te heffen, eerst na het van kracht worden van die wet
meer in het bijzonder op 26juli 1971 verjaard zouden zijn. Uit die toelichting valt
voorts op te maken dat de rechtszekerheid toch wel een ernstige belemmering zou
hebben opgeleverd om een dergelijke heropening in overweging te nemen. 42

Hiervoren is reeds betoogd dat die rechtszekerheid overigens maar een betrek-
kelijke zaak is als het om de verjaring gaat. Bovendien kan een verdachte geen
aanspraak maken op verjaring; dit argument vinden we ook terug in de Memorie
van Toelichting. Uitgangspunt is immers het algemeen belang en niet het indivi-
duele belang van de dader. Op grond daarvan zou men kunnen oordelen, dat het
in beginsel niet uitgesloten moet worden geacht dat ook verstreken termijnen
heropend worden, indien het algemeen belang zulks vergt.

Het komt mij echter voor dat het dan toch wet om zeer uitzonderlijke feiten
moet gaan, omdat we alsdan te maken hebben met zaken terzake waarvan
aanvanketijk vervolgingsrecht bestond hetwelk vervolgens ten gevolge van ver-
jaring is vervallen en hetwelk daarna herleeft op grond van de nieuwe wet. Een
dergelijke gang van zaken kan - hoe machtig de wetgever in dit opzicht ook is en
hoezeer art. 16 van de nieuwe grondwet zich daartegen strikt genomen zich niet
verzet - bezwaarlijk worden toegejuicht, omdat het in strijd is met de geest van
dat artikel om een vervolgingsrecht te vestigen ter zake van voordien bedreven
feiten die onder de geldende wetgeving niet meer vervolgd hadden kunnen
worden.

42.   De eerder genoemde VN-coilventie van  1968 tot opheffing van de verjaring van oorlogsmisdrij-
ven en misdrijven tegen de menselijkheid, verplichtte overigens wel tot heropening van reeds
vervallen termijnen. Op grond daarvan (en op grond van het feit dat de conventie op alle genoemde
misdruven betrekking had, ongeacht hun ernst) onthield Nederland zich van stemming; zie § 3 van de
Memorie van Toelichting bij wetsontwerp  10.251  dat geleid heeft tot meergenoemde wet van 8 april
2971 Stb. 210.
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HOOFDSTUK 11

Functioneren in het strafproces

1. Inleiding

In het licht van hetgeen op blz. 103 e.v. is betoogd, kunnen we hier volstaan met
de stelling dat een bij de wet geregelde vervolgingsverjaring een wettelijk beletsel
vormt tegen de in beginsel onbeperkte vrijheid - en zeker oorspronkelijk toege-
dachte taak - van het Openbaar Ministerie om strafbare feiten te vervolgen;
voorts ontslaat zij het Openbaar Ministerie van de verplichting om in een geval
waarin is vervolgd, de vervolging voort te zetten, indien blijkt dat aan de
verjaringsvoorwaarden is voldaan.

2. AMBTSHALVE TOEPASSING

De vraag kan worden gesteld of de verjaringsregels ambtshalve moeten worden
toegepast dan wel of zij een verweermiddel opleveren. Of om het in civielrechte-
lijke bewoordingen te stellen: is de verjaring van openbare orde of niet.

Het  Wetboek van Strafvordering  van 1838 behelsde ter regeling  van  dit
vraagstuk in art. 464 een duidelijk voorschrift: 'De ambtenaren van het Open-
baar Ministerie en de regters zullen ambtshalve op de verjaring moeten acht
geven, al ware het dat dezelve door de beschuldigden of beklaagden niet werd
ingeroepen'. Deze bepaling lijkt vooral te zijn ingegeven door de vrees dat anders
de tegenovergestelde, met art. 1987 BW strokende opvatting weleens toegepast
zou gaan worden in strafzaken.

Toen de verjaring  in  1881 werd overgebracht  naar het Wetboek van Straf-
recht, bleef in het Wetboek van Strafvordering niettemin een soortgelijke bepa-
ling staant,al meende de regering aanvankelijk dat dit niet nodig was,'omdat het
daar bepaalde van zelf volgt uit de gevolgen die de achtste Titel van het eerste
Boek van het nieuw Strafwetboek aan verjaring verbindt in verband met het
algemeen beginsel dat de rechter in strafzaken ambtshalve niet enkel rechtsgron-
den maar ook rechtsmiddelen aanvult'.2

Het in de MvT gemaakte onderscheid tussen rechtsgronden en rechtsmiddelen berust op
een verouderde uitleg van art. 48 Rv dat de civiele rechter voorschrijft om ambtshalve de
rechtsgronden aan te vullen welke door de partijen niet zijn aangevoerd. Naar heden-
daags inzicht bevat deze bepaling het verbod om aan de beslissing van het geschil meer of

1. Art. 419.
2.  E.A. Smidt: a.w. deel II blz. 219.
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andere feiten ten grondslag te leggen dan door partijen zijn gesteld (geen aanvulling van defeitelijke gronden), terwijl de rechter weI gehouden is om het recht toe te passen dat voor
de te beslissen zaak is geschreven, ook al hebben partijen daarop geen acht geslagen
(aanvulling van het recht). Los hiervan staat de kwestie wat de rechter moet doen indien
ten processe komt vast te staan dat een verbintenis vernietigbaar is in verband met bijv.
dwang, dwaling of bedrog. In zulk een geval zal de rechter daar niet op mogen letten,
aangezien de wet (art. 1482 e.v. BW) uitdrukkelijk voorschrijft dat partijen daarop een
beroep moeten doen. Hetzelfde geldt voor de civielrechtelijke verjaring; art. 1987 BWbepaalt namelijk:'de regter mag ambtshalve het middel van verjaring niet toepassen'. Star
Busmann: Hoofdstukken van burgerlijke rechtsvordering, 3e druk bewerkt en herzien
door L.E.H. Rutten met medewerking van W.H. Ariens, 1972, blz. 171 schrijft in ditverband dan ook: 'In de genoemde gevallen zou men kunnen spreken van 'rechtsmidde-
len' die de rechter niet mag aanvullen omdat hij bepaalde feiten ter zijde moet laten, al
staan zij ten processe vast'.

Bij de verjaring van het recht tot strafvordering dient de rechter echter zelfstandig vastte stellen of ten tijde van het instellen der vervolging het OM daartoe bevoegd was en m.n.
dus of het recht daartoe door vervulling van de verjaringstermijn is vervallen. Tot een
andere zienswijze, d.w.z. dat het OM tot vervolging bevoegd blijft tenzij de verdachte een
beroep op verjaring doet, zou aanleiding kunnen geven de verjaringsleer die gegrond is ophet (stilzwijgend) prijsgeven van het recht op vervolging door het OM; deze theorie heeft
echter, juist omdat zij nogal civielrechtelijk geinspireerd leek, nooit veel opgang gemaakt.
(Zie hieromtrent ook biz. 47 e.v.)

Overigens achtte reeds de commissie-De Wai het zo vanzelfsprekend dat de verjaring
van openbare orde was, dat een afzonderlijke bepaling daaromtrent overbodig werd
geacht. 3

In een later stadium nam de regering - kennelijk onder het motto 'superfluumnon nocet' - niettemin een amendement-Oldenhuis Gratama over dat ertoe
strekte de ambtenaren van het Openbaar Ministerie en de rechters ambtshalve
op de verjaring te doen letten, ongeacht of de verdachte daarop een beroep had
gedaan.4 Dit amendement was ingegeven door de vrees dat de tegenovergestelde
redactie van art.  1987 BW de rechters op het dwaalspoor zou kunnen brengen dat
de verjaring eerst als verweer naar voren zou moeten zijn gebracht voordat de
rechter daarrnee rekening zou mogen houden, alsmede op de omstandigheid datde indiender van het amendement wilde verhinderen dat de verjaringsregelszouden worden veronachtzaamd door die leden van het Openbaar Ministerie die
een'nogal vreemde opvatting hebben van hun plicht tegenover de beklaagden: 5

Bij de invoering  van het Wetboek   van Stra fvordering  in   1926 is bedoeld
voorschrift verdwenen, zonder dat blijkt van een gewijzigd inzicht van de
wetgever. Uit de toelichting op het nieuwe art. 348 valt af te leiden dat de
wetgever de verjaring zag als een onderwerp waarover de rechter zich (ambtshal-
ve) diende te buigen bij zijn onderzoek naar de ontvankelijkheid van het Open-
baar Ministerie.6

Gelet op de wetsgeschiedenis moet derhalve worden aangenomen dat de

3.  Notulen, deel 1 biz. 111.
4.  E.A. Smidt: a.w. deel II blz. 221.
5. E.A. Smidt: a.w. deel II biz. 220.
6. Memorie van Toelichting bij art. 341 ORO.
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verjaring van openbare orde is, hetgeen impliceert dat Openbaar Ministerie en
rechter daarnaar ambtshalve een onderzoek moeten instellen. Dit strookt ook
met de ratio waarop de wetgever het verjaringssysteem heeft doen steunen, te
weten het publiek belang.

3. IN ELKE STAND VAN HET GEDING

De gronden die de wetgever indertijd heeft aangevoerd ter verdediging van de
vervolgingsverjaring, te weten bewijsmoeilijkheden en vervaging van de herinne-
ring aan het gebeureil bij een zeer late vervolging en dienvolgens de vermindering
van de behoefte aan bestraffing, gelden vanzelfsprekend ook indien het tijdsver-
loop eerst optreedt in de loop van de procedure, bijvoorbeeld tussen de behande-
ling van de zaak in eerste aanleg en in hoger beroep of tussen de appelbehande-
ling en de cassatieprocedure. Aangezien ook de appel- en de cassatierechter zich
hebben te buigen over de vraag of het OM nog vervolgingsrecht heeft op het
tijdstip waarop zij de zaak behandelen, zullen zij de ontvankelijkheid van het
OM en mitsdien de verjaring naar dat ogenblik moeten beoordelen. Dit betekent
voor de verdachte dat hij in elke stand van het geding een beroep op verjaring kan
doen.7 Zeer nadrukkelijk kwam deze kwestie aan de orde in het arrest van de HR
van 3 februari 1936.8 De feiten die aan deze beslissing ten grondslag liggen, zijn
eenvoudig: de verdachte was door de Kantonrechter veroordeeld terzake van
overtreding van een APV-bepaling en ging van dit vonnis in hoger beroep. De
appeldagvaarding werd echter meer dan een jaar daarna betekend, na het
verstrijken derhalve van de destijds voor overtredingen geldende verjaringster-
mijn van een jaar. In hoger beroep werd de officier van justitie vervolgens niet-
ontvankelijk verklaard aangezien inmiddels het recht tot strafvordering was
vervallen. Niet tevreden met deze beslissing ging de officier in cassatie waarbij hij
aanvoerde dat de verjaring van het recht tot strafvordering tengevolge van het
uitblijven van daden van vervolging redelijkerwijze alleen past in het tijdvak,
waarin alle initiatiefder vervolging bij het OM berust of - gelijk in de toelichting
op het cassatiemiddel staat - 'strafvordering' in de aanhef van art. 70 Sr betekent
'vervolging, v66r den aanvang van het geding, door het bij de wet daartoe
aangewezen orgaan, het Openbaar Ministerie'.

De HR was het met deze stelling niet eens; tegenover de definitie van de officier
van justitie stelde hij een eigen begripsomschruving, te weten: 'met "het recht van

7.  Dit is een van de voordelen van de regeling der verjaring bij wet. Bij het ontbreken van wettelijke
voorschriften zou na de aanvang van de procedure geen beroep meer kunnen worden gedaan op
verjaring, omdat vanaf dat moment het Openbaar Ministerie de vervolging niet meer kan staken.
hoezeer het misschien ook vindt dat bijv. door het verstrijken van de tijd tussen de behandeling in
eerste aanleg en die in hoger beroep alle voorwaarden zijn vervuld om niet verder te vervolgen.
Hierbij moeten we wei ervan uitgaan, dat aan het Openbaar Ministerie geen verwut van dat
oponthoud kan worden gemaakt (want anders kan een niet-ontvankelijkverklaring volgen wegens
overschrijding van de redelijke termijn) en dat er geen andere middelen ten dienste staan om het
geding tussentijds te betindigen (bijv. intrekking van het alleen door het Openbaar Ministerie
ingestelde appel).
8. NJ 1936 nr 354 nt WP
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strafvordering" in art. 70 wordt bedoeld het recht van den Staat om tegen een
dader strafrechtelijk op te treden, ongeacht door welk orgaan van den Staat dit
recht wordt uitgeoefend'.   Deze   weI zeer ruime opvatting aangaande begrip
'strafvordering' leidt - aldus de HR - ertoe 'dat de verjaring, zoodra een daar-
voor bu de wet aangegeven termijn is vervuld, het recht tot optreden tegen den
dader doet vervallen, hetzij die termijn is vervuld v66r den aanvang van het geding,
hetzij gedurende den loop van het geding'. Ongevraagd, immers voor de weerleg-
ging van het cassatiemiddel in het geheel niet nodig, voegde de Raad daaraan toe:
'al verkeert de zaak, zelfs gedurende den ganschen duur van een verjaringster-
mijn in een stadium, dat het met de vervolging belaste Staatsorgaan geen
eigenlijke daad van vervolging kan verrichten'. De redengeving voor deze opvat-
ting bestond uit een mixtum compositum van argumenten die ontleend zijn aan
de strekking, de geschiedenis en het systeem van de wettelijke verjaringsregeling-
de HR motiveerde zijn beslissing namelijk aldus: 'dat ook alleen bij deze opvat-
ting de reden, waarom de verjaring in het Wetboek van Strafrecht is
opgenomen - namelijk dat 'na een lang tijdsverloop met de herinnering aan het
gebeurde de noodzakelijkheid der bestraffing en tevens de mogelijkheid van het
bewijs vervalt' - tot haar recht komt; dat trouwens ook reeds de artt. 69 en 73 de
beperkte opvatting van de uitdrukking "recht tot strafvordering" uitsluiten'.

Het praktisch gevolg van dit arrest is dat in iedere stand van het geding
verjaring kan intreden, zelfs indien dit door een handeling van de rechter,
bijvoorbeeld door schorsing van het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaal-
de tijd, in de hand wordt gewerkt en het OM in feite niet bij machte is te
voorkomen dat de verjaringstermijn verstrijkt. Indien dit anders zou zijn, d.w.z.
indien het tijdsverloop alleen maar aan inactiviteit van het OM zou worden
gekoppeld, zou dit betekenen dat de verjaring als een soort rechtsverwerking
fungeert. Doch op deze grond heeft onze wetgever de vervolgingsverjaring nu
juist niet doen steunen.

3.1 In eerste aanleg

Art. 348 Sv schrijft voor dat het onderzoek naar de ontvankelijkheid van het
OM - en dus ook naar de verjaring der vervolging - dient te geschieden op de
grondslag der telastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terecht-
zitting.

Sedert de befaamde arresten van de HR van 1933, waarbij het onderzoekster-
rein bij de beantwoording van de voorvragen van art. 348 Sv fundamenteel werd
beperkt door de doorvoering aldaar van het dominus litis-beginsel, geldt als
algemene regel dat de rechter de ontvankelijkheid van het OM - en derhalve ook
de verjaring - slechts mag toetsen aan datgene wat bij het onderzoek is gebleken
'omtrent het telastegelegde'.9 Uitgangspunt en grondslag bij de beoordeling van
de verjaring is mitsdien de telastelegging en daarnevens hetgeen gebleken is bij

9. HR 30 januari 1933 NJ 1933 blz. 588, HR 30 januari 1933 NJ 1933 blz. 591 nt. T.
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het onderzoek, doch uitsluitend voor zover dit in verband staat met en betrek-
king heeft op het telastegelegde feit.

De Jong heeft erop gewezen dat deze op het terrein van de voorvragen
doorgevoerde'machtenscheiding' tussen OM en rechter van groot belang is voor
de verdachte, aangezien deze hem het fundamentele recht verschaft dat hij ervan
mag uitgaan dat het stratge(ling alleen zal gaan over de hem door het OM
telastegelegde feiten.10 Taverne zag in de jurisprudentie waaraan hij zelf mede
heeft vorm gegeven een breuk met de gevestigde 'onpraktische en onvruchtbare
rechtspraak', die ertoe leidde dat zij meer op een juridische sport leek en op een
spel van vernuft, terwijl zij z.i. 'v66r alles, althans wanneer de wet daartoe de
mogelijkheid schept, doelmatig en praktisch moet zijn'.11

Een enkele hier ter zake doende uitzondering daargelaten, heeft de HR na
1933 niet meer getornd aan zijn toen ingenomen standpunt met betrekking tot de
grondslagfunctie van de telastelegging. Ook voor de beantwoording van de
verjaringsvraag zal derhalve de telastelegging het fundament dienen te vormen;
zulks strookt ook met de hiervoren genoemde belangen die door de afpalende
werking van de telastelegging worden gediend: de verdachte kan zich beter
voorbereiden op het op handen zijnde proces, waarbij de telastelegging hem de
mogelijkheid geeft zelf het eventueel verjaard zijn van het feit te beoordelen en
daar een beroep op te doen; de rechtspleging wordt er door versoepeld omdat de
rechter - die ambtshalve acht moet slaan op de verjaring - zich bij de vaststelling
van de verjaringstermijn niet hoeft te laten verleiden tot overpeinzingen welke de
verjaringstermijn zou geweest zijn indien het OM meer of anders had telastege-
legd. Hij hoeft alleen maar te bekijken op welk strafbaar feit de telastelegging is
toegesneden. Aan de hand van dat resultaat dient hij vervolgensde mogelijkheid
van verjaring van het recht tot strafvordering te toetsen.

Deze op zichzel f tamelijk eenvoudige bezigheid kan overigens door de steller
van de telastelegging worden bemoeilijkt. Allereerst dient in dit verband te
worden gewezen op de telastelegging die in het geheel niets vermeldt over de tijd
van het vermoedelijke delict. De nietigheid van de dagvaarding waarmee dit
verzuim wordt gestraft (art. 2611id 1 Sv), vindt haar grond niet alleen in het recht
van de verdachte op duidelijke informatie maar ook in de omstandigheid dat de
rechter daardoor in de onmogelijkheid komt te verkeren om te beoordelen of
bijv. de verjaringstermijn is verstreken.

Anders ligt het wanneer de steller der telastelegging zich van zo een ruime
tijdsaanduiding bedient dat het daardoor voor de rechter wel erg problematisch
wordt om de verjaringstermijn vast te stellen.

Ter adstructie moge worden gewezen op een vonnis van de Rechtbank Dordrecht.12 Daar
was aan de verdachte telastegelegd dat hij zekere S. een aantal malen had opgelicht, te
weten'in ofomstreeks dejaren 1954,1957 en 1959'. I.c. was de eerste daad van vervolging
de betekening van de inleidende dagvaarding op 14 mei 1965. Aangezien de verjaringster-
mijn bij oplichting zes jaar bedraagt, verklaarde de Rechtbank de of'ficier van justitie niet-

10.   D. H.  de Jong: De macht  van de telastelegging in het strafproces, Arnhem  1981  blz.  7.
11.  Art. 348 Wetboek van Strafvordering. Een principieele beslissing. NJB 1933 blz. 251 e.v.
12. Rechtbank Dordrecht 11 juni 1965 NJ 1967 nr. 107.
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ontvankelijk in zijn vervolging ter zake van de in 1954 en 1957 gepleegde feiten. Ten
aanzien van de resterende oplichting overwoog zij dat de dagvaarding niet een voldoende
omschrijving inhield van de tijd, waarop dit feit zou zijn gepleegd: 'Immers, de Rechtbank
vermag aan de hand van dedagvaarding niet te beoordelen of terzake van dit feit het recht
tot strafvordering al dan niet door verjaring is vervallen. Indien het feit voor 14 mei 1959
zijn zijn gepleegd zou dit verval inderdaad hebben plaats gevonden, indien het op die
datum of nadien zou zijn gepleegd niet. Aangezien de omschrijving van het feit in de
dagvaarding, naast zijn funktie van individualisering van het feit teneinde de verdachte in
de gelegenheid te stellen zich doeltrefTend te verdedigen, ook ten doel heeft de rechter
mogelijk te maken op basis van die omschrijving te beoordelen of hij bevoegd is van de
vordering van het OM kennis te nemen en of het OM in zijn vordering ontvangen kan
worden, en aangezien de Rechtbank   t.a.v. het beweerdelijk  in 1959 gepleegde  feit  dit
laatste niet vermag te beoordelen, dient de dagvaarding in zoverre nietig te worden
verklaard'.

Deze zorgvuldig gekozen formulering, waarin zowel met de belangen van de verdachte
als met het belang van een soepele rechtspleging wordt rekening gehouden, sluit wat het
eerste argument betreft aan bij een arrest van de HR uit 192013I waarin de Raad overwoog
'dat de redactie eener dagvaarding van dien aard moet zijn, dat een beklaagde zonder
eenige moeite kan narekenen ofdaarin de tijd, waarop het hem telastegelegde is gepleegd,
z66 duidelijk is omschreven, dat hij kan nagaan of het recht tot strafvervolging deswege
ten tijde der terechtstelling reeds door verjaring is te niet gegaan'. In die zaak vond de HR
overigens dat de tijdsaanduiding 'in of omstreeks de jaren  1909,  1910 of 1911' door de
beugel kon omdat ook bij de meest ruime uitleg het feit volgens het Nederlands taaleigen
nimmer gepleegd kon zijn  v66r  1 januari 1908. Gerekend vanaf zelfs die datum was ten
tijde van het uitbrengen der dagvaarding op 12 december 1919 de i.c. geldende verjaring-
stermijn van twaalfjaar (het betrof het misdrij f van art.  247  SO niet verstreken. Daarin
verschilt de casus van het arrest wezenlijk van het Dordtse geval, waarin de tijdsaandui-
ding alle ruimte liet voor de mogelijkheid van het verjaard zijn van het delict.

De nietigverklaring van de dagvaarding om reden dat de tijdsaanduiding in de
telastelegging zo ruim is dat daaruit niet is op te maken of het recht tot
strafvordering ten aanzien van het daarin vervatte delict op grond van verjaring
is vervallen, komt mij dan ook alleszins verdedigbaar voor. 14

Het bezwaar tegen de nietigverklaring van de dagvaarding om deze reden is
gelegen in de omstandigheid dat aldus wel erg veel eer wordt bewezen aan het
recht van de verdachte om de verjaringstermijn te kunnen narekenen, hetgeen
trouwens nog niet eens altijd zo'n eenvoudige zaak is. Nu is het respecteren van
rechten van verdachten een zaak die onze constante zorg verdient, maar daarbij
dient wel een afweging plaats te vinden met andere belangen, i.c. dat de zaak met
de nodige voortvarendheid wordt afgewikkeld, iets waarin overigens ook de
verdachte geinteresseerd is. Het komt mij voor dat er omstandigheden denkbaar
zijn die maken dat de rechter na afweging van alle belangen niet besluit tot
nietigverklaring van de dagvaarding, doch dat hij een andere - m.i. even goed
begaanbare - weg kiest. Daarbij verwijs ik naar de rechtspraak van de HR over
de telastelegging waarin een ruime periode is vermeld waarbinnen meer dan 66n

13.  HR 1 november 1920 NJ 1920 biz. 1204.
14.  In deze zin kennelijk ook Melai, a.w. aant. 24 bij art. 261.
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feit is gepleegd. In een constante jurisprudentie neemt de HR in dergelijke
gevallen de zittingsdatum als uitgangspunt, rekent vervolgens de verjaringster-
mijn terug en concludeert tenslotte dat alle feiten die zouden zijn gepleegd in het
tijdvak dat is gelegen v66r de aldus vastgestelde datum verjaard zijn en het OM
deswege niet-ontvankelijk, tenzij de verjaring door een daad van vervolging
gestuit mocht zijn, hetgeen hij als cassatierechter niet kan beoordelen. In het licht
van deze jurisprudentie lijkt het mij de rechter niet verboden om ook bij een
enkelvoudige telastelegging een soortgelijk procedd toe te passen. Toegepast op
de Dordtse casus betekent dat de eerste stuitingsdaad als uitgangspunt wordt
genomen, i.c. de betekening van de inleidende dagvaarding op 14 mei 1965. Van
dat tijdstip wordt de verjaringstermijn, i.c. zesjaar, teruggerekend. Zonder nader
onderzoek naar de feiten zou vervolgens het Openbaar Ministerie niet-
ontvankelijk verklaard kunnen worden indien en voorzover de telastegelegde
oplichting gepleegd zou zijn v66r 14 mei 1959. Aan het verdere onderzoek - en
m.n.  de  bewijsbeslissing - is dan alleen nog onderworpen de periode vanaf  14
mei 1959. Bij dat verdere onderzoek zou vervolgens kunnen komen vaststaan dat
het feit is gepleegd in 1959 doch nA 14 mei: in dat geval is bewezenverklaring
mogelijk. Maar ook zou kunnen blijken dat het feit weliswaar is begaan in 1959
doch v66r 14 mei: bij die stand van zaken zal vrijspraak moeten volgen, aange-
zien dat tijdstip valt buiten de periode waarover zich de bewijsbeslissing kan
uitstrekken na de particle niet-ontvankelijkverklaring.

De hier bedoelde werkwijze is toegepast door de rechtbank Haarlem in een vonnis van 7
juli  1983 (parketnummer 012999/2, ongepubliceerd). Telastegelegd was dat de verdachte
'in of omstreeks de jaren 1977 tot en met 1979' als ambtenaar giften had aangenomen,
terwijl hij wist dat zij gedaan werden teneinde hem te bewegen om, zonder daardoor in
strijd met zijn plicht te handelen, in zijn bediening iets te doen. Dit is strafbaar gesteld in
art.  362 Sr met een maximale gevangenisstraf van drie maanden, zodat de verjaringster-
mijn i.c. zes jaar bedroeg. In verband daarmee overwoog de rechtbank: 'dat de telasteleg-
ging loopt over het tijdvak van de jaren  1977 tot en met  1979;

dat bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de eerste daad van vervolging
terzake van het aan de verdachte telastegelegde is verricht op 9 juni 1983, bestaande uit de
betekening van de inleidende dagvaarding;

dat op die datum meer dan zes jaar waren verlopen sedert de feiten vallende in het
tijdvak eindigende op 9 juni 1977 waren gepleegd;

dat derhalve die feiten ingevolge het bepaalde in artikel 70, eerste lid aanhefen onder 2
van het Wetboek van Strafrecht zijn verjaard, zodat het recht tot strafvordering ten
aanzien van die feiten is vervallen en het Openbaar Ministerie in zoverre niet-ontvankelijk
dient te worden verklaard in zijn vervolging'.

Daarna volgde de bewezenverklaring, met dien verstande dat daarin als tijd van het
delict werd genoemd de periode van '10 juni  1977 tot en met 1979'.1 s

Tegen deze werkwijze hoeft te minder bezwaar te bestaan, nu de rechter ambts-
halve op de verjaring moet letten, zodat de eis dat de dagvaarding een voldoende
nauwkeurige tijdsbepaling moet bevatten om de verdachte in staat te stellen de

15.  In een recent arrest (HR 20 maart 1984 DD 84 317) is deze werkwuze door de HR goedgekeurd.
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voor hem geldende verjaringstermijn te berekenen nogal betrekkelijk is, en nu
nietigverklaring van de dagvaarding vanwege de onduidelijkheid of het feit al
dan niet verjaard is, het gevaar meebrengt dat de Officier met een nieuwe qua
tijdsaanduiding specifieker dagvaarding komt, waarop een nieuwe procedure
gevoerd moet worden. Een dergelijke nieuwe telastelegging zal een verstandig
Officier echter alleen uitbrengen indien bij nader onderzoek meer is komen vast
te staan omtrent de werkelijke datum van het geincrimineerde feit en indien die
datum binnen de verjaringstermijn valt. In het door mij voorgestane systeem is
een tweede geding echter overbodig: de snelheid van de procesvoering komt er
door ten goede en de belangen van de verdachte komen er niet bij in het gedrang.

In het hier besproken geval zou het OM derhalve partieel niet-ontvankelijk
moeten worden verklaard  in zijn vervolging. 16 Dit fenomeen  doet  zich  ook  in
andere constellaties voor. Te denken valt daarbij in het bijzonder aan de samen-
gestelde telastelegging: de primaire-subsidiaire, de alternatieve, de cumulatieve.
De Jong heeft in zijn al eerder genoemde dissertatie al deze vormen van telaste-

leggen behandeld en daarbij mede betrokken de relatie tussen de wijze van
telasteleggen en de beantwoording van de vraag hoe telkens de ontvankelijkheid
van het OM moet worden beoordeeld. Kortheidshalve moge hier naar zijn
desbetreffende beschouwingen worden verwezen. 17

Hiervoren werd reeds aangestipt dat de telastelegging niet het enige onderzoeks-
object vormt voor de rechter bij de beoordeling of het telastegelegde feit is
verjaard. Minstens even belangrijk is het tweede criterium dat art. 348 Sv noemt
ter afbakening van het onderzoeksterrein van de rechter: het onderzoek ter
terechtzitting.

Aangezien de verjaring van openbare orde is en mitsdien door de rechter
ambtshalve bekeken moet worden, is de rechter in beginsel gehouden om iedere
hem voorgelegde zaak te onderzoeken op het mogelijk verjaard zijn. De facto zal
zijn aandacht hierop zelden gericht zijn, omdat de verjaringstermijnen - zeker
wanneer het om misdrijven gaat - lang tot zeer lang zijn, terwijl de vervolging in
de regel ruim binnen die termijnen wordt aangevangen. Voor de praktijk bete-
kent dit dat hij in feite alleen een gericht onderzoek hoeft in te stellen wanneer het
om exceptioneel oude zaken gaat of - wat belangrijker is - wanneer het om
overtredingen gaat die niet meteen zijn aangebracht of waarbij in de loop van de
procedure vertraging is ontstaan. Dit laatste zal in het algemeen eerst een rol
spelen wanneer de zaak wordt behandeld naar aanleiding van een tegen het eerste
vonnis ingesteld rechtsmiddel.

