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Introductie

Het plegen van een stratbaar feit houdt niet meer automatisch in dat de verdachte
zich voor de reehter moet verantwoorden. In art. 74 Sr wordt de mogelijkbeid geopend
dat een strafbaar feit buiten de strafreehter om wordt afgedaan. De officier vanjustitie
kan voorafgaand aan de tereehtzitting een aantal voorwaarden stellen ter voorkoming
van strafvervolging. Indien de verdachte dit aanbod accepteert en tot voldoening van
de gestelde voorwaarde(n) overgaat, is de transactie tot stand gekomen en vervalt
het reeht tot strafvordering.
Een belangrijk voordeel van deze procedure is dat een strafzaak snel en efficient kan
worden afgehandeld. Als nadeel kan worden genoemd dat de verdachte geen gebruik
kan maken van de rechtsbescherming die inherent is aan het onderzoek ter terechtzitting.
Het reeht op toegang tot de reehter is in het geding. De urgentie van deze problematiek
wordt versterkt door het feit dat de transactie in kwantitatief opzicht, onder andere
in het kader van de criminaliteitsbestrijding, is uitgegroeid tot een frequent toegepaste
procedure.
Deze situatie leidt tot een aantal vragen. In de eerste plaats dient te worden opgehelderd
welke plaats aan de transactie in het strafreehtelijk systeem kan worden toegekend.
Hiermee is de probleemstelling van deze dissertatie geformuleerd.
Voor het beantwoorden van deze probleemstelling is het noodzakelijk een aantal
deelvragen aan de orde te stellen. Zo kan de vraag worden opgeworpen welke maat-
schappelijke ontwikkelingen een verklaring kunnen geven voor de grootscheepse
toepassing van de transactie. In het eerste hoofdstuk worden daarom de begroting
van het Ministerie van Justitie en de ontwikkeling van de criminaliteit kort besproken.
Hieruit blijkt dat, in verhouding, met steeds minder geld steeds meer stratbare feiten
moeten worden afgedaan. De capaciteitsproblemen die hiervan het gevolg zijn leiden
tot het zoeken naar altematieven voor de reehterlijke procedure. De transactie is daar
een van.
Deze maatschappelijke veranderingen leiden tot de vraag of de positie van openbaar
ministerie in het strafreehtelijk systeem gelijk is geblijven of juist is veranderd.
Belangrijk is dat het openbaar ministerie op een andere wijze zijn taak is gaan uitoefe-
nen. Er wordt een strafreehtelijk beleid ontwikkeld om het functioneren van het
strafreehtelijk systeem op een aanvaardbaar niveau te handhaven. Deze beleidvoering
wordt een hoofdtaak van het O.M. De transactie is bij uitstek een geschikt middel
dit beleid tot uitvoering te breogeo.
Deze constatering leidt tot de vraag door welke (algemene) normen de toepassing
van art. 74 Sr wordt beheerst, Opnieuw is voor beantwoording hiervan de positie
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van het openbaar ministerie van belang. In hoofdstuk drie wordt betoogd dat deze
organisatie als een bestuursorgaan kan worden gekwalificeerd, met als gevolg dat
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur c.q. goede procesorde het handelen
van de leden van het a.M. beheersen. Voor de transactie heeft dit tot gevolg dat de
toepassing daarvan door deze beginselen wordt genormeerd.
In het vierde hoofdstuk wordt, aan de hand van een bespreking van de transactiericht-
lijnen, deze conclusie nader uitgewerkt. Bovendien blijkt in hoofdstuk zeven en acht
dat het bestaan van de politietransactie en bijzondere vormen van transactie in handen
van bestuursorganen hierdoor kan worden verklaard. Als rode draad door de verschil-
lende hoofdstukken loopt de gedachte dat transactie zowel uit een sanctie (de voorwaarde
die kan worden gesteld), als een procedure (de handelingen die moeten worden verricht
voor het tot stand komen daarvan) bestaat. Deze constatering is de basis op grond
waarvan een analyse plaatsvindt van de rechtsgeschiedenis van de transactie en de
positiefrechtelijke aspecten van deze rechtsfiguur uiteen worden gezet. De resultaten
daarvan zijn in de hoofdstukken vijf en res terug te vinden.

Tenslotte: het onderzoek is uitgevoerd door middel van een literatuurstudie. Er is
met name aandacht besteed aan de jaarverslagen van het openbaar ministerie, omdat
hierin de gegevens liggen opgeslagen hoe het a.M. zelf tracht de ontwikkelingen in
de samenleving het hoofd te bieden. Ook de parlementaire geschiedenis van veel
wetgeving is een belangrijke bron van informatie geweest.
Het moment waarop het onderzoek is afgesloten, is gesteld op 1 mei 1992. Niettemin
is getracht aan enkele belangrijke ontwikkelingen die na dit tijdstip hebben plaats-
gevonden de noodzakeJijk aandacht te schenken.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 De begroting van het Ministerie van Justitie

Nederland staat bekend als een dichtbevolkt land. Het inwonertal is na de tweede
wereldoorIog snel gegroeid en omvat in 1992 meer dan 15 miljoen inwoners. In-
dien deze situatie wordt vergeleken met 1950 betekent dit een toename met 50%.
Een dergeIijke groei leidt tot schaalvergroting. Er moeten bijvoorbeeld meer
woningen worden gebouwd, de landbouwproduktie dient te worden verhoogd, de
werkgelegenheid moet worden uitgebreid en bet verkeer vraagt om meer voorzie-
ningen. Kortom, de bevolkingsgroei leidt op elk maatscbappelijk terrein tot een
kwantitatieve toename.
Deze toename is ook terug te vinden in de jaarlijkse begroting van bet Ministerie
van lustitie. In 1960 wordt voor dit ministerie 231 miljoen gulden op de rijksbe-
groting gereserveerd. In 1970 is dit 830 miljoen, in 1980 reeds 2.722 miljoen, in
1985 wordt bet bedrag van 3 miljard gulden gepasseerd en volgens de begroting
van 1991 wordt meer dan 3,9 miljard gulden voor dit departement bestemd.
Absoluut gezien is deze stijging van 230 miljoen in 1960 tot 3.901 miljoen in
1991 bij zonder groot. I

Indien ecbter het percentage dat de begroting van bet Ministerie van lustitie
inneemt op de rijksbegroting als referentiekader wordt gekozen, dan komt een
tegengesteld beeld naar voren. Dit percentage blijft aanvankelijk op betzelfde
niveau en neemt vervolgens in de loop der jaren zelfs af. In 1960 wordt 2,8
procent van de uitgaven van de centrale overheid door bet Ministerie van Justitie
voor zijn rekening genomen. In 1975 is dit nog steeds 2,8 procent, maar in de

Niet aileen het Ministerie van Justitie besteedt geld aan de bestrijding van de criminaliteit. Ook
een gedeelte van het budget van andere ministeries, waaronder binnenlandse en economische
zaken, is voor dit doel besternd. De totale uitgaven van de rijksoverheid mel betrekking tot de
strafrechtelijke criminaliteitsbestrijding zijn dus boger dan de in de tekst genoemde. Gezien echter
he! feit dat hieromtrent geen aparte registratie is bijgehouden, alsmede dat de taken van de politie
moeten worden gesplitst in een bestuurstaak en strafrechtelijke taak en de voortdurende verande-
ring van de posten waarin dergelijke uitgaven boekhoudkundig worden geplaatst, zijn de beschik-
bare gegevens aan nog meer onbetrouwbaarheid onderhevig dan de in de tekst genoemde. Zij
kunnen niet meer dan een indicatie geven, een globale schatting van het gespendeerde bedrag.
Voor de wijze waarop dergelijke schauingen tot stand komen verwijs ik naar de in bet beleidsplan
'Samenleving en Criminaliteit' opgenornen bijlage, waarin deze gegegens zijn verwerkt. Voor
1984 bedraagt deze schatting 4,3 miljard gulden.



jaren daama daalt het percentage tot 2,2. In 1992 blijft het daar op steken.
Uit deze gegevens kan een aantal conclusies worden getrokken. In de eerste
plaats dat aan de rechtspleging absoluut gezien veel meer geld wordt uitgegeven,
dan in relatief opzicht. Dit veronderstelt dat de kwantitatieve toename van de
uitgaven wordt veroorzaakt door de kwantitatieve groei van aile factoren die daar
invloed op hebben. Maar om het evenwicht in bet strafrechtelijke systeem niet te
verstoren is vereist dat elke factor dezelfde kwantitieve groei vertoont.
Een voorbeeld. Gegeven de situatie dat de uitgaven voor bet gevangeniswezen
zonder problemen uit de begroting van bet Ministerie van Justitie kunnen worden
bekostigd. Indien vervolgens de benodigde bestedingen procentueel gezien
evenredig stijgen met bet totaal aan financiele middelen van bet Departement van
Justitie, dan kan deze status quo worden gebandbaafd. Maar indien bet aantal
gevangenisstraffen sneller toeneemt zijn er onvoldoende financiele mogelijkheden
om deze op te vangen, tenzij door de Minister van Justitie andere prioriteiten
binnen de begroting worden gesteld, en kan een capaciteitsprobleem ontstaan.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat, indien procentueel gezien betzelfde of een
lager bed rag door het Ministerie van Justitie aan de (strat)rechtspleging wordt
besteed, de factoren die van invloed zijn op het bestedingspatroon niet mogen
stijgen, dan wei ten opzicbte van elkaar verschuiven. Als dat wei bet geval is dan
zijn capaciteitstekorten respectievelijk overschotten het gevolg. Met andere woor-
den: de samenhang tussen de verschillende factoren is van groot belang.
Er kunnen in de strafrecbtspleging verschillende vormen van samenhang worden
onderscheiden. Zo bestaat er samenhang tussen betgeen de samenleving als
gebeel en, daarbinnen, de overbeid (bestuur, politie en justitie) moet doen om de
criminaliteit te beheersen. De verschillende bandbavingsmogelijkheden moeten op
onderling samenhangende wijze worden toegepast. In dat kader is het bij-
voorbeeld van belang dat wetgeving onderling is afgestemd, dat preventie en
repressie van overheidszijde op elkaar zijn aangesloten en de verschillende orga-
nen en instanties die zijn belast met het handbaven van de (strafrechtelijke)
rechtsorde hun werkzaamheden op elkaar afstemmen en prioriteiten in onderlinge
samenhang vaststellen.P

Rijksbegroting Ministerie van Justitie, Tweede Kamer 1989-1990,21300 hoofdstuk VI, nr. 2 p.
8.
Een voorbeeld van hoe ecn op het oog evenwichtig en samenhangend beleid ineen kan storten als
een minder beinvloedbare factor verandert wordt gegeven in het jaarverslag van het openbaar
ministerie van 1986, p. 27.
'Een onderzoek van het CBS wees uit dat in slechts I op de 4 a 5 ontdekte gevallen van winkel-
diefstal daadwerkelijk aangifte werd gedaan ... Een en ander leidt tot de conclusie dat het thans bij
het openbaar ministerie ingeschreven totaal aantal misdrijfzaken op zijn minst zou verdubbelen
indien met betrekking tot de ontdekte winkeldiefstallen consequent aangifte werd gedaan en
proces-verbaal opgemaakt zou worden. Als de aangiftebereidheid 'slechts' zou stijgen met 50% (1
aangifte op 2 ontdekte winkeldiefstallen) zou DOg steeds ruim een derde van het totaal binnenko-
mende misdrijven betrekking hebben op winkeldiefstal.
Deze korte schets rnaakt duidelijk dat de beoogde eveowichtige eo samenhangeode strafrechtelijke
handhavingsdruk van openbaar ministerie en politie sterk onder druk komt te staan bij een grote
groei van het aantal aangegeven en te verwerken winkeldiefstallen.'
Een m.i. onthutsende conclusie. Een succesvol beleid, dat wil zeggen een beleid dat er in slaagt
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In de volgende paragrafen wordt een aantal factoren die van invloed zijn op de in
dit boek te bespreken vorm van afdoening buiten geding, de transactie, aan de
orde gesteld. Het gaat hierbij om factoren die betrekking hebben op bet afstem-
men van werkzaamheden en prioriteiten van de verschillende organen en instan-
ties die werkzaam zijn in de strafreebtspleging.
Ik zal hierbij onder andere gebruik maken van cijfers van bet centraal bureau
voor de statistiek (CBS). Vooraf dient eehter een kanttekening te worden ge-
maakt. De statistieken van het CBS moeten beboedzaam worden geinterpreteerd.
De registratie van gegevens is Diet altijd volledig geweest en de wijze waarop
feiten worden geboekt is in de loop der jaren regelmatig veranderd. Een voor-
beeld is de verhouding tussen afdoening van strafbare feiten door het openbaar
ministerie en de rechter. Tot 1985 worden de voegingen ter berecbting en ad
informandum als O.M.-afdoeningen bescbouwd. Daama worden deze vormen van
'berechting' als afdoening door de reebter geregistreerd. Dit levert een andere
relatie op tussen rechter- en O.M.-afdoeningen, terwijl in de praktijk Diets is
veranderd."
Dit betekent dat exacte interpretatie van gegevens Diet mogelijk is. Veranderde
registratie kan immers leiden tot bet idee dat er belangrijke verscbuivingen in het
strafreehtelijk apparaat plaatsvinden terwijl dat in werkelijkheid niet bet geval is.
Het is eehter wei mogelijk om tendensen aan te geven en de richting van ontwik-
kelingen. Op basis van deze gegevens lrunnen globale conclusies worden getrok-
ken.

1.2 De ontwikkeling van de criminaliteit

Uit de statistische gegevens die worden verzameld over het criminaliteitsniveau
kan worden geconcludeerd dat tussen ± 1960 en 1985 een stijging van buitenge-
wone omvang heeft plaatsgevonden. Als graadmeter wordt het door de politie
verzamelde aantal strafzaken gehanteerd. Deze wijze van registratie wordt vanaf
1935 toegepast. Uitspraken over het criminaliteitsniveau zijn in bet algemeen op
deze statistiek gebaseerd. Hiermee wordt eebter geen volledig inzicht gegeven
van de werkelijke omvang.? Hoe groot het dark number is, dat wil zeggen bet
aantal delicten dat wei wordt gepleegd maar Diet geregistreerd is Diet bekend,
maar waarschijnlijk vrij groot. Vanaf 1975 worden de zogenaamde slacbtoffer-
enquetes gebouden. In deze enquetes kan niet-geregistreerde criminaliteit tot
uitdrukking worden gebracht. Overigens lopen de meningen over de wijze waarop

winkeldiefstal aan te pakken, lean leiden tot een verhoogd vertrouwen in het justitieel apparaat,
met als gevolg dat de aangiftebereidheid stijgt. Ben toenemend aantal aangiften heeft echter als
consequentie dat de capaciteitsproblemen toenemen zodat het beleid op lange termijn niet kan
werken. Mel andere woorden: een succesvol beleid kan zich, zonder dat daar inhoudelijk iets aan
wordt veranderd, op lange termijn regen zichzelf keren.
Zie M.W.G. Verbruggen - Veel voorkomende crirninaliteit: van theorie naar beleid, diss. Nijme-
gen, Arnhem 1991.
Zie jaarverslag openbaar ministerie 1986, 's Gravenhage 1988, p. 8.
M.M. Kommer - Criminaliteitsbeleid: de statistiek of de moraal, DO 1987, p. 144.
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deze gegevens moeten worden geinterpreteerd sterk uiteen."
Voor deze studie kan worden volstaan met de door de politie geregistreerde
criminaiiteit, omdat door deze cijfers wordt aangegeven hoeveel strafzaken door
het justitieel apparaat moeten worden verwerkt. Dat is het gegeven waar het bier
om draait.
Het door het CBS samengestelde boekje 'Honderd jaar strafrecht in statistieken
1886-1986 bevat onder andere de volgende gegevens.
Door de politie geregistreerde misdrijven.?

1950/1951 102.000 1980 695.993
195611957 108.000 1981 800.235
1960/1961 130.000 1982 909.975
1966/1967 188.000 1983 973.216
1970/1971 283.000 1984 1.068.791
197211973 363.000 1985 1.080.094
1974/1975 434.000 1986 1.081.533
1976/1977 532.000 1987 1.096.030
197811979 587.000 1988 1.113.511

1989 1.113.952

Uit deze statistiek kan worden opgemaakt dat tussen 1950 en 1960 een siechts
geringe stijging van de criminaliteit heeft plaatsgevonden, van gemiddeld 102.000
tot 130.000 geregistreerde misdrijven. Maar vanaf 1960 is de toename substan-
tieel. Vanaf dat jaar groeit de criminaliteit in rap tempo. Van gemiddeld 130.000
in 1960 via 283.000 in 1970 tot ruim 1 miljoen in 1985. De stijgingspercentages
zijn met name in het begin van de jaren tachtig aanzienlijk. 1980 en 1981 zijn in
dit opzicht topjaren met 16%, maar ook de andere jaren 'scoren' goed zoals blijkt
uit de volgende cijfers,

Zie omtrent deze problematiek onder andere:
I.P.S. Fiselier - Slachtoffers van delicten; een onderzoek naar verborgen criminaliteit, diss.
Nijmegen, Utrecht 1978, p. 1-20. Meer recent:
G.J.N. Bruinsma; H.G. van de Bunt; I.P.S. Fiselier - Hoe onveilig is Nederland? Enkele theoreti-
sche en methodische kanttekeningen bij een intemationaal vergelijkend victimologisch onderzoek _
TvCr. 1990, p. 138-155.
F. Bovenkerk - De valkuilen van intemationaal vergelijkend onderzoek, NJB 1990, p. 1187-1189.
I.A. Nijboer; F.P.H. Dijksterbuis - Slachtofferenquete: Een vergelijking tussen Belgic en
Nederland, D en D 1990, p. 615-622.
H. Franke - Misdaadenquete meet slechts gevoeligheid slachtoffers, de Volkskrant 8-5-1990.
J.J.M. van Dijk - Criminologie en criminaliteit in Nederland; Een repliek op de recensies van de
intemationale slachtofferenquete, TvCr. 1990, p. 341-358; met duplieken van G.I.N. Bruinsma,
H.G. van de Bunt, I.P.S. Fiselier, I.A. Nijboer en F.P.H. Dijksterhuis, H. Franke, TvCr. 1990,
p. 359-366.