16.  Vgl. De Jong, a.w. biz. 73.
17.  Op biz. 157 e.v. heb ik betoogd dat bij voortdurende delicten de verjaring pas een aanvang neemt
op het moment dat aan de verboden toestand een einde is gemaakt (vgl. HR 27 juni  1904 W.  8096 en
HR  26 juni  1905 W.  8257).  In het licht van HR 15 februari  1952  NJ  1952 nr.  251  is  het  wellicht
verdedigbaar dat de soep toch niet zo heet gegeten wordt, hetgeen zou betekenen dat de HR aan het
onderscheid voortdurend-aflopend delict op het terrein van de verjaring niet zo zwaar tilt hetgeen
ertoe leidt dat ook bij een voortdurend delict, waarvan het OM een stukje heeft 'afgesplitst' in zijn
telastelegging, ten aanzien van dat gedeelte de gewone verjaringsregels moeten worden toegepast,
met name zou de rechter dan niet behoeven te beoordelen of en zo ja wanneer aan de verboden
toestand een einde is gemaakt. Zie ook De Jong, a.w. blz. 72.
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Bij dat onderzoek ter zitting kan blijken dat tussen het moment van het plegen
van het feit en de datum van de behandeling van de zaak ter terechtzitting de
verjaringstermijn niet is vervuld: in dit - meest voorkomende - geval hoeft de
rechter zich over de verjaring niet uit te laten, aangezien art. 359 lid 2 Sv een
uitdrukkelijke bespreking van de ontvankelijkheid van het OM in zijn vervolging
slechts voorschrijft indien de rechter het OM zijn vervolgingsrecht ontzegt of
wanneer te dier zake verweer is gevoerd. Doen zich deze gevallen niet voor zoals
hier, dan hoeft de rechter over de ontvankelijkheid niet te gewagen.

Bij het onderzoek ter zitting kan ook blijken dat tussen het ogenblik van het
plegen van het feit en de behandeling ter zitting de verjaringstermijn w61 is
verstreken. In dat geval zal de rechter moeten nagaan of en in hoeverre de
verjaring gestuit is door een tussenliggende daad van vervolging. (In theorie zal
hij ook moeten onderzoeken of de verjaring soms geschorst is; deze situatie zal
zich echter zo uiterst zelden voordoen, dat zij hier onbesproken kan blijven.)18
dit nader onderzoek kan blijken dat de verjaring inderdaad gestuit is, zodat het
OM ondanks de aanvankelijke schijn van het tegendeel ontvankelijk is gebleven
in zijn vervolging. In dat geval hoeft de rechter zich niet uitdrukkelijk uit te laten
over de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Bij dat onderzoek kan echter ook blijken dat de verjaring niet tijdig is gestuit,
zodat hetzij tussen het plegen van het feit en de stuitingshandeling hetzij tussen
twee stuitingshandelingen een zo ruime tijdsperiode is gelegen dat daarbinnen de
verjaringstermijn is verstreken. In dat geval dient de officier van justitie niet-
ontvankelijk te worden verklaard in zijn vervolging.

De situatie dat er helemaal geen daad van vervolging is gesteld voor de aanvang van het
onderzoek op de terechtzitting zal zich wel nooit voordoen, omdat er in elk geval een
dagvaarding of oproeping aan vooraf zal zijn gegaan. Beide vormen echter daden van
vervolging die de verjaring stuiten.

Resumerend kunnen we dan ook stellen dat de rechter steeds verplicht is om
ambtshalve een onderzoek in te stellen naar de vraag of het telastegelegde is
verjaard. Van dat onderzoek dient hij in zijn uitspraak echter alleen dan verant-
woording af te leggen, indien a. hij - al dan niet na gevoerd verweer - vaststelt
dat het telastegelegde inderdaad verjaard is, en b. hij een terzake gevoerd verweer
verwerpt. 19   In alle andere gevallen, waarin hij derhalve  tot de conclusie  is
gekomen dat het feit niet is verjaard, hoeft hij niet uitdrukkelijk te gewagen van
de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Daarop zou ik echter un
restrictie willen aanbrengen, in dier voege dat hij in zaken waarin het twijfelach-
tig is of het feit verjaard is, de ontvankelijkheidsbeslissing nader motiveert, a.
omdat daardoor de inzichtelijkheid in zijn beslissingsproces wordt vergroot, en
b. in voorkomende gevallen de hogere rechter direct weet waarom - ondanks de
aanvankelijke schijn van het tegendeel - de verjaring niet gestuit werd geacht.20

18.  Gelet op hetgeen op biz.  253 is gesteld,  meen  ik dat zelfs iedere vorm van onderzoek  naar de
mogelijkheid van schorsing achterwege kan blijven. Zoals aldaar reeds is betoogd, lijkt dit standpunt
evenwel niet overeen te stemmen met de heersende leer.
19.  Art. 358 lid 3 juncto art. 359 lid 2 Sv.
20. Zie hierover nader biz. 290 e.v.
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3.2 In hoger beroep

Na hetgeen hiervoren is betoogd kan de bespreking van de invloed van de
verjaring bij de behandeling van de zaak na een ingesteld hoger beroep kort zijn.

Als algemene regel dient daarbij weer voorop te worden gesteld dat de
verjaring van openbare orde is en mitsdien ambtshalve moet worden toegepast,
in elke stand van het geding. Deze verplichting geldt zowel voor het OM als voor
de rechter. Indien het OM zich op een juiste wijze van zijn taak kwijt, komen er
derhalve geen zaken bij de rechter terecht die al verjaard zijn voordat de
dagvaarding is uitgebracht. Niettemin kunnen er zaken doorheen glippen waar-
bij dit aspect aan de aandacht van de officier van justitie is ontsnapt; alsdan zal de
rechter er acht op moeten slaan. Zodra de zaak is uitgeroepen en het geding
daarmee een aanvang heeft genomen (art. 278 Sv), is de controle op de verja-
ringsregeling aan het OM onttrokken en berust zij verder bij de rechter, zij het
dat het OM de rechter attent kan maken op de mogelijkheid van het verjaard zijn
van het feit.

Bij de rechterlijke controle op de inachtneming van verjaringsregelingen zijn
de gewone regels van de strafrechtspleging van toepassing, met dien verstande
dat in iedere instantie wordt nagegaan ofde verjaring alsdan is ingetreden, terwijl
tevens moet worden beoordeeld ofde voorgaande rechter de betreffende wettelij-
ke voorzieningen goed heeft toegepast. De hier geschetste volgorde is dwingend,
hetgeen betekent dat eerst wordt vastgesteld of het feit verjaard is in de periode
onmiddellijk voorafgaand aan de behandeling door de betreffende rechterlijke
instantie en dat pas indien dit niet het geval is, wordt overgegaan tot de controle
op de toepassing van de verjaringsregels door de eerder geoordeeld hebbende
rechter.

Zolang het geding zich in feitelijke aanleg afspeelt, luidt de uitkomst niet-
ontvankelijkverklaring van de officier van justitie in zijn vervolging, ongeacht of
de verjaring in eerste aanleg of in hoger beroep is ingetreden met dien verstande
echter dat de appelrechter het eerste vonnis steeds moet vernietigen indien daarin
tenminste geen niet-ontvankelijkverklaring was uitgesproken; dit om te voorko-
men dat er twee uitspraken naast elkaar zouden bestaan.

De HR bedient zich tegenwoordig ook van het dictum houdende de niet-ontvanke-
lijkverklaring van de officier van justitie in zijn vervolging (vgl. NJ 69.420,75.97, 80.158).
Vroeger gebruikte hij ook wel andere bewoordingen die daarmee qua strekking echter
overeenkwamen (bijv. HR 4 november  1958 NJ  1959 nr.  57 nt WP, waar hij 'het OM bij
het Kantongerecht te Wageningen niet-ontvankelijk in zijn strafvordering' verklaarde. In
dat arrest casseerde hij de beslissing van de Rechtbank die het OM niet-ontvankelijk had
verklaard in zijn strafvordering in hoger beroep wegens het verjaard zijn van het feit. De
HR schrapte de gecursiveerde beperking en vernietigde en passant - zoals hij in NJ 36.354
ook had gedaan - het in eerste aanleg gewezen vonnis.21

21.  Aldus ook Ruter (RM Themis, 1983 biz. 488) in zijn bespreking van J.M. van Bemmelen: Ons
strafrecht, decl 4, 6edruk bewerkt doot Th.W. van Veen, die er op wijst dat in bedoeld boek (blz. 335)
ten onrechte wordt gesteld dat verjaring tussen de eerste aanleg en hoger beroep ertoe leidt dat de
procureur-generaal niet-ontvankelijk is in zijn beroep.
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Strafvordering en strafvervolging zijn echter twee verschillende begrippen, waarbij het
laatste afhankelijk is van het eerste: pas als er een recht tot strafvordering bestaat, komt
aan het OM de bevoegdheid toe tot strafvervolging. Het recht tot strafvordering is echter
66n en ondeelbaar, het bestaat en blijft bestaan in zijn geheel ofvervalt in zijn geheel, gelijk
bij verjaring het geval is. Gelet op de afhankelijkheidsrelatie tussen het recht tot strafvor-
dering en de bevoegdheid tot vervolging, is een gedeeltelijke ontzegging van de bevoegd-
heid tot vervolging, gelijk de Rechtbank in voormeld geval deed, onbestaanbaar: ook die
bevoegdheid bestaat in haar geheel of in het geheel niet. (Zie ook de conclusie van de PG
Langemeijer bij genoemd arrest.)

De thans gebruikelijke wijze van uitdrukken van de HR lijkt mij het meest verkieslijk,
omdat daarin goed tot uiting komt dat door het verval van het recht tot strafvordering de
aanvankelijk bestaande bevoegdheid van de officier van justitie om tot vervolging over te
gaan (alsnog) teniet is gegaan.

3.3 In cassatie

Bij de toepassing van de verjaringsregels door de HR moeten we een onderscheid
maken tussen twee aan de Raad opgedragen taken, te weten de controle op de
juiste wetstoepassing door de lagere rechters enerzijds en de rechtstreekse toe-
passing van wetsbepalingen door de HR zelf in die gevallen waarin dit uit hoofde
van de plaats die hij als derde instantie in het strafgeding inneemt, anderzijds.
Over beide facetten van deze werkzaamheden van de HR zal - in het licht van de
verjaringsvoorschriften - in het navolgende wat meer worden gezegd.

Wanneer de HR zich overeen zaak buigt, kan de verjaringeen rol spelen, hetzij
in de fase voorafgaand aan de beslissing waartegen cassatie is ingesteld, hetzij in
de fase welke is gelegen nA die beslissing.  In het laatste geval - wanneer de
verjaringsproblematiek gekoppeld is aan het tijdvak na de bestreden uitspraak
doch voor de behandeling door de HR - betreft het een probleem ten aanzien
waarvan de HR zijn rechterlijke functie in volle omvang uitoefent.22 Zoals de
HR zelfbeoordeelt ofbijv. de aanzegging van de rechtsdag in cassatie op de bij de
wet voorgeschreven wijze is geschied, zo onderzoekt hij ook alsfeitenrechter de
verjaring en de stuiting van de verjaring23, voor zover deze betrekking hebben op
de periode en de vervolgingsdaden na de bestreden uitspraak.

Komt de HR daarbij tot de bevinding dat het feit inmiddels inderdaad
verjaard is, dan wordt de oflicier van justitie zonder enig nader onderzoek van de
zaak zelfalsnog niet-ontvankelijk verklaard in zijn vervolging.24 Deze beslissing

22. Deze woorden zijn ontleend aan D.J. Veegens: Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle 1971, biz.
257. Zie voortsde conclusies van de AG Ten Kate bu HR 22juni 1973 NJ 1973 nr. 465 nt DJV en HR
15 oktober 1974 NJ 1975 nr. 97 alsmede Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 8 bij art. 70
noot  1.

23.  Meestal zal bij de beoordeling van de verjaring tussen de bestreden uitspraak en de behandeling
van het cassatieberoep ter terechtzitting van de HR de aanzegging van de rechtsdag als stuitingsdaad
in aanmerking moeten worden genomen. Zie blz. 210.
24.  HR 10juni 1969 NJ 1969 nr. 420: HR 15 oktober 1974 NJ 1975 nr. 97; HR I I december 1979 NJ
1980 nr.  158 nt ThWvV;  HR  15 mei  1979 DD 79.285; HR 20 november  1979 DD 80.065; HR 7
oktober 1980 DD 81.014; HR 8 december 1981 DD 82.114; HR 7 december 1982 DD 83.129; HR 4
oktober 1983 DD 84.050; HR 29 mei 1984 DD 84.451.
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gaat gepaard met vernietiging van het bestreden vonnis. Indien het gaat om een
appeluitspraak waarbij een in eerste aanleg gewezen vonnis geheel ofgedeeltelijk
is vernietigd, wordt tevens dat eerste vonnis door de HR geheel ofgedeeltelijk (nl.
wat het in hoger beroep vernietigde gedeelte betreft) vernietigd. Een en ander
geschiedt om te voorkomen dat er naast de beslissing van de HR een in beginsel
voor executie vatbare (deel-)uitspraak van de rechter in eerste aanleg wordt
geschapen: door de vernietiging van de appeluitspraak waarbij het eerste vonnis
geheel of gedeeltelijk was vernietigd, herleeft dat vonnis immers geheel of
gedeeltelijk.25

De omstandigheid dat de HR in het processuele voorland van het cassatiege-
ding zich als feitenrechter bezighoudt met verjaringsvragen, strookt zeer wel met
het openbare orde-karakter van dit instituut ofwel de ambtshalve toepassing in
elke stand van het geding. Het feit dat het bestreden vonnis of arrest op
oneigenlijke gronden wordt vernietigd (die uitspraak was immers ten tijde dat zij
gewezen was correct, de niet-ontvankelijkverklaring van het OM door de HR is
louter gegrond op een nadien opgekomen omstandigheid) is een logisch gevolg
van de door de strafkamer van de HR in 1962 voor het eerst uitdrukkelijk beleden
opvatting dat het niet zozeer de taak van de HR is om te controleren ofde lagere
rechter een fout heeft gemaakt, maar veeleer om er voor te waken, dat in het
geding waarin hij de hoogste rechter is de beslissing met de wet in overeenstem-
ming is.26 Als hoogste rechter in het geding moet ook hij ambtshalve over de
naleving van de verjaringsregeling waken en er voor zorgen dat zijn beslissingdaarop is afgestemd. Het is aannemelijk dat er verband bestaat tussen dit arrest,
waarmee volgens de annotator Pompe'een nieuwe richting in de rechtspraak van
ons hoogste Rechtscollege is begonnen', en de opvatting van de HR dat een na de
bestreden uitspraak ingetreden verjaring alsnog leidt tot niet-ontvankelijkheid
van de officier van justitie in zijn vervolging; immers het eerste (gepubliceerde)
arrest waarin dat naar voren komt dateert pas van later (1969), terwijl het toch
vreemd genoemd kan worden dat de HR niet eerder met een dergelijk fenomeen
geconfronteerd zou zijn. Daarbij hoeven we alleen maar te denken aan de tot
1936 vigerende verjaringsregeling met een termijn van 66n in plaats van twee jaar
voor overtredingen, waarbij de HR regelmatig casseerde omdat in feitelijke
aanleg meer tijd was verstreken dan de verjaringstermijnen toelieten, doch
waarbij dit probleem zich nooit zou hebben voorgedaan nA het wijzen van de
bestreden uitspraak. Een echt bewijs voor het door mij gelegde verband vormt
deze constatering niet, maar een aanwijzing voor de juistheid ervan ligt er m.i.
wel in opgesloten.

Naast deze rol van feitenrechter vervult de HR ten aanzien van de verjarings-
regels ook zijn gewone functie van cassatierechter.Bijde uitoefening van die taak
is hij aan beperkingen gebonden, waarvan de voornaamste wel is dat hij zelf geen
nieuwe feiten kan vaststellen welke - uiteraard - gelegen zijn v66r het tijdstip
waarop de bestreden uitspraak werd gewezen. Wel komen beide cassatiegronden

25. HR 10 juni 1969 NJ 1969 nr. 420.
26.  HR 28 juni 1962 NJ 1963 nr. 12 nt WP; zie ook E.P. von Brucken Fock-A J.A. van Dorst:
Cassatie in strafzaken, studiepockets strafrecht nr. 9, Zwolle  1982  biz.  125.
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bij verjaringsperikelen voor gebruik in aanmerking. Zo is cassatie wegens vorm-
verzuim mogelijk indien de rechter een beroep op verjaring op onjuiste gronden
heeft verworpen. Indien de rechter evenwel ten onrechte verjaring heeft aangeno-
men en op grond daarvan het openbaar ministerie niet-ontvankelijk heeft ver-
klaard, wordt deze beslissing volgens vaste traditie in de jurisprudentie van de
HR opgevat als rechtsschennis.27

Alleen in uitzonderlijke gevallen is de HR in staat om bij de uitoefening van
zijn taak als cassatierechter te beslissen dat de officier van justitie niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard wegens het verjaard zijn van het telaste-
gelegde. Deze situatip zal zich namelijk alleen kunnen voordoen wanneer de
bestreden uitspraak voldoende feitelijke gegevens bevat die het de HR mogelijk
maken om alsnog verjaring te kunnen aannemen. Voorbeelden waarbij zulks
zich daadwerkelijk heeft voorgedaan zijn me echter niet bekend.

Voor ons onderwerp is voorts van groot belang de jurisprudentie van de HR
waarin de bestreden uitspraak wordt vernietigd op grond van vormverzuim
omdat die uitspraak er blijk van geeft dat het feit verjaard is (bijv. omdat daaruit
blijkt dat het feit is gepleegd op een bepaald tijdstip en de betekening van de
inleidende dagvaarding pas na het verstrijken van de verjaringstermijn heeft
plaatsgevonden), terwijl noch de uitspraak een motivering behelst waarom het
openbaar ministerie desalniettemin ontvankelijk is geacht in zijn vervolging,
noch de gedingstukken daaromtrent opheldering geven. In een dergelijk geval
pleegt de HR van de rechter een nadere motivering te eisen ten aanzien van de
ontvankelijkheidsbeslissing. Komt deze in de bestreden uitspraak niet voor dan
wordt op die grond gecasseerd en de zaak verwezen.

De verklaring voor deze niet rechtstreeks op de wet gebaseerde rechtspraak
van de HR is goeddeels te vinden in het fenomeen van de'papieren muur' die de
Raad in 1926 rond zich had opgetrokken.28 Na het slechten van die muur in de
jaren '7029 is die jurisprudentie, zij het met ingrijpende - nog nader te bespre-
ken - wijziging, blijven voortbestaan.

De papieren muur zorgde ervoor dat de HR alleen kennis kon nemen van het
aangevallen arrest of vonnis en van de processen-verbaal der terechtzittingen:
alleen aan deze stukken konden de feiten worden ontleend waarmee in cassatie
kon worden gewerkt. Dit systeem droeg echter het gevaar in zich dat de controle
op de naleving van de verjaringsvoorschriften aan de HR onttrokken zou
worden.30 Meestal gaat het immers bij de verjaring om gegevens van feitelijke
aard, die de HR niet kan, ofbeter gezegd: sedert de bouw van de papieren muur
niet wenste vast te stellen. Om onbillijkheden te voorkomen heeft de HR zich een
uitweg gezocht uit de door hemzelf geschapen moeilijkheden. In de gevallen
waarin tussen de datum van het plegen van het feit en de dag waarop de zaak
voor het eerst ter zitting werd behandeld de verjaringstermijn was vervuld, doch
waarin de rechter niet de niet-ontvankelijkheid van het OM had uitgesproken,

27. Von Brucken Fock-Van Dorst: a.w. biz. 51.
28. HR 8 november 1926 NJ 1926 biz. 1342 nt LB, voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering
herhaald in HR 23 mei 1927 NJ 1927 blz. 918.
29.  Zie de noot van Bronkhorst onder HR 19 oktober 1971 NJ 1972 nr. 493
30. Aldus Besier in zijn noot onder HR 28 februari 1927 NJ 1927 blz. 375.
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besliste de HR dat dat feit was verjaard behoudens wanneer de verjaring zou zijn
gestuit. Aangezien hij zelf niet door de papieren muur kon breken om te
constateren of er (tijdig) een de verjaring stuitende daad van vervolging was
verricht, verplichtte hij de feitenrechter om in dergelijke gevallen expliciet te
gewagen van het door hem naar de mogelijkheid van verjaring ingestelde onder-
zoek. Deze jurisprudentie komt er derhalve op neer, dat wanneer de bestreden
uitspraak de mogelijkheid openlaat dat het telastegelegde feit is verjaard, de
rechter in een afzonderlijke motivering moet aangeven waarom ondanks deze
schijn van het tegendeel het OM niettemin ontvankelijk is in zijn vervolging.

De HR hield zich zeer strikt aan zijn regel dat in cassatie geen feiten buiten de
uitspraak en het proces-verbaal van de terechtzitting konden worden gebruikt.
Het ligt immers nogal voor de hand dat in de meeste gevallen, waarin tussen de
datum van het feit en de zitting de verjaringstermijn was voltooid, tussendoor
een stuitingshandeling had plaatsgevonden; we hoeven hierbij alleen maar te
denken aan het uitbrengen van de inleidende dagvaarding waarmee het geding
een aanvang neemt. Maar ook dit gegeven wilde de HR niet in zijn beoordeling
betrekken: dat had de feitenrechter moeten doen en nu deze dat niet had gedaan,
was zijn uitspraak onvoldoende gemotiveerd. Een enkele maal gebeurde het wel
dat de bestreden uitspraak laatstgenoemde datum wei vermeldde; in zulk een
geval berekende de HR de verjaring aan de hand van de datum van de betekening
der dagvaarding; bleek op dat moment het feit verjaard te zijn, dan casseerde hij
evenzeer op grond van genoemd vormverzuim, omdat de feitenrechter had
moeten onderzoeken of er soms nog een andere stuitingsdaad was geweest.

Hoever de HR kon gaan bij de (toevallige) vermelding van sommige data in de bestreden
uitspraak, toont HR 28 februari 1927 NJ 1927 blz. 375 nt LB. Daar was aan een werkgever
telastegelegd dat hij over een groot aantal weken niet had voldaan aan de hem bij de
Invaliditeitswet opgelegde verplichting tot betaling van premies voor zijn werknemers. De
betrefTende overtredingen liepen over een ruim tijdvak, ten aanzien van enkele werkne-
mers  beginnend  in  1925 en ten aanzien van allen eindigend  op  11  september  1926.  De
zitting van de Kantonrechter werd gehouden op 27 november 1926, zodat toen op grond
van de destijds geldende de verjaringstermijn van een jaar bij overtredingen, de feiten
welke waren begaan v66r 27 november 1925 zouden zijn verjaard, behoudens de moge-
lijkheid van stuiting. De HR ging echter verder; hij leidde uit het proces-verbaal van de
terechtzitting van de Kantonrechter namelijk af dat terzake van de in de telastelegging
genoemde overtredingen op 27 september 1926 proces-verbaal was opgemaakt door een
controleur bij de Raad van Arbeid; op grond daarvan concludeerde hij dat de vervolging
terzake van die overtredingen niet v66r die datum was ingesteld. In de telastelegging was
echter 66n overtreding (van het totaal van twaalD vermeld die liep over de periode 20
september 1925 tot 11 september 1926. Terugrekening van de datum van het opmaken
van het proces-verbaal leerde dat deze overtreding toen al gedeeltelijk was verjaard; dit
was waarschijnlijk ook met een aantal andere overtredingen het geval omdat het proces-
verbaal zelf niet als daad van vervolging werd gezien, doch de eerste daad van vervolging
kon - aldus de HR - nooit voordien zijn verricht.

Het na 1926 door de HR ontwikkelde systeem heeft vooral in de jaren'30 tot een
betrekkelijk groot aantal cassaties geleid, omdat de rechter niet had aangegeven
waarom de verjaring niet was ingetreden hoewel tussen het begaan van het delict
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en het eerste onderzoek op de terechtzitting de verjaringstermijn was verstre-
ken.31 Nadien is het rustig geworden op dit front, hetgeen wellicht verklaard kan
worden  door de verlenging  van de verjaringsterijn bij overtredingen  in  1936.
Gepubliceerde jurisprudentie van later datum is er althans op dit punt niet te
vinden.

Vanaf het doorbreken   van de papieren  muur   rond 1970 worden   er  weer
arresten gewezen die voor dit strafvordelijk aspect van de verjaring van belang
zijn. Daaruit blijkt overigens dat de HR bij zijn oude leer is gebleven, met dien
verstande echter dat hij thans bereid is van meer stukken kennis te nemen. In
1973 kijkt hij naar de akte van uitreiking van de inleidende dagvaarding32; in
1979 doet hij dat ook en betrekt dan ook de betekening van de appeldagvaarding
in zijn beschouwingen33, de aanzegging van het vonnis, neergelegd in een exploit
van betekening34, is iets waar de HR acht op slaan evenals op de verstekmedede-
ling35; ook de aanhouding ter executie36, blijkend uit een daarvan opgemaakt
proces-verbaal, valt onder de niet in de bestreden uitspraak vastgestelde feiten
waarvan de HR desalniettemin kennis neemt.

Die nieuwe lijn in de rechtspraak geeft een wat evenwichtiger benadering van
de verjaringsperikelen te zien. Onder de vigueur van de oude jurisprudentie was
het immers vaak een kwestie van alles of niets, waarbij - de gevallen dat de
bestreden uitspraak toevalligerwijs meer aanknopingspunten bood daargela-
ten - slechts twee gegevens een rol speelden, te weten de datum van het begaan
van het feit en de dag der terechtzitting; zat daar meer tijd tussen dan de
verjaringstermijn bedroeg, dan werd steevast gecasseerd wegens onvoldoende
motivering van de (stilzwijgend uitgesproken) ontvankelijkverklaring van het
OM in zijn vervolging. Deze gang van zaken impliceerde echter dat ook in zaken
waarin de verjaring tijdig gestuit was, doch waarover in het vonnis niet met
zoveel woorden werd gerept, cassatie volgde omdat de HR weigerde verder te
kijken dan uitspraak en proces-verbaal. De doelmatigheid van de rechtspleging
werd hierdoor bepaald niet gediend, omdat de rechter naar wie de zaak werd
verwezen de gecasseerde uitspraak eigenlijk alleen maar hoefde aan te vullen met
een overweging aangaande de stuiting der verjaring, met uitzondering natuurlijk
van de gevallen waarin de verjaringstermijn daadwerkelijk was vervuld: daar
diende alsnog een niet-ontvankelijkverklaring te worden uitgesproken.

De nieuwe jurisprudentie stelt de HR in staat om op het terrein van de
verjaring wat genuanceerder op te treden. Hij kan thans immers zelf vaststellen
of de ogenschijnlijk voltooide verjaring tussendoor gestuit is. Daardoor kunnen
die uitspraken die een vermoeden wekken dat het feit ten tijde van het onderzoek

31. Zie de jurisprudentie op blz. 208-210.
32. HR 9 oktober 1973 DD 73.167.
33.  HR 7 november 1978 DD 79.038; vgl.ook HR26 februari 1980 DD 80.180, HR 23 juni 1981 DD
81.380, HR 1 februari 1983 DD 83.211 en HR 3 mei 1983 DD 83.366.
34. HR 21 november 1978 NJ 1979 nr. 170
35.  HR 11 december 1979 NJ 1980 nr. 158 nt ThWvV; zie ook HR 6 maart 1979 DD 79.204. HR 15
mei 1979 DD 79.285, HR 29 januari 1980 DD 80 145, HR I februari 1983 DD 83.211 en HR 3 mei
1983 DD 83.366.
36. HR 29 januari 1980 DD 80.145
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verjaard was zonder dat de rechter heeft aangegeven waarom dit vermoeden
onjuist is, in stand blijven indien uit de gedingstukken blijkt dat er sprake is van
(tijdige) stuiting. Het ontbreken van vorenbedoelde motivering aangaande deontvankelijkheid van het OM hoeft in zulk een geval niet meer fataal te zijn.
omdat bij de huidige stand van zaken in de jurisprudentie die stuitingsdaad voorde HR kenbaar is en door hem geconstateerd kan worden; indien die stuitings-
daad in cassatie vaststaat, is er geen reden meer voor vernietiging.37 Niettemin
blijven er arresten aan te wijzen waarin de HR met gebruikmaking van een
soortgelijke formule als in de jaren '30 werd gehanteerd, tot cassatie overgaat.
Dit betreffen echter steeds zaken waarin ook na vaststelling van de verschillende
uit het dossier kenbare stuitingshandelingen, ergens in de procedure een 'gat'
overbleef dat een langere duur bestreek dan de verjaringstermijn terwijl die
periode niet onderbroken werd door enige stuitingshandeling.38

Nog steeds vernietigt hij dan wegens vormverzuim (het ontbreken van bedoel-
de motivering) in plaats dat hij ten principale rechtdoende het OM alsnog niet-
ontvankelijk verklaart. In deze uitkomst toont de huidige jurisprudentie over-
eenkomst met de vroegere: toen diende de rechter naar wie de zaak werd
verwezen vast te stellen of de verjaring gestuit was, tegenwoordig moet hij
vaststellen ofde verjaring wellicht door een andere daad van vervolging is gestuitdan waarvan uit het dossier blijkt. Het kan immers zijn dat wanneer men
uitsluitend afgaat op de gegevens die uit het dossier kunnen worden geput, deverjaring in enige fase van het proces lijkt te zijn ingetreden, maar dat betekent
niet dat het feit ook werkelijk verjaard is. De mogelijkheid bestaat immers dat zij
gestuit is door een daad van vervolging die niet in de gedingstukken geverifieerd
kan worden. Deze mogelijkheid mag niet worden uitgesloten, zolang er geen
wettelijke regeling bestaat die voorschrijft welke stukken zich in een strafdossier
moeten bevinden met als sanctie dat op geen andere stukken acht mag worden
geslagen dan zich in dat dossier bevinden. Bij het nader feitelijke onderzoek zal
derhalve moeten worden nagegaan of er andere daden van vervolging zijn
verricht dan waarvan uit de aan de HR gezonden stukken blijkt.

Opmerkelijk is wel dat de HR bij dergelijke cassaties er niet bij zegt dat de rechter had
moeten onderzoeken (ofna verwijzingalsnogmoet onderzoeken) ofde verjaringop grond
van art. 73 Sr wellicht gescliorst is geweest. Puur academisch gesproken zou die mogelijk-

37. Vgl. HR 9 oktober 1973 DD 73.167 waaruit kan worden afgeleid dat de HR heeft kennis
genomen van de akte van uitreiking van de inleidende dagvaarding alvorens hij (peeksgewijs) lot de
conclusie kwam dat het feit niet verjaard was.
38.  Zie bijv. HR 7 november 1978 DD 79,038. HR 6 maart 1979 DD 79.204 en HR 15 mei 1979 DD
79.285(tussende verstekmededelingende betekening van het vonnis); HR 9 oktober 1979 DD 80.016
en HR 29 januari  1980 DD 80.145 (tussen de verstekmededeling en de aanhouding ter executie); HR
26 februari 1980 DD 80.180. HR 23 maart 1982 DD 82.289, HR 27 april 1982 DD 82.306, HR 1
februari   1983   DD   83.211   en   HR   3   mei    1983 DD 83.366 (tussen de verstekmededeling  en   de
appeldagvaarding)
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heid niet uitgesloten hoeven te zijn, terwijl ook.de gedingstukken daarover zouden
kunnen zwijgen.39

3.4 In de verzetprocedure

Op de regel dat de verjaring ambtshalve behoort te worden toegepast in welke
stand van het geding ook, bestaat 66n uitzondering, welke - als ik  het goed
zie - heeft geleid tot het peeksgewijs verwerpen van het cassatieberoep door de
HR in het arrest van 23 juni 1981 NJ 1981 nr. 538 nt ThWvV.

Volgens de gegevens die de AG Biegman-Hartogh in haar conclusie bij dit
arrest verstrekt, was de verdachte op 24 augustus 1976 door de kantonrechter bij
verstek veroordeeld tot een geldboete vanf40,- terzake van de overtreding van
art. 16 van het Algemeen Reglement Vervoer (reizen zonder treinkaartje). Op 9
december daaropvolgend was de verstekmededeling betekend. De verdachte
deed verzet tegen dit vonnis en naar aanleiding daarvan vond wederom een
zitting van kantonrechter plaats  en  wel  op 13 februari 1979, waarbij het verzet
vervallen werd verklaard aangezien de verdachte aldaar (wederom) niet was
verschenen.

Deze beslissing, te weten de vervallenverklaring van het verzet bij niet verschij-
ning, is gebaseerd op het voorschrift van art. 402 Sv; in het andere geval, bij het
weI verschijnen van de verdachte dus, wordt op grond van art. 403 Sv de zaak
opnieuw behandeld als ware het rechtsgeding bij verstek niet voorafgegaan.

Uit de in de conclusie genoemde gegevens volgt rechtstreeks dat ten tijde van
de  verzetbehandeling  op 13 februari   1979  het feit verjaard was, behoudens
stuiting van de verjaring ten gevolge van niet uit het dossier blijkende daden van
vervolging. Toch casseerde de HR niet. Van Veen oppert in zijn noot de
veronderstelling dat deze beslissing van de HR is ingegeven door het voorschrift
van art. 402 Sv, dat door de rechter bij het niet komen opdagen van de verdachte
louter behoeft te worden geconstateerd dat het ingestelde verzet vervallen is;
daarbij komt hij aan de beoordeling van de vraag of het OM nog ontvankelijk is
in het geheel niet toe. Aldus ontstaat een scherp contrast met het geval waarin de
verdachte wel is verschenen: dan vindt er een onderzoek in volle omvang plaats
en wordt de ontvankelijkheid van het OM opnieuw beoordeeld; blijkt daarbij dat
het feit ondertussen is verjaard, dan wordt het alsnog niet-ontvankelijk ver-
klaard.40

Dit verschil in behandeling kan worden verklaard door de bewoordingen en de
strekking van art. 402 Sv. De bedoeling van het verzet - en art. 402 Sv lijkt ook
van die gedachte uit te gaan - is dat de verschijnende verdachte een contradictoi-

39.  Men zou hieruit ook kunnen concluderen dat de HR - in de lijn van het betoog op biz. 253 - de
schorsing der verjaring naar huidig recht niet meer mogelijk acht. Aan het zwijgen van de HR op dit
punt zou ik echter niet een zo verstrekkende gevolgtrekking willen verbinden.
40. Weliswaar schrijft art. 403 Sv voor dat bij verschijning van de verdachte by de verzetbehandeling
gehandeld wordt als ware het rechtsgeding bij verstek niet voorafgegaan, doch het is tegen de realiteit
om alle in die fase verrichte vervolgingshandelingen als non-existent aan te merken. M.i. behouden
deze hun stuitende werking. Zie hierover verder blz. 226 e.v.
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re feitelijke behandeling van zijn zaak krijgt, terwijl de niet verschenen verdachte
dat recht is ontzegd. Dit onderscheid is scherper in het licht komen staan na de
wijzigingen op het terrein van de rechtsmiddelen, aangebracht door de Bezuini-
gingswet 1935. Tevoren was het verzet louter een middel  om de parate executie
van een vonnis te stoppen; door de Bezuinigingswet 1935 heeft het veel meer het
karakter van een rechtsmiddel gekregen tegen de veroordeling in eenvoudige
zaken, met dien verstande dat alleen de verdachte die daadwerkelijk blijk geeft
het  met zijn bij verstek gewezen vonnis  niet eens te zijn - blijkend  uit zijn
verschijning bij de verzetbehandeling - recht heeft op een nieuwe behandeling.
In de andere gevallen hoeft de rechter niet ambtshalve te treden in een onderzoek
naar de juistheid van de beslissingen die hij bij de eerste behandeling heeft
genomen. Ja zelfs mag hij dan niet treden in een nader onderzoek, ook indien vast
zou staan dat hij toen een verkeerde beslissing heeft genomen, bijv. het feit ten
onrechte strafbaar heeft verklaard. De enige beslissing die hij kan nemen buiten
de vervallenverklaring van het verzet bij de niet verschijning van de verdachte, is
de niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in zijn verzet indien blijkt dat
deze ten onrechte verzet heeft aangetekend41 ofdit rechtsmiddel te laat dan wel
zonder inachtneming van de wettelijk voorgeschreven formaliteiten heeft inge-
steld. Maar ook deze beslissingen (de vervallen-verklaring van het verzet en de
niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte) laten het verstekvonnis zelf on-
aangetast.

Welnu, als een verstekvonnis beschermd is tegen alle gebreken die daaraan
kleven in geval de verdachte niet verschijnt na het gedane verzet, klemt het des te
meer dat een dergelijk vonnis wel vernietigd zou moeten worden op grond van
eerst nadien ingetreden omstandigheden, i.c. het vervuld zijn van de verjarings-
termijn na het wijzen van het eerste vonnis.42 Het lijkt mij dan ook juist dat de
HR hier niet van heeft willen weten. Weliswaar is hierdoor een inbreuk gemaakt
op het beginsel dat de veriaringsregel ambtshalve moet worden toegepast, doch
dit hangt samen met de beperking van het verzet die in 1935 in de wet is
neergelegd. Uit de huidige regeling van het verzet vloeit immers voort dat dit
eerst dan als een volwaardig rechtsmiddel kan fungeren indien behalve ingeval

41.  HR 26 april  1977 NJ  1978  nr.  271. De verdachte had verzet aangetekend in plaats van hoger
beroep; de HR vond dat de Kantonrechter ten onrechte het verzet vervallen had verklaard en hijverklaarde alsnog de verdachte n-0 in zijn verzet. Het is twijfelachtig of de HR ook nu nog deze
beslissing zou nemen, misschien zou de HR nu hebben gevonden dat de Kantonrechter het verzet had
moeten converteren in het juiste rechtsmiddel, te weten hoger beroep. Helemaal zekeris dat overigensniet omdat het arrest niet de gegevens bevat die voor de beoordeling van deze vraag van belang zijn,waarbij het met name gaat om de vraag wie het verkeerde rechtsmiddel heeft aangewend: de
verdachte of diens raadsman. Zie voor een uitvoeriger uiteenzetting van deze problematiek: VanDorst: Perikelen rond rechtsmiddelen, in: Strafrecht in balans (Geurtsbundel) Amhem  1983, blz. 23-40. Het komt mij overigens voor dat alle vervolgingshandelingen in het kader van een conversie-
uitspraak de verjaring stuiten. Al deze daden zijn er immers op gericht om een voor tenuitvoerleggingvatbare beslissing te verkrijgen. Dat een en ander via een omweg plaatsvindt is i.c te wijten aan
fouten aan de kant van de verdachte, die bezwaarlijk per satdo op het terrein van de verjaring eenvoor hem gunstig effect mogen sorteren.
42.  Op zichzelf is deze toestand onbevredigend. M.i. ligt hierin een argument ter onderstreping van
het betoog van Van Veen, die het verzet heeft bestempeld tot 'een rechtsmiddel dat beter gemist kan
worden' (DD 1979 biz. 372 e.v.).
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aan de voorwaarden van een tijdige en regelmatige aanwending is voldaan, de
verdachte ter zitting ook verschijnt. Voldoet hij aan die laatste conditie niet, dan
kan hij geen aanspraak meer maken op een nieuwe behandeling van de zaak. De
enige mogelijkheid die hem in zulk een geval nog rest, is gelegen in het aanteke-
nen van cassatieberoep tegen de vervallenverklaring van het verzet. Meestal zal
hem dat niet veel verder helpen, aangezien de HR bij een dergelijke stand van
zaken in beginsel alleen controleert of het verzet terecht vervallen is verklaard,
hetgeen tot de wijziging van de verzetregeling bij de wet van 26 april 1982 S. 237
impliceerde dat hij naging of het verzet behandeld was op de bij art. 400 Sv (oud)
voorgeschreven terechtzitting  c.q.  of - indien  daar het onderzoek  was  ge-
schorst - de oproeping van de nadere zitting goed was betekend. Onder de
gelding van de nieuwe regeling controleert in beginsel de HR alleen of de bij art.
400 Sv (nieuw) voorgeschreven aanzegging door het Openbaar Ministerie op de
juiste wijze heeft plaatsgevonden.

3.5 In herziening

Tot het wezen van het buitengewone rechtsmiddel van herziening (art. 457 e.v.
Sv) behoort dat bij beschikking of arrest van de Hoge Raad de onherroepelijk-
heid van de aangevochten uitspraak c.q. uitspraken wordt opgeheven met
verwijzing van de zaak c.q. zaken voor een nieuw feitelijk onderzoek. Een van de
gronden waarop herziening kan plaatsvinden vormt, aldus art. 457, lid 1 aanhef
en onder 2°, Sv, 'eenige omstandigheid die bij het onderzoek op de terechtzitting
den rechter niet was gebleken en die op zich zelve of in verband met de vroeger
geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt in dier voege dat
ernstig vermoeden ontstaat dat ware zij bekend geweest, het onderzoek der zaak
zou hebben geleid tot niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie'.
Een dergelijk novum is aanwezig, indien de Hoge Raad in de procedure tot
herziening aannemelijk acht dat de eerste rechter ten onrechte geen rekening
heeft gehouden met de vervolgingsverjaring. Op die grond kan verwil'zing volgen
opdat na verwijzing het gerechtshof (c.q. de Hoge Raad als feitenrechter indien
het gaat om een uitspraak die door hem in eerste en enige aanleg is gedaan) kan
onderzoeken ofdit vermoeden gewettigd is en zo ja, de niet-ontvankelijkheid van
het Openbaar Ministerie kan uitspreken. Bij de procedure in herziening kan
derhalve worden gedaan wat de eerste rechter ten onrechte niet heeft gedaan, te
weten het in rekening brengen van de verjaring van het recht tot strafvordering
wegens het verstrijken van de verjaringstermijn gedurende de fase der vervolging
die tot de bestreden uitspraak heeft geleid.43

43. In civielrechtelijke termen gesproken zou men kunnen zeggen dat de strafrechtelijke verjaring
een sterke werking heeft, hetgeen betekent dat niet alleen de actie teniet gaat maar ook de verbintenis
die tot die actie aanleiding geeft. Bij de zwakke werking van de verjaring blijft de verbintenis echter
bestaan en vervalt alleen de daaruit voortspruitende actie na verloop van tijd.

Dit onderscheid is vooral van belang indien eerst na voltooling van de verjaring aan de verbintenis
wordt voldaan: bij de sterke werking kan hetgeen verricht is, ongedaan worden gemaakt, bijv. door
middel van een actie uit onverschuldigde betaling, aangezien de verbintenis op grond waarvan men
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Het behoeft nauwelijks betoog dat bij het onderzoek in herziening geen
rekening kan en behoort te worden gehouden met het tijdsverloop tussen de
bestreden uitspraak en de herzieningsaanvrage c.q. de gegrondverklaring daar-
van door de Hoge Raad. Bij herziening gaat het immers om een onherroepelijke
uitspraak, hetgeen impliceert dat door het in kracht van gewijsde gaan van de
beslissing de vervolgingsverjaring een einde heeft genomen. Dat houdt in dat het
tijdsverloop na de bestreden uitspraak geen invloed meer kan hebben op de
vervolgingsverjaring, zodat nadien met dat tijdsverloop ook geen rekening kan
worden gehouden. Bovendien zouden we, indien dit anders was, worden gecon-
fronteerd met de situatie dat de veroordeelde het in eigen hand zou hebben om
het tijdstip van de herzieningsaanvrage zo te kiezen, dat hij zich verzekerd weet
van het voltooid zijn der verjaring. Dit strookt niet met het karakter van het
verjaringsinstituut zoals wij dat kennen.

Een andere vraag is echter of het tijdsverloop tijdens de procedure in herzie-
ning, d.w.z. na de verwijzing van de zaak door de Hoge Raad en de nieuwe
behandeling, tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie kan
leiden. Bij bevestigende beantwoording van deze vraag doet zich de situatie voor
dat de uiteindelijke beslissing geheel los komt te staan van de herzieningsaanvra-
ge. Immers, herziening kan zijn gevraagd (en verkregen) omdat bijv. de veroor-
deelde meent alsnog een alibi te kunnen aantonen, terwijl de niet-
ontvankelijkheid wordt uitgesproken op een eerst later opgekomen grond,
namelijk het tijdsverloop sedert de verwijzing van de zaak door de Hoge Raad.
Ik zou menen, dat de herzieningsrechter inderdaad met dit tijdsverloop rekening
behoort te houden, a. omdat de wet zich daartegen niet verzet, b. daar aldus meer
recht wordt gedaan aan de door de herzieningsrechter aangetroffen feitelijke
situatie, en c. aangezien aldus aansluiting wordt verkregen met 'het beginsel van
de herzieningsregeling, dat degene, wiens aanvrage tot herziening gegrond is
bevonden, na de verwijzing naar het gerechtshof in denzelfden toestand zal
komen te verkeeren als waarin hij zich bevond bij den aanvang van de behande-
ling ter terechtzitting die heeft geleid tot de einduitspraak, tegen welke de
aanvrage tot herziening gegrond is bevonden445 anders gezegd: de veroordeelde
moet zoveel mogelijk worden hersteld in zijn oude positie, hetgeen impliceert dat

gepresteerd heeft, niet meer bestond. Bij de zwakke werking der verjaring kan men echter niets
terugvorderen, aangezien de verbintenis is blijven bestaan, zij het in de vorm van een natuurlijke
verbintenis, waaraan men niet onverschuldigd kan voldoen. Zie hierover uitvoeriger: Lichtenauer:
a.w. blz. 94; Asser-Rutten: a.w. blz. 449 e.v.: Pitlo-Hidma: a.w. blz. 231; W.P. Erasmus: Invordering
van belastingen, 3e druk Deventer 1978, biz. 282 e.v.

Aangezien in herziening het beroep op verjaring alsnog gehonoreerd kan worden, waarna'restitu-
tie' plaatsvindt, bijv. van de inmiddels betaalde geldboete of door middel van schadevergoeding
terzake van de ten onrechte ondergane vrijheidsstraf (vig. art. 481 Sv), lijkt de strafrechtelijke
verjaring sterke werking in de voormelde zin te hebben.

Meer gelijkenis dan met de civielrechtelijke verjaring toont m.i. de strafrechtelijke verjaring met de
civielrechtelijke vervattermijnen; deze moeten immers - anders dan de verjaring - ambtshalve door
de rechter worden toegepast, partijen kunnen er geen afstand van doen en de verbintenis zelf gaat tenonder. Daar houdt de vergelijking echter ook mee op, want - anders dan bij de civielrechtelijke tn
strafrechtelijke verjaring - kunnen vervaltermijnen in beginsel niet worden gestuit of geschorst. Vgl.Asser-Rutten: a.w. blz. 477 e.v.; Pitlo-Hidma: a.w. biz. 253 e.v.: Lichtenauer: a.w. biz. 45 e.v.
44. HR 21 december 1931 NJ 1932 biz 550 nt T.
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ook met de verjaring wordt rekening gehouden, aangezien de eerste rechter dat
ook had moeten doen.4S

3.6 In andere gevallen

De verjaring kan overigens al een rol spelen in eerdere fase dan de behandeling
van de hoofdzaak. In het bijzonder valt hierbij te denken aan de procedure naaraanleiding van een bezwaarschrift tegen de dagvaarding of tegen een kennisge-
ving van verdere vervolging (art. 262 en 250 Sv). Blijkt daarbij dat het feit waarop
de dagvaarding of de kennisgeving betrekking heeft verjaard is, dan wordt de
Officier reeds in dit stadium niet-ontvankelijk verklaard (art. 2501id 5 Sv). In dit
aan de behandeling van de hoofdzaak voorafgaande geding is de hoofdregel vanverjaring, te weten ambtshalve toepassing in welke stand van het geding ook,
onverkort van kracht, zodat zij ook in geval van hoger beroep en cassatie in deze
beschikkingsprocedure moet worden aangewend.

Een en ander geldt ook bij de uitoefening van dwangmiddelen als voorlopige
hechtenis, inbeslagneming etc. Als daarbij blijkt dat het gaat om een feit datverjaard is, behoort toepassing van het betreffende dwangmiddel achterwege te
blijven of dient een zodanige beslissing te worden genomen dat aan het dwang-
middel een einde wordt gemaakt en dat de voordien bestaande situatie wordt
hersteld.46

Een uitzondering zou ik echter willen maken voor de inbeslagneming van
voorwerpen die vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer. In de regel gaat
het hier om voorwerpen die'niet slechts in handen van de betrokken delinquent,
doch in handen van het publiek in het algemeen gevaarlijk zijn.'47 Het zou in
strijd met het algemeen belang zijn, wanneer dergelijke goederen na ommekomst
van de verjaringstermijn zouden moeten worden teruggegeven aan de rechtheb-
bende en aldus weer het gevaar kunnen gaan opleveren, waartegen de wetgever
heeft willen waken.

Hoewel de verjaring tot gevolg heeft dat geen beslissing over het telastegelegde
meer genomen kan worden, zodat bij de behandeling van de hoofdzaak geen
onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen, staat zij er niet aan in de weg
dat bij afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering van het Openbaar
Ministerie die onttrekking kan worden uitgesproken.

Art. 36b Sr eist voor onttrekking in de hoofdzaak dat een veroordeling is gevolgd, c.q.
schuldigverklaring zonder toepassing van straf is uitgesproken, c.q. vrijspraak of ontslag

45.  Het Hof Arnhem (26 juni 1979 NJ 1979 nr. 498 nt ThWvV) zat op de hier geschetste lyn toen het
in herziening het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaarde wegens overschrijding van de
redelijke termijn tijdens de herzieningsprocedure.

Zie over dit vraagstuk uitgebreider: G.J.M. Corstens-N. Keijzer-E.Ph.R. Sutorius: Vademecum
strafzaken, hoofdstuk 37.2: herziening (A.J.A. van Dorst), Arnhem.
46.  In deze zin ook, althans wat de inbeslagneming betreft, F. Vellinga-Schootstra: Inbeslagneming
en huiszoeking. Alphen aan den Rijn 1982, biz. 235 en 248.
47.  Memorie van toelichting (blz. 1 l) bij wetsontwerp 4034 (Bijl. Hand. 2e Kamer 1957-1958).
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van rechtsvervolging is gevolgd, doch zulks alleen indien in de laatstegenoemde gevallen is
vastgesteld dat een strafbaar feit is begaan. Aan deze dicta komt de rechter echter niet toe
als het telastegelegde verjaard is, zodat om die reden onttrekking aan het verkeer
achterwege moet blijven. Maar tevens bepaalt art. 36b Sr dat onttrekking kan plaats
vinden bij wege van een afzonderlijke rechterlijke beschikking die door het Openbaar
Ministerie kan worden uitgelokt. Deze voorziening is in de wet opgenomen om onttrek-
king aan het verkeer mogelijk te maken'bijv. wanneer de dader onbekend ofoverleden of
om een andere reden niet te berechten is' (Wetsontwerp 4034, MvT biz. 11).48

Op deze manier kunnen ook goederen aan de circulatie worden onttrokken wanneer
niet vaststaat dat daarmee een strafbaar feit is begaan, bijv. bij gevonden voorwerpen. In
zo'n geval kan bij gebreke van aanwijzingen dat een strafbaar feit is gepleegd, vaak ook
niet worden vastgesteld wanneer dat feit zich dan zou hebben voorgedaan, zodat het al
heel moeilijk is om uit te maken hoe het zit met de eventuele mogelijkheid van verjaring.
Reeds om die reden is het in de praktijk soms onmogelijk om met de verjaring rekening te
houden.

Gelet op hetgeen in Memorie van Toelichting is gesteld, meen ik - met Remmelink49
dat de eventuele verjaring niet in de weg staat aan de onttrekking aan het verkeer bij
afzonderlijke rechterlijke beschikking.

Aangezien de onttrekking aan het verkeer een belang van de strafvordering is (art. 118
juncto 94 Sv) dat - voortzetting van de - inbeslagneming rechtvaardigt, kan het beslag
met het oog op deze maatregel ook na het verstrijken van de verjaringstermijn voortdu-
ren.

4. BUITENLAND

In de onderzochte rechtsstelsels die de verjaring als wettelijk instituut kennen, te
weten die van Frankrijk, Belgie, de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk en
Denemarken, beschouwt men haar als een regeling van openbare orde. Op grond
daarvan neemt men algemeen aan dat de verjaringsvoorschriften ambtshalve
moeten worden toegepast en wel in elke fase van het geding.

48.   Vgl.  ook  HR 10 januari  1984 NJ  1984 nr.  684 nt ThWvV.
49. Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. blz. 165; Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 4
bij art. 36b; W.H.A. Jonkers: Het Peninentiair Recht, Arnhem, VII-41. Anders: Rechtbank Amster-
dam 4 maart 1960 NJ 1960 nr. 38 1.

Ook uit de Memorie van Toelichting bij art. 552a Sv dat voorschrijft dat een beklag over
inbeslagneming etc. moet worden gedaan binnen driejaar (v66r 1978: vijfjaar) na de inbeslagneming
lijkt een indicatie op te leveren voor de opvatting dat na de voltooiing van de verjaring de
inbeslaggenomen voorwerpen moeten worden teruggegeven. Opgemerkt wordt namelijk: 'Daarbij
komt, dat de traagst opkomende rechthebbenden meestal niet degenen zijn, wier geweten het zuiverst
is. Men dient hen niet in de gelegenheid te laten, hun eigendommen pas te komen opvorderen,
wanneer de hen bedreigende strafvordering verjaard is' (blz. 13 bij genoemd wetsontwerp). Hoewel
deze passage tamelijk algemeen is gesteld, behoeft daaruit m.i. niet noodwendig te volgen dat na de
verjaring de inbeslaggenomen voorwerpen altijd moeten worden teruggegeven - hetgeen trouwens
ondoenlijk is in zaken met een onbekende dader en/of eigenaar. Men zou haar namelijk ook zo
kunnen lezen dat daarmee alleen wordt gedoeld op stukken van overtuiging die de waarheid aan het
licht kunnen brengen. Het spreekt voor zich dat dergelijke voorwerpen na het verjaard zijn van het
feit geen functie meer kunnen vervullen, zodat zij om die reden niet verder onder beslag hoeven le
blijven.

300



De Franse literatuur en jurisprudentie voegen als uitvloeisel hieraan toen, dat
de verdachte geen afstand kan doen van de verjarings 0; dit in tegenstelling tot het
burgerlijk recht waar men weliswaar op voorhand ook geen afstand kan doen
van de verjaring, maar wel van de voltooide verjaring (vgl. ons art. 1984 BW).

In Duitsland gaat de uit deze regel voortvloeiende verplichting zo ver, dat ook
bij beroep tegen een onderdeel van de uitspraak - bijv. de strafoplegging - de
rechter genoopt is ambtshalve te onderzoeken of het feit verjaard is. Hij is slechts
dan van die verplichting ontslagen wanneer de verdachte niet-ontvankelijk is in
het ingestelde rechtsmiddel terzake dat het niet tijdig is aangewend of anderszins
gebreken vertoont. 51

50.  Stefani-Levasseur:  a.w.  blz.  124; dit hangt volgens Merle-Vitu,  a.w.  blz. 677 samen  met  de
omstandigheid dat de vetjaring'a pour fondement, non pas l'interEt particulier du dBlinquant, mais
l'interet social, plus spdcialement la bonne administration de la justice pdnale'.
51.  Sch6nke-Schrdder: a.w. blz. 776, Vorbemerkung 6.
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HOOFDSTUK 12

De vervolgingsverjaring en de mensenrech-
tenverdragen

Art. 6 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden 6n art.  14 lid 3 sub c van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten geven aan de verdachte het
recht op een berechting'within a reasonable time/dans un ddlai raisonnable' c.q.
'without undue delay/sans retard excessif. Hoewel beide bepalingen in andere
bewoordingen zijn gesteld, behoort - aldus de HR-bij schending van het daarin
neergelegde recht de uitkomst gelijk te zijn, te weten de niet-ontvankelijkheid
van het Openbaar Ministerie in zijn vervolging, aangezien bij inbreuk op die
bepalingen de vervolging zo zeer in strijd is met fundamentele beginselen van een
goed procesorde, dat het recht tot (verdere) vervolging aan het Openbaar
Ministerie is komen te ontvallen.

Zie HR 4november 1980 NJ 1981 nr. 117 nt ThWvV en HR 18 november 1980 NJ 1981 nr.
118 nt ThWvV.

In het onderhavige hoofdstuk zullen alleen die aspecten van de redelijke termijn-
problematiek aan de orde komen, welke voor de verjaring van belang zijn, waarover ook
handelt het opstel van Th.W. van Veen: lets over undue delay en verjaring, in: Bij deze
stand zaken (Melai-bundel) Arnhem  1983, biz. 531-543.

Zie voor een bredere bespreking van de diverse facetten van genoemde problematiek
het praeadvies voor de NJV van 1983 van E.P. von Brucken Fock: Tot welke wijzigingen
in het Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in
artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, aanleiding te geven?, i.h.b. biz. 192-205. Zie tenslotte voor de
(indirecte) bescherming die de (nieuwe) grondwet op dit punt biedt: G.A.M. Strijards: De
vrijheid van de fysieke persoonlijkheid, in: Grondrechten (Jeukens-bundel), Nijmegen
1982, blz. 310-331.

Hoe nu verhoudt zich deze verdragsrechtelijke garantie tot de wettelijke geregel-
de verjaring van het recht tot strafvordering? Bij de beantwoording van deze
vraag zijn de volgende factoren van belang

Allereerst dan de ratio van de redelijke termijn-regeling aan de ene kant en de
verjaring aan de andere kant. De verdragsbepalingen beogen - kort gezegd - te
voorkomen dat de verdachte langer dan redelijk is onder de dreiging van een
(verdere) vervolging zou moeten leven. Bij de verjaring gaat dit motief alleen op
wanneer men ereen sanctie in ziet op een nalatigOpenbaar Ministerie. De andere
verjaringstheorieen gaan alle uit van andere belangen die door de verjaring
worden beschermd, gelijk in hoofdstuk 2 is uiteengezet, zoals het onzeker
worden van het bewijs, de vermindering van de strafbehoefte van de samenle-
ving, de onwenselijkheid van een late bestraffing uit pedagogisch oogpunt, etc.
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Uit dit verschil in strekking, te weten enerzijds de nadruk op de bescherming
van de verdachte en anderzijds het accent op de onwenselijkheid van een late
berechting uit hoofde van meer objectieve belangen, vloeien enkele kenmerkende
verschilpunten voort ten aanzien van de inhoudelijke kant van de respectieve
regelingen der beide onderwerpen.

Zo ligt de aanvang van de verjaring in de regel bij het plegen van het delict,omdat men aanneemt dat vanaf dat moment de hierbovenbedoelde processen
intreden, zulks onafhankelijk van het feit ofal direct duidelijk is wie de dader is,of hij vervolgbaar is etc.

De strekking van de redelijke termijn-garantie brengt daarentegen mee, dat deredelijke termijn eerst begint te lopen wanneer de dreiging van een vervolging
daadwerkelijk aanwezig is, of om in de termen van het Europese Hof te blijven:het moet gaan om een handeling die 'substantially affects the situation of the
suspect'. Daarmee is tevens een karakteristiek gegeven van de soort handelingen
waarop het begrip 'charge' in art. 6 lid 1 van het Europees Verdrag doelt, waar ditartikel de aanvang van de redelijke termijn aangeeft.1

In het algemeen  kan dit begrip - aldus  het  Hof - gedefinieerd worden  als  'the  official
notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he hascommitted a criminal offence'. Daaronder zijn onder meer begrepen: 1. 'the date of
arrest', 2. 'the date when the person concerned was officially notified that he would be
prosecuted' en 3. 'the date when the preliminary investigations were opened' (Corigliano
Case, 5/1981/44/72, Judgment van 10 december 1982, biz. 10 en Foti Case, 4/1981/43/68-
71, Judgment van 10 december 1982, blz. 15). In HR 22 mei 1979 NJ 1979 nr. 301 ntGEM,
HR 6 januari  1981  NJ  1981  nr. 207 nt ThWvV, HR 27 oktober 1981  NJ  1982 nr. 81  nt
ThWvV, HR 30 november 1982 DD 83.121, legt de HR een wat strakker criterium aan,
aangezien hij van oordeel is dat de redelijke termijn pas gaat lopen op het moment waarop
vanwege de Staat jegens de verdachte een handeling is verricht waaruit deze heeft
opgemaakt - en in redelijkheid heeft kunnen opmaken - dat het Openbaar Ministerie het
ernstige voornemen heeft een vervolging in te stellen ofvoort te zetten, als gevolg waarvan
de positie van de verdachte in belangrijke mate wordt beinvioed; daarbij denkt de Raad in
het bijzonder aan een vordering tot een gerechtelijk vooronderzoek en/of bewaring. In devisie van de HR staat de 'charge' derhalve niet gelijk met inbeschuldigingstelling of
dagvaarding, maar heel ver daarvandaan ligt zijn uitleg niet.

Aan de hand van de jurisprudentie van het Europese Hof - en in het bijzonder op grondvan de omstandigheid dat het Hof van mening is dat de redelijke termijn ook al een
aanvang kan nemen bij de opening van de 'preliminary investigations' - betogen steeds
meer gezaghebbende auteurs dat de HR zijn jurisprudentie zal moeten bijstellen om nietuit de Europese pas te geraken. Zie hierover onder meer Von Brucken Fock in zijn reeds
genoemde praeadvies, J. Leijten in zijn bespreking van het praeadvies, NJB 1983 biz. 718-
721, G.J. Wiarda (president van het Hof) in een interview naar aanleiding van onder meer
dit praeadvies, NJB 1983 biz. 732 en de AG Mok in zijn conclusie bij HR 25 oktober 1983
NJ 1984 nr. 515 nt ThWvV.