Bron gegevens 1948-1981: Honderd jaar strafrecht in statistieken - Centraal bureau voor de statis-
tiek, 's Gravenhage 1986, p.IO.
Bron gegevens 1982-1989: jaarverslagen openbaar ministerie 1986-1989, resp. p. 10, p. 52, p.
50, en p. 110.
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Stijgingspercentage ter kennis van de politie gekomen misdrijven.

1978
1979
1980
1981
1982
1983

3%
8%

16%
16%
15%
8%

1984
1985
1986
1987
1988
1989

11%
1%
1%
1%
2%

< 1%

Vanaf 1985 is een duideIijke kentering waameembaar. Het aantal misdrijven stijgt
nog weI, maar slechts met 1 a 2 %. In 1989 wordt hetzelfde getal geregistreerd
als in 1985, ruim 1 miljoen. Kennelijk vindt er een stabilisatie plaats. Niet aileen
misdrijven, ook overtredingen worden in grote getale gepleegd. De toename die
op dit gebied plaats heeft gevonden loopt letterlijk in de miljoenen en neemt reeds
in 1956 een aanvang." Voor die tijd bleef het redelijk stabiel op een niveau van
±800.000 per jaar. Daama klimt het gestaag. In 1958 wordt het eerste miljoen
overschreden, dertien jaar later in 1971 het tweede, en reeds in 1978 worden er
drie miljoen geregistreerd. Sinds die tijd schommelt het aantal overtredingen rond
dit cijfer. Het is aannemelijk dat dit getal geen reeel beeld van de werkelijkheid
geeft. De capaciteit van het justitieel apparaat bepaaJt sterker het aantal overtre-
dingen dat wordt geregistreerd dan de realiteit. Met name het aantal verkeers-
overtredingen, by. snelheidsovertredingen, is op zichzelf al veel groter dan bet
geregistreerde aantal. IlIustratief in dit verband is dat tussen het Ministerie van
Justitie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat afspraken worden gemaakt
over het aantal processen-verbaal dat voor (snelheids)overtredingen maximaal kan
worden uitgeschreven.
Voor deze studie is van belang dat het aantal geconstateerde overtredingen zich
sinds 1978 stabiliseert op een niveau van drie miljoen omdat, zoals reeds gezegd,
daarmee de instroom van strafbare feiten wordt vastgesteld.
Het mag dan in het algemeen gaan om gedragingen waardoor de samenleving niet
direct in zijn bestaan wordt bedreigd," zij leggen onmiskenbaar een groot beslag
op de verwerkingscapaciteit van de justitiele organen. In het jaarverslag O.M.
van 1988 wordt opgemerkt dat .

'de inschrijving en afdoening van de overtredingen de grootste (cursivering van mij, P.O.) werklast
met zich mee brengt, althans voor de ondersteunende diensten' .'0

Deze belasting wordt voor het merendeel veroorzaakt door de Nederlandse ver-
keersdeelnemer. Maar liefst 96% van de ter kennis gekomen overtredingen had
betrekking op verkeersdelicten, waaronder 1.267.435 parkeerdelicten en
1.285.663 niet onderscheidbare 'overige' delicten (voomamelijk snelheidsovertre-
dingen en rijden door rood licht).

Honderd jaar strafrecht in statistieken 1886-1986, CBS, '8 Gravenhage 1986, p. 11.
Th. W. van Veen - Over samenleving en criminaliteit, DD 1985, p. 603.

'0 Jaarverslag openbaar ministerie 1988, o.c., p. 65.
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Als de ontwikkeling van de overtredingen wordt vergeleken met de misdrijven,
dan valt op dat richtinggevende tendenzen bij de eerstgenoemde categorie eerder
waameembaar zijn dan bij de laatste. De stijging zet eerder in, de stabilisatie
treedt eerder op en de bovengrens wordt eerder mede bepaald door de capaciteit
van het juridisch apparaat. Het lijkt alsof uit de gebeurtenissen ten aanzien van de
sector van de overtredingen een voorspellende waarde uitgaat. Toeval of niet,
later in dit boek zal blijken dat de juridische ontwikkeling van de transactie een
soortgelijk verloop heeft gehad.

De getallen die in deze paragraaf zijn genoemd geven een alarmerende indruk.
Het is daarom begrijpelijk dat maatregelen worden getroffen om dit maatschappe-
lijk verschijnsel in te dammen.!' In deze studie wordt echter vanuit een andere
optiek naar deze gegevens gekeken. Het gaat niet om de vraag hoe de criminali-
teit moet worden bestreden, maar op welke wijze de stroom van delicten moet
worden verwerkt.

1.3 Afdoeningsperikelen

In 1.1 is aangegeven dat de overheidsuitgaven van politie en justitie in absolute
zin fors zijn gestegen, maar dat dit in procentueel opzicht niet het geval is. Uit de
vorige paragraaf blijkt dat de omvang van de geregistreerde criminaliteit sterk is
toegenomen.
Indien deze twee gegevens aan elkaar worden gerelateerd, kan de concIusie
worden getrokken, dat met in verhouding minder geld meer criminaliteit moet
worden bestreden. Het resultaat daarvan is dat er in het justitieel apparaat proble-
men gaan ontstaan met de verwerking van de aanwassende stroom delicten. In het
beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteit' wordt dit als voigt tot uitdrukking ge-
bracht: 12

, ... de geregistreerde criminaliteit heeft zich in de periode 1970-1983 verviervoudigd. De groei van
de overheidsuitgaven voor politie en justitie is hierbij aanzienlijk achtergebleven. Sinds 1980 is er na
correctie voor inflatie zelfs sprake van een daling van deze uitgaven. De werkbelasting van recher-
cheurs en officieren van justitie is toegenomen. Dit heeft mede geleid tot lagere ophelderingspercenta-
ges, lagere percentages strafzaken waarin een strafrechtelijke vervolging is ingesteld, en langere
afhandelingsduren. Ondanks een forse uitbreiding in de afgelopen jaren van de penitentiaire capaciteit
zijn er bovendien acute tekorten ontstaan binnen het gevangeniswezen'.

In 1.1 is gewezen op verschillende samenhangen die in de strafrecbtspleging
bestaan. Een van deze samenhangen wordt in deze passage geconcretiseerd. Het
aantal strafbare feiten dat door de politie wordt geregistreerd moet op een of
andere wijze door de justitiele organen worden afgebandeld. De registratie van

" In de beleidsplannen 'Samenleving en Crirninaliteit' (bijlagen handelingen Tweede Kamer 1984-
1985, 18995 nrs. 1-2) en 'Recht in Beweging' (Ministerie van lustitie, 's Gravenhage 1990) wordt
onder andere aan dit voomemen uitvoering gegeven.

12 Beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteit', o.c., p. 8.
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een feit leidt onvermijdelijk tot de bemoeienis van een of meer instanties met dat
feit. Dit betekent dat, indien de verhouding tussen deze twee factoren verandert
in die zin dat het aantal geregistreerde feiten procentueel gezien sneller toeneemt
dan de verwerkingscapaciteit, elk orgaan dat bij de afwikkeling van strafbare
feiten is betrokken met capaciteitsproblemen wordt geconfronteerd. Dat zijn, in
volgorde van betrokkenheid bij het strafbare feit, de politie, het openbaar ministe-
rie (inclusief de ondersteunende diensten), de rechterlijke macht en bet penitenti-
aire apparaat.

Uit welke gegevens blijkt dat de justitiele organen problemen hebben met de
verwerking van deze grote hoeveelheid delicten? In de eerste plaats kan worden
gewezen op de toename van de gemiddelde duur van de door de rechtbank
afgedane misdrijven. Daarover zijn de volgende cijfers bekend."

1980 181 dagen 1985 237 dagen
1981 192 dagen 1986 261 dagen
1982 199 dagen 1987 275 dagen
1983 209 dagen 1988 277 dagen
1984 220 dagen 1989 268 dagen

1990 280 dagen

In acht jaar tijd is de gemiddelde afhandelingsduur met bijna 100 dagen verlengd.
Ten opzichte van 1980 is dat een toename van ruim 50%.
Voorts kan de urgentie van het capaciteitsprobleem worden geillustreerd indien
het ophelderingspercentage in ogenschouw wordt genomen. Dat is in de loop der
tijd gestaag afgenomen. In 1978 was dit perce~tage nog 32 %. In de jaren daama
gaat daar steeds een beetje van af om in 1989 op iets meer dan 22 % uit te
komen." Deze daling correspondeert echter niet met een lager aantal opgeloste
zaken. De bij bet parket van de rechtbank ingeschreven zaken nemen juist toe. 15

De wetgever is niet ongevoelig gebleken voor deze problemen. De wetgevende
arbeid die de afgelopen jaren is verricbt staat mede in bet teken van bet verbete-
ren van de verwerkingscapaciteit van het strafrecbtelijk systeem." In de Memo-
rie van toelichting op de begroting van bet Ministerie van Justitie van 1985 is een
lijst van onderwerpen opgenomen waarvan zal worden onderzocbt of ze tot
wetgevende aktiviteiten moet leiden. Hieronder wordt bijvoorbeeld begrepen
onderzoek naar de verruiming van de mogelijkheid om aan verzuim van vorm-
voorscbriften geen nietigheid te verbinden, beperking van de eis tot uitwerking
van vonnissen en proces-verbaal ter terechtzitting en verboging van de appelgrens

13 Zie jaarverslagen openbaar ministerie 1986, 1987, 1988 en 1990, resp. p. 70, 65, 70 en 94. Het
gaat om de gemiddelde duur in dagen van inschrijving parket rechtbank tot einduitspraak.

.. Recht in Beweging, o.c., p. 23.
" Recht in Beweging, o.c., p. 21.I. S.A.M. Stolwijk - Strafrecht in dejaren negentig, DO 1989, p. 741 en 742.
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bij de kantongerechten en invoering van een appeJgrens bij de rechtbanken.'?
De Wet administratiefreehteJijke handhaving verkeersvoorschriften is met name
bestemd om de capaciteitsprobJemen te verlichten. In hoofdstuk 5 wordt de tot-
standkoming van deze wet besproken.

In deze paragraaf wordt betoogd dat door het toenemend aantal strafbare feiten en
een daarbij in verhouding achterblijvend justitieel apparaat, op allerlei terreinen
capaciteitsproblemen optreden. Interessant voor deze studie is dan de vraag: wat
gebeurt er met de zaken die niet door de reehter worden afgedaan? Deze vraag
zal in de volgende paragraaf worden beantwoord.

1.4 Afdoening buiten geding

Strafbare feiten kunnen op meer dan een wijze worden afgedaan. Kwalitatief de
belangrijkste daarvan, en voortvloeiend uit de leer van de TRIAS-politica, is de
afdoening door de onafhankelijke reehter. Zijn onafhankelijkheid is bedoeld als
garantie voor een niet-politiek gebonden reehtspraak. Ze wordt met name gega-
randeerd door de reehter voor het leven te benoemen en zijn reehtspositie bij wet
te regeJen (art. 117 GW).18 Het uitgangspunt dat aan het Wetboek van Straf-
vordering ten grondslag ligt is dat in beginsel ieder strafbaar feit door de reehter
wordt afgedaan. 19

Zoals eehter uit de vorige paragraaf bJijkt, is dat niet het geval. In 1988 werden
van de 216.610 geregistreerde midrijven 84.302 door de reehter afgedaan. Dat is
sleehts 38,9%. Het 'restant' vindt op andere wijze zijn weg in het strafreehtelijk
systeem. Bij de overtredingen kan de rol van de reebter in kwantitatief opzicht
worden verwaarloosd. Van de ruim 3 miljoen overtredingen komt sleehts 4% van
bet totaal de reehter onder ogen. Het uitgangspunt wordt in de praktijk dus niet
verwezenlij kt.
Hoe wordt de meerderbeid van de strafbare feiten dan afgedaan? In de eerste
plaats kan worden gewezen op de mogeJijkbeid van sepot.i" In de artikelen 167
en 242 Sv wordt het openbaar ministerie de bevoegdheid gegeven op grond van
bet algemeen belang van vervolging af te zien. De ontwikkeling in de hantering

17 Andere onderwerpen die worden genoemd zijn: het horen van een verdachte door een unus naar
aanJeiding van de vordering tot verlenging van de gevangenhouding, de beperking van de
bewaring tot eenmaal 10 dagen, de afschaffing van het verplichte verhoor naar aanleiding van de
vordering tot gevangenhouding, het gelijlcstellen van de weigering van ontvangst van een gerech-
telijke mededeling met uitreiking in persoon, invoering van een vaste appel- en cassatietermijn in
verzetzaken, en vereenvoudiging van de regeling met betrekking tot het bezwaarschrift tegen de
dagvaarding.
Iruniddels is een aantal van deze onderwerpen in wetgeving omgezet. Zie onder andere de Wet
van 24-4-1985, Stb. 1985,236, de Wet van 23-4-1986, Stb. 1986,206, de Wet van 1-4-1987,
Stb. 1987. 162, de Wet van 10-10-1988, Stb. 1988,474, en de Wet van 3-7-1989, Sth. 289, 284.

" N. Jorg;C. Kelk - Strafrecht met mate, 6e druk, Alphen aan den Rijn 1990, p. 38.I. J.F. Nijboer - De doolhofvan de Neder1andse strafwetgeving, Groningen 1987, p. 91.
10 Zie hieromtrent uitgebreid 1.5 en 4.4.2.2.
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van bet opportuniteitsbeginsel van een negatieve naar een positieve interpreta-
tie21

, beeft bet belang van deze bevoegdbeid vergroot. Sepot is niet alleen moge-
lijk indien de zaak niet 'baalbaar' is, maar ook indien bet voordeel dat vervolging
met zicb meebrengt teniet wordt gedaan door de nadelen daarvan. Met andere
woorden: op grond van beleidsoverwegingen kan van vervolging worden afge-
zien, boewel de zaak techniscn gezien tot een veroordeling bad lcunnen leiden.
Opnieuw enig cijfermateriaal. 22

Gemiddeld aantal sepots

1956/1960
196111965
1966/1970
197111975
1976/1980
198111985

20.000
25.000
32.000
45.000
61.000
78.000

Sepots

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

70.930 (= 99%)23
77.684 (= 100%)
79.701 (= 100%)
80.226 (= 87%)
79.981 (= 80%)
72.472 (= 78%)
67.260 (= 74%)
63.716 (= 71 %)
65.240 (= 70%)
65.864 (= 67%)

Aanvankelijk zijn de statistiscbe overzicbten van de afdoening van strafzaken
beperkt geweest tot de recbterlijke colleges. Pas sinds 1957 wordt een ander
registratiesysteem geintroduceerd en verschijnen de sepots van gewone mis-
drijfzaken'" in beeld."
Uit de gegevens blijkt dat steeds meer strafzaken door middel van een sepot
worden afgedaan. Het gaat niet aileen om techniscbe sepots, maar met name om
(kale) beleidssepots. In toenemende mate wordt dat als een probleem ervaren,
omdat een kaal beleidssepot betekent dat er geen strafrechtelijke reactie voigt op
een gepleegd delict. Een van de oorzaken van de stijgende criminaliteit wordt in
dit gegeven gezocht." In bet beleidsplan 'Samenieving en Criminaliteit' wordt
een ander beleid in deze voorgesteld.

21 Zie A.C. 't Hart - Om het OM; een verkenning van enkele aspecten van taak en functioneren van
het openbaar ministerie in Nederland, inaugurele rede Tilburg, Amhem 1976.

22 Honderd jaar strafrecht in statistieken 1886-1896 - CBS, 's Gravenhage 1986 en jaarverslagen
openbaar ministerie 1981-1990.

2l Het aangegeven persentage heeft betrekking op het aandeel van het sepot in de strafzaken die
buiten de rechter om worden afgedaan.

,.. Onder gewone misdrijfzaken wordt verstaan die strafzaken die tot de competentie van de recht-
bank behoren, met uitzondering van de econornische en de fiscale delicten.
Honderdjaar strafrecht in statistieken 1886-1986 - CBS, o.c., p. 15.

H Gegevens omtrent de afdoening buiten geding van overtredingen zijn al veel langer bekend, nl.
sinds 1922, een jaar nadat de transactie voor overtredingen in het Wetboek van Strafvordering
werd geintroduceerd.

26 In het beleidsplan van het openbaar rninisterie 'Strafrecht met Beleid' wordt hier eveneens op
gewezen.
Strafrecht met beleid, o.c., p. 9 en 10.
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'Het hoge aandeel beleidssepots is een uitvloeisel van de beleidsopvauing die de afgelopen 25 jaar
wordt gehuldigd, dat een strafrechtelijke vervolging geen automatisme dient te zijn, maar moet
berusten op de overweging dat daannee een concreet maatschappelijk doel wordt gediend ...
Binnen het kader van een geintegreerde, bestuurlijk-justitiele aanpak lijlct een dergelijk hoog aandeel
beleidssepots echter niet langer aanvaardbaar. ... Het kabinet meent dat in de nieuwe opzet het
aandeel van de beleidssepots in het totaal van de afdoeningen verder moet dalen, te weten mel 50% in
de periode 101 1990 ....
Het (kabinet, toevoeging van mij, P.O.) meent ... dat deze taakstelling nodig is om de strafrechtsple-
ging te lrunnen laten functioneren als een volwaardig sluitstuk van op preventie gerichte inspanningen
van de burger en van geintegreerde bestuurlijk-justitiele plannen ter beheersing van de k1eine
criminaliteit' Y

Er zijn twee mogelijkbeden om bet percentage (kale) beleidssepots te verminde-
reno De eerste is dat aan bet sepot voorwaarden kunnen worden verbonden. Het
is niet precies bekend in welke mate dit gebeurt. De tweede mogelijkbeid, en in
kwantitatief opzicbt relevanter, is de transactie. Sinds 1983, bet jaar waarin de
Wet vermogenssancties in werking treedt en de mogelijkbeid bestaat om naast
overtredingen ook transactie aan te bieden voor misdrijven waar een gevangenis-
straf van zes jaar of minder op is gesteld, wordt daar veel gebruik van gemaakt.
Het percentage dat in de voorafgaande statistiek acbter bet aantal sepots is
genoemd, heeft betrekking op het aandeel dat zij vormen van bet totaal aan
stratbare feiten die door het openbaar ministerie zijn afgedaan. Dat neemt vanaf
1983 snel af. In overeenstemming met het in 'Samenleving en Criminaliteit'
geformuleerde uitgangspunt, te weten terugdringing van de (kale) beleidssepots
door middel van transacties en voorwaardelijke sepots, kan de volgende toename
van bet aantal transacties worden geregistreerd.Pr"

1982
1983
1984
1985

0%
13%
20%
22%

(0)
(12.000)
(18.750)
(20.450)

1986
1987
1988
1989

26%
29%
30%
33%

(23.650)
(26.250)
(27.250)
(32.450)

Achter het percentage staan de door mij uit deze percentages berleide aantallen
aangegeven.
Voor overtredingen kan vanaf 1921 door bet openbaar ministerie een transactie
worden aangeboden.P Daar is in de praktijk gretig gebruik van gemaakt. Uit de
door het CBS verzamelde gegevens blijkt dat in totaal bijna 80 % van de overtre-
dingen door middel van art. 74 en art. 74c Sr wordt afgedaan."

n Beleidsplan samenleving en criminaliteit, O.C., p. 44 en 45.
U In het jaarverslag van het openbaar ministerie van 1989 wordt onder afdoening door het openbaar

ministerie verstaan teehnisch sepot, beleidssepot en transactie. De voeging ter berechting en de
voeging ad informandum worden als afdoening door de reenter geregistreerd, omdat ze op een
terechtzitting tot zijn kennis worden gebraeht.
Jaarverslag openbaar ministerie 1989, 's Gravenhage 1990, p. 118.

2'J Zie jaarverslagen openbaar ministerie 1986-1989, resp. p. 63 en 64, p. 66, p. 57, en p. 121.
so Wet van 5 juli 1921, Sth. 833.
31 Honderd jaar strafrecht in statistieken - CBS, 's Gravenhage 1986.

Jaarverslagen openbaar ministerie 1987-1990.
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Aan de hand van deze gegevens kan de aan bet eind van de vorige paragraaf
gestelde vraag worden beantwoord.
De zaken die niet door de reebter worden afgedaan komen tereebt in de admini-
strati eve molen van bet openbaar ministerie. Deze instantie beeft drie moge-
lijkheden om strafbare feiten 'buiten geding', dat wil zeggen zonder dat de
rechter een straf oplegt, af te doen. Dat zijn teehniscb sepot, beleidssepot en
transactie." Van deze drie is de transactie voor de overtredingen verreweg de
meest voorkomende wijze van afdoening. Bijna 2,5 miljoen delicten worden aldus
niet meer voor de reebter gebracbt. Ten aanzien van de misdrijven is de rol van
de transactie groeiende. Duidelijk is dat, indien bet openbaar ministerie er de
voorkeur aan geeft de reebter met bij de afwikkeling van de zaak te betrekken, de
transactie prioriteit heeft." Van de totale afdoening buiten geding neemt bet
meer dan 30% in beslag.
Indien misdrijven en overtredingen bij elkaar worden opgeteld blijkt dat bet
grootste deel van de zaken door middel van transactie wordt afgedaan. Ret is
deze omvang die vragen oproept, omdat de wetgever daar oorspronkelijk met van
is uitgegaan. De transactie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een zelfstandige
modaliteit tot het afdoen van stratbare feiten. Ret kan als zodanig tussen sepone-
ren en dagvaarden worden gesitueerd. Daarmee wordt de transactie getypeerd als
een zelfstandige metbode van afdoening. Of, anders gezegd: de transactie is een
procedure.

Deze situatie roept vele vragen op. Een daarvan is by. naar de aanvaardbaarbeid
van sanctionering door een instantie die daar in beginsel niet door de wetgever
toe is aangewezen, bet openbaar ministerie. Voorts of de positie van de reebter
niet zover is teruggedrongen dat nog wei kan worden volgebouden dat bet geding
voor de reebter als bet zwaartepunt van de strafvordering moet worden be-
schouwd."
In dit hoofdstuk kornen de juridiscbe ontwikkelingen aan de orde die in de loop
der jaren, mede onder invloed van de capaciteitsproblematiek, de ontwikkeling
van de transactie hebben vergezeld en mede mogelijk bebben gemaakt. A1s eerste
wordt bet opportuniteitsbeginsel aan de orde gesteld.

1.5 Bet opportuniteitsbeginsel

Het opportuniteitsbeginsel is neergelegd in art. 167 Sv.
lid 1: Indien naar aanleiding van bet ingestelde opsporingsonderzoek bet open-

baar ministerie van oordeel is dat vervolging moet plaats bebben, gaat bet
daartoe zoo spoedig mogelijk over.

32 De mogelijkheid van voorwaardelijk sepot laat ik hier, als onderdeel van het beleidssepot, buiten
beschouwing.

II Voor verkeersovenredingen zal deze rol worden overgenomen door de administratieve afdoening.
14 Zie by. 1.F. Nijboer, o.c., p. 93. 'Veeleer is het O.M. als geheel geworden tot de instantie bij

uitstek die bepaalt hoe zaken worden afgedaan.'
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lid 2: Van vervolging kan worden afgezien op gronden aan het algemeen belang
ontleend.

De interpretatie van art. 167 Sv is niet constant gebleven, maar in de jaren na
zijn invoering, 1926, geevolueerd. Aan veranderingen in interpretatie ligt ook
veelal een verandering in ideeen over de wijze waarop het strafreeht in de
samenleving dient te functioneren ten grondslag. Deze ideologische wijzigingen
konden met behulp van het opportuniteitsbeginsel vorm worden gegeven. Tegelij-
kertijd oefent de capaciteitsdruk invloed uit op de interpretatie van het opportuni-
teitsbeginsel. Vanuit het idee dat de toepassing van de transactie eveneens onder
invloed van deze factor een hoge vlucht heeft genomen, is dit aspeet voor deze
studie van belang. In deze paragraaf wordt een beschrijving van de ontwikkeling
van de interpretatie van het opportuniteitsbeginsel gegeven in drie fasen. Deze
hangen samen met breukpunten in de toename van de criminaliteit. De eerste fase
begint in 1926 en eindigt omstreeks 1960. In deze periode bestaan er capaciteits-
problemen, maar niet in die mate dat het strafreehtelijk systeem in zijn functione-
ren wordt verstoord. De tweede peri ode loopt van ± 1960 tot ± 1980. In dit
tijdsbestek vinden belangrijke wijzigingen plaats in het strafreehtelijk denken en
neemt de criminaliteit in hoog tempo toe. De derde periode, waarin we nu
verkeren, kenmerkt zich door een structurele overbelasting van de capaciteit van
het strafreehtelijk systeem.

In art. 167 Sv is tot uitdrukking gebracht dat de officier van justitie niet verplicht
is aile strafbare feiten die hem ter kennis komen te vervolgen. Hij dient de belan-
gen die met vervolging zijn .gemoeid af te wegen tegen de belangen die daardoor
worden geschaad. Dit houdt in dat de officier niet aileen bevoegd is om te
vervolgen, maar ook om daar van af te zien. Het gaat om een zelfstandige
keuzebevoegdheid. De reehter wordt niet in de afweging betrokken.
Volgens Reijntjes is het opportuniteitsbeginsel in de negentiende eeuw als een
vorm van gewoontereeht ontstaan en in 1926 in het Wetboek van Strafvordering
gecodificeerd." Dit beginsel staat tegenover het legaliteitsbeginsel dat inhoudt
dat het openbaar ministerie verplicht is een vervolging in te stell en zodra aan de
voorwaarden daarvoor is voldaan. Dit laatste sluit eigenlijk beter aan bij de
ideeen die aan de codificatie ten grondslag lagen.

'Eigenlijk paste het opportuniteitsbeginsel niet in de rationalistische natuurrechtsgedachten, welke aan
onze codificatie ten grondslag liggen. De rechtsfilosofie van de 18e en het begin van de 1ge eeuw en
het daarop volgende rechtspositivisme wilden, dat de wet naar de letter werd toegepast. Met andere
woorden: de theorie stelde het legaliteitsbeginsel, volgens hetwelk het O.M. verplicht is een strafver-
volging in te stellen, telkens wanneer een wettelijke grond daartoe aanwezig is.

3> Melai c.s. - Losbladige editie van het Wetboek van Strafvordering, aant. 2 op art. 167 Sv., suppl.
75 (J.M. Reijntjes).
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Het leven toonde zich als zo vaak sterker dan de leer; gelukkig mogen wij zeggen. Dit zegt overigens
ook de Memorie van Toelichting (1912/1913), waarin wordt erkend, dat aan de toepassing van het
opportuniteitsbeginsel in het algemeen zegenrijke gevolgen verbonden zijn geweest' .36

Er zijn ten aanzien van de hantering van het opportuniteitsbeginel twee interpre-
taties mogelijk. Een negatieve, en een positieve. De negatieve variant gaat er van
uit dat het openbaar ministerie in beginsel de plicht heeft om te vervolgen: de
bevoegdheid om op gronden aan het algemeen belang ontleend van vervolging af
te zien vormt een uitzondering op deze algemene regel. De positieve interpretatie
van het opportuniteitsbeginsel leidt tot een tegenovergestelde regel. Het openbaar
ministerie behoort sleehts te vervolgen als dit door bet algemeen belang wordt
vereist. Niet vervolgen is dan de regel, vervolgen de uitzondering.

Zoals gezegd kunnen in de ontwikkeling van bet opportuniteitsbeginsel drie
perioden worden onderscheiden. In de eerste peri ode, die ongeveer duurde van
1926 tot 1960/1965, was de negatieve interpretatie overheersend. Deze visie
wordt ook als de intentie van de wetgever beschouwd. Met name een passage in
de Memorie van toelichting op art. 170 ORO geeft duidelijkbeid.

'Niet zonder grote zorg werd de redactie van het besproken beginsel opgesteld. Door de gekozen
formulering komt duidelijk uit, dat op de voorgrond blijft staan de gedachte, dat als algemene regel
vervolging van strafbare feiten noodzakelijk is, maar op gronden aan het algemeen belang ontleend,
van die regel mag worden afgeweken. Het opportuniteitsbeginsel heeft geen ander doel dan om aan
het legaliteitsbeginsel zijn scherpte te ontnemen'. 37

Deze visie past in de overige standpunten die in deze periode omtrent verwante
(strafvorderlijke) onderwerpen worden ingenomen. Het negatief opportuniteitsbe-
ginsel gaat uit van bet primaat van de wetgever. Deze beeft bet laatste woord
omtrent de strafwaardigbeid van gedragingen en dit oordeel neergelegd in de
strafbepalingen van het Wetboek van Strafreebt. Het openbaar ministerie moet dit
primaat volgen en dient in principe elk opgespoord feit te vervolgen. Het bepalen
van de strafwaardigheid is geen taak van politie en justitie en voigt reehtstreeks
uit de wet. Dit standpunt is onder andere neergelegd in art. 4 RO. Het openbaar
ministerie is 'bijzonderlijk belast met de handhaving der wetten en met de vervol-
ging van aile strafbare feiten' (cursivering van mij, P.O.). In bet Wetboek van
Strafvordering kan dit stand punt worden getraceerd in de artt. 12 en 250 c.q. 262
Sv. Als de verdachte in een bezwaarschrift tegen zijn vervolging opponeert, kan
de reehter geen oordeel uitspreken over de opportuniteit daarvan. Hij beoordeelt
sleebts de reebtmatigheid van de vervolging. Gaat bet eebter om de vraag of de
officier van justitie tereebt niet tot vervolging beeft besloten, dan kan de reebter
wei in de opportuniteitsvraag treden en bet O.M. bevelen alsnog de verdacbte te
dagvaarden.38

16 J.M .A. V. Moons - Het opportuniteitsbeginsel. Enige notities over zijn inhoud en omvang, NIB
1969, p. 485 en 486.

37 Memorie van toelichting op art. 170 ORO, vermeld in Melai c.s., o.c., aant. 20p art. 167 Sv.
,. A. Patijn - De strafrechtelijke handhaving van wetgeving, in: Kracht van wet, Zwolle 1984, p.

148. Melai c.s., o.c., aant. 9 op art. 167 Sv.
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Het is van belang te constateren dat de capaciteit van het strafrecbtelijk systeem
geen rol speelde in deze discussie. De theorie kan in de praktijk ten uitvoer
worden gelegd, omdat het in principe mogelijk is elk geconstateerd strafbaar feit
te vervolgen. Er is sprake van een casusgerichte aanpak. Het beginsel van
opportuniteit wordt ook weI omschreven als bet beginsel van doelmatigheid van
de strafvordering;" Welnu, deze doelmatigbeid stond niet aan de negatieve
opvatting in de weg.
In de tweede periode verschuift de nadruk naar het positief opportuniteitsbeginsel.
Moons wijst er in 1969 op dat tijdens de discussie in de jaren twintig over de
codificering van het opportuniteitsbeginsel er een groep juristen was die een
positieve opvatting voor ogen had. De wetgever was volgens bern niet ongevoelig
voor deze betogen en heeft de positieve opvatting niet geheel, als strijdig met het
strafvorderlijk systeem, terzijde gescboven." Ook Reijntjes is van mening dat
reeds in de vorige eeuw, by. door de Bosch Kemper, de positieve opvatting van
het opportuniteitsbeginsel werd bepleit.

'Vit een en ander mag Mar mijn mening worden afgeleid, dat ten tijde van de legalisering van het
opportuniteitsbeginsel minstens een gezaghebbende stroming de toepassing daarvan in de positieve zin
heeft gezien en aan een ruimere toepassing heeft gedacht dan de M.v.T. zou doen vermoeden'r"

Het is geen toeval dat dit artikel van Moons eind jaren zestig verschijnt. In deze
peri ode wordt geen genoegen meer genomen met bet primaat van de wet. Men
zoekt naar aanvullende criteria, buiten de wet, om de toepassing van het straf-
recht te rechtvaardigen.F
A.C. 't Hart legt in 1976 onder de hantering van de positieve variant van het
opportuniteitsbeginsel een juridisch fundament door een bepaalde interpretatie te
geven van art. 4 RO. Door dit wetsartikel in die zin op te vatten dat de taak van
het O.M. Diet bestaat uit het 'handhaven van de wetten', maar het 'handhaven
van het recht', wordt er beslissende ruimte gecreeerd voor een daadwerkelijke
hantering van het opportuniteitsbeginsel in positieve zin.

'Ook hiervan kan weer gesteld worden, dat deze opvatting rechtvaardiging vindt in ons uitgangspunt,
dat aan het O.M. als meest algemene taak de handhaving van het recht is opgedragen, zodat een
strafvervolging, die slechts een der mogelijkheden is om dat doel te bereiken, achterwege kan en moet
blijven waar de rechtsorde, het algemeen belang, dat middel niet vereist' .43

Uit dit citaat blijkt dat er een ideologiscbe grondslag kan worden gelegd onder de
hantering van het opportuniteitsbeginsel. Er Iigt een verband tussen de wijze
waarop bet strafrecht in de samenIeving dient te functioneren en de instrumenten

.. I.M.A.V. Moons, o.c., p. 485.

.. I.M.A.V. Moons, o.c., p. 489 en 493.
" I.M.A.V. Moons, o.c., p. 489 en 493.
42 A. Patijn, o.c .• p. 149 .
., A.C. 't Hart, o.c., p. 12.
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die daarvoor worden gebruikt." De omschrijving van de taak van het openbaar
ministerie als handhaving van het recht in plaats van handhaving van de wet duidt
op een omslag van de wijze waarop deze problemen worden benaderd. In die zin
kan de verandering van interpretatie van bet opportuniteitsbeginsel als principieel
worden gekenschetst. Volgens bv. van Eijkem is deze niet ingegeven door een
pragmatiscbe overweging zoals de overbelasting van het justitieel apparaat, maar
is bet positieve opportuniteitsbeginsel een weerslag van de idee dat strafrechtelij-
ke rechtshandhaving geen doel op zichzelf is."
Roe mooi dit ook allemaal klinkt, feit is dat vanaf de jaren zestig de capaci-
teitsproblemen in snel tempo toenemen. Een groei die in de jaren daama doorzet,
Hantering van bet negatief opportuniteitsbeginsel wordt onmogelijk, omdat daar
in de praktijk letterlijk geen ruimte voor is. De omslag naar een positieve bante-
ring, zoals verwoord door Moons en 't Hart, creeert een tbeoretiscbe basis voor
bet voeren van strafrecbtelijk beleid. De capaciteitsproblemen nopen tot bet
stell en van prioriteiten, tot het maken van keuzes. Ret was zonder meer noodza-
kelijk om tevens op grond van praktiscbe argumenten de interpretatie van bet
opportuniteitsbeginsel aan te passen. Zonder bet voeren van een strafrecbtelijk
beleid zou het strafrecbtelijk apparaat zijn vastgelopen."