Het karakter van de redelijke termijn-garantie leidt wel tot de gevolgtrekking dat
zij alleen opgaat in de gevallen waarin de dader bekend is bij justitie en waarbij

1.  Vgl. Von Brucken Fock: a.w. biz.  161.
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ook daadwerkelijk stappen tegen hem zijn ondernomen. Hierin schuilt een
belangrijk verschil met de verjaring.

Heel duidelijk komt dit verschil naar voren in HR 27 oktober 1981 NJ 1982 nr. 81 nt
ThWvV: de verdachte was in 1949 bij verstek tot twaalfjaar veroordeeld terzake van een
in 1942 gepleegd oorlogsmisdrij f. De verjaring was i.c. gaan lopen na het begaan van het
feit in 1942. De redelijke termijn ving daarentegen pas in 1980 aan, nadat de verdachte had
vernomen dat indertijd een strafvervolging tegen hem was ingesteld en hij daarop
veroordeeld was.

De duur van de verjaring is nauwkeurig in de wet neergelegd; hij varieert al naar
gelang van de ernst van het delict zoals dat in het wettelijk strafmaximum tot
uitdrukking is gebracht. Bij het leggen van dit verband heeft men, zo mag worden
aangenomen, steeds een geval genomen dat in beginsel voor deze maximumstraf
in aanmerking zou komen en aan de hand daarvan heeft men een veronderstel-
ling gedaan ten aanzien van maximale tijdsduur die nodig zou zijn om de
bovengenoemde (sociaal-)psychologische processen zo ver gevorderd te doen
zijn, dat het aanvaardbaar zou zijn om alsdan geen vervolging meer toe te laten.

Hoe lang de dreiging van een (voortzetting van de) strafvervolging mag duren
voordat er sprake is van een 'onredelijke termun', hetgeen tot het verlies van het
vervolgingsrecht leidt, is nog niet geheel duidelijk.

Het Europese Hofacht daarbij 'among other things' van belang:  1. 'the complexity of the
case', 2. 'the conduct of the applicant' en 3.'the conduct of the judicial authorities'. Uit de
jurisprudentie van de HR komt als beeld tevoorschijn dat hij een periode van ruim twee
jaar inactiviteit nog toelaatbaar vindt2, al voegt de HR wel steeds aan zijn overwegingen
toe dat bijzondere omstandigheden - welke niet mogen zijn gelegen in buitenprocesrech-
telijke factoren als toeneming van het aantal zaken, personeelstekort, etc. - tot een
kortere termijn zouden kunnen kiden. Als ik goed zie heeft de HR nog maar twee keer de
overschrijding vande redelijke termijn aanwezig geacht: HR 9 maart 1982 NJ 1982 nr. 409
nt ALM en HR 3 januari 1984 NJ 1984 nr. 403 nt ThWvV. In de beide zaken waren de
verdachten in eerste aanleg vrijgesproken, terwijl de dagvaarding in hoger beroep op het
door het Openbaar Ministerie ingestelde appel in het eerste geval ruim twee in het tweede
geval ruim drie jaar later werd uitgebracht.

Anders dan bij de verjaring wordt de duur van de redelijke termijn niet beinvioed
door de ernst van het feit of door de strafrechtelijke minderjarigheid van de
verdachte.

In HR 26januari 1982 NJ 1982 nr. 327 overwoog de HR:'de opvatting dat in aanmerking
moet worden genomen de mate van ernst van het telastegelegde feit, zoals deze onder meer
tot uiting komt in de voor de strafvordering terzake van dat feit geldende verjaringster-
mijn, in die zin dat in zaken waarin een korte verjaringstermijn geldt - en met name indien

2.   Al  vindt dit beeld geen bevestiging  in  HR 27 maart   1984  NJ   1984  nr. 698, waarin de Raad
overwoog:'Het middel noemt - en de HR kent - geen rechtsregel ingevolge welke de enkele omstan-
digheid dat tussen het instellen van hoger beroep door de verdachte en de uitreiking van de
appeldagvaarding een termijn van meer dan twee jaar zou zijn verlopen, had moeten leiden tot de
niet-ontvankelijkheid van het OM 'in haar vordering'
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het telastegelegde een overtreding oplevert - de termijn korter is dan in andere gevallen,
. . strookt niet met de strekking van de verdragsbepalingen. Immers, in gevallen waarin

de telastegelegde feiten niet van ernstige aard zijn, zal in het algemeen het bezwaar van het
moeten leven onder de dreiging van een strafvervolging te dier zake ook minder groot
zijn'.

In HR 12 oktober  1982 NJ  1983 nr.  371  kon de beslissing van het gerechtshof genade
vinden waarin was uitgemaakt dat het tijdsverloop van 14 maanden tussen de behande-
ling van de zaak door de kinderrechter en door het hof geen overschrijding van de
redelijke termijn opleverde, ook al zou op grond van art. 70 lid 2 Sr i.c. de verjaringster-
mUn tot  1 /3 zijn bekort (i.c.  zou zij 24 maanden bedragen hebben).

De AG Mok ondersteunde in zijn conclusie de stelling dat in kinderzaken de redelijke
termijn in het algemeen korter behoort te zijn dan in zaken betreffende volwassenen,
aangezien ook hier - evenals bij de verjaring - het argument geldt dat misstappen uit het
verleden niet te lang moeten worden nagehouden; maar die termijn op 1 /3 van de redelijke
termijn voor volwassenen te stellen, kwam hem toch al te mathematisch voor.

In het licht van het vorenstaande zal het geen verwondering wekken dat de
verjaring en de redelijke termijn-garantie ten aanzien van de stuiting veel gelijke-
nis met elkaar vertonen. Op het terrein van de verjaring geschiedt zulks door elke
daad van vervolging en op het gebied van de redelijke termijn door elke hande-
ling die voldoet aan bovengenoemde criterium van 'an official notification',
waaruit de verdachte kan afleiden dat hij nog steeds vervolgd wordt. Het effect is
in beide gevallen dat een nieuwe termijn gaat lopen. Een verschilpunt is daarente-
gen dat de daad van vervolging niet aan de verdachte bekend hoeft te zijn om de
verjaring te stuiten; betekening - ook niet in persoon - is voldoende. Gelet op de
strekking van de verdragsbepalingen moet echter worden aangenomen dat 'the
notification' aan de verdachte in elk geval bekend moet zijn, omdat hij eerst dan
in de situatie verkeert dat aan de mogelijke onzekerheid omtrent zijn lot een
(voorlopig) einde wordt gemaakt.

Wat de schorsing betreft, kan worden opgemerkt dat deze volgens de heersen-
de leer bij de verjaring binnen beperkte grenzen mogelijk is. Mij zijn geen
gevallen bekend waaruit zou kunnen worden afgeleid dat ook de redelijke
termijn geschorst kan worden. Het lijkt mij overigens niet onvoorstelbaar - en
tegen de achtergrond van de bescherming die de verdragsbepalingen beogen te
bieden tegen een stilzittend Openbaar Ministerie - eigenlijk ook wel logisch, dat
hier eveneens rekening gehouden zou kunnen worden met factoren die enerzijds
tot verlenging van de procesduur aanleiding geven maar waarvoor anderzijds het
Openbaar Ministerie niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Overigens is het maar de vraag of de jurisprudentie voor dit soort gevallen een aparte
voorziening zou moeten tregen. In veel gevallen waarin het Openbaar Ministerie tot
inactiviteit wordt gedwongen, bijv. bij een praejudicieel geschil, zal bij de beoordeling vande redelijkheid van de verstreken termijn immers mede gelet kunnen worden op de
ingewikkeldheid van de zaak en op het gedrag van de verdachte (bijv. tot uiting komend in
het  aanwenden  van alle mogelijke rechtsmiddelen;  vgl.  HR 5 januari  1982  NJ  1982  nr.
339).

Wanneer we het vorenstaande overzien, lijkt mij het essentitle verschil tussen de
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verjaring en de redelijke termijn te zijn gelegen in de omstandigheid dat de
verjaring in het algemeen onmiddellijk na het plegen van het delict gaat lopen,
onafhankelijk van de vraag ofhet feit is ontdekten zo ja, ofde dader bij dejustitie
bekend is. De redelijke termijn vangt echter pas aan als tenminste aan deze
voorwaarden is voldaan, waarbij als extra-vereiste nog komt dat strafrechtelijke
autoriteiten zich jegens de verdachte zodanig moeten hebben opgesteld dat deze
daardoor is komen te verkeren in de gerechtvaardigde veronderstelling dat hij
zich terzake van dat feit zal hebben te verantwoorden.3

De verdragsrechtelijke bescherming tegen onnodige vertragingen in de proce-
dure vervangt - juist door de condities die gesteld worden aan het intreden van
de redelijke termijn - derhalve niet de verjaring, al geeft zij in de regel aan de
verdachte een grotere bescherming dan de verjaringsregels, aangezien voor
verjaring meestal een aanzienlijk langer tijdsverloop wordt ge8ist.

De conclusie kan dan ook zijn dat de verjaring en de redelijke termijn-garantie
elke een zelfstandige rol vervullen in de strafrechtspleging, hetgeen nog geaccen-
tueerd wordt door het verschil in achtergrond van beide onderwerpen, die
gemeenlijk wordt opgegeven: de verjaring ter bescherming van'algemene belan-
gen', de redelijke termijn ter bescherming van 'privt-belangen' van de verdachte
tegen dadenloosheid van het rechtsbedrijf. In hoofdstuk II.2 hebben we echter al
geconstateerd dat dit laatste element aan de verjaringsregeling ook niet helemaal
vreemd is, waarbij in het bijzonder is gewezen op de figuren van de stuiting en de
schorsing, die alleen bestaansrecht lijken te hebben, wanneer we in de verjaring
(mede) een soort sanctie zien op het stilzitten van de vervolgende instantie c.q.
een straffeloos uitstel van vervolgingsactiviteiten gedogen in het geval dat het
Openbaar Ministerie in de onmogelijkheid verkeert (verder) te vervolgen.

3.  Vgl. HR 24 april 1984 DD 84.393: de stelling dat als aanvangspunt van de redeluke termijn de
datum moet gelden waarop het feit is gepleegd, is onjuist omdat deze omstandigheid niet oplevert een
'criminal charge' in de zin van de verdragsbepaling.
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HOOFDSTUK 13

De vervolgingsverjaring en de rechtshulp

1. INLEIDING

In de gepubliceerde jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot uitleve-
ringszaken komen regelmatig verjaringsvraagstukken aan de orde. De directe
oorzaak daarvan is gelegen in de omstandigheid dat alle uitleveringsverdragen
waarbij Nederland is aangesloten op enigerlei wijze het verjaard zijn van het feit
waarvoor uitlevering wordt gevraagd, erkennen als grond voor niet-uitlevering.
Wanneer we zoeken naar een verklaring voor het verschijnsel dat juist in
uitleveringszaken de verjaringsvraag betrekkelijk vaak opduikt, dienen we ons te
realiseren dat het hier in zoverre om 'ongewone' zaken gaat, a. dat de normale
strafprocedure die toegepast kan worden bij een verdachte die onder het directe
bereik van de (buitenlandse) justitie verkeert, niet gevolgd kan worden, b. dat het
vaak een hele poos duurt voordat de buitenlandse autoriteiten weten waar de
verdachte zich ophoudt, hetgeen impliceertdat het gepleegde feit op dat moment
al tamelijk 'verouderd' kan zijn, en c. dat uitleveringsverzoeken die op oude
feiten betrekking hebben, vaak worden ingediend door staten die op het terrein
van de vervolging het legaliteitsprincipe huldigen - zoals de Bondsrepubliek
Duitsland - hetgeen betekent dat de vervolgende instantie in beginsel verplicht is
om alle strafbare feiten, ook de wat oudere, aan de rechter voor te leggen.

Gelet op de vragen die de verjaring in verband met de mogelijkheid tot
uitlevering blijkt op te leveren, lijkt er mij voldoende aanleiding om nader te
onderzoeken welke plaats de verjaring inneemt in het uitleveringsrecht alsmede
hoe de problemen die hieruit voortvloeien behoren te worden opgelost.

2. RATIO

In het algemeen neemt men aan dat uitlevering alleen plaatsvindt tussen staten
die een zeker vertrouwen hebben in de deugdelijkheid van elkanders rechtssys-
teem. 1 Gelet op de bestaande praktijk bij het sluiten van uitleveringsverdragen, is
deze stelling zeker juist, al kan daarbij meteen worden aangetekend, dat dit
vertrouwen kennelijk ook weer niet zo ver gaat, dat een staat 'ongezien' tot
uitlevering overgaat als door een andere staat daar om wordt gevraagd. In het
licht van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat een uitleverings-
verzoek wordt gehonoreerd, zou men zelfs kunnen zeggen dat - gegeven een

1.  Hazewinkel-Suringa/Remmelink: a.w. biz. 432; J. Remmelink: Uitlevering, biz. 39 e.v.; Memorie
van Toelichting bij de Uitleveringswet 1967 (wetsontwerp 8054  nr.  3) blz.  11  1.k
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minimum aan vertrouwen dat nodig is voor het sluiten van het verdrag - de
uitwerking getuigt van het nodige wantrouwen, aangezien de in wet en verdrag
neergelegde eisen het vermoeden doen rijzen dat weleens uitlevering gevraagdzou kunnen worden voor een feit dat naar het recht van de verzoekende staat 6f
niet strafbaar is, 6fniet opnieuw bestraft kan worden in verband met het ne bis in
idem-beginsel, etc.

Bij deze stand van zaken is het niet verwonderlijk ook de verjaring aan tetreffen onder de gronden die aan uitlevering in de weg staan.
In de praktijk kan daaraan op drie manieren vorm worden gegeven, a. door deeis te stellen dat het feit naar het recht van de uerzoekende staat niet verjaard mag

zijn, b. door de eis dat het feit waarvoor uitlevering wordt gevraagd, naar hetrecht van de aangezochte staat niet verjaard mag zun, en c. door een cumulatie
van beide eisen, hetgeen betekent dat verjaring van het feit naar het recht van een
van heide staten  aan  uitlevering in de weg  staat.2

Eigenlijk is er ook nog sprake van een vierde systeem, namelijk dat er geen uitlevering
plaatsvindt indien het feit naar het recht van beide staten verjaard is, waarbij het derhalveniet relevant is wanneer het onder 6En van beide verjaringsregelingen verjaard zou zijn. Bij
mijn weten kent geen enkel verdrag deze cumulatie, zodat deze variant hier verder
onbesproken kan blijven.

Eerstgenoemd stelsel, inhoudend dat de verjaring beoordeeld moet worden naar
het recht van de verzoekende staat, stoelt op de gedachte dat de nadruk bij deuitlevering behoort te liggen bij het belang van de verzoekende staat om inbreu-
ken op zijn rechtsorde berecht en bestraft te krijgen. Vanuit die gezichtshoek zouhet ontoelaatbaar zijn om uitlevering te weigeren voor een feit waarvoor de
verzoekende staat nog vervolgingsrecht heeft, louter en alleen omdat de opgeais-te persoon zun toevlucht heeft gezocht in een land dat een kortere verjaringster-
mijn kent. Zou men daarbij de opgetiste persoon de bescherming bieden van de
verjaringsregels van de aangezochte staat, dan zou daarmee het doel waarvoor
uitleveringsverdragen worden gesloten, te weten het voorkomen dat misdadigers
straffeloosheid verkrijgen door vlucht, worden ondergraven.In dit stelsel figureert het verjaringsvereiste in wezen alleen op basis van
doelmatigheid, aangezien het tamelijk zinloos zou zijn om iemand over te leveren
die  in de verzoekende staat  toch  niet meer bestraft kan worden. 3

Ten aanzien van het stelsel dat uitlevering verbiedt indien het feit naar het
recht van de aangezochte staat verjaard is, worden meestal de volgende argumen-
ten gebezigd: a. in feite gaat het hier om de doortrekking van het beginsel van dedubbele strafbaarheid, in dier voege dat dit beginsel zich verzet tegen uitleveringterzake van een feit dat naar het recht van de aangezochte staat niet strafbaar is,terwijl het bij de verjaring gaat om het verschijnsel dat het feit niet meer strafbaar

2. Nader hierover: S.D. Bedi: Extradition in international law and practice (dissertatie Utrecht)Rotterdam 1966, biz. 165 e.v.; C.J. van der Heijden: De uitlevering als volkenrechtelijk probleem(dissertatie Rotterdam) Delft  1954,  blz.  56 e.v.
3. Vgl. W. Walter: Neue Verjahrungsbestimmungen in deutschen Auslieferungsvertragen. in:Goltdammer's Archiv fOr Strafrecht 1981, blz. 250 e.v. en de daar genoemde schrijvers.
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is naar het recht van de aangezochte staat; b. het is een eis van rechtvaardigheid
dat een verdachte niet meer uitgeleverd kan worden als hij terzake van het feit in
de aangezochte staat - indien aldaar ook overigens vervolgbaar - niet  meer
vervolgd zou kunnen worden; in deze opvatting vormt het uitleveringsverbod
derhalve een waarborg tegen een vervolging in de verzoekende staat welke in
strijd zou zijn met de eisen van rechtvaardigheid zoals de aangezochte staat die
kent.4

Met betrekking tot het derde systeem, dat een cumulatie van toetsing van de

verjaringsregels van de aangezochte Bn verzoekende staat bevat, volgt men
meestal een redenering die bestaat uit een mixtum compositum van alle hierbo-
ven genoemde argumenten. S

Het zou het bestek van deze studie verre te buiten gaan, indien ik hier op de
intrinsieke waarde van alle genoemde argumenten zou ingaan, aangezien zij een
uitvoerige bespreking zouden vergen van de grondslagen waarop het uitleve-
ringsrecht steunt, als daar zijn: het doel van de uitlevering, de strekking en
omvang van het beginsel van de dubbele strafbaarheid, de relatie tussen uitleve-
ring en rechtvaardigheid, etc.6 Volstaan zal dan ook worden met een toetsing van
de kracht van die argumenten aan hetgeen stellig Nederlands uitleveringsrecht
kan heten.

Uitgangspunt van ons uitleveringsrecht is dat voldaan moet zijn aan het vereiste
van dubbele strafbaarheid. De praktijk is dat de toetsing van het uitleveringsver-
4. Deze opvatting wordt onder meeraangehangen door M. M6rsberger: Das prinzip der identischen
Strafrechtsnorm im Auslieferungsrecht. Berlijn  1969, blz.  122 e.v.; H. Schultz: Das Schweizerische
Auslieferungsrecht. Basel 1953, blz. 345; H. Burgstaller: Das europiiische Auslieferungsubereinkom-
men und seine Anwendung in Osterreich, Wenen 1970, biz. 37.
5.  Dit stelsel wordt o.m. verdedigd door Th. Vogler: Die Europaischen Obereinkommen Ober die
Auslieferung und die sonstige Rechtshilfe in Strafsachen, in: Zeitschrift fOr die gesamten Strafrechts-
wissenschaft, 1968, biz. 480-509; Th. Vogler: Entwicklungstendenzen im internationalen Strafrecht
unter Berucksichtigung der Konventionen des Europarats, in: Festschrift fur R. Maurach zum 70.
Geburtstag, Karlsruhe  1972. blz. 595-613,  D. Oehler:  Les probldmes actuels de l'extradition.  in:
Revue internationale de droit ptnal. 1968, blz. 397-416: G. Levasscur: Les probltmes actuels de
l'extradition. in: Revue internationale de droit ptnal. 1968. biz. 552-578; H. Schultz: The classic law
of extradition and contemporary needs. in: M.Ch. Bassiouni-V.P. Nanda: Treatise on international
criminal law, Volume Il, Springfield (Illinois) 1973. biz. 309-326, i.h.b. blz. 313 e.v.: F. Thomas: De
Europese rechtshulpverdragen in strafzaken, Gent 1980, biz. 240-243.

J.P.A. Fran ois: Handboek van het volkenrecht, Zwolle 1933. deel l I biz. 112 e.v. is overigens van
mening dat uit het uitleveringsrecht zelf geen dwingende keuze voortvloeit voor 66n van de hier
genoemde systemen.
6. WeI kan worden opgemerkt dat het derde stelsel - gelet op de in de vorige noot vermelde
schrijvers - in de literatuur nogal wat steun geniet. Het wit mij echter voorkomen dat de opvatting die
aan dit stelsel ten grondslag ligt. namelijk dat het vereiste van het onderzoek naar de dubbele
strafbaarheid impliceert dat tevens een dubbel onderzoek naar de mogelijkheid van verjaring wordt
ingesteld, te ver gaat. Want als men uitgaat van de gedachte dat bij uitlevering beslissend is de actuele
strafwaardigheid van het feit waarvoor de uitlevering gevraagd is, dan brengt zulks m.i. ook mee dat
alle gronden zouden moeten worden onderzocht die aanleiding kunnen geven tot straffeloosheid,
zoals het ontbreken van rechtsmacht, het ontbreken van bukomende voorwaarden van vervolgbaar-
heid, het bestaan van exceptieve verweren etc. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk onder-
zoek - mede gelet op het vertrouwen dat bij een uitleveringsverdrag aangesloten staten kennelijk in
elkaars integriteit en rechtspleging stellen - veel te diepgravend is. Daarvoor is het uitleveringsproces
niet bedoeld. Vgl . ook HR 27 maart 1984 NJ 1984 nr. 611 nt ThWvV.
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zoek aan dit vereiste op abstract niveau plaatsvindt, hetgeen impliceert dat alleen
wordt bezien of het feit naar het recht van beide staten strafbaar is gesteld - en invoorkomende gevallen, bijv. bij het Europees- en het Benelux-Uitleveringsver-
drag - of het betreffend strafminimum voldoende is. Dit betekent tevens dat
bijzondere omstandigheden die hetzij volgens het recht van de verzoekende staat
hetzij volgens dat van de aangezochte staat, aanleiding zouden geven totstraffeloosheid - oftot een lagere straf - buiten beschouwing bhjven. Veel verder
gaat het onderzoek in uitleveringszaken in de regel niet. De ratio voor de toetsingvan het vereiste van de (gekwalificeerde) dubbele strafbaarheid, is - zo neemt
men algemeen aan - gelegen in de omstandigheid dat voorkomen moet worden
'dat de aangezochte partij zou moeten medewerken aan het handhaven van
normen die met de eigen rechtsopvattingen in strijd zijn, of waarbij althans een
strafsanctie misplaatst wordt geacht'.7 Verdere eisen mogen door de aangezoch-
te staat niet worden gesteld; met name valt buiten het kader van het onderzoek
naar de toelaatbaarverklaring van de gevraagde uitlevering, de vraag of de
verzoekende staat rechtsmacht heeft dan wel ofer anderszins vervolgingsbeletse-len bestaan. Ten aanzien van deze kwesties is het vertrouwensbeginsel, waarvan
het uitleveringsverdrag de neerslag vormt, doorslaggevend; met andere woor-
den: de Nederlandse autoriteiten hoeven deze vraagstukken niet te onderzoeken,omdat ervan mag worden uitgegaan dat alleen om uitlevering wordt gevraagdvoor feiten waarvoor de verzoekende staat daadwerkelijk kan vervolgen.8

In het licht van deze laatste omstandigheid is de opvatting dat de uitlevering
getoetst moet worden aan de verjaringsregels van de verzoekende staat, bepaal-
delijk onjuist, aangezien zij op gespannen voet staat met het vertrouwen dat in de
verzoekende staat mag worden gesteld.

Geheel in overeenstemming met zojuist weergegeven criterium voor de toe-
laatbaarverklaring van een uitlevering, is daarentegen de opvatting dat de
uitlevering getoetst moet worden aan de verjaringsregels van de aangezochte
staat, omdat anders de situatie zou ontstaan dat medewerking zou moeten
worden verleend aan de handhaving van normen die naar eigen recht niet meer
kunnen, behoeven of mogen worden gesanctioneerd.9 Gelet op het karakter van
de verjaring, die haar bestaan voornamelijk ontleend aan praktische bezwaren
tegen een vervolging lange tud na het plegen van het feit, zou daarbij de nadruk
behoren te worden gelegd op de weigering om medewerking te verlenen aan een
vervolging 'waarbij een strafsanctie misplaatst wordt geacht'; met eisen van

7.  HR 16 januari  1973 NJ 1973 nr. 281  nt CB; HR 1 juli  1977 NJ  1977 nr. 601 nt ThWvV, de
aangehaalde bewoordingen van de HR zijn alkomstig uit de Memorie van Toelichting bij deUitleveringswet 1967 (vide wetsontwerp 8054, nr. 3, blz. 11 r.k.).

Een en ander brengt ook mee dat bu de beoordeling van een uitleveringsverzoek strekkende tottenuitvoer/egging vaneen reeds opgelegde strafniet alleen bezien moet worden ofde executieverjaringis ingetreden, maar ook of ten tijde van de veroordeling naar Nederlands recht het recht tot
strafvordering was verjaard; zou dit laatste het geval zijn geweest, dan kan bezwaarlijk de uitleveringworden toegestaan, aangezien naar Nederlandse opvatting alsdan geen veroordeling had mogen
volgen. In deze zin luidt ook H R 26 juni 1984 NJB 1984 blz. 1014 (nr. 141).
8 Remmelink: Uitlevering a.w. biz. 46; AG Biegman-Hartogh in haar conclusie voor HR 17 maart1981  NJ  198 l  nr. 368. Zie ook het in de vorige noot genoemde arrest.
9.  In deze zin HR 1 juli 1977 NJ 1977 nr. 601 nt ThWvV.
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rechtvaardigheid waarop de opgetiste persoon aanspraak zou kunnen doen
gelden, heeft dit m.i. niet veel te maken.10

3. UITWERKING IN WET EN VERDRAGEN

Als ik het wel heb, is Nederland geen partij bij een uitleveringverdrag dat als
enige eis stelt dat bij de uitleveringsaanvrage onderzocht moet worden of het feit
in de verzoekende staat is verjaard.

Gebruikelijk is dat de verjaring alleen van belang wordt geacht, voor zover zij
naar het recht van de aangezochte partij, i.c. Nederland, is voltooid.

In  deze  zin  laat  art.  9,  lid   1  aanhef en onder  e,  van de Uitleveringswet   1967  zich  uit:
Uitlevering van de opgeaiste persoon wordt niet toegestaan voor een feit ter zake waarvan
naar Nederlands recht wegens verjaring geen vervolging meer kan plaatshebben.

Ook de bilaterale uitleveringsverdragen waarbij Nederland partij is, gaan uit van dit
systeem: zie bijv. de verdragen met Frankrijk (art. 3), Engeland (art. 5), Portugal (art. 21id
3), Servit (art. 2 lid 3), Verenigde Staten (art. 6).

Hetzelfde geldt voor het Benelux-Uitleveringsverdrag ( =   BUV), art. 9. De gemeen-
schappelijke toelichting bij dit verdrag onderstreept de juistheid van de hierboven weerge-
geven opvatting dat het vertrouwensbeginsel zich verzet tegen een onderzoek van de
verjaring naar buitenlands recht; daar wordt namelijk aangevoerd: 'Gezien de tussen de
Beneluxlanden bestaande verhoudingen lijkt het overbodig uitdrukkelijk te vermelden,
dat de uitlevering niet zal worden toegestaan, indien de verjaring volgens het recht van het
aanvragende land heeft plaatsgehad. Het spreekt immers vanzelf, dat dat land in een
dergelijk  geval geen verzoek om uitlevering zal indienen'.11

Een uitzondering op deze regel vormt het Europees Uitleveringsverdrag
( = EUV) art.  10, dat stelt dat uitlevering niet wordt toegestaan, indien volgens
de wet van de verzoekende staat 6f die van de aangezochte staat het recht tot
strafvordering is verjaard.

1.  De Nederlandse vertaling spreekt bij de vertaling van 'la prescription de l'action' van
de verjaring van het recht tot 'strafvervolging', hetgeen mu wat minder juist voorkomt,
gelet op art. 70 Sr, dat het verval van het recht tot 'strafvordering' kent.
2.  Hierboven is al betoogd dat het onderzoek naar de verjaring van het feit ingevolge de
wetten van de verzoekende staat, in strijd is met het vertrouwensbeginsel. Zoekend naar
een verklaring voor het feit dat het verdrag desalniettemin deze eis stelt, gaat men
tevergeefs te rade bij het bijbehorende 'explanatory report'. Daar kan men alleen lezen:
'Most experts considered that it is for the requested Party to determine wether immunity
by reason of lapse of time had been acquired in the territory of the requesting Party, but it
should request a decision on this question directly from the requesting Party itself'. 1 2  Al
bij al levert dit standpunt - namelijk dat weliswaar de aangezochte staat de verjaring van
het feit naar het recht van de verzoekende staat moet nagaan, maar dat daarbij volstaan

10.  Aldus ook: E.M. Wise: Some problems ofextradiction, in: Wayne Law Review, Vol. 15 nr. 2 blz.
718.

11. Remmelink: a.w. biz. 161.
12. Remmelink: a.w. blz. 138.
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kan worden met een verzoek om een beslissing dienaangaande van de verzoekende
staat - geen stevig fundament voor de verdragseis, omdat men in de omstandigheid dat
om uitlevering wordt verzocht impliciet al een beslissing van de verzoekende staat kan
lezen dat naar haar recht het feit in elk geval niet verjaard is. Dat deze eis desondanks in
het EUV is opgenomen, kan m.i. alleen verklaard worden doordat zij in de literatuur
nogal wat verdedigers heeft gehad en doordat een aantal landen - waartoe Nederland
echter niet behoorde of behoort - haar kende uit bilaterale verdragen waarbij zij partij
waren en dusdoende hun eigen praktijk in het EUV hebben ingebracht.
3.   De praktische problemen waartoe dit vereiste kan leiden, zullen hierna nog uitvoeriger
worden besproken.

4. TOEPASSING

Voor de toepassing van de verjaringsvoorschriften in de uitleveringsprocedure,
komen verschillende autoriteiten in aanmerking. In de voorfase, d.w.z. voordat
de eigenlijke procedure in gang wordt gezet, komt de beoordeling van de vraag of
het feit verjaard is, in elk geval toe aan de minister namelijk indien hij 'reeds
aanstonds van ordeel is dat het verzoek tot uitlevering moet worden afgewe-
zen'. 13 Dit geval  kan zich voordoen  als bijv. zonneklaar  is  dat  het  feit  naar
Nederlands recht is verjaard.