In de derde fase ligt de nadruk op de beperkte capaciteit van bet strafrecbtelijk
apparaat. Deze fase treedt naar mijn mening in bet begin van de jaren tacbtig in
en wordt gekenmerkt door bet feit dat onder ogen wordt gezien dat bet strafrech-

.. Hoe moeilijk het echter is om een eenduidige filosofie achter de hantering van het opportuni-
teitsbeginsel te traceren, blijkt uit de volgende twee citaten:
'In hun extreme vorm dragen zowel de positieve en de negatieve opvatting van het opportuniteits-
beginsel een ideologisch karakter. Zij betreffen de hantering van het opportuniteitsbeginsel in
abstracto, Wie vee I nadruk legt op vergelding, of een groot vertrouwen heeft in het maatschappe-
lijk effect van de strafrechttoepassing, zal eerder kiezen voor een negatieve opvatting; wie zich
daarentegen concentreert op de persoon van de dader zal voorkeur hebben voor een positieve
variant.' Zie Melai c.s., o.c., aant. 6 op art. 167 Sv.
'Het wezenlijke verschil tussen de eerste en de tweede fase lijkt rnij dat de gronden om van
bestraffing af te zien in de eerste fase niet met het strafbare feit in verband worden gebracht. De
overtreden norm zoals omschreven in de wet staat centraal. De gronden om te seponeren staan in
verband met de inhoud van deze norm. In de tweede fase daarentegen wordt het vervolgingsbeleid
in verband gebracht met de door de wetgever geformuleerde normen zelf.' A. Patijn, o.c., p.
154.
Deze passages spreken elkaar tegen. Volgens Reijntjes staat de persoon van de dader centraal bij
het positief opportuniteitsbeginsel. Maar Patijn is van mening dat juist de negatieve opvatting de
ruimte biedt om aan factoren die niet aan de wet zijn gerelateerd, maar by. aan de persoon van de
dader, tegemoet te komen. Het positief opportuniteitsbeginsel geeft daarentegen geen gelegenheid
om de belangen van de persoon individueel af te wegen, maar om algemene normen te formuleren
waaraan moet zijn voldaan voordat tot vervolging wordt overgegaan. Reijntjes associeert het
positief opportuniteitsbeginseljuist met de mogelijkheid om het individu tegemoet te treden.
Uit deze tegenspraak blijkt dat het niet eenvoudig is om achter de hantering van het opportuni-
teitsbeginsel een eenduidige ideologische opvatting te ontwaren .

., W.J. van Eijkem - Aanzet tot een evaluatie van ooze strafvordering, in: Recht op scherp, Zwolle
1984,p.131.

46 Zie L. Oranje - Planning van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, in: Recht op
scherp, Zwolle 1984, p. 112-115.
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telijk instrumentarium niet meer toereikend is om het in alle gevallen waarin dit
wenselijk is toe te passen. Dit kan by. worden geillustreerd aan de lijst van
wetsontwerpen die ik heb opgenomen in 1.3 en die alle mede als doelstelling
hebben het verlichten van de capaciteitsproblemen. Ook in de geschiedenis van de
Wet vermogenssancties komt een omslag van reehtspolitiek geladen veranderin-
gen tot een beheersing van de criminaliteit, in termen van capaciteit, tot uitdruk-
king. Zag men bijvoorbeeld aanvankeJijk in de transactie een mogelijkheid om de
korte vrijheidsstraf terug te dringen, later veranderde dit in de idee dat de trans-
actie een instrument diende te zijn in het terugdringen van de criminaliteit (zie
5.10).
De toepassing van het opportuniteitsbeginsel wordt DOg verder verruimd. Nu
moet ook de keuze worden gemaakt om in die gevallen waarin het algemeen
belang met zich meebrengt dat tot vervolging moet worden overgegaan, dit toch
achterwege te laten. Vervolging is niet meer direet gerelateerd aan de morele
verwijten die een individu kunnen worden gemaakt, maar is mede athankelijk van
eeonomische overwegingen. Er dienen prioriteiten te worden gesteld, onder
andere aan de hand van een calculatie van de voor- en nadelen van vervolging in
relatie tot het strafreehtelijk apparaat. 47 In deze fase bepaalt de formele wetgever
in zijn begroting de grenzen van het strafreehtelijk apparaat en daarmee de gren-
zen van de vervolging. Vervolgens krijgt het openbaar ministerie een allesbepa-
lende invloed, omdat dit de eoige instantie is die kan bepalen hoe het apparaat
moet worden ingezet.

In de vorige paragrafen heb ik uiteengezet hoe de toename van de criminaliteit
heeft geleid tot capaciteitsproblemen in het strafreehtelijk apparaat. Een groot
deel van de strafbare feiten wordt oiet meer door de reehter afgedaan. De trans-
actie is een belangrijke kwantitatieve mogelijkheid om de stroom van strafbare
feiten te reguleren. Deze ontwikkeling gaat gepaard met, en wordt mede mogelijk
gemaakt door een paralelle ontwikkeling van het opportuniteitsbeginsel.
Bij het negatieve opportuniteitsbeginsel past een sleehts incidentele toepassing van
de transactie. Het openbaar ministerie dient alleen de wetten uit te voeren en de
strafoplegging aan de reehter over te laten.
De ornslag naar het positieve opportuniteitsbeginsel creeert de juridische moge-
lijkheid voor het openbaar ministerie om beleid te gaan voeren en aanvullende
voorwaarden te formuleren voordat tot vervolging wordt overgegaan." In deze
fase wordt het aantal transacties voor overtredingen steeds groter, terwijl de
eerste voorbereidingen worden getroffen om, als onderdeel van het beleid de
korte vrijheidsstraf terug te dringen, de transactie voor misdrijven in te voeren.
In de laatste fase staat het opportuniteitsbeginsel in het teken van de capaciteits-

., Strafrecht met Beleid, beleidsplan openbaar ministerie 1990-1995, p. 13 en 14.
Zie ook: A.C. 't Hart - Criminal law policy in the Netherlands in: Criminal law in action of
current issues in Western societies, onder red. van J.J.M. van Dijk, Amhem 1986, p. 80.

•• W.J. van Eijkern, o.c., p. 131.

16



problematiek, Gedwongen om prioriteiten te stell en ontwikkelt het O.M. een
strafrechtelijk beleid, waarin aan de transactie een grote rol wordt toebedeeld.
Patijn verwoordt deze ontwikkeling in fasen in een metafoorr"

'De opeenvolgende fasen kunnen worden gezien als concentrische cirkels, waarbij elke opeenvolgende
fase geheelligt binnen de omtrek van de vorige. In de eerste fase staat de vraag centraal of strafrech-
telijk optreden juridisch mogelijk is. In de tweede fase speelt de vraag, gegeven de juridische moge-
lijkheid, of een dergelijk optreden wenselijk is. In de derde fase ligt het zwaartepunt op de vraag,
gegeven de wenselijkheid om op te treden, of er bovendien aanleiding is de beschikbare capaciteit
hiervoor aan te wenden'.

De ontwikkeling van het opportuniteitsbeginsel is met deze beschrijving niet
afgesloten. Op dit moment is een tendens naar een vierde fase zicbtbaar. Zoals
vermeld wordt in bet beleidsplan 'Samenieving en Criminaliteit' onvrede ver-
woord over het grote aantal kale beleidssepots. Reden daarvoor is dat er op
gepleegde strafbare feiten geen reactie meer voigt vanuit bet strafrecbtelijk
systeem. Door dit stelselmatig Diet reageren wordt de geloofwaardigbeid van bet
strafstelsel aangetast. 50 Dit leidt tot een doelstelling om de kale beleidssepots
met 50% terug te dringen. In bet beleidsplan 'Strafrecbt met Beleid' wordt
vervolgens de aanbeveling gedaan de kale beleidssepots terug te brengen tot 5 %
van het totaal van afdoeningen door het openbaar ministerie. Er dient een einde te
worden gemaakt aan het niet reageren. Ret kenmerk van de derde fase, te weten
dat niet aile daarvoor in aanmerking komende strafbare feiten worden vervolgd,
is dus geen na te streven doel meer. De concIusie van Reijntjes" dat ten aanzien
van de 'gewone, binnen het algemene kader passende zaken' het negatieve
opportuniteitsbeginsel wordt gehanteerd kan ik echter niet volgen, omdat de be-
slissing dat het algemeen belang met vervolging is gediend reeds vooraf is
genomen per groep delicten. Er heeft geen herwaardering plaatsgevonden in die
zin dat alLe massaal voorkomende delicten moeten worden opgespoord en ver-
volgd, zoals het negatief opportuniteitsbeginsel zou eisen.

In de derde fase lijkt het alsof de strafrechtelijke handhaving door economische
beginselen wordt beheerst. Ret openbaar ministerie wordt gekenschetst als een
organisatie die met behulp van schaarse middelen een zo groot mogelijk 'effect'
dient te bereiken.F Door middel van het stell en van prioriteiten moet de maat-
schappelijke orde zo goed mogelijk worden gehandhaafd. De discretionaire
bevoegdheid die het opportuniteitsbeginsel bevat wordt aldus nog verder vergroot.
Zoals in 4.4.2.2. nader uiteen zal worden gezet gaat bet momenteel Diet meer om
de vraag of de regel is: vervolgen tenzij, danwel Diet vervolgen tenzij, maar om
de vraag met welke strafrechtelijke reactie het algemeen belang het meest is
gediend. In de vierde fase van de ontwikkeling van het opportuniteitsbeginsel
staat het begrip algemeen belang centraal.

.9 A. Patijn, o.c., p. 164.
>0 Samenleving en criminaliteit, o.c., p. 43 en 44.
51 Melai c.s., o.c., aant. 6 op art. 167 Sv.
>2 Strafrecht met Beleid, o.c., p. 13 en 14.
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1.6 Overige ontwikkelingen

In deze paragraaf wil ik puntsgewijs stilstaan bij andere ontwikkelingen die een
verklaring bieden voor of in relatie staan met het toenemend belang van de
transactie als systeem tot het afdoen van stratbare feiten.
Samenhangen zijn in het strafrechtelijk systeem van groot belang (zie 1.1). De
ontwikkeling van een bepaalde factor staat in het algemeen niet op zichzelf, maar
wordt mogelijk gemaakt door soortgelijke veranderingen van andere factoren.
Hoe en in welke mate deze elkaar beinvloeden is niet precies aan te geven, maar
wei kan een beeld worden geschetst waarin de transactie niet als een individueel,
op zichzelf staande juridische figuur naar voren komt, maar waarin het wordt
ingebed in een groter geheel. Op deze wijze kan duidelijk worden gemaakt dat
een verandering in een factor (bv. de omslag van een negatieve naar een positieve
interpretatie van het opportuniteitsbeginsel) invloed heeft op de ontwikkeling van
andere factoren (bv. het feit dat het positief opportuniteitsbeginsel het openbaar
ministerie in staat stelt een strafrechtelijk beleid te voeren.)
In dit kader zijn voor de transactie de volgende ontwikkelingen van belang. Deze
ontwikkelingen worden puntgewijs opgesomd, waama een korte toelichting wordt
gegeven. (Terzijde: de nummering geeft geen hierarchische volgorde weer.)
1. De toenemende acceptatie van de geldboete als adequate sanctie voor het

afdoen van stratbare feiten (rnaterieel aspect).
2. De vereenvoudiging van strafrechtelijke procedures (strafvorderlijk aspect).

Hier kan worden genoemd:
de invoering van de oproepingsprocedure voor de Kantonrechter.
de vereenvoudiging c.q. aanpassing van betekeningsvoorschriften.
de administratiefrechtelijke handhaving van verkeersvoorschriften.

3. De modemisering van het openbaar ministerie (organisatorisch aspect).

1.6.1 De geldboete

De geldboete is uitgegroeid van een straf die aanvankelijk in 1886 een onder-
geschikte positie innam tot een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste
sanctie van ons straffenstelsel. 53 De voordelen zijn in de wetgeschiedenis van de
Wet vermogenssancties, die in 1983 tot stand is gekomen, uitgebreid aan de orde
gekomen." Maar dat is niet de eerste keer dat dit onderwerp wordt besproken.
Reeds in 1915 en 1925 komen twee wetten tot stand die tot doel hebben de
toepassing van de geldboete te stimuleren. De wens daartoe wordt vooral ingege-
yen door het streven de toepassing van de korte vrijheidsstraf terug te dringen,
omdat aan deze sanctie teveel nadelen kleven. Gewezen wordt op het geringe
afschrikwekkende effect dat van de korte vrijheidsstraf uit zou gaan indien ze te

j) W.H.A. Jonkers c.s., Penitentiair recht suppl. 19 (oktober 1984), p. VD en Melai c.s., o.c., aant.
2 op de artt. 572-579 Sv.

54 Zie by. het tussenrapport van de Commissie vermogensstraffen, 's Gravenhage 1969.
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vaak wordt toegepasr", de stigmatiserende werking ervan op de verdacbte en de
geringe opvoedkundige werking, alsmede bet verlies voor de maatscbappij van de
arbeidskracht van de veroordeelde en de kosten van onderboud voor de staat. 56

Andere belangrijke voordelen van de geldboete zijo dat de gezinsband van de
veroordeelde in stand kan blijven en dat bij zijn werk beboudt. Bovendien is de
geldboete een bijzondere flexibele sanctie die nauwkeurig op de mate van de
scbuld van de dader en op de ernst van het feit kan worden afgesteld."
Deze voordelen van de geldboete leiden ertoe dat de mogelijkheden tot toepassing
daarvan geleidelijk worden verruimd. In 1925, 1929 en 1951 worden beperkingen
voor de reebter om een geldboete op te leggen geleidelijk afgeschaft voordat bij
in 1983 de mogelijkheid krijgt om deze financiele sanctie in elke strafzaak toe te
passen. Dit heeft ertoe geleid dat momenteel 75 % van aile veroordelingen wegens
misdrijf uit een geldboete bestaan, terwijl deze sanctie ten aanzien van vrijwel
aile overtredingen wordt toegepast.P'
In art. 74 lid 2 sub a Sr wordt bepaald dat als voorwaarde voor de transactie de
betaling van een geldsom kan worden gesteld, te bepalen op een minimum van
vijf gulden en ten hoogste het maximum van de geldboete die voor het feit kan
worden opgelegd. Deze voorwaarde wordt in 99 % van aIle transacties toege-
past. 59

In materieel opzicht is het pad voor een zo grote toepassing van deze transac-
tievoorwaarde geplaveid door de theorievorming over de geldboete (als sanctie).
Hoewel de geldboete en de genoemde transactievoorwaarde op verscbillende
procedurele wijze worden opgelegd respeetievelijk gesteld, hebben ze in materieel
opzicht dezelfde betekenis. Het gaat in beide gevallen om een door de overheid
(waaronder ik in dit geval ook de reehterlijke macbt versta) bepaalde sanctie, als
reactie op een gepleegd strafbaar feit. Dat betekent dat de voordelen die verbon-
den zijn aan de toepassing van de geldboete eveneens gelden voor de transactie-
voorwaarde betaling van een geldsom. Aldus wordt de weg vrijgemaakt voor een
algemene toepassing van deze transactievoorwaarde.
Indien de vrijbeidsstraf als de eerst in aanmerking komende straf zou zijn blijven
domineren, dan boudt dat automatiscb in dat de transactie als mogelijkheid om
strafbare feiten af te doen, uit bet gezicbtsveld zou zijn verdwenen.

1.6.2 De vereenvoudiging van strafrechtelijke procedures

De wetgever bad in 1926, bet jaar waarin bet huidige Wetboek van Strafvorde-
ring werd ingevoerd, als belangrijkste vorm voor het afdoen van strafbare feiten,

" M.i. beeft dit argument nu aan kracht verloren. Mel bel toenemen van de gemiddelde financiele
draagkracht neemt de afschrikwekkende werking van de geldboete af, die van de vrijheidsbene-
mende sanctie toe. Zie Voordeelsontnemening in het strafrecht, onder redactie van M.S. Groen-
huijsen en A.M. van Kalmthout, Amhem 1989, p. 53 en 204.

>6 Bijlagen handelingenTweede Kamer 1924-1925,303 nr. 3, p. 4 en 5.
57 W.H.A. Jonkers c .s., Het penitentiair recht, suppJ. 19 (oktober 1984), p. VII-9 .
.\I W.H.A. lookers c.s., Het penitentiair recht, suppJ. 19 (oktober 1984), p. VII-9.
>9 M.M. Kommer; 1.I.A. Essers; W.F. Damen - De transactie in misdrijfzaken, WODe 's Graven-

hage 1986, p. 23.
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de afdoening door de reehter via een onderzoek ter tereehtzitting, voor ogea."
Maar dit neemt niet weg dat deze procedure niet het meest geschikt werd geacht
v~~r het afdoen van aile strafzaken. Met name voor de 'Iichtere' zaken wordt
reeds in een vroeg stadium naar altematieven gezocht. in 1921(!) wordt, vooruit-
lopend op de definitieve invoering van het Wetboek van Strafvordering, de Wet
vereenvoudiging strafreehtspleging in lichte strafzaken ingevoerd." In deze wet
wordt de instelling van de politiereehter, een vereenvoudiging van de kantonge-
rechtsprocedure en de invoering van de transactie geregeld. in de Memorie van
toelichting zet de Minister van Justitie Heemskerk in helder taalgebruik uiteen
waarom hij het noodzakelijk acht dat deze onderwerpen reeds in dit vroege
stadium moeten worden geregeld.
In het algemeen acht de minister het van belang dat er nog niet voldoende is
tegemoetgekomen aan de 'algemene drang' naar snelreeht. De roep om een
vereenvoudigde behandeling van lichte misdrijven zal z.i. eerder sterker dan
zwakker worden, omdat er dreigt 'bij de reehterlijke macht weder een groote
achterstand te zullen ontstaan' .62

Op basis van dit praktische uitgangspunt kiest de minister voor de invoering van
een oproepingsprocedure bij de kantonrechter, omdat dit stelsel een mate van
lenigheid vertoont die haar voor de meest uiteenJopende zaken geschikt maakt en
waarin voorts de eisen van een snelle en een solide bereehting in zijn verenigd.
De instelling van een politierechter wordt in eeonomische termen gemotiveerd.
Ret beoordelen van Iichte c.q. eenvoudige zaken door drie reehters wordt gekwa-
lificeerd als verspilling, het voordeel van alleenreehtspraak is de 'eeonomische
aanwending van reehterlijke krachten'. 63 En de invoering van de transactie
berust op de wens om meer zaken dan voorheen buiten proces af te doen."

r

Uit deze voorstellen kan worden afgeleid dat reeds voordat het huidige Wetboek
van Strafvordering was ingevoerd werd onderkend dat het onderzoek ter tereeht-
zitting een te omslachtige procedure is om een straf op te leggen voor lichte of
eenvoudige strafzaken. Ret kost teveel tijd, teveel mankracht, en dus ook teveel
geld, om deze procedure altijd toe te passen. De oplossingen die worden gezocht
houden enerzijds een aanpassing van de rechterlijke procedure in en laten ander-
zijds deze procedure gebeel buiten toepassing.
Vanaf 1926 worden in het Wetboek van Strafvordering talrijke vereenvoudigingen
aangebracht, varierend van het aanpassen van betekeningsvoorschriften of de
herziening van de reehtsrniddelenregeling, tot de invoering van een administratie-
ve vorm van afdoening voor bepaalde strafbare feiten. Ter illustratie kan de
volgende wetgeving worden genoemd.

60 1.F. Nijboer - De doolhofvan de Nederlandse strafwetgeving, Groningen 1987, p. 91.
6. Wet van 5 juli 1921, Stb. 833.
62 Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1919-1920,309 nr. 3, p. 5.
63 Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1919-1920,309 nr. 3, p. 7 .
.. Bijlagen handelingenTweede Kamer 1919-1920,309 nr. 3, p. 7.

20



- de Bezuinigingswet van 193565• In deze wet wordt de regeling van boger
beroep vereenvoudigd en het reehtsrniddel verzet vrijwel afgeschaft." Voorts
wordt de betekeningsregeling aangepast. De betekening boeft met langer door
de deurwaarder te geschieden. Dit wordt voortaan aan de postbode overgela-
ten.

- In 1958 wordt de procedure bij de kantonreehter opnieuw vereenvoudigd en
wordt tevens de politietransactie ingevoerd." (Zie omtrent de politietransactie
hoofdstuk 7).

- Het stempelvonnis wordt in 1975 in de Wet berziening bepalingen betreffende
mondelinge vonnissen geregeld." Vanaf dat moment is bet mogelijk om in
onbeduidende strafzaken het p. v. der zitting acbterwege te laten.
Zowel in 1980 als in 198569 worden de regels inzake de kennisgeving van
gereehtelijke mededelingen gewijzigd. Het aantal gevallen waarin een beteke-
ning dient plaats te vinden wordt verrninderd en de wijze waarop deze moet
geschieden wordt vereenvoudigd. Voortaan is de toezending van gereehtelijke
stukken bij gewone of aangetekende brief per post de boofdregel.

- In 1987 wordt het mogelijk om in hoger beroep door een en.kelvoudige kamer
arrest te wijzen.?? Ook mer heeft de wetgever bet oog op eenvoudige zaken.

- De regeling van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding wordt in 1988
zodanig gewijzigd dat de toepassing daarvan sterk wordt teruggedrongen."

- En last but not least de Wet adrninistratiefreehtelijke handhaving verkeersvoor-
schriften.P In deze wet wordt een totaal andere procedure geregeld door
rniddel waarvan lichte verkeersovertredingen kunnen worden afgedaan.

Uit dit overzicht blijkt dat er continu is gezocht naar mogelijkheden om strafza-
ken sneller en efficienter af te doen. Op velerlei terreinen worden veranderingen
aangebracht om dit doel te realiseren.
Onder invloed van dit algemene streven om vereenvoudigingen in strafprocessue-
le structuren aan te brengen, is het met verwonderlijk dat de transactie in bet \
rniddelpunt van de belangstelling komt te staan. Deze vorm van afdoening buiten
geding bestaat immers uit een bijzonder korte en efficiente procedure. De officier
van justitie doet een aanbod tot transactie, waama deze tot stand komt als de
verdachte tot voldoening van de daarin gestelde voorwaarden overgaat. Daarmee
is het strafbare feit afgedaan.
Hoewel de weerstand tegen de transactie als procesvorm aanvankelijk groot was
(zie hoofdstuk 5), omdat de straf niet door de reehter wordt opgelegd, neemt
deze in loop der jaren af. In 1926 wordt de transactie voor een beperkt aantal
gevallen ingevoerd, vervolgens wordt in 1958 de politietransactie in bet Wetboek

., Wet van 29 november 1935, Stb. 685.
66 Zie J. de Hullu: Over rechtsmiddelen in strafzaken, dissertatie Groningen, Arnhem 1989, p. 69-

72.
'7 Wet van 9 januari 1958, Stb. 7.
.. Wet van 26 juni 1975, Sth. 342.
•• Wet van II december 1980, Stb. 666 en wet van 24 april 1985, Stb. 236.
7. Wet van I april 1987, Sth, 162.
" Wet van 10 oktober 1988, Stb. 474.
n Wet van 3 juli 1989, Stb. 300.
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van Strafvordering opgenomen waama bet tenslotte in 1983 mogelijk wordt om
ook voor misdrijven waar Diet meer dan res jaar gevangenisstraf op is gesteld, te
transigeren.
Deze verruiming van de transactie als procesvorm moet Diet als een geisoleerde
evolutie worden gezien, maar kan worden begrepen vanuit de algemene strafpro-
cessuele ontwikkeling om, onder invloed van de capaciteitsproblematiek, tot
vereenvoudiging van het strafproces en de regelingen die daarmee samenhangen
over te gaan. Wat Iigt er immers voor de wetgever meer voor de band, indien de
afdoening van strafzaken door middel van een onderzoek ter terecbtzitting als te
ornslacbtig en te traag wordt ervaren, dit buiten de reehter om te regelen?

1.6.3 De modernisering van het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie is niet onveranderd gebleven in de loop der jaren. Het
voeren van beleid heeft dit centrale orgaan van de strafreebtspleging beel lang-
zaam in zijn greep gekregen. Het O.M. beeft zich ontwikkeld van een verzame-
ling individuen die onder een noemer zijn verenigd, tot een orgaan dat zicb op
gecoordineerde wijze van zijn taak kwijt.
In het volgende boofdstuk wordt de positie van bet openbaar ministerie uitgebreid
besproken. Hier kan worden volstaan met een korte verwijzing naar de Wet
'wijziging in de recbterlijke organisatie' uit 195673, omdat daarmee voldoende
duidelijk kan worden gemaakt dat de wetgever de intentie bad de positie van bet
openbaar ministerie aan te passen aan een veranderde maatscbappelijke context.
In de Memorie van toelichting van het wetsontwerp geeft de Minister van Justitie
aan dat de organisatie van bet openbaar ministerie Diet meer voldoet aan de eisen
van de tijd. Het toenemend aantal strafbare feiten en de complexiteit van de
samenleving eisen dat bet O.M. (vervolgings)beleid gaat voeren. Dit beleid dient
een bepaalde eenheid te bezitten, maar de op dat moment bestaande structuur van
het openbaar ministerie, waarin de officieren van justitie aan elkaar gelijk zijn,
staat daaraan in de weg. Volgens de minister is bet echter noodzakelijk dat bet
hoofd van het parket algemene aanwijzingen ten aanzien van de opsporing en de
vervolging kan geven die door de overige leden van bet parket worden uitge-
voerd.?'
Het uitgangspunt om het voeren van strafreebtelijk beleid mogelijk te maken beeft
ook tot gevolg dat binnen bet openbaar ministerie specialisatie plaats dient te
vinden. De gemiddelde officier van justitie besteedde volgens de minister een te
groot gedeelte van zijn tijd aan verkeerszakea." Met name de praktijkervaring
van de jonge leden van bet parket wordt daardoor te eenzijdig. Daarom gaat men
in 1972 over tot de invoering van de verkeersscbout. 76 Deze bekleedt een gespe-
cialiseerde functie bij bet arrondissementsparket (waarvoor geen universitaire

73 Wet van 28 juni 1956, Stb. 377.
7. Bijlagen handelingenTweede Kamer, 1954-1955,3705 nr. 5, p. 2.
7> Bijlagen handelingenTweede Kamer, 1969-1970,10808 or. 3, p. 17.
76 Wet van 7 september 1972, Stb. 461.
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graad is vereist) met dezelfde taak en positie als de officier van justitie. Hij beeft
tot taak eenvoudige verkeerszaken af te wikkelen. n
In de jaren daama neemt de noodzaak voor bet openbaar ministerie om beleid te
voeren toe. Zoals is beschreven in de paragrafen 1.1 tim 1.4 vindt vanaf bet
begin van de jaren zestig een sterke stijging van de criminaliteit plaats, zonder
dat er sprake is van een, met bet stijgingspercentage van de criminaliteit meelo-
pende, personele groei van het O.M. Het wordt praktiscb onmogelijk om ieder
feit afzonderlijk af te doen; een beleidsmatige aanpak gericht op bet afdoen van
grote groepen delicten is noodzakelijk. Dit gegeven wordt in bet in 1990 door bet
openbaar rninisterie gepresenteerde beleidsplan 'Strafrecbt met Beleid' beves-
tigd.78

Het openbaar rninisterie kan aileen beleid gaan voeren als bet daartoe de instru-
menten tot zijn beschikking beeft. Het juridiscb instrumentarium daarvoor wordt
voor een belangrijk gedeelte gevormd door bet opportuniteitsbeginsel. De positie-
ve interpretatie van de artt. 167 en 242 Sv stelt bet O.M. in staat prioriteiten te
stell en in de afweging of strafbare feiten al dan niet zullen worden vervolgd. De
transactie is vervolgens een rniddel waarmee bet vervolgingsbeleid ten uitvoer
kan worden gelegd. Hoe sterker de nadruk ligt op bet voeren van een strafrecbte-
lijk opsporings- en vervolgingsbeleid door bet openbaar ministerie, des te groter
wordt de aandacht voor de transactie als middel om dit beleid vorm te geven.
Dit betekent dat de ontwikkeling van bet openbaar ministerie van een orgaan
waarin door individuen incidentele beslissingen worden genomen, tot een beleid-
voerend orgaan waarin menselijk handelen op elkaar is afgestemd, in organisato-
risch opzicht een goede verklaring biedt voor de omvang die de transactie beeft
aangenomen.

n Bijlagen handelingen Tweede Kamer, 1969-1970, 10808 nr. 3, p. 17.
7. Strafrecht mel Beleid, O.C., p. 9, 10, 13 en 14.
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Hoofdstuk 2

De ontwikkeling van het openbaar ministerie tot
het centrale orgaan van de strafrechtspleging

2.1 Inleiding

'Zeer lang gel eden was de situatie zo dat ongeveer alles wat stratbaar gesteld
moest worden, was neergelegd in het Wetboek van Strafrecht'. Met deze sprook-
jesachtige bewoordingen waarin een soort heimwee is opgesloten, begint het
jaarverslag van het openbaar ministerie uit 1982.1 Eveneens valt er uit af te
leiden dat de situatie inmiddels drastisch is veranderd en dat het Wetboek van
Strafrecht inmiddels niet meer de centrale vindplaats is van de door de wetgever
strafbaar gestelde feiten.
Omstreeks de aanvang van de twintigste eeuw komt er, aanvankelijk aarzelend,
een stroom van bijzondere wetgeving op gang ter regulering van het maatschap-
pelijk leven. Ret gaat in het algemeen om administratieve regelingen die onder
andere door middel van stratbepalingen worden gesanctioneerd.? In de jaren
dertig van deze eeuw komt er een reeks ordeningswetgeving tot stand die het
hoofd moet bieden aan de op dat moment heersende economische crisis. Na de
tweede wereldoorlog wordt deze tendens, vanuit een andere politieke visie,
doorgetrokken. De opbouw van de verzorgingsstaat vereist regulering van vele
terreinen om haar doelstellingen te kunnen realiseren. Belangrijke complexen van
wetgeving zijn: het sociale recht, het verkeersrecht, het economisch recht, het
milieurecht, de volksgezondheid en het onderwijs.:' De bijzondere wetgeving
groeit daarmee uit tot een volwaardig onderdeel van het strafrecht.
Strafbepalingen dienen te worden gehandhaafd. En de bepalingen van de bijzon-
dere wetgeving worden veelvuldig overtreden. Ret is uitgesloten dat al die
overtredingen kunnen worden opgespoord en vervolgd. De overheid is dus
gedwongen om een keus te maken die afgestemd dient te zijn op hetgeen met de
wettelijke ordening is beoogd.

Jaarverslag openbaar ministerie 1982, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1983-1984, 18100
hoofdstuk VI nr. 3, bijlage VlIl, p. 39.
Vereisen de functies van het Openbaar Ministerie nieuwe wettelijke voorzieningen? - Preadvies
voor de Nederlandse Jurislenvereniging 1968, P. Mostert, p. 280 en P.A.H. Bos - Nederlands
econornisch strafrecht, Preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht
van Belgie en Nederland, Zwolle 1971, p. 9 en 10.
P. Mostert, O.c., p. 280.
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'Dit betekent niet, dat hier opsporing en vervolging ondergeschikt moeten worden gemaakt aan
zuivere overwegingen van doelmatigheid, doch wei dat een evenwicht moet worden gevonden in wat
het met het oog op de werking van de wettelijke regeling doelmatig, uit een oogpunt van rechtsbede-
ling rechtvaardig en uit een oogpunt van inzetbaar potentieel mogelijk is,.4

In het eerste jaarverslag van het a.M. uit 1970 wordt beleidvoering uitdrukkelijk
aan de orde gesteld.

'Het openbaar ministerie heeft in het verslagjaar nadrukkelijk gestreefd naar gerichte beleidvoering,
vooral op het terrein der vervolging, maar ook op het terrein van de opsporing, welke mede onder
zijn veranlwoordelijkheid valt ... Een en ander betekent, dat het openbaar ministerie zijn te voeren
beleid ziet als een deel van het totale overbeidsbeleid inzake de wetshandhaving en dat dit beleid
omwille van de doelmatigheid in dat totale beleid dient te worden ingebouwd'.S

Er kunnen nu twee factoren worden aangewezen, die in een wisselwerking tot
elkaar staan, die het a.M. hebben gedwongen om prioriteiten te stell en in de
opsporing en vervolging van stratbare feiten. In het eerste hoofdstuk is gewezen
op de toename van de criminaliteit, die dwingt tot het stellen van prioriteiten.
Daamaast maakt de groei van de bijzondere wetgeving het voeren van beleid niet
aileen noodzakelijk, het is de beste manier om de daarin vervatte doelstellingen
tot uitdrukking te brengen. Het vormgeven van de verzorgingsstaat door middel
van wetgeving dwingt het openbaar ministerie als het ware om beleid te voeren."
In de volgende paragrafen zal worden besproken welke consequenties hieraan zijn
verbonden voor de positie van het openbaar ministerie in de strafrechtspleging.

2.2 Het voeren van beleid

Het begrip 'beleid", dat centraal staat in deze paragraaf, is door de procureurs-
generaal grofweg gedefinieerd als 'het bereiken van een doel plus de weg daar-
heen'? Deze definitie vol staat om de lezers van het jaarverslag uit te leggen waar
de activiteiten van het a.M. op zijn gericht, maar leent zich niet goed om de
juridische en maatschappelijke gevolgen te analyseren die het voeren van beleid
met zich meebrengt. Hij sluit weI aan bij een algemene, door Hoogerwerf
geformuleerde definitie. Beleid is in zijn opvatting 'het streven naar het bereiken
van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde.!
In 1968 wordt door KJeijn de volgende definitie geformuleerd:

w.J. van Eijkem - handelingen Nederlandse Juristen Vereniging 1968 0, p. 93 e.v.
Jaarverslag openbaar ministerie 1970, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1971-1972, 11500
hoofdstuk VI or. 3, bijlage IV, p. 8.
Jaarverslag openbaar ministerie 1977, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1978-1979, 15300
hoofdstuk VI nr.3, bijlage VD, p. 41.
Jaarverslag openbaar ministerie 1975, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1976-1977, 14100
hoofdstuk VI nr. 3, bijlage IV, p. 12.
A. Hoogerwerf - Overheidsbeleid, Alphen aan den Rijn 1982, 2e druk, p. 28.
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'het bewust en systernatisch handelen mel gebruikmaking van daartoe geeigende middelen, mel een
duidelijk omlijnd politick doel voor ogen, waar stap voor stap op wordt afgewerkt,.9

In deze omschrijving keren dezelfde elementen terug als in die van Hoogerwerf,
maar duidelijker komt naar voren dat bet gaat om systematisch bandelen. Er kan
met worden volstaan met het incidenteel oplossen van problemen, dit moet op
samenhangende wijze geschieden.
Voor een goed begrip van de ontwikkeling van bet strafrecbtelijk beleid is bet
noodzakelijk om de activiteiten van de betrokken instanties in bun onderlinge
wissel werking en in relatie met bun omgeving te beschouwen.!? Er is immers
sprake van vele actoren die vanuit verschillende ideeen, visies en belangen
invloed op elkaar uitoefenen om uiteindelijk tot samenwerking te komen. Ken-
merkend voor de strafrechtelijke situatie is dat de vorming en uitvoering van
beleid door meerdere actoren geschiedt, die voor de effectuering van bet gemeen-
schappelijk doel (de hand having van bet recht) , van elkaar afhankelijk zijn en
daarom hun handelen op elkaar dienen af te stemmen. II

Het openbaar ministerie heeft de taak gekregen om, onder leiding van en in
samenwerking met het Ministerie van Justitie, bet strafrechtelijk beleid te ontwik-
kelen en tot uitvoering te brengen." Dit heeft tot gevolg dat het in een andere
verhouding ten opzichte van de overige bij het strafrecht betrokken organisaties
komt te staan. Het zal het handelen van deze organisaties zodanig trachten te
'sruren' dat het strafrechtelijke beleid op systematische wijze vorm wordt gege-
yen. De beslissingen van de politie, de rechterlijke macht", en de officier van
justitie moeten immers zodanig op elkaar zijn afgestemd, dat er een coherent
geheel ontstaat. De neuzen moeten als het ware dezelfde kant op gaan staan.
Tot op zekere hoogte is hier m.i. sprake van een autonoom proces dat zicb
onafhankelijk van de wil van de betrokken personen en organisaties voltrekt. Zo
brengt de maatschappelijke situatie met rich mee dat er beleid moe! worden
gevoerd, omdat er geen enkel altematief is om op andere wijze de complexe

A. Kleijn - Beleid en wetenschap, Alphen aan den Rijn 1968, p. 7.I. P. Glasbergen - Visies op beleid; sociaal-wetenschappelijke analyse van overheidsbeleid, Amster-
dam 1984, p. 109.