Nadat de uitleveringsprocedure in werking is gesteld, komt de beslissing over
het al of niet verjaard zijn van het feit naar Nederlands recht toe aan de officier
van justitie, indien gebruik wordt gemaakt van de verkorte procedure.

Zie art. 42 van de Uitleveringswet dat bepaalt dat de officier van justitie in geval van een
verkorte procedure niet mag overgaan tot het terbeschikkingstellen van de opgeEiste
persoon aan de autoriteiten van het verzoekende land, indien ingevolge art. 9 geen
uitlevering kan worden toegestaan.

Ingeval niet voor de verkorte procedure wordt gekozen, dient de rechter de
toelaatbaarheid van de gevraagde uitlevering te onderzoeken. Dat onderzoek
strekt zich ook uit tot de mogelijkheid van verjaring, aangezien het hier om een
absoluut uitleveringsverbod gaat.14

Onder omstandigheden kan ook de minister - maar thans bij zijn beslissing of
de toelaatbaarverklaarde uitlevering ook moet worden toegestaan - geroepen
zijn zich over de verjaringsvraag te buigen, aangezien doorslaggevend is of de
verjaring verkregen is op het tijdstip waarop de beslissing over de uitlevering
wordt genomen.

Weliswaar heeft  de  HR   in zijn arrest  van   1  juli   1977   NJ   1977  nr.   601 nt ThWvV
uitgemaakt dat de mogelijkheid van verjaring moet worden beoordeeld'naar het ten tijde
van het verzoek tot en de beslissing omtrent de uitlevering' hier te lande geldende recht,
maar bij verschil - bijv. als tussen beide tijdstippen de wet wordt gewijzigd - lijkt mij

13.  Uitleveringswet art. 20 lid  I.
14. Thomas: a.w blz. 241.
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laatstgenoemd ogenblik beslissend. Alleen dan wordt immers voorkomen 'dat de aange-
zochte partij zou moeten medewerken aan het handhaven van normen die met de eigen
rechtsopvattingen in strud zun, of waarbu althans een strafsanctie misplaatst wordt
geacht'.

Het vorenstaande geldt vanzelfsprekend slechts wanneer het verdrag geen afwijkendevoorschriften kent. Zo bepaalt bijv. het BUV dat de verjaring beoordeeld moet worden
naar de regels die gelden op het tijdstip waarop 'de overlevering' moet plaatsvinden.

Andere verdragen leggen het tijdstip waarop de verjaring moet zijn verkregen in een
eerdere fase: zie bijv. het verdrag met Frankrijk Cart. 3 lid 2) dat bepaalt dat de verjaringmoet zijn ingetreden v66r de aanhouding van de opgeeiste persoon of - indien hij niet isaangehouden - v66rdat hij voor de rechter wordt gedaagd om gehoord te worden. Een
soortgelijke voorziening bevat ook art. 3 lid 2 van het verdrag met Tsjechoslowakije.

Vide eveneens Bedi: a.w. biz. 168.

Bovengenoemde functionarissen dienen zich bij hun onderzoek te richten naar
de verdragsbepalingen, zulks op grond van de staatsrechtelijke regel dat verdrag
boven wet gaat.

Art. 9, lid  I aanhefen onder e, van de Uitleveringswet dient derhalve buiten toepassing te
blijven, ook als dit afwijkt van het i.c. geldende verdrag, gelijk bij art.  10 EUV het geval
is. 15

Indien het verdrag voorschrijft dat de verjaring moet worden beoordeeld naar de
wetten van de aangezochte staat - hetgeen, zoals we reeds constateerden, bij
nagenoeg alle verdragen het geval is waarbij Nederland is aangesloten -
betekent zulks dat onze eigen verjaringsregels in beginsel in volle omvang gelden.Dit houdt onder meer in dat de betrokken functionaris - minister, rechter en
officier van justitie - ambtshalve zal moeten nagaan of ter zake van het feit
waarvoor de uitlevering is gevraagd, naar Nederlands recht nog een recht tot
strafvordering bestaat. Bij het geding voor de rechter kan dit onderwerp boven-
dien  in elke stand  van  de zaak, d.w.z. zowel voor rechtbank als  HR 16,  aan  de
orde komen. De wettelijke voorschriften inzake termijnen, aanvang etc. zijn
dezelfde als die welke gegolden zouden hebben indien het feit in Nederland
vervolgd zou zijn.

Een bijzonder probleem vormt echter de stuiting, aangezien hier de vraag rijst
of en in hoeverre in het kader van de uitleveringsprocedure bepaalde justitiele
handelingen kunnen worden aangemerkt als'daden van vervolging' in de zin van
art. 72 Sr. Hetzelfde geldt overigens ook voor de schorsing der verjaring.

Het meest eenvoudig is nog het antwoord op de vraag ofdaden van Nederland-
se autoriteiten, verricht naar aanleiding van het ingekomen uitleveringsverzoek,
stuiting opleveren.

15.  Aldus HR 12 december  1978 NJ  1979 nr.  141 nt ThWvV. Zie over dit onderwerp ook A.H.J.
Swart: De verhouding tussen verdragen wet in het uitleveringsrecht. in: Ad personam (Ensched*bun-
del), Zwolle 1981, blz. 3 19-334.
16. Doch alleen wanneer hij als feitenrechter een onderzoek kan instellen naar de voor de verjarings-
vraag relevante feiten.
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De schorsing kan hierbij geredelijk buiten beschouwing blijven, aangezien zij voor zover
zij nog bestaat, in het uitleveringsgeding wel nooit toepassing zal vinden, aangezien daar
nu eenmaal niet gesproken kan worden van 'schorsing der strafvervolging'.

Naar de letter genomen verbindt art. 72 Sr aan dergelijke handelingen geen
stuiting, omdat zij in wezen geen daden van vervolging zijn. Gelet echter op de
uitbreiding die deze term in de jurisprudentie heeft verkregen zou ik menen dat
handelingen in de uitleveringsprocedure die in een gewone strafzaak als daad van
vervolging zouden worden aangemerkt, ook als stuitingshandeling behoren te
gelden. Zulks te meer, omdat dergelijke daden gelijkelijk strekken tot het verkrij-
gen van een uitvoerbare rechterlijke beslissing, zij het dat het hier gaat om een
beslissing van de buitenlandse rechter.

Meer in concreto kan in elk geval de vordering van de officier van justitie tot het in
behandeling nemen van het uitleveringsverzoek ex art. 23 lid  1  van de Uitleveringswet als
stuitingsdaad worden beschouwd, omdat op dat tijdstip de verdachte volledig wordt
ingelicht omtrent dat verzoek. Onder omstandigheden kunnen ook eerdere handelingen
de stuiting bewerkstelligen, bijv. de voorlopige aanhouding ex art. 13, de bewaring ex art.
15"ofde aanhouding ex art. 211 f maar dan moet m.i. weI aan de opgetiste persoon zijn
medegedeeld terzake waarvan hij van zijn vrijheid beroofd wordt, hetgeen volgens de
genoemde wetsbepalingen niet dwingend is voorgeschreven en soms ook onmogelijk is
omdat de uitleveringsstukken nog niet gearriveerd zijn.

Praktische betekenis heeft dit alles nagenoeg niet, omdat zodra de opgeeiste persoon is
aangehouden c.q. het uitleveringsverzoek is binnengekomen, de procedure in de regel met
grote voortvarendheid wordt voortgezet en afgewikkeld, zodat het tijdsverlies meestal te
verwaarlozen is, gelet op a. de duur van de verjaringstermijn, b. de stuitende werking van
in elk geval de vordering ex art. 21, en c. de stuiting van de Nederlandse verjaringstermij-
nen door de reeds ondernomen stappen van de buitenlandse autoriteiten. Dit laatste punt
verdient nadere aandacht.

Volgens de klassieke opvatting, welke in de verjaring als beletsel voor uitlevering
een toepassing ziet van het wederkerigheidsvereiste, dient aan de hand van de
voorschriften van de wet van de aangezochte staat zelf te worden onderzocht of
de verjaring is ingetreden. Dit impliceert dat ook de stuiting alleen op grond van
die voorschriften kan worden aangenomen, hetgeen weer betekent dat de stui-
ting alleen teweeg kan worden gebracht door justitiale activiteiten van de autori-
teiten van de aangezochte staat.

De facto kan dit leiden tot de situatie dat de opgeibiste persoon zun toevlucht
zoekt in een land met een verjaringssysteem ingevolge hetwelke zijn delict bijna
of geheel verjaard is, terwijl in het land dat hij ontvlucht is de verjaring nog lang
niet voltooid is ten gevolge ·van een aldaar tegen hem ingestelde vervolging.

17.  In deze zin AG Biegman-Hartogh in haar conclusie voor HR  1 juli  1981  NJ  198 l  nr. 665 nt
ThWvV.
18.   In  HR 31 augustus   1982  NJ   1983  nr. 247 merkte  de  HR deze handeling  aan  als  daad  van
vervolging; een nadere motivering van dit standpunt werd niet gegeven, behoudens dat zulks volgens
de HR blijkens de - niet weergegeven - uitspraak van de rechtbank 'moet'

316



Indien in het geschetste geval de aangezochte staat geen rekening zou houden
met de handelingen van de buitenlandse autoriteiten, zou zulks betekenen dat de
opgeBiste persoon niet kan worden uitgeleverd, aangezien ten tijde van de
beslissing over de uitlevering het feit verjaard is naar het recht van de aangezoch-
te staat, ook al heeft de verzoekende staat al het mogelijke gedaan om een voor
tenuitvoerlegging vatbare beslissing te verkrijgen.

Om aan deze als ongewenst ervaren situatie te ontkomen, pleegt men de
wederkerigheidsgedachte bij de verjaring niet al te strikt toe te passen, in dier
voege dat men aanneemt dat ook de handelingen van de autoriteiten in de
verzoekende staat kunnen leiden tot stuiting (en eventueel schorsing) van de
verjaring  naar het recht  van de aangezochte staat.' 9 Dit betekent  dat  bu  de
beantwoording van de vraag of het feit ter zake waarvan de uitlevering wordt
gevraagd, naar het recht van de aangezochte staat verjaard is, gelet moet worden
op: a. zijn verjaringstermunen, b. zijn bepalingen inzake de aanvang van de
verjaring, en c. op zijn stuitings- en schorsingsbepalingen, waarbij handelingen
van de verzoekende staat tot stuiting of schorsing kunnen leiden, ook al kent de
wet van de aangezochte staat die voorziening niet uitdrukkelijk.

Tegen deze achtergrond is de resolutie (75)12 van het Comitt van Ministers
van de Raad van Europa, houdende aanbevelingen inzake de toepassing van art.
10 EUV, zeer verklaarbaar. In die resolutie wordt de aangesloten partijen
namelijk geadviseerd dat de autoriteiten van de aangezochte staat bij de beoor-
deling van de vraag of het recht tot vervolging of tenuitvoerlegging van de straf
volgens hun recht is verjaard, de handelingen die de verjaring in de verzoekende
staat schorsen of stuiten in beschouwing nemen, in de mate waarin dergelijkehandelingen hetzelfde effect zouden hebben in de aangezochte staat.20

1. Deze resolutie omtrent de toepassing van art. 10 EUV is in de plaats gekomen van een
aanvankelijk voorgenomen wijziging van art. 10, welke niet haalbaar bleek te zijn (vgl.
Thomas, a.w. blz. 241).

2. Nog verder gaat het hierna op blz. 320 nader te bespreken Verdrag van Wittem,
waarin is bepaald dat de stuiting en schorsing alleen beoordeeld mogen worden naar de
voorschriften van de verzoekende staat. Dat verdrag kent derhalve niet de restrictie die
genoemde resolutie bevat dat de buitenlandse stuitings- of schorsingshandeling - indien
verricht door een autoriteit van de aangezochte staat - tot stuiting o f schorsing naar het
recht van de aangezochte staat zou hebben geleid (zo versta ik althans het voorbehoud dat
in het slot van de resolutie is geformuleerd).

Als ik het goed zie gaat het Verdrag van Wittem nog verder doordat de verplichte
toetsing van de stuiting en schorsing aan de voorschriften van de verzoekende staat,
impliceert dat alleen buitenlandse handelingen tot stuiting of schorsing kunnen leiden,
tenzij de wet van de verzoekende staat erin voorziet dat ook door autoriteiten van een

19. Vgl. Remmelink: a.w. biz. 77.
20. Letterlijk bepaalt deze resolutie:

'Que, pour apprdcier si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'aprds la lEgislation de
l'Etat requis, les autorit6s comp6tentes de cet Etat prennent en considhation les actes interruptifs et
les faits suspensifs de prescription qui sont intervenus dans l'Etat requtrant, dans la mesure ou les
actes et faits de mBme nature produisent des effets identiques dans l'Etat requis'.
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vreemde staat (i.c. de aangezochte staat) stuiting of schorsing teweeg kan worden
gebracht.

3. In de jurisprudentie is nog geen duidelijke lijn te herkennen met betrekking tot het
antwoord op de vraag of en in hoeverre justitiele handelingen van de Derzoekende staat de

verjaring naar het recht van de aangezochte staat kunnen stuiten.
Bij mijn weten zijn er maar twee uitspraken van de HR waarin deze problematiek aan

de orde komt en dan nog maar zijdelings in zoverre dat de Raad daarin beslissingen van de
rechtbank 'dekt' zonder zich evenwel principieel uit te spreken. Het is derhalve maar de
vraag of aan deze arresten zeer verstrekkende betekenis mag worden toegekend.

Het eerste arrest (HR 17 maart 1981 NJ 1981 nr. 368) ging om de navolgende passage in
het Haftbefehl waarmee de uitleveringsprocedure werd ingeleid: 'Die Verjahrung der
Strafverfolgung ist dadurch unterbrochen worden dass das Amtsgericht Dusseldorf am
22  Februar  1976 das Hauptverfahren er6ffnete  und  am  16  Juni 1978 einen Haftbefehl
gegen S. erlassen hat' De rechtbank zag in deze mededeling - mede in aanmerking
genomen dat bij een op eerstgenoemde datum genomen 'Beschluss' van het Amtsgericht
de 'Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen wird', welk Beschluss op 8 april 1976
betekend was - aanleiding om stuiting van de verjaring naar Nederlands recht per 8 april
1976 aan te nemen, daar het hier een daad van vervolging betrof. Bij deze vaststelling kon
het verweer dat de feiten naar Nederlands recht verjaard waren worden verworpen, zodat
een nader onderzoek naar de vraag of er wellicht in Duitsland al eerder vervolgingsdaden
waren verricht, achterwege kon blijven. (In cassatie is over dit punt niet meer geklaagd,
terwijl de HR ook niet ambtshalve heeft ingegrepen.)

In HR 31 augustus 1982 NJ 1983 nr. 247 verklaarde de HR alsnog de uitlevering
ontoelaatbaar terzake van enkele feiten die naar Nederlands recht verjaard waren. Als
daad van vervolging werd daar genomen de aanhouding van de opgeeiste persoon in
Nederland op 22 april 1982. Dit wekt verbazing omdat daaraan al was voorafgegaan een
Haftbe fehl  van 16 maart 1982, zodat de vraag rijst waarom de verjaring daardoor  niet
gestuit werd geacht.

Weliswaar was op de datum van de uitspraak van de HR het Verdrag van Wittem nog
niet in werking getreden (dit geschiedde pas op 30 januari 1983), maar toen lag er al wel de
resolutie van het Comitd van Ministers van de Raad van Europa d.d. 21 mei 1975. Niet
uitgesloten is dat de HR, kennisdragende van de resolutie, van oordeelis geweest dat het
Haftbefehl van 16 maart 1982 daarom niet als vervolgingsdaad kon worden aangemerkt
omdat het - naar aan te nemen valt - niet betekend was, zodat het naar Nederlands recht
geen stuitende werking kon hebben en uit dien hoofde niet voldeed aan de voorwaarde dat
het een 'eflet identique' als een daad van vervolging kon sorteren. Bij gebreke van een
nadere motivering van de Raad blijft dit alles echter giswerk.

Zou deze zaak echter gediend hebben na de inwerkingtreding van het Verdrag van
Wittem, dan zou bedoeld Haftbefehl - hetwelk ingevolge § 780 Abs.  1  Nr. 5 StGB naar
Duits recht de verjaring stuit zonder dat van bekendheid van de verdachte daarmee of
betekening gebleken hoeft te zijn - de verjaring naar Nederlands recht zonder meer
gestuit hebben.

Gelet op de praktische problemen die samenhangen met een onderzoek naar en
een juiste toepassing van vreemd recht, komt het mij voor dat de Nederlandse
rechter terughoudend zou behoren te zijn bij het 'transplanteren' van buiten-
landse stuitingshandelingen en schorsingsgronden. In dit licht bezien getuigt het
'explanatory report' bij het EUV van praktisch inzicht waar het de aanbeveling
doet om terzake van de mogelijkheid van verjaring naar het recht van de
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verzoekende staat, een beslissing te vragen van de bevoegde autoriteiten van die
staat. Eenzelfde proceda zou gevolgd kunnen worden wanneer het gaat om het
overplanten van buitenlandse stuitingsdaden en schorsingsgronden, met dien
verstande dat daarbij tevens gevraagd zou moeten worden of genoemde daden
aan de verdachte bekend of betekend moeten zijn willen zij stuiting teweegbren-
gen, aangezien de buitenlandse wet dit vereiste meestal niet stelt doch naar
Nederlands recht wei belangrijk is daar een dergelijke handeling niet als stui-
tingshandeling in aanmerking kan komen als aan dat vereiste niet is voldaan. In
dat geval ontbreekt immers het 'effet identique'.

Dit alles geldt in mindere mate voor de Bondsrepubliek omdat ingevolge art. 5 van het
Verdrag van Wittem, doorslaggevend is ofde handeling naar Duits recht als stuitingshan-
deling in de zin van § 78c StGB kan worden gekwalificeerd. Betekening van ofbekendheid
met die handeling is - gelijk hiervoren op biz. 238 is uiteengezet - daarvoor niet relevant.

In deze zin ook de rechtbank in haar uitspraak die geleid heeft tot HR 31 januari  1984
NJ  1984 nr.  529.  Het zal duidelijk zijn dat deze niet geringe praktische problemen bij  de
toepassing van de verjaringsregels in het kader van de uitleveringsprocedure, grotendeels
zouden zijn opgelost wanneer de aangezochte 6n de verzoekende staat identieke verja-
ringsvoorschriften zouden kennen. Vanuit deze gezichtshoek bezien zou de invoering van
het ontwerp-Beneluxverdrag inzake de unificatie van de verjaringsregels goede diensten
kunnen bieden, aangezien daardoor de procedure bij uitlevering tussen de Benelux-
landen vereenvoudigd zou worden, in elk geval wat de toepassing van art. 9 BUV betreft

In het verlengde hiervan, hoewel de grenzen van dit hoofdstuk enigszins tebui-
tengaande, ligt de vraag of in een gewone Nederlandse strafzaak buitenlandse
stuitingshandelingen of schorsingsgronden van invloed zijn. Deze vraag kan
o.m. aan de orde komen wanneer in het buitenland een vervolging is ingesteld
welke aldaar niet voortgezet kan worden omdat de dader naar Nederland de wijk
heeft genomen, terwijl ons land niet in staat of bereid is tot uitlevering over te
gaan, of wanneer Nederland zelf om uitlevering heeft verzocht. Met Remme-
link21  zou ik willen aannemen dat in dergelijke gevallen alleen die buitenlandse
handelingen mogen meetellen welke zijn verricht in het kader van de rechtshulp
en welke tevens naar Nederlands recht als daad van vervolging kunnen worden
aangemerkt.

Een ander facet van het hier aan de orde zijnde probleem is nog wat er moet
gebeuren als de dader in Nederland wordt vervolgd, terwijl de verzoekende staat
uitlevering vraagt voor een ander feit. Aangenomen dat Nederland er belang bij
heeft dat de vervolging zal worden voortgezet, bijv. omdat het om een zeer
ernstig delict gaat terzake waarvan de verzoekende staat geen rechtsmacht heeft,
ontstaat aldus de situatie dat het gevaar dreigt dat hetzij in Nederland - namelijk
in het geval van uitlevering - hetzij in de verzoekende staat - namelijk in geval
van niet-uitlevering - het recht tot strafvordering verjaart.

Een aantal verdragen waarbij Nederland partij is voorziet hierin door te bepalen dat in
een dergelijk geval uitlevering kan plaatsvinden onder de voorwaarde dat de verzoekende

21.  Noyon-Langemeijer-Remmelink: a.w. aant. 8 bij art. 72.
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staat de opgetiste persoon zal terugzenden zodra de vervolging aldaar is afgelopen. Zie de
verdragen met Portugal (art. 4) en Servit (art. 4). Naar Nederlands recht zullen zich in een
geval als dit zelden problemen behoeven voor te doen, aangezien de mogelijkheid bestaat
om de in gang gestelde vervolging - na uitlevering van de dader - bij verstek voort te
zetten22  zodat genoemd voorbehoud nietgemaakt zal behoeven te worden, nogdaargela-
ten dat het vaak niet gemaakt zal kunnen worden, in het bijzonder als het gaat om de
'tijdelijke' uitlevering van nationalen van de verzoekende staat: zij zullen immers meestal
krachtens verdrag of interne wetgeving niet teruggestuurd mogen worden.

Het verdrag met Suriname bevat dan ook een wat andere voorziening, doordat het de
verzoekende staat het recht geeft de nodige maatregelen te treffen om de verjaring te
stuiten, waaronder is begrepen het instellen van een verstekproce(lure (art. 2 lid 2).

5. Het Europees Uitleveringsverdrag

Hierboven is in het kort geschetst tot welke praktische moeilijkheden de gewone
regel kan leiden dat in geval van uitlevering de verjaring getoetst moet worden
aan het recht van de aangezochte staat. Nog gecompliceerder ligt de zaak
wanneer het EUV van toepassing is, omdat dan ook de verjaring naar het recht
van de verzoekende staat moet worden onderzocht.

Dit betekent dat in beginsel in ieder geval door de Nederlandse autoriteiten
onderzocht moet worden of de verjaring is ingetreden volgens de regels van de
verzoekende staat, hetgeen impliceert dat hier een onderzoek moet worden
ingesteld naar en beslist moet worden overeenkomstig de buitenlandse wet.

Voor alle duidelijkheid: het gehele verjaringssysteem van de verzoekende staat zal derhal-
ve onder ogen moeten worden gezien, derhalve ook de daarin voorziene stuitings- en
schorsingsmogelijkheden. Dit houdt tevens in dat onder omstandigheden bepaalde han-
delingen of gronden de buitenlandse verjaringstermijn verlengd kunnen hebben, zonder
dat zij - naar Nederlandse maatstaf gemeten - tot dat effect zouden hebben kunnen
leiden.

Het hierboven vermelde advies van het comitt van ministers van de Raad van Europa
slaat niet op deze situatie, aangezien het alleen richtlijnen geeft voor de beoordeling van de
verjaring naar het recht van de aangezochte staat: het eerste vereiste van art. 10 EUV.

Bij uitleveringsverzoeken die op het EUV zijn gegrond zal de uitleveringsrechter
derhalve a. de Nederlandse verjaringsregels moeten toepassen om na te gaan of
naar Nederlands recht de verjaring is ingestreden en daarnaast b. de buitenlandse
regels teneinde na te gaan of het feit naar het recht van de verzoekende staat
verjaard is.

Gecompliceerder ligt het wanneer het gaat om uitleveringsverzoeken van de
Duitse Bondsrepubliek, aangezien art. 5 van het Verdrag van Wittem (Verdrag
van 30 augustus 1979 Trb. 1979 nr. 142 tussen Nederland en de Bondsrepubliek
Duitsland betreffende aanvulling en toepassing van het Europees Uitleverings-
verdrag) sterk afwijkt van dit systeem. Dit verdrag schrijft namelijk voor dat de

22.  HR 7 april 1981 NJ 1981 nr. 443.
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stuiting of de schorsing der verjaring uitsluitend wordt beheerst door de voor-
schriften van de verzoekende staat. Dit betekent dat de uitleveringsrechter bij het
onder a. genoemde onderzoek (de verjaring naar Nederlands recht) ten dele
Nederlandse verjaringsregels moet toepassen, bijv. die inzake de termijnen en de
aanvang der verjaring, en ten dele Duitse bepalingen, namelijk die welke stuiting
of schorsing van de'Nederlandse' verjaring ten gevolge hebben. Bij het onder b.
bedoelde onderzoek (de verjaring naar Duits recht) zal hij - overeenkomstig het
aan het EUV ten grondslag liggende systeem - uitsluitend Duits recht toepassen.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde wanneer de Duitse rechter geroepen is om een
oordeel te geven over een Nederlands verzoek tot uitlevering.

Uit de parlementaire geschiedenis van de goedkeuringswet van dit verdrag (Wet van  12
december 1982 Stb. 651, kamers£ukken nr. 16.433) blijkt dat zowel in de Tweede als de
Eerste Kamer nogal wat bezwaren bestonden tegen deze bepaling. Het voornaamste
daarvan was dat men in art. 5 van het verdrag een afwijking meende te zien van art. 9, lid 1
aanhef en onder e, van de Uitleveringswet, hetgeen tot aanpassing van die wet zou nopen
(art. 3 Uw). Betoogd werd namelijk dat de Uitleveringswet voorschrijft dat bij het
onderzoek naar de verjaring het Nederlandse recht wordt toegepast, hetgeen impliceert
dat ook de stuiting en schorsing naar Nederlandse maatstaven moeten worden beoor-
deeld, zulks mede omdat de gedachte van art. 9 Uw in het verlengde ligt van de regel der
dubbele strafbaarheid (W Tweede Kamer, blz. 7-8). De minister decide dit standpunt
niet. Hij was van oordeel dat het verdrag niet zozeer iets nieuws bracht, waardoor
aanpassing van de Uitleveringswet noodzakelijk zou zijn, maar een bepaalde uitleg van
art. 10 EUV. Dat laatstgenoemde bepaling reeds was uitgelegd in de meervermelde
resolutie van het Comitt van Ministers van 1975, achtte hij een aanwijzing dat art. 10
EUV lacuneuze voorschriften behelst. Waarom art. 5 van het verdrag niet kon volstaan
met het overnemen van die resolutie, verantwoordde de minister aldus: 'Lopen de
bepalingen over de onderbreking van de verjaring van het recht van tenuitvoerlegging van
straf in beide landen voor een belangrijk gedeelte parallel, de bepalingen over de stuiting
van de vervolgingsverjaringstermijnen vertonen onderling nogal wat verschillen. Die
verschillen houden geen verband met een verschil in inzicht omtrent de strafwaardigheid
van de feiten in het licht van het moment waarop deze warden gepleegd, doch uitsluitend
met fundamentele verschillen in de structuur van het strafprocesrecht van beide landen.
Zo is naar Duits recht een berechting bij verstek in beginsel niet toegelaten. Dat met het
oog daarop andere vervolgingsverjaringsregelingen getroffen zon dan in het Nederlandse
recht, waar voor het berechten van verdachten bij verstek geen beperkingen gelden. is dan
ook niet verwonderlijk. Het is niet in te zien waarom het uitleveringsrecht daarvoor het
oog gesloten zou moeten houden. Dat zou tot een blinde, en daardoor onredelijke,
toepassing van het recht leiden' (MvA Tweede kamer, blz. 9-10). In de Nota naar
aanleiding van het Eindverslag (blz. 5) herhaalde de minister nog eens zijn eerder
verwoorde standpunt dat art, 5 van het Verdrag van Wittem louter een interpretatie-
bepaling bevat en dat die interpretatie overeenstemt met het tegenwoordige standpunt
van het uitleveringsrecht te dier zake.

Het komt mij voor dat art. 5 van het Verdrag van Wittem inderdaad kan worden opgevat
als een interpretatie-bepaling. In het licht van de ontwikkeling in de opvattingen te dier
zake, gelijk hierboven op blz. 316-317 beschreven, valt immers niet goed vol te houden dat
art. 9 der Uitleveringswet zich ertegen verzet dat met buitenlandse stuitings- of schor-
singshandelingen wordt rekening gehouden.
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Voorts is het, dunkt mij, beter om in een verdrag tussen Nederland en Duitsland niet
aan te haken bij de al meermalen genoemde resolutie. Op grond daarvan kan immers een
Duitse stuitingshandeling alleen meetellen, indien zij naar Nederlandse maatstafhet effect
heeft van een daad van vervolging. Een van de karakteristieken van een daad van
vervolging in de zin van art. 72 Sr is, dat de stuiting pas werkt vanaf het moment waarop
de dader bekend wordt met die daad van vervolging c.q. de betekening geschiedt. Dit
vereiste stelt de Duitse wet echter niet, zodat het maar de vraag is of een handeling als
bedoeld in § 78c StGB vaak enig gewicht in schaal zou kunnen leggen. Andersom geldt
trouwens hetzelfde: onze verstekmededeling bijvoorbeeld is in het Duitse recht onbekend
als stuitingshandeling en in elk geval heeft het tijdstip van haar betekening geen betekenis
als aanvangstijdstip van de nieuwe verjaringstermijn.

Uit het voorgaande volgt dat een voorschrift als dat van art. 5 van het Verdrag van
Wittem beter in staat is om de vervolgingsprocedure van de verzoekende staat te integre-
ren in de uitleveringsprocedure die in de aangezochte staat wordt gevoerd, dan de
resolutie  van 1975 vermag  te doen. De uitkomst is  wel  dat de positie van de opgeeiste
persoon enigermate wordt verzwakt, doordat processuele handelingen die verricht zijn in
het land dat hij is ontvlucht, gebruikt kunnen worden in het land waarheen hij zijn
toevlucht heeft gezocht, zodat hij minder snel een geslaagd beroep op verjaring kan doen.
Daar staat tegenover dat art. 5 van het Verdrag de gelding van de verjaringstermijnen van
de aangezochte staat onverlet laat. Dit leidt ertoe dat hij van uitlevering gevrijwaard blijft
indien de verzoekende staat gedurende die verjaringstermijn geen actie tegen hem heeft
ondernomen.

Een en ander betekent overigens niet dat de toepassing van het uitleveringsrecht door art.
5 van het Verdrag eenvoudiger is geworden.

Heel duidelijk blijkt dit uit HR 29 november 1983 NJ 1984 nr. 349 nt ThWvV, als ik het
wel heb de eerste beslissing van de HR waarin het Verdrag van Wittem is toegepast.