II P. Glasbergen, o.c., p. 113.
Il Volgens C. Fijnaut is het Ministerie van Justitie momenteel her belangrijkste orgaan in de straf-

rechtspleging.
Dit moge waar zijn ten aanzien van de ontwikkeling van het beleid, maar de dagelijkse gang van
zaken is in hand en van het openbaar ministerie. In het beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteit'
wordt bv. aan het openbaar rninisterie een centrale coordinerende rol toegekend op het gebied van
de opsporing.
Zie: C. Fijnaut - Het Ministerie van Justitie als machtscentrum van de strafrechtspleging, in:
Scherp toezicht; van 'Boeventucht' tot 'Samenleving en Criminaliteil', onder red. van C. Fijnaut
en P. Spierenburg, Amhem 1990, p. 227-233.
A.A.G Peters - Strafrecht en beleid: de constitutionele dimensie, in: Scherp toezicht, o.c., p. 218-
222.
Beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteil', o.c., p. 22.

Il Zie hieromtrent nader 2.4.
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problemen op te lessen." Op het moment dat hiertoe wordt besloten, komt ook
een aantal consequenties die inherent zijn aan het voeren van beleid en dus Diet
kunnen worden opzijgezet of genegeerd, via autonome processen tot uiting.
Een daarvan is dat beleid een uitdijend karakter heeft. Er is sprake van een
toenemende omvattendheid. Hupe omschrijft dit proces als voigt:

'De wens 101 volledigheid.
Een logisch systematische benadering van beleidsvonning impliceert ook de wens tot volledigheid van
infonnatie, van altematieven en van overzicht. Wil men iets over M en 0 kunnen zeggen, dan moet
men bij A en B beginnen. Moet een beleid ten aanzien van doelstelling X of probleem Y worden
ontworpen, dan moet X eerst uiteengelegd worden in neven- en subdoelen en -middelen cq. moeten
alternatieve probleemoplossingen systematisch worden nagegaan. Volledige volledigheid kan moeilijk
worden bereikt, de systernatiek is er - deductief als ze is - wei op gericht' .IS

Inherent aan beleidvoering is ook dat er een centraal subject van de beleidvoering
is 'dat zowel begin- en eindpunt van het 'deokproces' als van het 'vechtproces'
waarmee beleid tot stand komt is ... In dat beleidsmatig/politiek handelen treedt
hij (in dit beeld) van beleidsvonning op als de ... ordenend subject' .16

Vanuit deze optiek wordt duidelijk dat de beslissing om een bepaald strafrech-
telijk criminaliteitsbeleid te ontwikkelen consequenties met zich meebrengt, die
vooraf waarschijnlijk niet door de betrokkenen zijn overzien, en misschien ook
niet door iedereen als gewenst worden ervaren, maar die via autonome processen
tot stand komen.!?
In de volgende paragrafen wordt uiteengezet welke gevolgen het voeren van
beleid heeft gehad voor de verhouding tussen de verschillende organisaties die bij
de strafrechtspleging zijn betrokken. Het openbaar ministerie staat in deze
bespreking centraal, omdat het functioneert als het 'centrale subject' in het
strafrechtelijk beleid en dus de motor (het begin- en eindpunt) is van alle veran-
deringen."
De jaarverslagen van het O.M. vormen een belangrijke bron van informatie.
Niet, omdat zij de maatschappelijke werkelijkheid het meest natuurgetrouw be-
schrijven, maar orndat daarin het streven naar volledigheid duidelijk naar voren
komt. Steeds meer factoren worden van belang geacht om het strafrechtelijk
beleid uit te kunnen voeren, en de mate waarin het openbaar ministerie daar
invloed op wil uitoefenen, neemt toe.

\4 P.L. Hupe· De mythe van de beleidsrelevantie, Beleid en maatschappij 1984, p. 280 en 291.
'Met andere woorden: de overheid moet een effectief beleid voeren teneinde grote maatschappelij-
ke problemen te kunnen oplossen' .

1$ P.L. Hupe, o.c., p. 283.
16 P.L. Hupe, o.c., p. 282.
17 Zie ook: N. de Rode, J. de Smit - Planning, besturing en organisatie van planning - Processen

van kennisvorming, wilsvonning en machtsvorming in relatie tot planning, besturing en politiek
in: Planning als maatschappelijke vonngeving, red. J.J.M. Gevers en RJ. in 't Veld, Deventer
1980, p. 46-60, met name p. 54-57.

I. D.W. Steenhuis - Strafrechtelijk optreden: stapje terug en een sprong voorwaarts 0 - DD 1984, p.
509 en 510.
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2.3 Het openbaar ministerie en de politie

In 1973 is het centrale thema van bet jaarverslag de verbouding tussen bet
openbaar rninisterie en de politie.
Ter verduidelijking voIgt bier een omschrijving van de belangrijkste begrippen
die in de discussie over de politie een rol spelen.
Het leidinggeven van het openbaar ministerie aan de opsporing zoals neergelegd
in de artt. 148 Sv, en 41 Pw omvat drie facetten."
1. Het geven van aanwijzingen aan de politie in concrete zaken (art. 148 Sv).
2. Het leiding geven aan de opsporing in algemene zin. Hier kan onder worden

verstaan bet ontwikkelen van een algemeen beleid waar de politie zijn opspo-
ringspraktijk op kan afstemmen (art. 41 Pw).

3. Het beoordelen van de rechtmatigbeid van bet politieoptreden.

Het gezag over de politie kan worden gedefinieerd als de bevoegdbeid tot bet
geven van bevelen aan de politie om bepaalde concrete gedragingen te verricbten.
Deze bevoegdheid is gebaseerd op een hierarchische verbouding. De politie staat
onder het gezag van de burgemeester ter bandhaving van de open bare orde in een
gemeente, en onder het gezag van het openbaar ministerie ten aanzien van de
opsporing van strafbare feiten (artt. 35 en 36 Pw).2Jl
Het derde begrip dat wordt omschrijven is beheer. Hier kan onder worden
verstaan de zorg voor de instandbouding en geschiktheid van het politieapparaat,
opdat het zo doeltreffend mogelijk de politietaak kan uitoefenen. Dat komt
feitelijk neer op het dragen van de kosten. Tevens verschaft bet de bevoegdbeid
om (mede) te bepalen op welke wijze de beschikbare middelen moeten worden
verdeeld en aangewend.!'
Tenslotte bet begrip zeggenschap, Hier gaat het om een verzamelbegrip, waaron-
der de bovengenoemde definities gezamenlijk kunnen worden gebracbt. Suyver
plaatst de zeggenschap in een taalkundige context. Het is z.i. 'iets te zeggen
bebben over het politieorgaan'. Dit kan zowel tot uitdrukking komen in bet
leidinggeven in algemene zin, het gezag, als bet beheer.P

Een van de voorwaarden voor een succesvol criminaliteitsbeleid is dat bet open-
baar rninisterie invloed kan uitoefenen op de keten opsporing tot en met executie.
Dit heeft tot gevolg dat het O.M. de opsporingsactiviteiten in zijn beleid zal
willen betrekken. Daardoor komt het handel en van de politie in de directe interes-
sesfeer van het O.M. te liggen. Hoe kan het openbaar ministerie de activiteiten
van de politie beinvloeden? De gezagsstructuur biedt daartoe een goede mogelijk-

" Zie hierorntrent F.H. van der Burg en A.C. 'I Hart· De zeggenschap over de politie in Neder-
land, Preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en
Nederland, Zwolle 1981, p. 20 en Melai c.s., losbladige editie van het Wetboek van Strafvorde-
ring, aant. I op art. 148 Sv.

'" F.H. van der Burg en A.C. 't Hart, o.c., p. 25 en J.J.H. Suyver - De zeggenschap over het
politieorgaan naar Nederlands recht, dissertatie Leiden, Amhem 1976, p. 175.

21 Zie F.H. van der Burg en A.C. 'I Hart, o.c., p. 37, 38 en 52.
22 J.J.H. Suyver, o.c., p. XI.
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heid, maar ook het beheer speelt een belangrijke rol. Immers, de financiele
grenzen van de mogelijkheden van de politie bepalen tevens de grenzen van het
strafrechtelijk beleid. Het beheer is daarom een essentieel vereiste om een
coherent criminaliteitsbeleid te kunnen voeren.
In 1973 is het echter nog lang niet 'LO ver. Niet alleen dat het O.M. geen beheers-
macht heeft, er wordt zelfs over gedacht om het gezag, dus de concrete bevelsbe-
voegdheid volledig toe te kennen aan de burgemeester. 23 Het openbaar ministe-
rie onderneemt een poging, in voorzichtige bewoordingen, om dit gezag te
behouden. Er wordt gewezen op de specifieke verantwoordelijkheden van de
burgemeester en de officier van justitie voor respectievelijk de handhaving van de
openbare orde en de opsporing van strafbare feiten. Op grond daarvan moet het
gezag op 'evenwichtige wijze' over de beide organen worden verdeeld." De
P-G's hebben vooral bezwaar tegen het feit dat de burgemeester de gezagsbe-
voegdheid over de opsporingsfase verkrijgt, omdat men deze fase als een belang-
rijke schakel beschouwt in het kader van het beleid van rechtshandhaving.
Gezagsbevoegdheid voor de burgemeester 'LOU betekenen dat de uitvoering van dit
beleid in handen van meerdere organen wordt gelegd. Dat wordt als ongewenst
beschouwd.

'Er bestaat een zeer nauw verband tussen opsporing van strafbare feiten, de vervolging daarvan en de
strafrechtspleging in haar totaal.
De opsporingspralctijk bepaalt in overgrote mate het vervolgingsbeleid en de strafrechtspleging. Wat
de politie niet opspoort bereikt het openbaar ministerie en de reehter niet. Het is niet mogelijk en ook
niet steeds nodig om aile gepleegde strafbare feiten op te sporen. Prioriteiten moeten worden gesteld
en keuzen zullen moeten worden gedaan. Deze beslissingen bepalen in overwegende male de
criminele politiek, Vervolgingsbeleid is dan ook slechts te voeren wanneer het opsporingsbeleid
daannede overeenstemt. Oil alles heeft 101 consequentie, dat indien het algemene opsporingsbeleid
bepaald wordt door het plaatselijke bestuur, dit tevens van beslissende betekenis is voor het vervol-
gingsbeleid van hel openbaar rninisterie en de strafreehtspleging in haar IOtaal,.15

Vervolgens worden de bezwaren geconcretiseerd die tegen een dergelijke con-
stellatie bestaan. In de eerste plaats wordt erop gewezen dat het bestuur teveel
macht krijgt als ze ook gezagsbevoegdheid heeft over de justitiele component van
de politietaak. Tevens wordt benadrukt dat de burgemeester, als onderdeel van
het plaatselijk bestuur, teveel gebonden is aan plaatselijke belangen en politiek.
Het te voeren opsporingsbeleid loopt gevaar door regionale belangen te worden
beheerst. Het is dan niet mogelijk om een algemeen landelijk strafrechtelijk
beleid te voeren dat voldoet aan de eisen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
Daarmee wordt niet alleen het openbaar ministerie bemoeilijkt in zijn taakuitoefe-
ning, maar ook de Minister van Justitie wordt in zijn taakstelling belemmerd
omdat juist aan hem de handhaving van deze twee rechtsbeginselen is toever-
trouwd. Dat wordt per definitie onmogelijk als hij de verantwoordelijkheid voor
het opsporingsbeleid, en dus ook voor het vervolgingsbeleid, met een andere

23 Jaarverslag openbaar minislerie 1973, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1974-1975, 13100
hoofdstuk VI nr. 3, bijlage IV, p. 9.

.. Jaarverslag openbaar rninisterie 1973, O.C., p. 9.
2> Jaarverslag openbaar ministerie 1973, O.C., p. II.
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minister moet delen. Ais laatste argument wordt gewezen op de te onafbankelijke
positie van de burgemeester. Deze heeft in ons staatsbestel een geheel autonome
positie en hij is niet hierarchisch gebonden aan hoger provinciaal of landelijk
gezag. Dit kan ertoe leiden dat er geen eenheid in het beleid kan worden gecre-
eerd."
Na deze passages wordt een volgende stap gezet. In bet jaarverslag wordt duide-
lijk gemaakt dat als aan het openbaar ministerie de algemene leiding van de
opsporing wordt gelaten, het dan ook de mogelijkheid moot bebben om die
verantwoordelijkheid uit te kunnen voeren." Daarom wordt ervoor gepleit om
de Minister van lustitie bet beheer van de politie te geven, voor zover deze
justitiele taken verricht. Andere vormen van beinvloeding worden als onvol-
doende gekwalificeerd." In dit pleidooi komt bet streven van bet openbaar
ministerie om de justitiele keten te kunnen beinvloeden, tot uitdrukking. Ret is
niet zo dat men gaame de financiele verantwoordelijkheid voor bet politieapparaat
op zich neemt, maar bet is een noodzakelijke voorwaarde om bet beleid gedegen
uit te kunnen voeren.
Uit de opeenvolgende jaarverslagen blijkt dat de grip van bet openbaar ministerie
op de politie langzamerband wordt verstevigd en uitgebouwd." In de loop der
tijd wordt de samenwerking tussen bet O.M. en de politie op deelterreinen
verbeterd en de wederzijdse belangen op elkaar aangepast. In het jaarverslag van
1975 wordt bv. uitgebreid melding gemaakt van de samenwerking tussen de
politie en bet openbaar ministerie ten aanzien van een gestructureerde aanpak van
de verkeersproblematiek die zelfs leidt, blijkbaar tot verbazing van de P-G's, tot
bet uitbrengen van gezamenlijke beleidsadviezen."
Eveneens is in dit jaarverslag een overzicht te vinden van de wijze waarop bet
openbaar ministerie leiding geeft aan de opsporing. Dit geschiedt in bet algemeen
door het opzetten van overlegstructuren, zoals bet bouden van coordinatieverga-
deringen op parketniveau of, in geval van landelijke criminaliteit, het benoemen
van een officier van justitie tot waamemend o.v.j. in andere parketten, zodat hij
leiding kan geven aan landelijke politieteams."
In 1984 wordt door de P-G's duidelijke taal gesproken over de verbouding
openbaar ministerie en politie.

'Wil het O.M. derhalve zijn fonnele taak om vast te stellen welke stratbare feiten dienen te worden
opgespoord en worden vervolgd (en welke dus met minder aandacht genoegen moeten nemen) ook

26 Jaarverslag openbaar ministerie 1973, O.c., p. II.
n Jaarverslag openbaar ministerie 1973, O.c., p. 12.
lS Jaarverslag openbaar ministerie 1973, O.c., p. 13. Een vertegenwoordiger van het openbaar mini-

sterie in een landelijke raad van de politie en gewestelijke beheerscommissies is onvoldoende
'omdat de vertegenwoordiger van het O.M. daarin een minderheidspositie zouden innemen.'

19 Zie ook: A.C. 't Hart - Criminal policy in the Netherlands in: Criminal law in action, o.c., p. 78
en C. Fijnaut - De relatie Openbaar Ministerie - Politie in het kader van de herzieningen van de
Politiewet in: Bij deze stand van zaken, onder red. van E. Andre de Ia Porte e.a., Amhem 1983,
p.93-115.

'" Jaarverslug openbaar ministerie 1975, bijJagen handelingen Tweede Kamer 1976-1977, 14100
hoofdstuk VI nr. 3, bijJage rv, p. 25.

" Jaarverslag openbaar ministerie 1975, o.c., p. 20 en 21.
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daadwerkelijk vervullen, dan zal het de politie duidelijk rnoeten maken wat het van de politie terzake
verwacht en dan zullen daarna in onderling overleg de concrete prioriteiten rnoeten worden bepaald.
Oat contact is daarom noodzakelijk, omdat het hanteren van andere selectiecriteria door het O.M. dan
door de politie een ontrnoediging dreigt. Afstemming is derhalve vereist'. 32

De effectiviteit van het beleid is voorts afbankelijk van de wijze waarop dit beleid
door het publiek wordt beoordeeld. Deze neemt het beleid van het openbaar
ministerie en de politie te zamen in beschouwing.P Ook uit dit feit kan een
voorwaarde worden gedestilleerd waaraan het justitieel beleid dient te voldoen.
Er moet sprake zijn van coordinatie. Dat houdt onder andere in dat bet handelen
van de betrokken instanties op elkaar moet zijn afgestemd." In 1977 leidt dit
onder andere tot de erkenning dat het vaststellen van een verbaliseringsbeleid
gelijk staat aan het opmaken van een opsporingsbeleid waarvan het sluitstuk
wordt gevormd door het vervolgingsbeleid.

'Het vaststellen van een verbaliseringsbeleid impliceert mel andere woorden feitelijk een opsporings-
beleid; de politie krijgt daardoor de ruimte voor de opsporing van delicten waarvoor een prioriteit is
vastgesteld. Het opsporingsbeleid en het verbaliseringsbeleid haugen derhalve onverbrekelijk samen.
Het sluitstuk van dit beleid is het vervolgingsbeleid' .35

Nu feitelijk kan worden vastgesteld dat het openbaar ministerie en de politie hun
activiteiten op steeds grotere schaal op elkaar afstemmen, wordt het niet bezitten
van beheersbevoegdheid als een handicap ervaren.

'Een complicerende factor in de gezagsrelatie tussen het openbaar ministerie en de politie is het
ontbreken van formele zeggingsmacht van het openbaar ministerie over het beheer van het politieappa-
raat ... Het openbaar ministerie is dus in zekere zin alhankelijk van hetgeen de beheerders, bij de
gemeentepolitie de gemeente en bij de rijkspolitie het departernent van justitie, ter beschikking kunnen
stellen. Daarmee is in wezen een belangrijke beperking gegeven aan de mogelijkheid voor het
openbaar ministerie om zelf prioriteiten in de opsporing te stellen'.36

De in 1973 geuite wens wordt in dit jaarverslag opnieuw berbaald. In de vele
discussies die vervolgens in de jaren tachtig over de Politiewet worden gevoerd
komen de onderwerpen gezag, beheer en leiding geven veelvuldig aan de orde,
maar consensus wordt niet bereikt. Totdat plotseling de strijd tijdens de kabinets-
formatie van het kabinet Lubbers III wordt beslecht. De beoogde Minister van
lustitie Hirsch Ballin stelt als voorwaarde voor zijn benoeming, dat justitie

32 Jaarverslag openbaar ministerie 1984, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1985-1986, 19200
hoofdstuk VI nr.3, bijlage X, p. 74.

,3 Jaarverslag openbaar ministerie 1978, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1979-1980, 15800
hoofdstuk VI, bijlage rv, p. 53.

,. Jaarverslag openbaar ministerie 1978, o.c., p. 54.
" Jaarverslag openbaar ministerie 1977, o.c., p. 47.
16 Jaarverslag openbaar ministerie 1981, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1982-1983, 17600

hoofdstuk VI nr. 3, bijlage rv p. 52.
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inspraak moet krijgen in het beheer van de politic." In de nota 'Een nieuw
politiebestel in de jaren '90', wordt de volgende constructie uiteengezet. 38 De
gezagverhoudingen zoals die bestaan onder de huidige Politiewet blijven onveran-
derd. Bij wet worden de gemeenten aangewezen waar de burgemeester beheerder
van de regionale politie is. Die burgemeester stelt de formatie van bet regionale
korps vast, maakt de begroting en een jaarlijks beheers-beleidsplan. De burge-
meester oefent deze bevoegdbeden slecbts uit in overeenstemming met de hoofd-
officier van justitie en nadat de korpschef is gehoord. Zij vormen samen het
'beheersorgaan'. Op deze wijze wordt justitie uitdrukkelijk betrokken bij het
beheer van de politie en is het doel, meer zeggenschap over de politie, min of
meer bereikt.

Een belangrijk deel van de mogelijkbeden om tot een coherent beleid te komen is
nu verwezenlijkt. De contouren van het openbaar ministerie als centraal orgaan
van de strafrechtspleging komen langzaam te voorschijn. Maar er doet zich ten
aanzien van de politie een complicatie voor waar ik op wil wijzen.
Het gevolg van de stijging van de criminaliteit is niet aileen dat bet aantal strafba-
re feiten toeneemt, maar ook dat specialisatie plaatsvindt op vele terreinen.
Voorbeelden daarvan zijn de computerfraude en de intemationalisering van de
drugscriminaliteit. De politie moet van deze veranderingen op de hoogte blijven
en ontwikkelt een bepaalde deskundigbeid. Het O.M. is momenteel niet in staat
om zicb dezelfde deskundigheid te verwerven en wordt ten aanzien van die
specialisatie afhankelijk van de politie. Voorts is in bijzondere wetgeving aan de
opsporingsambtenaar de bevoegdheid gegeven om diep ingrijpende dwangmidde-
len toe te passen. Zie bv. art. 9 Opiumwet waarin de bevoegdheid is verleend om
zonder toestemming van de rechter-commissaris binnen te treden. Gecombineerd
met het gegeven dat aan bepaalde politiefunctionarissen de status van hulpofficier
van justitie is toegekend, kan worden geconstateerd dat de politie in toenemende
mate zelfstandig, en dus onafhankelijk van bet O.M., functioneert."

17 AI in een eerder stadium heeft Hirsch Ballin, in zijn functie van hoogleraar staats- en bestuurs-
recht, kenbaar gernaakt dat hij een voorstander is van een uitbreiding van de beheerstaken van het
openbaar ministerie, en daarmee van de Minister van Justitie, over de politie.
'De politie in onze sociale rechtsstaat ... is een door het recht gespecificeerde taak; deze taak
moet niet als optelsom van twee losse taken - strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en
handhaving van de openbare orde -, maar als een task met twee kanten worden gezien. Deze taak
vertoont - ... - een zodanige samenhang, dat de justitiele organen zeggenschap moeten hebben
over de gehele politiele taakvervulling ... Deze conclusies ten aanzien van samenhang in, zo niet
principiele eenheid van de politietaak, en dat wat ik heb opgemerkt over de samenhang van reeel
gezag met beheersbevoegdheden, moeten leiden tot een herijking van de invloed van het Openbaar
Ministerie op de verdeling van personele en materiele rniddelen over deeltaken van de politie.'
E.M.H. Hirsch Ballin - De organisatie van de politie in de sociale rechtsstaat - Trema 1986, p. 3-
II.

,. Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1989-1990,21132 nr. 12.
39 Zie verder hierorntrent M.S. Groenhuijsen en J. Naeye - De herstructurering van het voorberei-

dend onderzoek in strafzaken in: Scherp toezicht; van 'Boeventucht' tot 'Samenleving en Crimina-
liteit', onder red. van C. Fijnaut en P. Spierenburg, Arnhem 1990, p. 233-281.
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Ook Nordholt en Strayer constateren een discrepantie tussen theorie en praktijk.
De theorie wil dat het opsporingsbeleid wordt bepaald door het openbaar ministe-
rie aan de hand van het vervolgingsbeleid, maar volgens de auteurs is de werke-
lijkheid andersom en bepaalt de politie door haar opsporingsactiviteiten de
handelingen van het O.M. Weliswaar oefenen de vervolgingsrichtlijnen van het
O.M. invloed uit op het politiebeleid maar

'ten aanzien van de overige stratbare feiten kunnen wij kort zijn; op incidentele gebieden zijn er
richtlijnen, voor het overige hebben wij nooit ervaren dat er een opsporingsbeleid van het O.M. is.
Daarentegen is er in verschillende korpsen wei een surveillancebeleid ontwikkeld dat in belangrijke
mate bepalend is voor wat het O.M. als 'input' krijgt. De invloed van het O.M. op dit beleid is echter
nihil' .40

Het is niet onwaarschijnlijk dat het O.M. lang niet altijd greep heeft op wat in de
praktijk door de politie wordt gedaan, zodat de vraag wie bepaalt hoe het straf-
rechtelijk beleid eruit ziet, actueel wordt.
Het is nuttig om onderscheid te maken tussen leiding geven in algemene zin en in
concrete gevallen. De geconstateerde discrepantie heeft vooral betrekking op dit
onderscheid. Het openbaar ministerie heeft inderdaad op dit moment te weinig
deskundigheid en mankracht tot zijn beschikking om de politie in al zijn activitei-
ten te controleren en te sturen. De zelfstandigheid van de politie in het dagelijks
leven is groot. Het a.M. kan dan ook niet anders dan reageren op de zaken die
door de politie worden aangebracht. In die zin oefent de politie negatieve controle
uit op het a.M. en de rechterlijke macht."
Maar bij het ontwikkelen van een strafrechtelijk beleid gaat het om het uitzetten
van een beleid in algemene zin. Daarin bezit het openbaar ministerie, in samen-
werking met het departement van Justitie, het primaat." Het gaat om de alge-
mene beleidslijnen, die uitgaan van een lange termijnplanning, zoals die worden
uiteengezet in de beleidsplannen 'Samenleving en Criminaliteit' en 'Strafrecht met
Beleid'. In deze plannen wordt bepaald welke vormen van criminaliteit meer
aandacht zullen krijgen. Natuurlijk heeft de politie zijn inbreng in de opstelling
van deze plannen maar haar aandacht wordt vooral gevraagd in de uitvoering
daarvan. Als blijkt dat in dat stadium de politie zijn eigen weg voIgt, dan heeft
dat weliswaar invloed op het te voeren beleid, maar het gaat in dat geval om een
uitvoeringsprobleem. Het a.M. zal trachten, bv. door middel van richtlijnen en
het voeren van overleg, de politie toch zodanig aan zich te binden, dat het meer
grip krijgt op de dageJijkse praktijk.
Mulder benadrukt de voordelen die verbonden zijn aan het toekennen van een
leidinggevende positie van het a.M. ten aanzien van de opsporing. In zijn visie is

40 E.E. Nordholt; M.A. Straver - Controle over de politie, opgenomen in: Het politiebestel, onder
redactie van P. van Reenen, Arnhem 1987, p. 225.

4, Ch.1. Enschede - Strafrecht en politiek, Deventer 1970, p. 20.
42 Vgl. ook de opmerkingen van T.M. Schalken in NIB 1990 die betoogt dat het O.M. ,'zich bewust

van de staatsrechtelijke aantrekkelijkheid van zijn centrale positie ' teveel beleidstaken aan zich
heeft getrokken.
T.M. Schalken - Het postmoderne OM: management in toga, NIB 1990, p. 1435 en 1436.
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een landelijke coordinatie van bv. de opsporing van misdrijven aileen mogelijk
indien deze door het openbaar ministerie ter hand wordt genomen.

'Tot dusverre kon het gelukken om de opsporing van georganiseerde rnisdrijven te coordineren omdat
de organisatie van het O.M. er een wettelijke basis voor biedt .... Deze organisatie laat een bijzondere
mate van flexibiliteit toe omdat ... cen officier van justitie in het gehele land met het bevel over de
opsporing en met de vervolging kan worden belast' .43

Zo wordt voorkomen dat de organisatiestructuur van de politie van invloed is op
de opsporing. Het openbaar ministerie kan, door zijn bevelsbevoegdheid, door
gemeentelijke en regionale grenzen heenbreken. Een belangrijk voordeel is
bovendien dat de Minister van lustitie reehtstreeks op zijn verantwoordelijkheid
(op grond van art. 5 RO) voor het O.M. kan worden aangesproken.
Dat het openbaar ministerie de dagelijkse activiteiten van de politie met volledig
bebeerst wil niet zeggen dat er dus een tegengestelde beweging aan de gang is,
die de tendens dat bet O.M. meer greep verkrijgt op de opsporingsactiviteiten van
de politie neutraliseert. Het geeft aIleen aan dat de verschillende activiteiten van
de politie door het O.M. niet in zijn totaliteit zijn te bebeersen. Voldoende is dat
de activiteiten van de politie in zijn algemeenheid op die van bet openbaar
ministerie worden afgestemd.

2.4 Het openbaar ministerie en de rechterlijke macht

In de verhouding tussen de reehterlijke macht en het openbaar ministerie speelt
een belangrijke constitutionele beperking een rol. De onathankelijkheid van de
reebterlijke macht geeft iedere reehter in beginsel de vrijheid om in elke strafzaak:
naar eigen inzicht en waameming te handelen. Niet voor niets wordt bv. in art.
339 Sv sub lOde eigen waameming van de reehter als eerste wettig bewijsmiddel
opgesomd. De reehter is geenszins verplicht om zijn uitspraken af te stemmen op
de door het O.M. gewenste uitspraken. Hij is vrij om by. ten aanzien van de op
te leggen straf naar eigen inzicht te bandelen.
Vanuit beleidsoogpunt zit bier een zwakke schakel, Als de opgelegde straffen
sterk afwijken van de door het O.M. gewenste straffen, dan kan het beleid tot
reehtshandbaving niet goed worden uitgevoerd. Daarmee wil ik met zeggen dat
het openbaar ministerie er bewust naar streeft om het handelen van de reehterlijke
macht in het eigen gewenste kader te passen. Integendeel, de onathankelijkheid
wordt als een belangrijk goed gekoesterd. Maar anderzijds kan worden geconsta-
teerd dat op velerlei terrein (maatschappelijke) meehanismen op gang komen die
er toe leiden dat de reebter sterker dan voorheen wordt geeommitteerd aan het
strafreehtelijk beleid. De reehter kan het zich ook met veroorloven om op een
eiland te gaan zitten en de maatschappelijke golven langs zich heen te laten
spoelen, op straffe van ongeloofwaardigheid. De vraag die dan rijst is: kunnen

., A. Mulder - Politie en justitie 10: Politie en rnaatschappij, beschouwingen over de politie,
aangeboden aan C.N. Peijster - 's Gravenhage 1982, p. 46.
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ontwikkelingen worden aangegeven op grond waarvan het aannemelijk is dat de
reehterlijke macht ten aanzien van het opleggen van straf wordt beinvloed?
In de eerste plaats kan worden gewezen op de negatieve controle van de rechte-
rlijke macht door het openbaar ministerie. De officier van justitie heeft in begin-
sel de vrijheid om te beslissen welke zaken door de strafreebter moeten worden
afgedaan en welke niet. De reebter kan zich niet zelfstandig mengen in deze
discussie;" behalve als zijn oordeel op grond van art. 12 Sv wordt ingeroepen.
Dit is een belangrijke mogelijkheid voor bet a.M. om bet strafreebtelijk beleid
tot uitvoering te brengen. Het kan de reebter min of meer in zijn straftoemeting
'sturen', by. door aileen relatief zware zaken waarvan bet bewijs rond is voor
bereehting in aanmerking te laten komen.
Het openbaar ministerie heeft voorts invloed op de reehter in concrete gevallen.
De omvang van het strafgeding wordt bepaald door de telastelegging die door de
officier van justitie wordt opgesteld.P AIleen de gedragingen die daarin zijn
opgenomen komen voor bestraffing in aanmerking. Het a.M. kan aldus op drie
verschillende wijzen invloed op de op te leggen sanctie uitoefenen.
In de eerste plaats gebeurt dit door de keuze van de strafbare feiten die ten laste
worden ge\egd. Zo maakt bet by. verschil of een delict al dan niet met ad info
gevoegde feiten te laste wordt gelegd. Ais dat niet bet geval is, dan kan worden
verwacht dat de op te leggen straf lichter is dan wanneer dat wei gebeurt.
Deze mogelijkbeid wordt versterkt door de positie die de officier van justitie
inneemt in het strafgeding. Hij staat daar niet aileen als tegenpartij van de
verdachte, maar vooral als vertegenwoordiger van de samenleving. Deze positie
komt tot uitdrukking in de plicht in het requisitoir een bepaalde straf te eisen. De
rechter kan niet zonder meer aan deze eis voorbij gaan. Natuurlijk is hij vrij die
straf op te leggen die hem goeddunkt, maar bij moet een afwijking op grond van
art. 359 Lid 7 Sv motiveren. Het is deze positie van bet a.M. die Enschede ertoe
brengt het requisitoir als petitum op te vatten." De officier van justitie geeft
door middel van zijn eis de bovengrens aan van de, namens de gemeenschap op
te leggen straf. De rechter mag daar wei van afwijken in die zin dat bij een
lagere straf op kan leggen, maar hij mag niet zwaarder straffen, aldus Enschede.
Nu geeft deze opvatting geen getrouwe weergave van de praktijk, omdat de
rechter weI degelijk in sommige gevallen boger straft dan wordt geeist, maar
duidelijk komt tot uitdrukking dat de eis niet zomaar kan worden genegeerd.
In de tweede plaats komt in de keuze van de telastegelegde feiten onder andere tot
uitdrukking op welke feiten de nadruk ligt in bet criminaliteitsbeleid.
De procedure voor de reebter heeft in dit opzicbt het voordeel voor bet openbaar
ministerie dat deze zicb in de openbaarheid afspeelt. Daardoor kan, in de boop
op een generaal-preventieve werking, aan de buitenwereld duidelijk worden
gemaakt dat er daadwerkelijk aan bepaalde vormen van criminaliteit iets wordt
gedaan. Zo zijn er in de jaren tachtig vele fraude-processen gevoerd (de Slaven-

.. Ch. J. Enschede - Strafrecht en politick, Deventer 1970, p. 20.
U Zie D.H. de Jong - De macht van de telastelegging, diss. Groningen, Arnhem 1981.
46 Ch. J. Enschede - De grenzen van de functie van de stafrechter, RM Themis 1974, p. 605-626.
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burg-zaak, de ABP-affaire enz.):", De officier van justitie kan door middel van
de in de telastelegging opgenomen feiten duidelijk maken waar de zwaartepunten
van het beleid worden gelegd." De reehter kan niet anders dan zijn medewer-
king verlenen. Ook al zou het naar zijn opinie aanbeveling verdienen om andere
feiten te bestraffen, hij kan daar geen invloed op uitoefenen.
AJs laatste wil ik wijzen op het bestaan van richtlijnen, opgesteld door de P-G's
bij de gereehtshoven. 10 deze richtlijnen zijn onder andere aanbevelingen opgeno-
men ter zake van het vervolgingsbeleid en de ter zitting te vorderen straf. Deze
richtlijnen zijn van grote betekenis, omdat de inhoud van bet requisitoir daar in
toenemende mate door wordt bepaald. 10 zekere zin moet in deze ricbtlijnen de
opvatting van de samenleving omtrent de strafwaardigbeid van bepaald gedrag,
geacht tot uitdrukking te zijn gebracht. De eis van reebtsgelijkheid en rechtsze-
kerheid is door bet bestaan van de ricbtlijn beter gegarandeerd dan wanneer bet
requisitoir wordt bepaald door de persoonlijke inzicbten en opvattingen van de
behandelende officier van justitie. De algemene bevoegdbeid om beleid te voeren
komt via de richtlijnen in concrete zaken tot uitdrukking.
Uit onderzoek van het WaDe is gebleken dat de reehter in de regel bereid is, ter
wille van een zekere landelijke eenheid in de straftoemeting" niet veel van deze
eis af te wijken." Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de reehter
vrijwillig bereid is geweest, zonder zicb voor het overige vast te leggen, zicb tot
op zekere hoogte te conformeren aan het door het openbaar ministerie gevoerde
strafreehtelijke beleid. Het a.M. heeft zowel door bet vergroten van de negatieve
controle op de reehter als de mogelijkheid de concreet op te leggen straf mede te
bepalen, in korte tijd een sterke invloed op de reehterlijke straftoemeting heeft
verworven.

Last but not least wil ik hier nog vermelden dat er ook vanuit wetenschappelijke
hoek een beroep wordt gedaan op de reehterlijke macht om zich niet afzijdig te
houden van beleidvorming. Mulder is by. van mening dat:

'Ook de rechter dient aan het tot stand komen van een politie- en OM-beleid een bijdrage te leveren.
Het ontbreken van beleid in de zin van stelselmatigheid is willekeur en de reehter behoort willekeur
niet te gedogen. Hij zal het OM moeten vragen diens beleid te verklaren, en hij zal, zolang hij dat
be1eid niet onredelijk acht, dienen te toetsen of de vordering ter zitting met dat beleid te verenigen is.