Aan de orde was een verzoek van de BRD tot uitlevering ter executie van een zgn.
Gesamtstrafe. Als verweer was gevoerd dat naar Nederlands recht het recht tot uitvoering
van een aantal -later  in de Gesamtstrafe verdisconteerde - straffen was verjaard.  Op
grond van dit verweer diende de HR zich te buigen over de vraag of de Nederlandse
verjaring wellicht gestuit was door Duitse justitiale activiteiten. Het eerste probleem
waarop de HR stuitte was dat de BRD officieel in het geheel geen stuiting der executiever-
jaring kent. Toch nam de HR aan dat te dezen de verjaring gestuit was en wei opgrond van
de redenering dat de Duitse wetgeving voorschriften bevat met betrekking tot de gevolgen
die de omzetting van straffen in een Gesamtstrafe heeft, welke sterk doen denken aan
stuiting der verjaring, o.a. met betrekking tot het opnieuw aanvangen van een geheel
nieuwe verjaringstermijn. Zie in dit verband Schdnke-Schr6der, a.w. 18e druk, aant. 3 bij
§ 79, wier standpunt de HR nagenoeg letterlijk  tot het zijne heeft gemaakt.

Vervolgens diende de HR over te schakelen op de Nederlandse verjaringsbepalingen,
namelijk ter berekening van de verjaringsterm#n die i.c. acht jaar bedroeg. Aangezien die
termijn - ook na de vaststelling dat na het 'Gesamtstrafenbeschluss' van 20 januari  1975
een nieuwe termijn van achtjaar was gaan lopen - ten tijde van de beslissing van de HR op
29 november 1983 reeds was verstreken, diende de HR vervolgens te onderzoeken of de
verjaring misschien geschorst was.Op grond van art. 5 van het Verdrag van Wittem moest
hij daartoe weer overschakelen op de Duitse bepalingen, i.c. §79 StGB die bepaalt dat de
executieverjaring 'ruht' gedurende de detentie van de veroordeelde hetzij in het binnen-
land hetzij in het buitenland. Uit het arrest valt af te leiden dat op het tijdstip waarop de
opgeeiste persoon in uitleveringsdetentie werd genomen, de nieuwe verjaringstermijn nog
niet was verstreken en - in aanmerking genomen dat de opgetiste persoon niet uit die
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detentie was ontslagen - ten tijde van de beslissing van de HR ook nog niet was verstre-
ken, zodat de verjaring ondertussen geschorst was.

In dit opzicht had de HR het in zijn arrest van 26juni 1984 NJB 1984 blz. 1014 (nr. 141 )gemakkelijker. Daar hoefde hij immers alleen maar vast te stellen dat ter zake van enige
feiten de verjaringstermijn naar Nederiands recht was vervuld, terwijl in de stukken geen
andere Duitse stuitingshandeling was vermeld dan het vonnis waarbij de opgebiste
persoon was veroordeeld, waaruit volgde dat die feiten naar Nederlands recht waren
verjaard voor zover zij waren begaan op een tijdstip voorafgaand aan de datum van dat
vonnis minus de Nederlandse verjaringstermijn.

Om twee redenen is dit arrest echter opmerkelijk aangezien de HR de twaalf stuitings-
handelingen die § 780 StGB samenvat onder de noemer 'formele handelingen  van hetOpenbaar Ministerie of van de rechter, welke beogen om in de vervolgingsfase tot een
voor tenuitvoerlegging vatbare rechterlijke beslissing te geraken', welk criterium we in de
Duitse literatuur niet aantreffen, maar hetwelk wel treffend overeenstemt met de door
Remmelink ontwikkelde definitie voor het Nederlandse begrip 'daad van vervolging'; zieblz. 211.

Voorts valt uit dit arrest af te leiden dat onder omstandigheden een drievoudig
verjaringsonderzoek nodig is, namelijk als het gaat om een verzoek tot uitlevering ter finevan executie van een vonnis. Afhankelijk van het al dan niet gevoerd zijn vanverweer - waarover in het navolgende meer - kan de uitleveringsrechter in een dergelijkezaak genoopt worden te onderzoeken of 1. de strafnaar Nederlands recht verjaard is, 2. dest«naar het recht van de verzoekende staat verjaard is, en 3. hetfeit waarop het vonnis
betrekking heeft naar Nederlands recht verjaard is. Een onderzoek naar de vraag of hetrecht tot strafvordering terzake van het feit waarop het vonnis betrekking heeft, naar het
recht van de verzoekende staat reeds was verjaard ten tijde van het wijzen van dat vonnis,
behoeft naar mijn mening in het onderhavige geval niet te worden ingesteld. De Neder-
landse rechter mag er immers van uitgaan dat dit vonnis op reguliere wijze is gewezen,d.w.z. met inachtneming van de bepalingen van de verzoekende staat op het stuk der
vervolgingsverjaring. Op grond van het enkele feit dat de opgeeiste persoon is veroor-
deeld, mag m.i. de uitleveringsrechter aannemen, dat zich dan ook wel niet zal hebben
voorgedaan het geval dat het onderwerpelijke feit reeds was verjaard naar de bepalingenvan het recht van de verzoekende staat. Dit klemt te meer nu Nederland zich op grond vanzijn voorbehoud bij het EUV verbonden heeft de uitlevering niet te effectueren indien in
een verstek-zaak aan de opgeeiste persoon niet de gelegenheid wordt geboden om alsnogverweer te voeren voor de rechter van de verzoekende staat.

Voor zover het gaat om het onderzoek dat de rechter ex art. 10 EUV naar de
verjaring moet instellen, gelden - als het de verjaring naar het recht van de
verzoekende staat betreft - echter niet de regels die behoren te worden in acht
genomen bij de toetsing van de eigen verjaringsregels. Met name is niet van
toepassing de regel dat de rechter ambtshalve dat onderzoek moet instellen.

Dit is vaste jurisprudentie: zie HR 17 maart  1981  NJ  1981  nr. 368, HR 31 augustus  1982NJ 1983 nr. 247; HR 19 september 1983 NJ 1984 nr. 114.
De H R overweegt in dergelijke gevallen alleen dat niet blijkt dat een beroep is gedaan

op verjaring naar het recht van de verzoekende staat, zodat de rechtbank niet gehoudenwas te doen blijken dienaangaande een onderzoek te hebben ingesteld. Letterlijk genomenlijkt deze overweging in te houden dat de rechtbank weliswaar steeds gehouden is een
onderzoek naar de buitenlandse verjaringsregels in te stellen, doch dat zij daarvan alleen
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verantwoording behoeft af te leggen in haar uitspraak indien te dier zake verweer is
gevoerd.

Die uitleg ligt m.i. echter minder voor de hand, gelet op de achtergronden van deze
jurisprudentie. Vooralsnog zou ik het er daarom op willen houden dat de rechter in het
geheel geen onderzoek hoeft in te stellen als er geen beroep op deze verjaring is gedaan.

De achtergond van deze rechtspraak is, hoewel de HR daarover zwijgt, gelegen in art.
12, lid 2 sub c, van het EUV, dat bepaalt dat bij een uitleveringsverzoek moet worden
meegezonden 'een afschrift van de toepasselijke wetsbepalingen of, indien zulks niet
mogelijk is, een verklaring aangaande het toepasselijke recht'. Daaronder worden naar
vaste, reeds eerder gevestigde, jurisprudentie van de HR slechts de strafbepalingen
verstaan die op het feit van toepassing zijn. Zie in dit verband o.m. HR 22 juli 1974 NJ
1974 nr. 504 en HR 13 december  1979 NJ 1980 nr. 218, andere bepalingen behoeven niet te
worden overgelegd: HR 2 september 1980 NJ 1981 nr.  12, HR 3 februari 1981 NJ 1981 nr.
317, HR 1 juli 1981. NJ 1981 nr. 665; met name behoren daartoe niet de voorschriften
inzake de competentie van de buitenlandse rechter: HR 31 augustus 1981  NJ  1982 nr.  154
nt ThWvV en HR 29 september 1981 NJ 1981 nr. 259.

Deze jurisprudentie hangt op haar beurt weer samen of is een gevolg van de hoge
abstractiegraad die het Nederlandse uitleveringsproces kenmerkt, waarbij het eigenlijk
alleen maar gaat om de vraag of - aangenomen dat aan alle voorschriften inzake docu-
mentatie etc. is voldaan - het feit voldoet aan het vereiste van de (gekwalificeerde)
dubbele strafbaarheid. Deze in hoge mate doelmatige toepassing van het uitleveringrecht
heeft tot gevolg dat de verzoekende staat alleen die wetsbepalingen behoeft mee te zenden
waarin de strafbaarstelling van het feit en de strafbedreiging zijn vermeld.

Dit leidt ertoe dat de verzoekende staat in beginsel slechts een zeer beperkt aantal
wetsbepalingen hoeft over te leggen. Tevens wordt aldus voorkomen dat de Nederlandse
rechter genoopt zou worden tot een zelfstandige raadpleging van een voor hem vreemde
wetgeving: zie HR 13 december 1979 NJ 1980 nr. 218, waarbij de HR deze strekking
toekende aan de 'documentatie'-voorschriften van het verdrag.

Het zal duidelijk zijn dat bij deze stand van zaken de HR bezwaarlijk een ander
standpunt had kunnen innemen op het terrein van de verjaring.

Bij het uitschakelen van de verplichting tot ambtshalve onderzoek naar de mogelijk-
heid van verjaring naar vreemd recht kan ook nog een rol hebben gespeeld het argument
dat de Nederlandse autoriteiten ervan mogen uitgaan dat geen uitlevering wordt gevraagd
voor een feit dat al verjaard is. Zie in dit verband de conclusie van AG Biegman-Hartogh
voor het eerste arrest waarin de HR deze opvatting beleed (NJ 1981 nr. 368). Daarmee zou
tot op zekere hoogte het vertrouwensbeginsel de toepassing van dit onderdeel van art. 10
EUV verdrongen hebben, hetgeen toe te juichen valt, aangezien - geluk liierboven is
betoogd - de eis dat de verjaring naar het recht van de verzoekende staat dient te worden
onderzocht, met dat vertrouwensbeginsel op gespannen voet staat.

Voor zover mijn kennis strekt pleegt de Nederlandse rechter zich inderdaad niet te
begeven in een onderzoek naar de verjaring naar vreemd recht, behoudens wanneer op dat
punt verweer wordt gevoerd. In dat geval wordt het onderzoek ter terechtzitting geschorst
teneinde de officier van justitie in de gelegenheid te stellen de verjaringsvoorschriften die
op het onderwerpelijke feit van toepassing zijn, bij de stukken te doen voegen. Bij de
uitspraak pleegt de rechter vervolgens de uitkomst van zijn onderzoek - en derhalve het
resultaat van de door hem juist geachte toepassing van die verjaringsregels - te verwoor-
den.

Ter besparing van dit soms tijdrovende onderzoek naar en deze niet altijd risicoloze
toepassing van de vreemde verjaringsbepalingen, zou de suggestie van de deskundigen die
het EUV hebben ontworpen, gelijk vervat in het'explanatory report' wellicht aanbeveling
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verdienen, namelijk 'request a decision on this question directly from the requesting State
itself.

Voorts mist in dit geval toepassing de regel dat de verjaring in elke stand van het
geding kan worden vastgesteld, hetgeen gelet op het vorenstaande betekent dat
hier niet in iedere instantie een beroep kan worden gedaan op de verjaring naar
de wetten van de verzoekende staat.

In HR 1 juli 1981 NJ 1981 nr. 665 nt ThWvV kwam deze kwestie aan de orde doordat naar
Duits recht de verjaring zou intreden  op 22 januari 1981, terwijl de rechtbank  op  9
december 1980 uitspraak deed. Toen in cassatie de mogelijkheid van verjaring naar Duits
recht opnieuw werd aangesneden, overwoog de HR: 'Aldus wordt een beroep gedaan op
een rechtsgevolg dat na de uitspraak van de Rechtbank - die op 9 december 1980 heeft
plaatsgevonden - zou zijn ingetreden terwijl de vraag of dit beroep terecht is gedaan een
zodanig onderzoek zou vergen naar omstandigheden van feitelijke aard, als waarvoor in
cassatie geen plaats is'.

Gelet op de gewone verjaringsregels is deze uitspraak opmerkelijk, omdat de HR daar
wei de verjaringsproblematiek in volle omvang pleegt te behandelen, hetzij omdat zij tot
het feitelijke domein hoort waarover de HR zeggenschap heeft - te weten de fase na de
bestreden uitspraak -, hetzu omdat zu via een motiveringsdefect in de bestreden uit-
spraak aan de orde kan komen.

In de onderhavige situatie liggen de kaarten echter anders, omdat hier de verjaring van
haar openbare orde-karakter is ontdaan, hetgeen reeds blijkt uit het feit dat de rechter niet
ambtshalve een onderzoek hoeft te doen naar de mogelijkheid van verjaring naar vreemd
recht, doch louter na een ter zake gevoerd verweer. Bij deze stand van zaken verandert ook
de positie van de HR, doordat hij in dit opzicht louter cassatierechter is die toezicht houdt
op de deugdelijkheid van de beslissing en de motivering van de feitenrechter op een
gevoerd verweer, zonder evenwel zelf nieuwe feitelijkheden bij te brengen, zelfs niet als die
zich eerst hebben voorgedaan na de bestreden uitspraak.

Een beroep op het ingetreden zijn der verjaring naar het recht van de verzoekende staat
ressorteert hier onder de noemer'novum in cassatie' waaraan de HR in uitleveringszaken
pas kan toekomen als de uitspraak van de rechtbank op andere gronden vernietigd zou
moeten worden.

Daar komt nog bij dat de HR ingevolge het bepaalde in art. 99 RO als cassatierechter
geen controle heeft op de toepassing van vreemd recht door de rechtbank. Zie Von
Brucken Fock-Van Dorst (a.w. biz. 50) en de aldaar vermelde literatuur en jurisprudentie,
alsmede  HR 31 januari  1984 NJ  1984  nr. 529, waarin  de  HR  de - overigens correcte -
uitleg van § 78c StGB door de rechtbank onaantastbaar achtte, omdat het hier om uitleg
van vreemd recht ging. Te vrezen valt dan ook dat de eenvormige toepassing van
buitenlands recht wei eens in het gedrang zou kunnen komen. Dit klemt te meer nu 19
verschillende rechtbanken tot een oordeel dienaangaande geroepen kunnen worden,
terwijl het hof als uniformerende appelinstantie ontbreekt.23 Tenzij de HR door middel
van cassatie wegens vormverzuim in staat zou blijken het nodige toezicht uit te oefenen,
waarna hij zelf alsfeitenrechter het vreemde recht op de juiste wijze kan toepassen, gelijk

23.   De onaantastbaarheid van de uitleg van vreemd recht door de rechtbank klemt nog te meer in het
uitleveringsverkeer tussen Nederland en Duitsland, aangezien op grond van art. 5 van het Verdrag
van Wittem de stuitingen schorsing der verjaring naar Nederlands recht getoetst moet worden aan de
desbetreffende Duitse voorschriften, terwijl bij een beroep op verjaring naar Duits recht vanzelfspre-
kend alleen Duitse voorschriften worden toegepast.
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in meergenoemd arrest van 29 november  1983 NJ  1984 nr. 349 nt ThWvV en HR 26 juni
1984 NJB 1984 biz. 1041 (nr. 141).

Zulks betekent overigens niet dat in een geval waarin het cassatieberoep wordt verwor-
pen, de daadwerkelijke verjaring naar de wetten van de verzoekende staat geen enkele rol
meer speelt. Hierboven is immers uiteengezet dat beslissend is de stand van zaken ten tijde
van het definitieve (ministeriele) besluit over de uitlevering, hetgeen betekent dat ook in
die fase het uitleveringsverzoek nog kan worden afgewezen wegens de alsdan geconsta-
teerde verjaring naar het recht van de verzoekende staat.24

24. Nog ingewikkelder liggen de zaken na de inwerkingtreding van het Europees Verdrag inzake de
overdracht van strafvervolgingen (wetsontwerp 15.972). Zie hierover nader: Thomas: a.w. biz. 439.
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D. Slotbeschouwing



Slotbeschouwing

1. INLEIDING

De vervolgingsverjaring steunt voornamelijk op de gedachte dat het tijdsverloop
in staat is de uit haar evenwicht geraakte balans van de rechtsorde in haar oude
positie terug te brengen. Daarbij gaat men uit van het ervaringsfeit dat de tijd
hetzelfde effect kan teweegbrengen als gewoonlijk aan de tenuitvoerlegging van
de opgelegde straf wordt toegekend. Vandaar dat strafoplegging na verloop van
zekere tijd niet meer nodig is. Aan dit (sociaal-)psychische proces van uitdoving
van de bestraffingsbehoefte heeft onze wetgever vorm gegeven in art. 70 e.v. van
het Wetboek van Strafrecht. De betreffende voorschriften alsmede de uitleg die
daaraan is gegeven, zijn in het voorgaande reeds uitvoerig besproken en waar
nodig van kritische kanttekeningen voorzien. In het navolgende zullen de voor-
naamste kenmerken van de verjaring van het recht tot strafvordering dan ook
slechts summier worden aangeduid. Zoals in de Inleiding reeds·werd aangekon-
digd zal in dit hoofdstuk voornamelijk worden stilgestaan bij die facetten van het
huidige systeem die zo onbevredigend kunnen worden genoemd, dat een nadere
wettelijke voorziening op haar plaats lijkt. Een en ander is aldus verwerkt dat in
de met grote letter gezette gedeelten ingegaan zal worden op de tekortkomingen
van de huidige regeling, hetgeen zal uitmonden in enkele voorstellen tot wetswij-
ziging, terwijl de tekst in kleine druk een aanduiding bevat van regels die
ongewijzigd zouden kunnen blijven c.q. oplossingen die minder gewenst zijn.

2. ALGEMENE ASPECTEN

Het gevolg van de verjaring is dat geen straffen en/of maatregelen meer kunnen
worden opgelegd. Dit spreekt zo vanzelf dat de wet hierover kan zwijgen. Zoals
hiervoren (biz. 299) is betoogd, staat de verjaring niet in de weg aan onttrekking
aan het verkeer op de wijze als omschreven in art. 36b, lid 1 aanhef en onder 4',
van het Wetboek van Strafrecht. Het uitzonderlijke van deze mogelijkheid in
aanmerking genomen, lijkt het mij wenselijk om dit apart in de wet te vermelden.

Wat de plaatsing van de vet'jaringsregels betreft, meen ik dat het algemeen deel van het
Wetboek van Strafrecht daarvoor het meest in aanmerking komt en weI om logisch-
systematische redenen. Aldaar zijn immers - ingevolge het daartoe strekkende besluit van
de opstellers van dat wetboek - in beginsel alle gronden bijeengebracht die het recht tot
strafvordering scheppen of vernietigen. Er is weinig aanleiding om met dit stelsel te
breken, daar ook de verjaring systematisch in die opsomming thuis hoort. Een bukomend
voordeel van de handhaving van de status quo is voorts dat de verjaringsregels via art. 91
Sr gelding hebben op het hele gebied van de (bijzondere) strafwetgeving.
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De opneming van de verjaringsvoorschriften in het algemeen deel van het Wetboek van
Strafrecht houdt overigens niet automatisch in dat daarop ook het overgangsrecht van
art.  1 lid 2 Sr van toepassing is, al is met name op grond van wetshistorische argumenten
zeer weI verdedigbaar dat zulks wei in de bedoeling van de wetgever heeft gelegen (zie biz.
270 e.v.). Het gaat hier immers om een vervolgingsvraagstuk waarmee de regeling van het
transitoire (materiele) strafrecht niet veel te maken heeft.In de praktijk vloeien beide
aspecten in elkaar over, omdat de gunstigste verjaringsregeling meestal afhankelijk is van
de gunstigste strafbepaling, zodat art.  I lid 2 Sr via een omweg toch de wetswijzigingen die
de verjaring raken, regeert (zie biz. 274 e.v.).

Over de overige facetten van de verjaring zoals de ambtshalve toepassing in elke stand van
het geding, kunnen  we  kort  zijn: de algemene - en  in de praktijk ook toege-
paste - opvatting is dat zij zo nauw samenhangen  met het algemeen belang dat de
verjaring geacht wordt te dienen, dat zij als vanzelfsprekend worden beschouwd en uit
dien hoofde geen nadere (wettelijke) regeling behoeven.

3. TERMIJNEN

Kort gezegd heeft de wetgever met het vorenbedoelde proces van uitdoving van
de strafbehoefte aldus rekening gehouden dat op straffe van verlies van het
vervolgingsrecht binnen een bepaalde tijd na het begaan van het delict tegen de
dadereen vervolging moet zijn ingesteld (en na stuiting voortgezet). Hij is daarbij
onder meer uitgegaan van de gedachte dat na het verstrijken van bepaalde tijd
bestraffing geen zin meer heeft. Daarbij heeft hij er tevens rekening mee gehou-
den dat er in de regel meer tijd nodig is om de hierboven aangeduide processen tot
een goed einde te laten komen naarmate de ernst van het delict groter is. Om die
reden is de duur van de verjaringstermijn gekoppeld aan de maximum-straf die
de wet voorziet tegen het betreffende delict, omdat daarin de objectieve ernst van
het feit tot uitdrukking is gebracht. Meer in het bijzonder heeft hij aan deze
gedachte vorm gegeven door alle strafbare feiten in vier categorieen onder te
brengen met een variabele verjaringstermijn.

Tegen dit stelsel kan worden ingebracht dat het te weinig gedifferentieerd is.
Dit valt met name op wanneer we de strafposities van verschillende delicten met
elkaar vergelijken en het gevolg daarvan voor de verjaring. Daarbij blijkt dat
misdrijven die onderling sterk verschillen in objectieve ernst - bfijkend uit het
strafmaximum - toch dezelfde verjaringstermijn hebben.  In dit verband kan
worden gewezen op eenvoudige diefstal (maximum 4 jaar) en doodslag (maxi-
mum  15 jaar) die beide  na  12 jaar verjaren; verduistering (maximum  3 jaar)
verjaart daarentegen al na 6 jaar.

Daar komt nog bij dat in dit systeem sommige delicten reeds verjaren voordat
de maximumstraf voorbij is. Als voorbeeld kan meteen worden gewezen op de
misdrijven die met levenslange gevangenisstraf worden bedreigd doch die niette-
min  na  18 jaar verjaren.  Maar  ook  kan  hier als voorbeeld wederom doodslag
worden genoemd waarop   15 jaar staat,  maar  die  toch  na   12 jaar verjaart.
Dergelijke uitkomsten laten zich moeilijk verenigen met de opvatting die aan het
huidige stelsel ten grondslag ligt dat na het verstrijken van de verjaringstermijn
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geen zinvolle bestraffing meer mogelijk is, want dan kloppen 6fde verjaringster-
mijnen niet 6fontberen straffen die langer duren dan de verjaringstermijn die zin.

Een in dit opzicht verfijnder systeem zou m.i. verkregen worden als de verja-
ringstermijn niet door middel van een indeling in categorieen als thans art. 70 Sr
doet, zou worden vastgesteld, maar door haar in beginsel rechtstreeks te koppe-
len aan het maximum der op het gepleegde feit gestelde vrijheidsstraf.

Een uitzondering zou alleen gemaakt moeten worden voor die strafbare feiten
waarop in het geheel geen of te weinig vrijheidsstraf is gesteld om in redelijkheid
de verjaring te doen bepalen, bijv. overtredingen en zeer lichte misdrijven.
Aangezien juist bij dit type delicten de argumenten die in de regel voor enigerlei
vorm van verjaring pleiten, het minst sterk zijn, lijkt er mij weinig bezwaar tegen
om hier een uitzondering op de genoemde regel toe te laten door steeds een vaste
verjaringstermijn te laten gelden. Ook om praktische redenen lijkt mij een
dergelijke uitzondering aangewezen omdat anders in veel gevallen de verjarings-
termijn al zou zijn verstreken voordat de vervolging redelijkerwijs ingesteld of
voortgezet kon worden.

Wanneer de duur der verjaring direct wordt bepaald door het maximum der
vrijheidsstrafdie tegen het concrete delict is bedreigd, betekent zulks dat misdrij-
ven waarop levenslange gevangenisstraf staat - of zolang dit onder de geldende
wetgeving nog duurt, de doodstraf - nimmer verjaren, tenzij een aparte regeling
in het leven zou worden geroepen. Wat mij betreft zou een dergelijke uitzonde-
ring achterwege dienen te blijven. Het gaat hier tenslotte om strafbare feiten die
in de voorstelling van de wetgever van de allerzwaarste soort zijn. Meer dan bij
andere - met minder zware straffen bedreigde - feiten is het bij deze misdrijven
voorstelbaar dat ook na zeer lange tijd het (sociaal-)psychische apaiseringspro-
ces  niet is voltooid. Bovendien  valt  het - gelijk hierboven reeds  is  opge-
merkt - niet goed met elkaar te rijmen dat de wetgever enerzijds de mogelijkheid
opent om levenslange gevangenisstraf op te leggen (van welke mogelijkheid de
rechter de laatste tijd in toenemende mate gebruik maakt, als ik het goed zie).
maar anderzijds straffeloosheid toekent aan degene die gedurende 18 jaar onver-
volgd is gebleven, terwijl dit laatste - gelet  op de redelijke termijn-garan-
tie - inhoudt dat de verdachte erin is geslaagd om gedurende die tijd uit de greep
van justitie te blijven.
In het vigerende En in het thans voorgestelde systeem is de verjaringstermijn afllankelijk
van de strafmaat die in de voorstelling van de wetgever bij de ernstigste variant van het
delict zou mogen worden toegepast. In de praktijk voldoen lang niet alle strafbare feiten
aan dit criterium. En dit niet alleen omdat het strafklimaat in de loop der jaren aanzienlijk
milder is geworden:  ook de wetgever  van 1881 hield al ruimschoots rekening  met  de
mogelijkheid dat de maximumstraf in veel gevallen te zwaar zou zijn, o.a. door de
invoering van een algemeen, zeer laag strafminimum.

De vraag rijst ofhet wenselijk c.q praktisch uitvoerbaar is om een verjaringsregeling te
cre&en waarin ruimte wordt geboden om rekening te houden met de bijzondere omstan-
digheden van het concrete geval, in het bijzonder de objectief mindere ernst dan die
waarop het strafmaximum ziet. Anders gezegd: zou niet de voorkeur moeten worden
gegeven aan een stelsel dat de verjaringstermijnen niet vooraf fixeert, maar dat de
termijnen laat bepalen door de strafdie in concreto - alle omstandigheden van het geval
in aanmerking genomen - passend kan worden geacht? Een stelsel derhalve dat dicht in de
buurt ligt van het Deense systeem?

331



Tegenover het voordeel van de individualisering van de verjaring (zij wordt als het ware
toegesneden naar het concrete geval) staan echter enkele belangrijke nadelen. Het eerste is
dat nagenoeg nooit op voorhand kan worden vastgesteld of de verjaring is ingetreden,
aangezien uiteindelijk slechts de rechter kan beoordelen welke strafmaat in concreto
passend is. De zekerheid die in de wet neergelegde termijnen verschaffen gaat op deze
manier weer goeddeels verloren. Dit bezwaar lijkt mij zo groot dat een dergelijk stelsel
geen aanbeveling verdient. Daarbij speelt mede een rol dat de rechter ook thans al
voldoende middelen ter beschikking heeft (bijv. door schuldigverklaring zonder toepas-
sing van straf) om bij niet-verjaarde delicten een passende reactie te geven indien blijkt dat
een echte bestraffing niet meer zinvol of wenselijk is.

Het tweede nadeel is dat een dergelijk verjaringssysteem nauwelijks hanteerbaar is in
het internationale rechtshulpverkeer, met name in uitleveringszaken waarin de buiten-
landse rechter soms geroepen is om de Nederlandse verjaringsvoorschriften toe te passen.
Het zal duidelijk zon dat het aan doorde zijnde stelsel zich in die situatie uiterst moeizaam
laat toepassen.

De geldende verjaringsregeling voorziet in een verkorting van de verjaringstermijn indien
het strafbare feit is begaan door een strafrechtelijk minderjarige. Dit is de enige, overigens
generieke regeling die in enige mate rekening houdt met de bijzonderheden van het
concrete geval. Gelet op de ratio van deze voorziening, te weten de opvoedkundige
strekking van het kinderstrafrecht welke meebrengt dat aan jeugdige verdachten de door
hen begane delicten niet te lang behoren te worden nagedragen, lijkt er mij weinig
aanleiding om met deze regeling te breken.

4. AANVANG

In vergelijking met het buitenland kent de Nederlandse wet een wat aparte
manier ter berekening van de aanvang van de verjaring, te weten de dag na het
begaan van het feit. Zoals we gezien hebben heeft de wetgever voor dit systeem
gekozen, omdat hij vreesde dat anders de verjaring bij uren zou moeten worden
berekend. Aan dit bezwaar kan echter ook tegemoet worden gekomen door de
gehele dag waarop het delict is begaan, in de verjaringstermijn te betrekken. Deze
werkwijze is in het buitenland de meest gebruikelijke en ook het ontwerp-
Beneluxverdrag inzake de verjaring hanteert deze berekeningswijze.

Wederom in vergelijking met het buitenland bevat de Nederlandse wet nogal
wat uitzonderingen op de zojuist genoemde hoofdregel inzake de aanvang van de
verjaring. De ratio hiervan is dat het om delicten gaat die in de regel eerst geruime
tijd nadat zij zijn begaan, ontdekt kunnen worden. Aldus geeft de Nederlandse
wet op een enigszins onorthodoxe wijze toepassing aan het adagium'contra non
agere valentem non currit praescriptio', hoewel de strafwetgever van  1881  van
deze regel eigenlijk niet wilde weten omdat zij van civielrechtelijke huize is.

Hiervoren is reeds de vraag aan de orde gesteld of de Nederlandse wet in dit
opzicht wel ver genoeg gaat, omdat niet uitgesloten kan worden dat het delict
lange tijd verborgen blijft, terwijl het op het ogenblik waarop het bekend wordt,
verjaard blijkt te zijn.1 Het gaat hier derhalve niet zozeer om het probleem dat

1.  Zie over deze en de navolgende kwesties blz.  173 e.v.
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deze feiten niet ontdekt konden worden, maar dat zij - feitelijk niet ontdekt
zijnde - niet vervolgd konden worden. Zoals we reeds gezien hebben speelt dit
gegeven ook een rol bij delicten die een bepaald gevolg of een bijkomende
voorwaarde van strafbaarheid eisen alsmede bij delicten die pas vervolgd kunnen
worden als aan een (opschortende) bijkomende voorwaarde van vervolgbaar-
heid is voldaan. Tevens hebben we geconstateerd dat - gelet op de verschillende
belangen die in het geding zijn - het aanbeveling verdient om het uitgangspunt
dat de verjaring direct na het begaan van het feit gaat lopen, te handhaven, maar
ook dat uitdrukkelijk bepaald wordt dat zij pas aanvangt nadat een strafbaar feit
is gepleegd, d.w.z. nadat het vereiste gevolg is ingetreden of aan de bijkomende
voorwaarde van strafbaarheid is voldaan; daardoor wordt het betreffende feit
immers eerst strafbaar en ontstaat terzake daarvan het recht tot strafvordering.
Wat de gevolgsdelicten betreft dient daaraan te worden toegevoegd, dat zulks
alleen geldt waneer de gedraging in het geheel geen strafbaar feit en derhalve ook
geen strafbare poging oplevert.

Door als eis te stellen dat de verjaring pas gaat lopen nadat het strafbare feit is
begaan (in plaats van zoals art. 71 Sr thans doet, te spreken over'het feit'), wordt
tevens bewerkstelligd dat de verjaring van deelnemingshandelingen welke op
zichzelfgeen strafbaar feit opleveren, pas aanvangt nadat het grondfeit is begaan
en aldus de daaraan voorafgegane gedragingen een strafbaar karakter hebben

gekregen.
Voor de overige hierboven genoemde gevallen lijkt mij geen uitzondering

nodig, zulks op grond van de redenen die reeds aan de orde zijn geweest. Die
redenen pleiten m.i. ook tegen het - in vergelijking met het buitenland - op zo
ruime schaal maken van uitzonderingen op de hoofdregel als thans art. 71 Sr
doet. Daar komt nog bij dat dit artikel ook (voortdurende) delicten omvat die in
tegenstelling tot het normale geval reeds een 'uitgestelde' aanvang van de verja-
ring kennen, zodat deze wetsbepaling in zoverre teveel regelt. Voorts verzwakt
een groot aantal uitzonderingen de kracht van de hoofdregel. Ook kan nog
worden gewezen op het ontbreken van soortgelijke regelingen in het buitenland,
hetgeen erop duidt dat men daar kennelijk zonder dergelijke voorzieningen kan,
terwijl de ervaring naar aangenomen mag worden heeft uitgewezen dat het
strafrechtsbedrijf desalniettemin niet vastloopt. Tenslotte pleit tegen deze uit-
zonderingen ook nog dat andere omstandigheden die aan een daadwerkelijke
vervolging in de weg staan, zoals het ontbreken van een klacht, krankzinnigheid
van de verdachte, etc., in het algemeen de aanvang en de voortgang van de
verjaring niet beletten.

5. STUITING

De regeling van de stuiting der verjaring zoals wij die momenteel kennen, berust
op het motief dat voorkomen moet worden dat de verjaring verstrijkt gedurende
de vervolging. Gelet op de ratio van de verjaring valt de stuiting en meer in het
bijzonder het gevolg daarvan, te weten de aanvang van een geheel nieuwe
verjaringstermijn, nauwelijks te verklaren. Want te dezen is het van tweetn Bln.
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of het tijdsverloop sedert het begaan van het delict bewerkstelligt dat geen
zinvolle bestrafling meer kan plaatshebben (en dan doen eventuele justitielestappen tegen de verdachte er niet veel toe) of de ingestelde vervolging maakt de
normale, uitdovende effecten van het tijdsverloop ongedaan. Dit laatste argu-ment is door onze wetgever niet gebruikt, maar het wordt wel in de literatuur
genoemd. In het gemiddelde geval is het m.i. echter nauwelijks hanteerbaar,omdat we dan moeten uitgaan van de veronderstelling dat iedere justitiale
handeling bekend wordt bij degenen die op enigerlei wijze bij de uiteindelijkebestraffing betrokken zijn of geacht worden betrokken te zijn. Die bekendma-
king vindt in de praktijk echter zelden of nooit plaats. zelfs ten aanzien van de
verdachte geldt niet de eis dat stuiting alleen dan plaatsvindt indien hij op de
hoogte is van hetgeen justitie heeft ondernomen. In dit verband moet nogworden opgemerkt dat art. 72 Sr in dit opzicht nog verder gaat dan elders voorstuiting geldt, door voor te schrijven dat de vervolgingsdaad aan de verdachte
bekend moet zijn of in elk geval aan hem betekend moet zijn. Dit - ongebrui-
kelijke - vereiste is in de wet opgenomen tegen de achtergrond van de opvattingdie de verjaring nodig acht met het oog op de bewijsmoeilijkheden die hettijdsverloop in het leven roept; door nu voor te schrijven dat de verjaring alleen
gestuit zou kunnen worden indien de vervolgingsdaad aan de verdachte bekend
of betekend zou zijn, meende men dat hij in dit opzicht paratus ad litem zou
blijven. Deze veronderstelling heeft echter alleen bestaansrecht indien vereist zou
zijn, dat de verdachte daadwerkelijk op de hoogte dient te zijn van de daad van
vervolging, waarvoor - naast bekendheid uit anderen hoofde - in elk geval bete-
kening in persoon nodig is. Die laatste eis stelt de jurisprudentie echter niet.
Daardoor is echter de belangrijkste grond aan dit voorschrift ontvallen.

Daar komt nog bij dat in de rechtspraak tal van justitiBle handelingen zon
aangemerkt als daden van vervolging, die - zoals gezegd -  lang niet altijd dieaandacht krijgen die ze nodig hebben om in het licht van de ratio der verjaring
een nieuwe verjaringstermijn te rechtvaardigen. Dit alles in aanmerking geno-
men, komt het mij voor dat de enige steekhoudende verklaring voor de stuiting is
gelegen in de opvatting dat de verjaring een sanctie op inactiviteit van het
Openbaar Ministerie c.q. een vorm van rechtsverwerking belichaamt. Zoals we
op biz. 47 e.v. reeds hebben geconstateerd voldoet deze opvatting in andere
opzichten, namelijk bij de opheldering van andere verjaringsregels niet, zodat
betwij feld kan worden of zij hier zonder meer gehanteerd mag worden.

Door de uitleg die aan het begrip 'daad van vervolging' in de rechtspraak is
gegeven en door de formalisering van het betekeningsvereiste, is dunkt mij eensituatie ontstaan die niet ver verwijderd is van die welke bij de vaststelling van
art. 72 Sr werd gevreesd, namelijk 'dat de verjaring volkomen illusoir zal kunnen
gemaakt worden'. In de meeste gevallen is stuiting der verjaring ook helemaal
niet noodzakelijk, omdat feit en dader vrij spoedig bij de justitie bekend zijn en eralle gelegenheid is om tijdig een vervolging aan te spannen. Alleen om de
vervolging ook binnen de verjaringstermijn te kunnen afronden en met name om
in die fase door een al dan niet trainerende verdachte de verjaring tegengeworpen
te krijgen, lijkt een ontsnappingsmogelijkheid voor het Openbaar Ministerie
door middel van de atkondiging van een nieuwe verjaringstermijn geboden.
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Een en ander tegen elkaar afweger.d  meen  ik  dat  men  in  Belgit - en  in
navolging daarvan de opstellers van het ontwerp-Beneluxverdrag inzake de
verjaring - in dit opzicht een evenwichtiger benadering heeft gekozen  door
slechts eenmaal stuiting toe te laten. Overigens voorziet ook het Westduitse
systeem in een beperkte verlenging van de verjaring na stuiting, doordien de
verjaringstermijn nimmer langer kan zijn dan het dubbele van de oorspronkelij-
ke termijn.

In de toelichting op het ontwerp-Beneluxverdrag wordt nog gesteld dat de
beperking van de verlengingsmogelijkheid van de verjaring tot stuitingsdaden
tijdens de eerste verjaringstermijn verricht, een vrij ruime opvatting van deze

daden rechtvaardigt, weshalve ook daden van onderzoek daaronder begrepen
kunnen worden. Op zichzelf is tegen deze redenering niet veel in te brengen.
Maar wel kan de voorgestelde regeling ertoe leiden, dat de verjaring vrij snel
gestuit wordt door het politiBle of justitiale onderzoek naar het gepleegde feit,
terwijl niet aanstonds duidelijk is wie als de verantwoordelijke dader moet
worden aangewezen, zodat om die - of enigerlei andere - reden de vervolging
nog even op zich moet laten wachten. Ook in de vervolgingsfase zelf kunnen zich
nog incidenten voordoen die een snelle afdoening van de zaak verhinderen.
Vanuit deze - min of meer praktische - gezichtshoek bekeken zou er m.i. veel
voor te zeggen zijn om de aanvang van de nieuwe verjaringstermijn wat later te
stellen, bijv. door alleen aan de inleidende dagvaarding stuitende werking toe te
kennen.

In deze optiek is de stuiting voornamelijk een instrument ten behoeve van het
Openbaar Ministerie om zijn (vervolgings)belangen veilig te stellen. Met het oog
daarop en mede in aanmerking genomen dat in de geldende jurisprudentie niet
veel is overgebleven van het subjectieve karakter van de huidige stuitingsrege-
ling, meen ik dat het uitbrengen van die dagvaarding en niet het - voor het
Openbaar Ministerie niet altijd zekere - tijdstip van haar betekening als uit-
gangspunt genomen zou moeten worden bu de stuiting.

Een aantal rechtsstelsels en ook het ontwerp-Beneluxverdrag geven aan de zakelijke
werking van de stuiting een nog grotere uitbreiding door haar ook tegenover andere bij
hetdelict betrokkenen te laten werken. Als voornaamste reden voert men daartoe aan, dat
voorkomen moet worden dat de ene dader veroordeeld wordt, terwul de andere met
vrucht een beroep op verjaring kan doen. Ik zie echter niet goed in waarom ten aanzien
van laatstgenoemde een afwijking op de gewone regel zou moeten worden geschapen. Het

gaat immers om de uitdoving van de inbreuk die zijn delict op de rechtsorde heeft
veroorzaakt welke geacht mag worden voltooid te zijn op het moment dat de daaraan
verbonden verjaringstermijn is verstreken; de veroordeling van andere bij dat delict
betrokkenen zal in de regel aan dit proces niet veel toe of af doen, zodat voor een
uitzonderingspositie te dezen weinig reden is.

Daar komt nog bij dat het in de strafrechtspleging wei vaker gebeurt dat de deelnemers
aan een delict een verschillende bejegening ten deel valt; in dit verband ware te denken aan
een groep daders waarvan sommigen net niet en anderen net wel 18 jaar oud zijn ten
gevolge waarvan meestal een geheel verschillend materieel en formeel strafrecht wordt
toegepast.

Bovendien lijkt een zakelijke werking van de stuiting in evenbedoelde zin in ons
strafprocesrecht veel moeilijker te realiseren dan in het buitenland waar men gewend is
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om zaken tegen deelnemers gevoegd te behandelen; bij ons is het echter gebruikelijk om
zaken waarbij verschillende daders betrokken zijn, zoveel mogelijk te splitsen, waardoor
het gevaar ontstaat dat het Openbaar Ministerie en de rechter het zicht verliezen op deprocessuele gebeurtenissen in de niet aan de orde zijnde zaken, ten gevolge waarvan de
beantwoording van de vraag of de verjaring (in een andere zaak) gestuit is welke stuitingin de actuele zaak doorwerkt, niet altijd even gemakkelijk zal zon.

6. SCHORSING

Naar heersend inzicht zijn er maar heel weinig omstandigheden die het intreden
van de verjaring verhinderen of haar in haar voortgang belemmeren. Zo kan het
gebeuren dat het Openbaar Ministerie in de onmogelijkheid verkeert om iets te
ondernemen, terwijl ondertussen de verjaring gewoon loopt, bijv. als een klacht
ontbreekt. Strikt genomen hoeft tegen deze situatie niet zo heel veel bezwaar te
bestaan, indien een en ander ertoe zou leiden dat ondanks de feitelijke ofjuridische onmogelijkheid tot vervolging de effecten waarmee de verjaring reke-
ning houdt normaal optreden. Want wei beschouwd is er weinig reden om
onderscheid te maken tussen dit soort gevallen en de gevallen waarin het
Openbaar Ministerie anderszins niet kan vervolgen, bijv. omdat de dader onbe-
kend is, ten aanzien waarvan men algemeen aanneemt dat de verjaring welloopt.

Toch kennen de meeste wetgevingen weI een ofandere regeling welke erop neerkomt dat onder bepaalde omstandigheden de verjaring niet loopt. Die omstan-
digheden zijn in het algemeen te herleiden tot situaties waarin de mogelijkheid totuitoefening van het vervolgingsrecht ontbreekt, terwijl de desbetreffende voor-
ziening in het algemeen wordt gerechtvaardigd met een beroep op de regel'contra agere non valentem non currit praescriptio'.

De Nederlandse wet is overigens zeer zuinig met de onderbreking van de
verjaring, hetgeen mede zijn verklaring vindt in het feit dat de wetgever vantoepassing van genoemd adagium op het terrein van het strafrecht niet wildeweten. Het komt mij voor dat zulks terecht is gebeurd omdat het teveel doet
denken aan de hierboven reeds afgewezen opvatting dat de verjaring een insti-
tuut is dat een sanctie stelt op dadenloosheid van het rechtsbedrijf. Het enige
motief om onder bepaaide omstandigheden de verjaring niet te laten lopen, zou
m.i. gelegen kunnen zijn in de mogelijkheid dat de verdachte het in zijn macht
zou hebben om de verjaringstermijn te laten verstrijken zonder dat het OpenbaarMinisterie over de middelen beschikt om dit te verhinderen. Als ik het goed ziekunnen zich in ons procesrechtelijk systeem echter geen situaties voordoen
waarin het Openbaar Ministerie louter en alleen door toedoen van de verdachte
tot lijdzaamheid wordt genoopt. In dat licht bezien is er m.i. dan ook geen reden
om in de schorsing der verjaring te voorzien.
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7. EXECUTIEVERJARING

In de Inleiding is reeds aangekondigd dat behalve in deel A aan de executieverja-
ring geen aandacht besteed zou worden; in het bijzonder zijn'technische' aspec-
ten als thans geregeld in art. 77 Sr, buiten beschouwing gebleven.

In hoofdstuk 2 en 3 is wel het bestaansrecht van de executieverjaring aan de
orde geweest. Daar hebben we geconstateerd dat de strafverjaring vanuit de
gebruikelijke gezichtspunten vaak nog minder goed is te verklaren dan de
vervolgingsverjaring. Anderzijds hebben we ook gezien dat - gelet op het ont-
breken van beleidsvrijheid op het terrein der tenuitvoerlegging - aan de strafver-
jaring als juridisch instrument om op een zeker moment 'legaal' een punt te
zetten achter een zaak, zeker behoefte bestaat. Op die grond ben ik van mening
dat dit instituut behouden zou moeten blijven.

De termijn zou m.i. echter iet langer behoeven te zijn dan die der vervolgings-
verjaring, aangezien het uit de Memorie van Toelichting bij art. 76 Sr afkomstige
argument dat de executie eenderde langer dient te duren dan de vervolgingsverja-
ring, daar in deze fase het motief van de bewijsverzwakking niet opgaat, niet erg
sterk is.

Hoewel er - gelijk we in hoofdstuk 2 hebben gezien - veel voor te zeggen zou
zijn om de verjaring direct na het begaan van het delict te laten aanvangen en
daarbij geen onderscheid te maken tussen vervolgingsverjaring en executieverja-
ring, komt het mij op grond van praktische overwegingen wenselijker voor om
het thans gebruikelijke onderscheid te handhaven.

Op die manier lopen we internationaal bezien wat minder uit de pas, hetgeen van belang isnu de verjaring zich vooral op het gebied van de internationale rechtshulp blijkt te
manifesteren.

Voorts zouden we in dit systeem tamelijk lange verjaringstermijnen nodig hebben,
omdat daarbinnen niet alleen de vervolging geheel afgewikkeld moet zijn, maar ook met
de executie een aanvang moet zijn gemaakt.

Het lijkt mij beter om deze lange termijnen in tweedn te delen in dier voege dat de
vervolging na een bepaalde tijd verjaart en dat de executie ook een eigen verjaringstermijn
heeft, waarbij laatstbedoelde termijn - overeenkomstig het bepaalde in art. 77 Sr - zou
moeten aanvangen na het voor tenuitvoerlegging vatbaar worden van het vonnis.

Van concrete voorstellen op dit terrein zal ik me echter onthouden, aangezien
daarvoor het in dit boek verantwoorde onderzoek te weinig op de strafverjaring
gericht is geweest.

8. VOORSTELLEN

De kritische kanttekeningen die in dit boek en speciaal in dit hoofdstuk zijn
geplaatst bij de geldende verjaringsregels, hebben de strekking dat de huidige
regeling - met behoud van haar hoofdlijnen - aan herziening toe is. Wanneer we
de aangereikte oplossingen in wetsbepalingen zouden vertalen, zou dat beteke-
nen dat de artt. 70-73 Sr vervangen dienen te worden door voorschriften die als
volgt zouden kunnen luiden.
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Artikel 1
Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring, behoudens in na te noemen

gevallen.
Strafbare feiten waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, verjaren niet.
Verjaring staat niet in de weg aan de onttrekking aan het verkeer van inbeslag-

genomen voorwerpen bij een afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering
van het Openbaar Ministerie.

Artikel 2
De verjaringstermijn is twee jaar voor strafbare feiten waarop als zwaarste

hoofdstrafgeldboete of hechtenis of gevangenisstraf van minder dan twee jaar is
gesteld.

In alle andere gevallen is de verjaringstermijn gelijk aan de duur van de
gevangenisstraf die op het strafbare feit is gesteld.

Ten aanzien van een minderjarige die ten tijde van het begaan van het strafbare
feit de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, wordt elk van bovenver-
melde verjaringstermijnen tot een derde van de daar bedoelde duur ingekort.

Artikel 3
De verjaring vangt aan op de dag waarop het strafbare feit is begaan.
Deze dag is in de verjaringstermijn begrepen.

Artikel 4
De dagvaarding van de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg stuit de

verjaring.
De verjaring kan slechts eenmaal worden gestuit.
Na de stuiting vangt een nieuwe verjaringstermijn aan.
De dag waarop de dagvaarding is uitgebracht, is in de nieuwe verjaringster-

mijn begrepen.
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Samenvatting

Het doel van deze studie is het yerschaffen van enig inzicht in de materie der
verjaring van het recht tot strafvordering. Om die doelstelling te realiseren bleek
een onderzoek noodzakelijk niet alleen naarde gelding van de huidige verjarings-
regels, de artt. 70-73 Sr, (deel B), maar ook naar de achtergronden ervan (deel A)
en naar onderwerpen die met deze vorm van' verjaring in verband staan (deel C).

Deel A opent met hoofdstuk 1 waarin de geschiedenis van de verjaring wordt
onderzocht. Daaruit blijkt dat de gedachte dat het tijdsverloop in het voordeel
van de dader werkt, al heel oud is. Maar de mate waarin en de manier waarop dit
geschiedde is in de loop der eeuwen, d.w.z. vanaf de Romeinse tijd tot aan de
Franse Revolutie, aan sterke wisselingen onderhevig geweest, zodat niet goed
volgehouden kan worden dat de verjaringsregels zoals wij die thans kennen, al
erg oud zijn. In feite zijn zij terug te voeren op de Franse Code d'instruction
criminelle van  1809,  die  in dit opzicht nieuw recht schiep, hetgeen reeds moge
blijken uit het feit dat zij vooraf werd gegaan door wetten met verjaringsvoor-
schriften die op andere uitgangspunten berustten.

Hoofdstuk 2 is gewijd aan de verklaring van de verjaring. Allereerst wordt een
inventarisatie gemaakt van de opvattingen die in binnen- en buitenland zijn
ontwikkeld ter opheldering van het fenomeen dat de wet straffeloosheid schenkt
aan de dader louter en alleen op grond van de omstandigheid dat sedert het
plegen van het delict c.q. het onherroepelijk worden van de uitspraak een
bepaalde tijd is verstreken. De argumenten die in dit verband gemeenlijk worden
gebezigd houden verband met (procesrechtelijke) noties als verzuim aan de zijde
van het Openbaar Ministerie, rechtsverwerking, conservering van bewijsmate-
riaal, en met (materieelrechtelijke) opvattingen omtrent het doel en de zin van de
straf.

Vervolgens wordt onderzocht of en in hoeverre deze argumenten deugdelijk
zijn. Daarbij komt onder meer aan de orde de vraag of zij opgaan voor zowel de
vervolgings- als de executieverjaring, of zij bij alle delicten toepasselijk zijn en of
zij een verklaring kunnen geven voor de aanvang der verjaring direct na het
begaan van het vergrijp c.q. het uitvoerbaar worden van het vonnis, voor de
differentiatie der verjaringstermijnen en voor de stuiting en schorsing der verja-
ring. Uit dat onderzoek blijkt dat niet 66n van de gebruikelijke argumenten een
verklaring kan geven die in alle gevallen waarop de verjaringsregels betrekking
hebben, opgaat. Alleen een samenstel van argumenten biedt een deugdelijke
grondslag voor het verjaringsinstituut. Belangrijk is hierbij de leer der subsociali-
teit, omdat de daar gebruikte beweegredenen ook van toepassing bij de verjaring
en tevens een genoegzame verklaring bieden voor diverse regels die aan dit
instituut inherent zijn; te noemen zijn de herhalingsdrang van de dader, de
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onvoldaanheid van het slachtoffer, de navolgingsneiging van derden en de
ontdaanheid van vierden waarop de straf'inspeelt', doch welke gegevenheden
aan kracht inboeten wanneer de reactie niet tamelijk snel volgt. Blijkt echter dat
het verband met de leer der subsocialiteit - ondanks haar vermogen een verkla-
ring te bieden voor het verschijnsel der verjaring zelfen diverse aspecten van haar
wettelijke regeling - niet altijd gelegd kan worden, bijv. bij de stuiting en de
schorsing. In die gevallen kunnen echter de, overigens veel minder krachtige,
argumenten van procesrechtelijke aard steun bieden. Dit alles betekent dat ter
verklaring van het gehele verjaringsinstituut een verenigingsleer gehanteerd
dient te worden.

Inhoofdstuk 3 wordt de vraag aan deordegesteld ofnadeconstateringdat het
tijdsverloop in de regel nadelig inwerkt op het doel en de zin van de strafopleg-
ging en op de mogelijkheid nog tot een verantwoord rechtsoordeel te komen,
zulks bij wet moet worden erkend dan wel aan de prudentie van Openbaar
Ministerie en reel)ter dient te worden overgelaten. Een wettelijke regeling is in elk
geval geindiceerd voor de executieverjaring, aangezien naar heersende leer de
administratie niet de vrijheid heeft om een rechterlijke beslissing, hoe oud zij ook
moge zijn, onuitgevoerd te laten. Anders zou het kunnen liggen voor de vervol-
gingsverjaring, omdat de tijdsfactor een rol zou kunnen en ook pleegt te spelen
bij de beslissing om al dan niet te vervolgen. Betoogd wordt dat handhaving van
wettelijke regels desalniettemin aanbeveling verdient, daar de wet geen bevoegd-
heid tot strafrechtelijk ingrijpen ter beschikking moet stellen wanneer het straf-
recht niet meer zinvol kan worden aangewend.

In deel B worden de geldende verjaringsregels geanalyseerd. Aandacht wordt
onder meer besteed aan de wetsgeschiedenis en de wijze waarop in de jurispru-
dentie aan die regels nader vorm is gegeven. Tevens wordt ingegaan op vergelijk-
bare regelingen in het buitenland.

In hoofdstuk 4 worden de verjaringstermijnen besproken. Betoogd wordt
onder meer dat de in concreto geldende termijn afhankelijk is van hetgeen is
telastegelegd. Zijn daarin zakelijke strafverhogende omstandigheden (bijv. art.
300, 311 Sr) verwerkt, dan tellen deze mee bij de berekening van de termijn;
persoonlijke strafverhogende omstandigheden (bijv. art. 44 SO of strafvermin-
derende omstandigheden (art. 259 Sr) behoren echter buiten beschouwing te
blijven, daar de duur der verjaring is gekoppeld aan de objectieve ernst van het
delict en niet aan de hoedanigheid van de dader. Bij poging en medeplichtigheid
geldt de verjaringstermijn van het misdrij fzelf, hoewel beide delictsvarianten zelf
maar met 2/3 van de daarop gestelde straf kunnen worden bestraft; art. 78 Sr
noopt echter tot deze uitleg. Aangezien deze bepaling op grond van art. 91 Sr niet
van toepassing is op misdrijven die in bijzondere wetten zijn omschreven, zal bij
die delicten - tenzij die wet eenzelfde voorziening als art. 78 Sr kent - de verja-
ringstermijn korter kunnen zijn als het om poging of medeplichtigheid gaat.

Voorts worden in dit hoofdstuk de wettelijke voorschriften besproken die
afwijkende regelingen kennen terzake van de verjaringstermijnen.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de problematiek van de aanvang der verjaring.
Stilgestaan wordt onder meer bij het vraagstuk op welk tijdstip de verjaring
begint te lopen wanneer een feit is begaan dat niet direct een strafbaar feit
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oplevert, bijv. omdat eerst nog een gevolg moet intreden of aan een bijkomende
voorwaarde van strafbaarheid moet zijn voldaan. Voorgesteld wordt om in
afwijking van de klaarblijkelijke bedoeling van de wetgever van  1881, de verja-
ring pas te laten aanvangen wanneer die latere gebeurtenis zich heeft voorge-
daan. Tevens wordt de nauw aan voormelde problematiek verwante vraag
behandeld op welk tijdstip de verjaring aanvangt bij uitiokking en medeplichtig-
heid: wanneer de uitlokker of medeplichtige het zijne heeft gedaan of wanneer
het grondfeit is gepleegd?

Hoofdstuk 6 is gewijd aan het tijdstip waarop de verjaring voltooid is.
Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de situatie waarin zowel de vervolgings-
verjaring loopt als de executieverjaring. Geconcludeerd wordt dat de strafrechter
zich alleen mag bezig houden met de mogelijkheid van verjaring van de vervol-
ging; de regels met betrekking tot de executieverjaring dient hij daarbij buiten
beschouwing te laten.

Hoofdstuk 7 behandelt de stuiting der verjaring. Aan de orde komt onder
meer de zeer ruime uitleg die in de rechtspraak is gegeven aan het begrip 'daad
van vervolging' in art. 72 Sr. Dit gegeven, dat nog wordt versterkt door de
omstandigheid dat elke manier van betekenen van de daad van vervolging
geaccepteerd wordt, heeft ertoe geleid dat de verjaring op tamelijke eenvoudige
wijze kan worden gestuit zonder dat aan de daaruit voortvloeiende verlenging
van de verjaring enige beperking wordt gesteld. Ondanks de ruime interpretatie
van de term 'daad van vervolging' blijven er nog justititle handelingen over die
deze benaming niet verdienen of ten aanzien waarvan twijfel bestaat. Ook die
worden besproken, evenals de invloed die gebrekkige betekeningen etc. hebben.

Hoofdstuk 8 houdt zich bezig met de schorsing der verjaring. Art. 73 Sr
bepaalt dat die schorsing plaatsvindt indien de vervolging wordt geschorst
wegens een praejudicieel geschil. Met name op grond van de wetsgeschiedenis
moet worden aangenomen dat sedert de omzetting van de verplichting in de
bevoegdheid om de strafvervolging te schorsen terzake van een civielrechtelijk
geschil, ons recht geen schorsingsgronden bij de verjaring meer kent. Deze
conclusie strookt met de ratio van de schorsing, namelijk dat voorkomen moet
worden dat de verdachte de loop der verjaring in eigen hand zou krijgen.
Doordat de wet nergens meer de schorsing der vervolging imperatief bepaalt,
kan de verdachte zich nimmer eigenmachtig van dit wapen meester maken.

Hoofdstuk 9 gaat over het rechtsgevolg van de verjaring van het recht tot
strafvordering. Algemeen aanvaard is dat na voltooiing van de verjaringstermijn
geen straffen en maatregelen meer kunnen worden uitgesproken. Een uitzonde-
ring zou echter gemaakt dienen te worden voor de onttrekking aan het verkeer
bij afzonderlijke rechterlijke beslissing, aangezien het hier gaat om gemeenge-
vaarlijke goederen die niet meer in omloop gebracht behoren te worden en omdat
het lang niet altijd mogelijk is vast te stellen ofeen strafbaar feit is begaan en zo ja,
wanneer precies.

In deel C komen verschillende onderwerpen aan de orde die verband houden
met de vervolgingsverjaring. Zo wordt in hoofdstuk 10 aandacht besteed aan de
gevolgen die de plaatsing van de verjaringsregeling in het algemeen deel van het
Wetboek van Strafrecht heeft; tevens wordt - omgekeerd - nagegaan welke in-
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vioed andere bepalingen van dat algemeen deel op de verjaringsvoorschriften
uitoefenen, in het bijzonder wat betreft art. 1 lid 2 Sr. Betoogd wordt dat uit de
wetsgeschiedenis onmiskenbaar blijkt dat bij verandering van de verjaringsregelsde voor de verdachte gunstigste bepaling moet worden toegepast, ook al zou de
verjaring zelf wellicht meer een onderwerp van procesrecht zijn. Bovendien
leveren wetswijzigingen die indirect van invloed zijn op de verjaring, bijv.wanneer het strafmaximum wordt veranderd, in de praktijk weinig problemen
op, aangezien ingevolge de jurisprudentie van de Hoge Raad het voor de
verdachte gunstigste strafmaximum ook bepalend is voor de alsdan voor hem
eveneens gunstigste verjaringsregel. Voorts wordt aandacht besteed aan de vraagof de wetgever het verjaard zijn van een feit ongedaan mag maken.

In hoofdstuk  11 worden de procesrechtelijke aspecten van de toepassing der
verjaringsvoorschriften besproken. Met name wordt ingegaan op de gevolgen
van de ongeschreven doch algdlneen aanvaarde regel dat de verjaring ambtshalve
moet worden toegepast en zulks in elke stand van het geding. Daarbij wordt elke
procesfase behandeld, waarbij telkens wordt aangegeven welke bijzondere pro-blemen in die fase aan de toepassing der verjaringsbepalingen kleven. Aan de
orde komt onder meer de wijze waarop de Hoge Raad controle uitoefent over de
wijze waarop de lagere rechters zich van deze taak kwijten.

In  hoofdstuk 12 wordt het terrein in kaart gebracht  dat door de verjarings-
voorschriften wordt bestreken alsook het gebied waarop de redelijke termijn-
garantie betrekking heeft. Geconstateerd wordt dat de situaties waarop deze
regelingen betrekking hebben niet identiek zijn, zodat zij beide bestaansrecht
hebben.

Hoofdstuk  13 is gewijd aan de wijze waarop in het internationale rechtshulp-
verkeer en in het bijzonder bij de uitlevering rekening wordt gehouden met de
verjaring. Aan de orde komen de manier waarop in uitleveringsverdragen daar-aan vorm is gegeven, alsmede de problemen waartoe die verdragsrechtelijke
eisen kunnen leiden.

In de Slotbeschouwing (deel D) worden tenslotte enkele voorstellen tot wets-
wijziging geformuleerd. Deze komen erop neer dat de verjaringstermijn recht-
streeks gekoppeld wordt aan de maximum-strafdie tegen het betreffende delict is
bedreigd, hetgeen impliceert dat zij in de regel korter is dan de thans geldende.
Voorts wordt voorgesteld om de mogelijkheid tot stuiting aanzienlijk te beper-
ken en de schorsing der verjaring te schrappen. Tenslotte dient de voorgestelde
redactie er ook toe om onderwerpen waarover nu nog verschil van mening
bestaat, duidelijk te regelen.
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Zusammenfassung'

Diese Untersuchung soll einen Oberblick Ober die Strafverfolgungsverjahrung
geben. Hierfur schien es notwendig, nicht nur die Geltung der heutigen Verjah-
rungsregelungen, die Artikel 70-73 des SR (Teil B), sondern auch deren Ur-
sprung (Teil A) und die mit der Verj8hrung in Beziehung stehenden Gebiete (Teil
C) zu untersuchen.

In Teil A, Kapitel 1, wird die Geschichte der Verjahrung behandelt. Hier
ergibt sich, daB der Gedanke, wonach sich der Zeitablauf zu Gunsten des TUters
auswirkt, schon sehr alt ist. Aber die Art und Weise und das AusmaB, wie dies
geschieht, ist im Laufe der Jahrhunderte, d.h. von der r8mischen Zeit bis zur
Franz6sischen Revolution, starken VerUnderungen unterworfen gewesen, so
daB nicht behauptet werden kann, daB die uns bekannten Verjahrungsregelun-
gen schon sehr alt sind. Sie sind namlich auf den FranzBsischen 'Code
d'instruction criminelle'  aus dem Jahre 1809 zurOckzufOhren,  der in dieser
Hinsicht neues Recht schuf; diesem neuen Recht gingen Gesetze mit Verjah-
rungsvorschriften voraus, die auf anderen Grundlagen beruhten.

Kapitel 2 beschiiftigt sich mit der Begriffsbestimmung der Verjahrung. Zu-
niichst werden die verschiedenen, im In- und Ausland entwickelten Auffassun-
gen wiedergegeben, um den Umstand zu erkl :ren, daB das Gesetz dem Tater
allein deshalb Straffreiheit gewiihrt, da seit Begehen der Straftat bzw. seit der
Rechtskraft des Urteils eine bestimmte Zeit vergangen ist. Die haufig in diesem
Zusammenhang vorgetragenen Argumente beziehen sich auf (verfahrensrechtli-
che) Begriffe wie Verfahrensfehler der Staatsanwaltschaft, Verwirkung von
Rechten, Sicherung des Beweismaterials und (materiellrechtliche) Auffassungen
uber Sinn und Zweck der Strafe.

Weiterhin wird untersucht, ob und inwiefern diese Auffassungen schlOssig
sind. Dabei wird u.a. behandelt, ob sie sowohl fur die Verjiihrung der Strafverfol-
gung als auch der Strafvollstreckung zutreffen, ob sie fur alle Straftaten gelten,
ob sie eine Erklfirung fur den Beginn der Verjiihrung geben k6nnen, die entweder
direkt nach der Begehung der Straftat oder nach Rechtskraft des Urteils beginnt,
ob sie eine Erkldrung fur die unterschiedlichen VerjUhrungsfristen, fur die
Unterbrechungoder das Ruhen der Verjahrung geben k8nnen. Aus der Untersu-
chung ergibt sich, daB nicht nur eine der verbreiteten Auffassungen eine fur alle
Fiille zutreffende ErklUrung geben kann. Hingegen bieten die Auffassungen in
ihrer Gesamtheit eine uberzeugende Erklfirung fur das Problem der VerjUhrung.
Wichtig ist hierbei die Lehre der Subsozialitat, da die fur diese Lehre sprechen-
den Grunde auch bei der Verjiihrung Anwendung finden. Sie (namlich der

1. Vertaling: D8rte Depka te 's-Gravenhage.
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Wiederholungstrieb des Taters, die nicht eingetrenene Genugtuung des Opfers,der Nachahmungstrieb Dritter und das Entsetzen Nichtbeteiligter) bieten eine
befriedigende Erklidrung fur verschiedene Elemente, die diesem Rechtsinstitut
eigen sind. Die erwahnten Wirkungen der Straftat verlieren jedoch an Bedeu-
tung, wenn die Reaktion nicht schnell genug erfolgt. Allerdings kanne eine
Beziehung zur Lehre der Subsozialitiit - ungeachtet ihrer Mdglichkeit,  eine
Erklbrung fur das Institut der Verjahrung selbst und verschiedene Aspekte ihrer
gesetzlichen Regelung zu bieten - nicht immer hergestellt werden, z.B. nicht bei
der Unterbrechung und beim Ruhen der Verjiihrung. In diesen Ftillen k8nnen
die, im ubrigen weniger stichhaltigen, Argumente prozeBrechtlicher Art Hilfe
bieten. Hieraus folgt, daB zur Erklfirung des gesamten Verjahrungsproblems
eine gemischte Theorie zu Grunde gelegt werden muB.

In Kapitel 3 wird zunachst festgestellt, daB sich der Zeitfaktor im allgemeinen
nachteilig fur den Sinn und Zweck der Strafe und fur die Milglichkeit, doch noch
zu einem gerechten Urteil zu kommen, auswirkt. Danach wird untersucht, ob
diese Auswirkungen gesetzlich anerkannt oder dem Ermessen von Staatsanwalt
und Richter Oberlassen werden mOssen. Eine gesetzliche Regelung ist in jedem
Fall fur die Verjahrung der Strafvollstreckung geboten, da nach der herrschen-
den Lehre die Verwaltung nicht befugt ist, einen richterlichen BeschluB - wie alt
er auch sein mag - unausgefOhrt zu lassen. Anders k6nnte es bei der Verjiihrung
der Strafverfolgung sein, da hier der Zeitfaktor eine Rolle spielt beim BeschluB,
dann doch nicht die Straftat zu verfolgen. Es wird weiterhin dargelegt, daB die
Handhabung von gesetzlichen Verjahrungsregeln von Bedeutung ist, da das
Gesetz keine Berechtigung fur ein strafrechtliches Eingreifen bieten muB, wenn
das Strafrecht nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden kann. In Teil B werden die
geltenden Verjiihrungsregelungen untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wird
dabei der Rechtsgeschichte des Gesetzes geschenkt und der Auslegung dieses
Gesetzes durch die Rechtsprechung. Gleichzeitig wird auf vergleichbare ausliin-
dische Gesetze eingegangen.

In Kapitel 4 wird die Problematik der Verjbhrungsfristen dargelegt. Es wird
u.a. aufgezeigt, daB die konkret geltende Frist abhUngigist von der Anklageerhe-
bung. Spielen dabei objektive strafscharfende Umstande (z.B. Art. 300,311 SR)
ein Rolle, dann zahlen sie bei der Bestimmung der Frist mit; persiinliche straf-
scharfende Umstiinde (z.B. Art. 44 SR) oder strafmildernde Umstiinde (Art. 259
SR) k6nnen auBer Betracht bleiben, da die Dauer der Verjdhrung von der
objektiven Schwere der Straftat abhangig ist und nicht von den persijnlichen
Umstiinden des Taters. Bei Versuch und Beihilfe gilt die Verjiihrungsfrist, die fur
das Verbrechten selbst gilt, obwohl beide Begehungsformen nur mit 2/3 der
sonst geltenden Strafe bestraft werden k8nnen; Art. 78 SR 18Btnur diese
Auslegung zu. Da diese Bestimmung auf Grund des Art. 91 SR nicht auf
Straftaten in Einzelgesetzen angewendet werden kann, kann bei diesen
Straftaten - es  sei  denn,  daB das Gesetz dieselbe Auslegung  wie  Art.  78kennt - die Verjiihrungsfrist kurzer sein, wenn es um Versuch oder Beihil fe geht.Weiterhin werden in diesem Kapitel die gesetzlichen Vorschriften erliutert,
die Abweichungen von Verjiihrungsfristen vorsehen.

Kapitel 5 ist dem Beginn der Verjbhrung gewidmet. Naher behandelt wird u.a.
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die Frage, von welchem Zeitpunkt an die Verjahrung beginnt, wenn eine Tat
begangen worden ist, die nicht unmittelbar strafrechtlich relevant ist, z. B. weil
der Erfolg dieser Handlung noch nicht eingetreten ist oder eine zusatzliche
Bedingung der Strafbarkeit erfullt sein muB. Es wird vorgeschlagen, abweichend
von der eindeutigen Absicht des Gesetzgebers  von  1881, die VerjUhrung erst
dann beginnen zu lassen, wenn der Erfolg der Straftat vorliegt. Gleichzeitig wird
diemit diesem Problem eng verknupfte Frage behandelt, wann die Verjiihrung bei
Anstiftung und Beihilfe beginnt: in dem Augenblick, in dem der Anstifter oder
Gehilfe seine Tathandlung beendet hat oder dann, wenn die Haupttat begangen
worden ist.

Kapitel 6 behandelt den Zeitraum, in dem die VerjUhrung liiuft. Hierbei wird
besonders auf die gleichzeitige VerjUhrung der Strafverfolgung un der Straf-
vollstreckung eingegangen. Das Ergebnis dieser Oberlegungen ist, daB der
Strafrichter nur zustUndig ist fur die VerjUhrung der Strafverfolgung; die Rege-
lungen, die sich auf die Verjiihrung der Strafvollstreckung beziehen, hat er
unberucksichtigt zu lassen.

Kapitel 7 behandelt die Unterbrechung der Verjdhrung. Ertirtert wird u.a. die
sehr weite Auslegung, die die Rechtsprechung dem Begriff'Verfolgungshand-
lung' in Art. 72 SR gibt. Diese Tatsache, die noch dadurch verstUrkt wird, daB
jede Art von Zustellung eines Schriftstuckes Ober eine Verfolgungshandlung
akzeptiert wird, hat dazu gefuhrt, daB die Verjahrung auf ziemlich einfache
Weise unterbrochen werden kann, ohne daB die sich daraus ergebende Verlange-
rung der Verjiihrungsfrist einer Einschriinkung unterliegt. Trotz der weiten
Auslegung des Begriffes 'Verfolgungshandlung' gibt es noch Handlungen der
Justiz, die diesem Begriff nicht genugen oder an denen in dieser Hinsicht Zwei fel
bestehen. Auch diese werden besprochen, ebenso die Wirkung unzureichender
Zustellungen.

Kapitel 8 beschaftigt sich mit dem Ruhen der Verjdhrung. Art. 73 SR legt fest,
daB die Verjahrung wegen einer in einem anderen Gerichtsverfahren zu entschei-
denden Frage ruht. Besonders in Hinblick auf die Rechtsgeschichte muB ange-
nommen werden, daB seit dem Abgehen von der Verpflichtung zur Berechti-
gung, die Strafverfolgung wegen eines zivilrechtlichen Verfahrens ruhen zu
lassen, unser Recht keine Grunde mehr fur das Ruhen der Verjahrung kennt.
Diese SchluBfolgerung entspricht dem Sinn des Ruhens der Verjfihrung, wonach
verhindert werden muB, daB der Verdachtige den Lauf der Verjahrung selbst
bestimmen kann. Dadurch, daB das Gesetz nirgendwo mehr das Ruhen der
Strafverfolgung zwingend vorschreibt, kann der Verdachtige sich nicht mehr
eigenmachtig dieses Mittels bedienen.

Kapitel 9 behandelt die Rechtsfolgen der VerjUhrung bei Strafverfolgung.
Im allgemeinen gilt, daB nach Ablauf der VerjUhrungsfrist keine Strafen und
MaBnahmen mehr verh8ngt werden k6nnen. Eine Ausnahme sollte wirklich nur
bei der Einziehung durch eine einzelne richterliche Entscheidung gemacht wer-
den, wenn sie gemeingefahrliche Gegenstande betrifft, die nicht mehr in Umlauf
sein sollten, da die Feststellung nicht immer maglich ist, ob eine strafbare
Handlung begangen wurde und gegebenenfalls deren genauer Zeitpunkt.

In Teil C werden verschiedene Probleme dargestellt, die in Verbindung zur
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Verjiihrung der Strafverfolgung stehen. So wird Kapitel 10 den Auswirkungen
gewidmet, die die Aufnahme der Verjahrungsgesetze in den Allgemeinen Teil des
Strafgesetzbruches hatten. Gleichzeitig wird - andererseits - der Frage nachge-
gangen, welchen EinfluB andere Vorschriften in Allgemeinen Teil des Strafge-
setzbuches, insbesondere der Art. 1 Abs. 2 SR, auf die Verjiihrungsbestimmun-
gen hatten. Es wird dargelegt, daB aus der Rechtsgeschichte eindeutig hervor-
geht, daB bei einer Anderung der Verj8hningsgesetze die fOr den Angeklagten
gunstigste Bestimmung angewandt werden muB, auch selbst dann, wenn die
Verjiihrung eigentlich eher ein Teil des ProzeBrechtes ware. Daruberhinaus
bieten die Gesetzesanderungen, die sich indirekt auf die Verj8hrung auswirken,
z.B. eine Verdnderung der H6chststrafe, wenig Probleme, da auf Grund der
Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes der Niederlande (Hoge Raad) diemit der gunstigsten H8chstrafe verbundene gunstigste Verjiihrungsbestim-
mung anzuwenden ist. Weiterhin wird das Problem er6rtert, ob der Gesetzgeber
die Verjiihrung einer Tat aufheben kann.

In Kapitel 11 werden die prozeBrechtlichen Aspekte der Anwendung derVerjb:hrungsvorschriften untersucht. Besonders wird eingegangen auf die Fol-
gen des ungeschriebenen, jedoch allgemein akzeptierten Grundsatzes, daB die
Verjahrung in jedem Abschnitt des ProzeBes von Amts wegen berucksichtigt
werden muB. Hier werden alle Verfahrensabschnitte behandelt, wobei gleichzei-
tig auch dargelegt wird, welche besonderen Probleme in diesem oder jenem
ProzeBabschnitt die Anerkennung der VerjUhrung beeinflussen, u.a. wird dieArt und Weise behandelt, wie der Hoge Raad seine Kontrolle uber die Richter
der Unterinstanzen ausubt.

Kapitel 12 besch8ftigt sich mit der (vertragrechtlichen) Garantie, ein Verfah-
ren in angemessener Zeit abzuschlieBen, was fur die Verjiihrungsregelungen
Auswirkungen hat. Es kann festgestellt werden, daB die Sachverhalte, auf die
sich diese Regelungen beziehen, nicht identisch sind, so daB beide ihre Berechti-
gung haben.

Kapitel 13 beleuchtet den Aspekt, wie im internationalen Rechtshilfeverkehr,
und insbesondere bei Auslieferung, die Verjfihrung berucksichtigt wird. Es wird
dargelegt, wie die Verjilhrung in Auslieferungsvertr8gen geregelt ist und zu
wekhen Problemen diese vertraglichen Regelungen fuhren k8nnen.

Im SchluBteil (Teil D) werden schlieBlich einige VorschlUge zur Gesetzes8nde-
rung formuliert. ZusammengefaBt beinhalten diese, daB die Verjahrungsfrist
direkt von der fOr dieses Verbrechen bestimmten H6chststrafe abh8ngig ist; dies
schlieBt mit ein, daB die Verjdhrungsfristen in der Regel kOrzer sein werden als
die jetzt geltenden. Es wird weiterhin vorgeschlagen, die M6glichkeiten zur
Unterbrechung der Verjahrung stark einzuschranken und das Ruhen der Ver-
jUhrung aufzuheben. Auch wollen diese Vorschlage dazu beitragen, daB Fragen,
zu denen heute noch unterschiedliche Meinungen bestehen, eindeutig geregelt
werden.
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Rasumt'

Le but de cette Btude est de fournir une meilleure comprthension de la prescrip-
tion de l'action publique. Pour atteindre cet objectif, il s'est avtrt ntcessaire
d'atudier non seulement la validitt des rdgles actuelles relatives A la prescription,
articles 70-73 du Co e ptnal nterlandais (partie B), mais aussi leurs origines
(partie A), et les sujets lits d cette forme de prescription (partie C).

Le chapitre 1 de la partie A 6tudie l'historique de la prescription. Il y apparait
que l'idde selon laquelle le temps agit A l'avantage du coupable est dtja trds
ancienne. Mais le degrdet la fa on dont cela a eu lieu ont beaucoup varid au cours
des sidcles, c'est-A-dire de 1'6poque romaine A la Rtvolution fran aise, de sorte
qu'il est dillicile de soutenir que les r6gles relatives d la prescription, telles que
nous les connaissons actuellement sont dtjA trds anciennes. En fait elles peuvent
se  ramener  au Code d'instruction criminelle fran ais  de  1809,  qui  a  cr66  un
nouveau droit A cet tgard, ce qui peut dtjA s'avdrer dans le fait quil avait 6td
prtcldd par des lois comportant des rdgles relatives A la prescription, reposant
sur d'autres points de ddpart.

Le chapitre 2 est consacrt A l'explication de la prescription. Il est d'abord
dresst un inventaire des conceptions qui se sont ddvelopptes aux Pays-Bas et d
1'6tranger pour Blucider le phtnomdne selon lequel la loi accorde l'impunitt
purement et simplement en vertu du fait qu'il s'est Bcoult un certain temps depuis
que l'infraction a Ett commise ou, respectivement, que le jugement est devenu
irrtvocable. Les arguments communtment invoquts d cet tgard sont lits A idaes
(emprunt6es aux lois de forme) comme la ntgligence du ministdre public, la
renonciation des droits, le ddpdrissement des preuves, ou A des iddes (emprunttes
aux lois de fond) comme le but et la raison de punir. Il est ensuite examint si et
dans quelle mesure ces arguments sont valides. A cela s'ajoute notamment la
question de savoir s'ils valent aussi bien pour la prescription de l'action publique
que pour la prescription de la peine, s'ils sont applicables A toutes les infractions
et s'ils peuvent fournir une explication concernant le point de dapart de la
prescription sit6t le fait commis ou selon les cas sitdt que la sentence devient
extcutable, concernant la difftrenciation des dtlais de la prescription ainsi que
l'interruption et la suspension de la prescription. Cette Btude a mis en Bvidence
qu'aucun des arguments usuels ne peut fournir d'explication valable dans tous
les cas auxquels s'appliquent les regles relatives A la prescription. Seule une
combinaison d'arguments fournit une base valide d l'institution de la prescrip-
tion. La thdorie de la subsocialittest d cet tgard importante, du fait que les motifs
qui y sont utilists s'appliquent aussi A la prescription et fournissent en mtme

1. Vertaling: drs. M. Weijnen-Barnaud te Tilburg.
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temps une explication satisfaisante pour diverses rdgles inhdrentes A cette institu-
tion; peuvent 6tre nommts la propension A la rtcidive de l'auteur, le mkontente-
ment de la victime, la tendance de tiers d suivre l'exemple et l'effarement de
quarts, auquella peine donne suite, donndes qui perdent toutefois en force quand
la rtaction ne suit pas assez rapidement. Il reste cependant que le rapport avec la
thdorie de la subsocialitt - en ddpit de son pouvoir de fournir une explication au
phtnomdne de la prescription proprement dite et de divers aspects de sa rtgle-
mentation Itgale - ne peut pas toujours etre Btabli, par exemple en matitre
d'interruption et de suspension. Dans ces cas les arguments empruntBs aux lois
de forme, par ailleurs beaucoup moint solides, peuvent servir d'appui. Tout cela
signifie qu'en vue de l'explication de l'institution de la prescription dans sa
totalitt, il est ndcessaire de faire appel A une thdorie associative.

Le chapitre 3 traite la question de savoir si, aprds avoir constatd que le temps
influait gtnBralement de fawn ddfavorable sur le but et la raison de la punition
ainsi que sur la possibilita de pouvoir encore aboutir A un jugement fondd, ceci en
vertu de la loi doit Etre reconnu comme tel ou bien s'il faut s'en remettre A l'avis
du ministdre public et du juge. Une rtglementation 16gale est en tout cas indiqude
pour la prescription de la peine, Btant donnt que selon la thtorie ayant commu-
ntment cours, 1'administration n'a pas la libertt de laisser une dacision judiciaire,
quelle que puisse en Btre l'anciennett, inextcutte. Il pourrait en aller de fa on
diffdrente pour la prescription de t'action publique, du fait que le facteur temps
pourrait jouer et a tgalement coutume de jouer un r6le dans la dtcision de
poursuivre ou non. Il est ddmontrd que le maintien des regles (16gales) relatives A
la prescription est ntanmoins recommandB, Btant donnt que la loi ne doit pas
dklivrer de compttence en matitre d'intervention panale, quand le droit panal ne
peut plus Etre appliqud avec pertinence.

Dans la partie B les rdgles relatives A la prescription en vigueur sont analysus.
L'attention se porte notamment sur l'histoire de la loi et sur la faqon dont ces
r6gles prennent forme. Il y est aussi question de rtglementations comparables d
l'etranger.

Au chapitre 4 les ddlais de la prescription sont discutts. Il est notamment
montrd que le ddlai concrdtement en vigueur ddpend de l'accusation. Si des
circonstances objectives aggravantes y sont traittes (comme dans les articles 300,
311 du Code panal nterlandais), celles-ci entrent en jeu dans le calcul du ddlai; les
circonstances personnelles aggravantes (par exemple A l'article 44 du Code panal
nterlandais) ou attdnuantes (article 259 du Code ptnal nterlandais) ne doivent
cependant pas entrer en ligne de compte, ttant donnt que la durte de la
prescription est associde A la criminalitt objective et non A la qualitt de l'auteur.
En cas de tentative et de complicitt, c'est le ddlai de prescription de l'infraction
mtme qui compte, bien qu'il ne puisse Btre infligd A ces deux variantes de
l'infraction que les 2/3 de la peine s'y appliquant; l'article 78 du Code ptnal
nderlandais contraint cependant a cette explication. Etant donne qu'en vertu de
l'article 91 du Code ptnal nderlandais cette disposition ne s'applique pas aux
infractions ddcrites dans des lois spdciales, dans ces infractions - A moins que la
loi ne connaisse une m6me disposition qu':i l'article 78 du Code ptnal
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nterlandais - le ddlai de la prescription pourra Btre plus court s'il s'agit de
tentative ou de complicita.

Dans ce chapitre sont en outre discuttes les rdglementations 16gales qui
contiennent des rdgles dtrogatoires en matitre de ddlai de prescription.

Le chapitre 5 est consacrd aux probltmes du point de dapart de la prescription.
Il est entre autres accordd beaucoup d'attention A la question de savoir A quel
moment la prescription commence d prendre effet quand un fait a Ett commis ne
constituant pas directement d'infraction, par exemple du fait qu'une suite doit
encore se produire ou qu'une autre condition doit Etre remplie. Il est propost en
dtrogation d l'intention avidente du 16gislateur de 1881, de ne laisser entrer la
prescription en vigueur que quand cet avanement ulttrieur aura eu lieu. Il est en
mtme temps traitt la question, Btroitement lite A la probltmatique prtcitte, de
savoir A quel moment la prescription ddbute en cas de provocation et de
complicita: quand le provocateur ou le complice a accompli sa part ou quand le
fait mtme a ttE commis?

Le chapitre 6 est consacrd au moment 00 la prescription est achevee. Il est
accordd une attention particulidre A la situation pendant laquelle se dtroulent et
la prescription de l'action publique et la prescription ptnale. Il est conclu que le
juge criminel ne soit s'occuper que de la possibilita de la prescription de l'action
publique; it doit laisser hors de considdration les rdgles se rapportant A la
prescription de la peine.

Le chapitre 7 traite de l'interruption de la prescription. Est notamment traitte
l'explication trds large qui est donnte dans la jurisprudence de la notion d'acte de
poursuite A l'article 72 du Code ptnal nterlandais. Cette donnee, qui est encore
renforde par la circonstance selon laquelle tout mode de notification de l'acte de
poursuite est acceptt, a conduit A ce que la prescription puisse Btre interrompue
de faoon assez simple sans qu'il ne soit impost aucune restriction A la prolongati-
on en rdsultant. Malgrt l'interprttation au sens large du terme 'acte de poursui-
te', il subsiste encore des actions judiciaires ne mtritant pas cette dtsignation ou
au sujet desquelles il y a des doutes. Ce point est tgalement discutt ainsi que
l'influence qu'ont des notifications dtfectueuses etc.

Le chapitre 8 examine la suspension de la prescription. L'article 73 du Code
ptnal prtvoit que cette suspension a lieu lors de l'examen d'une question
prajudicielle. C'est surtout a partir de l'histoire de la loi qu'il faut admettre que
depuis la conversion de l'obligation en compttence A suspendre l'action en
matitre de questions de droit civil, notre droit ne connait plus de motifs de
suspensions lors de la prescription. Cette conclusion cadre avec la raison de la
suspension, c'est-ri-dire qu'il faut emptcher que le suspect prenne lui-mtme en
main le cours de la prescription. Du fait que la loi ne fixe plus nulle part de fa on
imptrative la suspension de l'action, le suspect ne peut en aucun cas se rendre
arbitrairement maitre de cette arme.

Le chapitre 9 traite de la consdquence juridique de la prescription du droit
d'instruction criminelle. Il est gtntralement acceptd qu'une fois le ddlai de la
prescription achevt, il ne peut plus Btre prononct de peines et de mesures. Il
devrait toutefois 6tre fait une exception pour la soustraction A la circulation en
cas de d6cision judiciaire stparde, Btant donnt qu'il s'agit ici de biens constituant
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un danger public et ne devant plus 6tre mis en circulation, et comme il est dans
bien des cas impossible d'Btablir si une infraction a tte commise ou non, et le cas
tchdant quand prlcistment.

Dans la partie C il est question de diffarents sujets qui sont lits A la prescription
de l'action publique. Ainsi, au chapitre   10,   il est accordt  de  l'attention   aux
constquences qu'a l'insertion des r6gles relatives A la prescription de la partiegtndrale du Code punal; en mdme temps - et inversement - il est examint quelle
influence d'autres dispositions de la partie gantrale peuvent avoir sur les r6gles
relatives A la prescription, en particulier en ce qui concerne le paragraphe 2 de
l'article 1 du Code panal nderlandais. Il est ddmontrd quil appert indtniablement
de l'histoire du droit qu'en cas de changement des rtgles de la prescription, c'estla disposition la plus favorable au suspect qui doit Btre appliqute, mtme au cas
od la prescription mtme serait pellt-Btre davantage un sujet de procd(lure.
D'autre part les modifications de loi qui influent indirectement sur la prescrip-
tion, par exemple quand la peine maximum est commute. donnent peu de
probldmes dans la pratique, Btant donnt qu'en vertu de la jurisprudence de la
Cour de cassation naerlandaise la peine maximum la plus avantageuse pour le
suspect est alors aussi determinante pour la rdgle relative A la prescription. Il est
en outre accordd de l'attention A la question de savoir si le Idgislateur peut
annuler la prescription d'un fait.

Au chapitre  11 les aspects empruntds aux lois de forme de l'application des
rdgles relatives d la prescription sont discutes. Il est principalement question des
suites de la ragle non dtcrite mais gtndralement acceptte que la prescription doit
Btre appliquae d'office et cela en tout ttat de cause. Chaque phase du proc6s est
alors traitte. et les probltmes particuliers qui adhdrent A l'application des clauses
de prescription sont chaque fois indiquBs. Est notamment abordBe la faqon dont
la Cour de cassation nderlandaise exerce son contr6le sur la manidre dont les
juges inf6rieurs s'acquittent de cette tache.

Le chapitre 12 donne un relevt du domaine couvert par les rtgles relatives d la
prescription ainsi que du domaine auquel se rapporte la garantie raisonnable
concernant le ddlai. Il est constatt que les situations auxquelles ces rtglementa-
tions se rapportent ne sont pas identiques, de sorte qu'elles ont l'une et l'autre
leur raison d'Btre.

Le chapitre 13 est consacrt A la fa on dont il est tenu compte de la prescription
dans l'entraide judiciaire internationale et en particulier en cas d'extradition.
Sont abordts la fa on dont il y est donnt forme dans les traitds d'extradition,
ainsi que les probldmes auxquels peuvent conduire ces conditions emprunttes au
droit des contrats.

Dans les considdrations finales (partie D) sont finalement formults quelques
projets de modification de loi. Ceux-ci reviennent A ce que les ddlais de la
prescription sont directement lits A la peine maximum qui a Btt infligte pourl'infraction en question, ce qui implique qu'ils sont en rdgle gtntrale plus courts
que ceux actuellement en vigueur. Il est en outre propost de rdduireconsiddrable-
ment la possibilitt d'interruption et de supprimer la suspension de la prescrip-tion. Enfin la rtdaction proposte sert aussi A rEgler de fa on claire des sujets A
propos desquels les points de vue divergent encore.
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Gebruikte afkortingen

AB Wet houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het

Koningrijk
AG advocaat-generaal
A.v.h.0.M. Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
ALM A.L. Melai

APV Algemene Politieverordening

art(.t). artikel(en)
a.w. aangehaald werk
BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
BBS Besluit Buitengewoon Strafrecht

Bijl. Bijlage bij de Notulen van de Staatscommissie voor de samen-
stelling van een Wetboek van Strafrecht

Bijl. Hand. I Bijlage bij de Handelingen der Eerste Kamer der Staten-
Generaal

Bijl. Hand. II Bijlage bij de Handelingen der Tweede Kamer der Staten-
Generaal

BRv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
BRvC Bijzondere Raad van Cassatie

BUV Benelux Uitleveringsverdrag
BVAR B.V.A. R8ling
BW Burgerlijk Wetboek
CB C. Bronkhorst

CP Code ptnal
CPP Code de procalure penale
CvR Commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer der Staten-

Generaal
DD Delikt en Delinkwent

EUV Europees Uitleveringsverdrag
GEM G.E. Mulder

GO Gewijzigd ontwerp
Hand. Handelingen van de Apostelen
Hand. I Handelingen der Eerste Kamer der Staten-Generaal
Hand. II Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal
HR Hoge Raad der Nederlanden

jis                  junctis
JMvB J.M. van Bemmelen

jo             juncto
Ktr kantonrechter

351



LB L.Ch. Besier
MvA Memorie van Antwoord
MvT Memorie van Toelichting
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