'7 C.H. Brants en K.L.K. Brants - De sociale constructie van fraude, diss. Amsterdam, Arohem
1990.

•• Zo sehijnt het tegenwoordig voor te komen om de 'Iik op stuk' benadering gestelte te geven dat
hele dagen van de politierechter worden bevuld met diefstal van een pakje sigaretten, een
rookworst, vingerhoeden enz. Oil niet omdat de feiten op zich zelf zo strafwaardig zijn, maar om
aan de buitenwereld duidelijk te maken dat het 'Iik op stuk' beleid wordt gerealiseerd.
Zie rolzitting van de po1itierechter te Utrecht van 16-10-1989.

.. Zie hieromtrenl ook H. Franken- Een jurirnetrisch onderzoek in strafzaken, diss. Amsterdam,
Arnhem 1973.

>0 M.M. Kommer; J.J.A. Essers; W.A.F. Darnen - De transactie in misdrijfzaken, WODC 's
Gravenhage 1986, p. 25 en 26.
M.M. Kommer - Straftoemeting bij rijden onder invloed en weigering van de bloedproef, DO
1984, p. 334.
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Eenmaal zover gekomen lean hij ook aan zijn eigen besluiten (het bepalen van straf) een beleid ten
grondslag leggen' .51

Daaropvolgend wordt in een editorial in Delikt en Delinkwent van september
1990 door D.H. de Jong geconstateerd dat het O.M. een steeds sterkere feitelijke
greep op de straftoemeting krijgt. Nu het O.M. in nauwe samenwerking met het
Ministerie van Justitie opereert, wordt z.i. de rechterlijke onafhankelijkheid
bedreigd.P Om deze dreiging weg te nemen adviseert hij de rechterlijke macht
om zich te organiseren en een zelfstandig straftoemetingsbeleid te ontwikkelen.

'Het lijkt mij dan ook dringend gewensl dat er in de nabije toekomst binnen de zittende magistratuur
afspraleen tot stand Ieomen over de straftoerneting bij een groot aantal delicten, afspraleen die de
rechter niet binden, maar wei een richtpunt bij zijn straftoemeting vorrnen ... Zou het departemenl of
het Openbaar Ministerie grote moeite hebben mel de op bepaalde afspraleen binnen de zittende
magistratuur berustende straftoerneting bij een of meer delicten, dan lean overleg met de zittende
magistratuur worden aangevraagd' .53

Dit citaat illustreert op goede wijze de dwiogendheid die inherent is aan beleid-
voering. Het O.M. streeft ernaar om de keten opsporiog tot eo met executie te
controleren. Onderdeel van deze keten is de rechterlijke staftoemeting. Voor-
waarde voor een succesvolle criminele politiek is dat die straftoemeting in het te
voeren beleid wordt ingepast. Dit heeft blijkbaar eeo zodanige omvang aangeno-
men, dat de auteur daarin een bedreiging ziet van de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht. Daar hij echter de noodzaak van beleidvoering niet wenst aan
te tasten, komt hij tot het advies dat de rechterlijke macht zelf een straftoeme-
tingsbeleid dient te voeren. De consequentie daarvan kan echter niet anders zijn
dat vervolgens het beleid van de rechterlijke macht en het openbaar mioisterie op
elkaar worden afgestemd. De oproep van de Jong komt er op neer, dat de
recbterlijke macht dient te accepteren dat straftoemeting sterker dan voorheen
door beleidsrnatige en niet door individuele gericbte overwegingen gestalte dient
te krijgen. De beleidsvisie, en daarmee bet openbaar ministerie, is dominant
geworden.

2.5 Het openbaar ministerie en de uitvoerende macht

De derde instantie die betrokkeo is bij de vormgeving van bet strafrechtelijk
beleid is de uitvoerende macht. Deze manifesteert zich zowel op landelijk als op
plaatselijk niveau. Op landelijk niveau doen zicb niet veel problemen voor teo
aanzien van de vraag of bet Ministerie van Justitie bereid is met bet O.M.
zodanig samen te werken dat eeo strafrecbtelijk beleid tot stand kan komeo. Op
grand van artikel 5 RO staat bet openbaar ministerie in een hierarchische verhou-

" A. Mulder » Bestuurlijke elementen van strafrecht, in: Naar eer en geweten, Amhem 1987. p. 406
en 407.

51 D.H. de Jong· Rechterlijk straftoemetingsbeleid en onathankelijlcheid, DD 1990, p. 599.
" D.H. de Jong, o.c., p. 599 en 600.
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ding tot de Minister van Justitie." Aan deze verhouding wordt onder andere
vorrn gegeven in de vergadering van P-G's. Deze vergadering wordt voorgezeten
door de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en beslissingen komen
in onderling overleg tot stand. Het departement kan zijn invloed doen gelden op
de totstandkoming van het criminaliteitsbeleid. Hoe groot die invloed is kan niet
worden getraceerd, maar het is waarschijnlijk dat er een grote mate van overeen-
stemming bestaat. Dit kan worden geTIlustreerd aan de hand van een vergelijking
tussen de vrijwei gelijktijdig in 1990 verschenen beleidsplannen van rowel het
Ministerie van Justitie als het a.M. In deze plannen worden in hoofdzaak dezelf-
de lijnen uitgezet. Zo wordt bv. in het O.M.-beleidsplan 'Strafrecht met Beleid'
het voornemen geuit om de handhavingsquote van verschillende strafbare fei ten ,
waaronder by. woninginbraak, fors te verhogen. Voorts moet de behandelings-
duur van strafzaken worden verkort." De Minister van Justitie stemt volledig
met deze plannen in en geeft vervolgens aan op welke wijze hij aan de realisering
van deze doelstellingen een bijdrage kan leveren. Dit kan hij bv. doen door de
plannen met de politie aan te laten sluiten bij de wensen van het a.M. (zie 2.3),
of door middel van de landelijke invoering van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving van verkeersvoorschriften, of de invoering van een politietransactie
voor misdrijven. Daar waar het openbaar ministerie ondersteuning nodig heeft
voor de uitvoering van zijn beleidsplannen schiet de landelijke overheid, voor
zover dat in zijn mogelijkheden ligt, te hulp." Wellicht is tekenend voor de
toenemende vervlechting van deze twee organisaties, dat de rapporten exact
dezelfde lay-out bezitten. Blijkbaar bestaat er weinig behoefte om zich ten
opzichte van elkaar te profileren. Ook in deze vervlechting komt het toenemende
bestuurskarakter van het openbaar ministerie tot uitdrukking.

Anders ligt het op lokaal niveau. De burgemeester is in zijn gemeente verant-
woordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Hij heeft daarvoor het
gezag over de politie (art. 35 Pw). De officier van justitie heeft het gezag over de
justitiele taak van de politie. (Zie 2.3). Deze situatie kan in de praktijk problemen
opleveren. Het is vaak niet duidelijk waar de grens ligt tussen verstoring van de
open bare orde en het plegen van strafbare feiten. Als voorbeeld kan gelden het
houden van demonstraties. Het verloop daarvan is in het algemeen vreed zaam ,
maar SolUSloopt het uit de hand en worden er tal van strafbare feiten gepleegd.
Als de politie eenduidig wil optreden is het noodzakelijk dat is bepaald hoe te
handel en in welke situatie. Dat betekent dat er overleg moet zijn geweest tussen
de drie betrokken organisaties, het a.M., het bestuur en de politie."

l4 Zie nader 3.3.
" Strafrecht met Beleid, beleidsplan van het openbaar ministerie, 's Gravenhage 1990, p. 9, 10 en

97.
... Recht in Beweging, beleidsplan van het Ministerie van Justine, 's Gravenhage 1990, p. 41 e.v.
57 G.J.M. Corstens; P.I.P. Tak - Het Openbaar Ministerie, Zwolle 1982, p. 73 en 74.

Zij stippen als beginrnoment van hel driehoeksoverleg aan de rellen tijdens het huwelijk van
prinses Beatrix in 1966 en de Maagdenhuisbezetting in 1968. De commissie Enschede constateer-
de destijds dat er vooraf te weinig overleg was geweest tussen het openbaar ministerie en de
burgemeester van Amsterdam.
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Er is voorts een andere reden waarom overleg op plaatselijk niveau gewenst is.
De bestrijding van de crirninaliteit kan zich niet alleen beperken tot repressief
handelen. Het is ook noodzakelijk dat preventieve maatregelen worden genomen.
Ten aanzien van de kleine criminaliteit heeft de commissie Roethof er geen
misverstand over laten bestaan dat preventie van essentieel belang is. 58 Hier is
echter sprake van een taak die niet door het openbaar ministerie maar met name
door het lokaal bestuur in samenwerking met de politie moet worden verricht. Nu
preventie ook onderdeel vormt van het strafrechtelijk beleid, ligt het voor de hand
dat er een overleg tussen het O.M. en deze twee partijen tot stand wordt ge-
bracht. Er wordt vanaf het jaarverslag 1970 melding gemaakt van het voeren van
overleg tussen het openbaar ministerie, de burgemeester en de politie," maar de
benarning driehoeksoverleg wordt pas vanaf 1973 gehanteerd. Voor die tijd was
er meer sprake van incidenteel contact. 60

Corstens en Tak geven in hun monografie over het openbaar ministerie aan dat in
het driehoeksoverleg in de loop der jaren aan structurele beleidsvorming wordt
gewerkt. Als doelstelling geven zij de volgende omschrijving:

'De bedoeling van het driehoeksoverleg is dat op grond van onderlinge inforrnatie-uitwisseling wordt
nagegaan welke behoefte aan politie-activiteiten bestaat, of die behoefte past in een eventuele
prioriteitenstelling van Bestuur en O.M. en of deze prioriteitenstelling in overeenstemrning te brengen
is met de personele en materiele mogelijlcheden van de politie ,61

Onder deze doeistelling ligt de wens verborgen om de rust en veiligheid van de
plaatselijke orde en een evenwichtig opsporings- en vervolgingsbeleid met elkaar
te verenigen.f
Het belang van het driehoeksoverleg is in de loop der jaren sterk toegenomen.
Reeds in 1975 wordt gesproken over de dwingende noodzakelijkheid van dit
overleg en wenst het O.M. institutionalisering en vastiegging in de wet." In
1978 gaat men nog een stapje verder en is het de bedoeling van de leiding van
het openbaar ministerie om het driehoeksoverleg te ontwikkelen tot een overleg
ter 'bestrijding van de crirninaliteit van alledag in het algemeen'. 64 Gezien de
positie van de politie, tussen bestuur en O.M., is het ook niet verwonderlijk dat

Zie ook: J.W. van der Hulst - De binding aan afspraken in het driehoeksoverleg, diss. Twente,
Arnhem 1990.

j8 Interimrapport van de Commissie kleine criminaliteit, 's Gravenhage 1984, p. 40-45.
... Jaarverslag openbaar ministerie 1970, o.C., p. 9.
60 'De formeel vastgelegde overlegpatronen beperken zich tot de verwezenlijking van communicatie

binnen het openbaar ministerie. Tijdens de bijeenkomst in Boekelo is aanvulling bepleit van de
bestaande modellen met procedures voor de niet minder belangrijke communicatie van het
openbaar ministerie met de politie en met instanties van het plaatselijk en regionaal bestuur ...
In het najaar van 1973 is binnen de ressorten Arnhern en Den Bosch de vormgeving ter hand
genomen van bestaande incidentele contacten in de driehoek openbaar ministerie-politie-burge-
meester. '
laarverslag openbaar ministerie 1973, o.c., p. 19.

6, GJ.M. Corstens; PJ.P. Tak, o.c., p. 74. Zie ook: J.W. van der Hulst, o.c., p. 27.
62 GJ.M. Corstens; P.J.P. Tak, o.c., p. 75.
6l Jaarverslag openbaar ministerie 1975, o.c., p. 14.
.. Jaarverslag openbaar ministerie 1978, o.C., p. 56.
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bet drieboeksoverleg de gelegenbeid bij uitstek is om verschillen in standpunten te
overbruggen, nu aIle partners daarin op basis van gelijkwaardigheid betrokken
zijn. Ook de wetgever is overtuigd van bet belang van bet drieboeksoverleg en
legt dit in de wet neer. Art. 37 Pw luidt als volgt:65

lid 1: Indien daartoe naar bet oordeel van de burgemeester of de officier van
justitie aanleiding is, overleggen zij over de taakuitvoering van de politie
in bet gebied van de gemeente gezamenlijk met de korpscbef van de
gemeentepolitie of met de districtscommandant en bet boofd van bet in de
gemeente aanwezige onderdeel van bet Korps Rijkspolitie.

lid 2: Het in het eerste lid bedoelde overleg vindt in elk geval plaats over;
a: de algemene beleidsbepaling ten aanzien van de voorkoming van straf-

bare feiten en andere verstoringen van de rechtsorde.
b: bet optreden van de politie voor zover dit gericbt is op zowel de band-

baying van de openbare orde, of hulpverlening, als op de strafrecb-
telijke bandbaving van de recbtsorde.

De Memorie van toelicbting is in zijn bewoordingen uiterst neutraal. Er wordt
volstaan met de constatering dat bet drieboeksoverleg zijn bestaansrecbt in de
praktijk heeft bewezen en dat daarom wordt beoogd hieraan een wettelijk funda-
ment te geven." Er wordt benadrukt dat bet overleg op geen enkele wijze in-
vloed kan uitoefenen op de bevoegdbeden en verantwoordelijkheden van de
deelnemers."
Een aantal aspecten is van belang. In de eerste plaats wil ik er op wijzen dat bet
openbaar ministerie in het drieboeksoverleg in een andere hoedanigbeid optreedt
dan bet normaal gesproken in bet strafrechtelijk systeem inneemt. Het gaat om
een overleg waarin wordt gesproken over de bestuurlijke regulering van bet
dagelijks leven en boe bet te voeren criminaliteitsbeleid daar kan worden inge-
past. Dat dient in samenwerking met bet lokale bestuur en de politie plaats te
vinden. De attitude die de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie in dit
overleg inneemt, kan m. i. niet anders dan als bestuurlijk worden omschreven.
In de tweede plaats is het O.M. gebonden aan de uitkomst van het overleg. Als
de drie partijen tot afspraken zijn gekomen, dan moeten deze door allen worden
uitgevoerd. Dit betekent dat het zich op regionaal niveau sterker vastlegt ten
opzichte van bet bestuur dan voorbeen. Voordat het driehoeksoverleg was gereali-
seerd kon het openbaar ministerie bepaalde beslissingen van de burgemeester
naast zich neerleggen.
Doordat bet openbaar ministerie gecommitteerd is aan de resultaten van het
driehoeksoverleg, draagt bet medeverantwoordelijkheid voor bet bestuurlijk
optreden van de overheid en gaat daar, zeker voor de buitenwacht, deel van
uitmaken. Zo zal het by. voor een buitenstaander niet duidelijk zijn wie tijdens
een rumoerige demonstratie verantwoordelijk is voor het optreden van de politie,
de burgemeester of de officier van justitie.

6} Wet van 4 juli 1957, Stb. 244, gewijzigd bij de wet van 14-12-1988,Stb. 576.
.. Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1985-1986, 19535 nr.S, p. 8.
61 Memorie van Toelichting, o.c., p. 7.
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Dit brengt mij tot een derde aspect. Het feit dat het O.M. wordt gebonden door
de uitkomsten van het driehoeksoverleg houdt in dat de burgemeester en de
politie invloed krijgen op het O.M.-beleid. Maar dat is andersom ook het geval.
Het openbaar ministerie verwerft ook invloed op het openbare orde beleid van de
gemeente. Er is sprake van een wederkerig proces. Met echter een belangrijk
verschil. Het O.M. is een landelijke en gecentraliseerde organisatie. De gemeente
is een gedecentraliseerde, lokale organisatie. Het lijkt nu vrijwel uitgesloten dat
een burgemeester in staat is het landelijk beleid zodanig te beinvloeden dat een
andere koers wordt ingeslagen. Bij het maken van systematische keuzen is deze
invloed slechts een onderdeel van het totaal. De invloed van burgemeester en
politie kan niet verder reiken dan een regionale aanpassing van het O.M.-beleid
en dan nog aIleen als deze aanpassing niet in strijd is met de rechtszekerheid en
de rechtsgelijkheid. Andersom is het echter u: dat de invloed van het O.M. op
het plaatselijk bestuur eenvoudiger is te realiseren. Zo is in de strijd tegen de
kleine criminaliteit aan vele gemeenten gevraagd om hun preventieve voorzie-
ningen op dit terrein te verbeteren, zoals het openstellen van bewaakte fietsenstal-
lingen en het plaatsen van niet-vemielbare bushokjes enz. Met andere woorden:
het voeren van een strafrechtelijk beleid heeft tot gevolg dat het openbaar minis-
terie een zodanige invloed op de uitvoerende macht kan uitoefenen dat deze zijn
bestuurlijke beslissingen daar mede op baseert.
Zagen we in de voorgaande paragrafen dat het O.M. rowel invloed tracht te
krijgen op beslissingen van de rechterlijke macht en de politie, ook de uitvoeren-
de macht blijft hiervan niet verschoond. Het openbaar rninsterie betaalt echter een
bepaalde prijs. Het moet een deel van zijn onafhankelijke rechterlijke attitude
inleveren.

2.6 Varia

In de voorgaande drie paragrafen is het proces beschreven over de gevolgen die
het voeren van beleid met zich mee brengt. Belangrijk is dat beleid op systemati-
sche wijze wordt gevoerd, om rowel consistentie als coherentie te bereiken. Om
dit te kunnen bereiken is het nodig dat de keten opsporiog tot en met vervolging
door het O.M. beslissend kan worden beinvloed. Besproken zijn in dit kader de
invloed op de politie, op de rechterlijke macht en de uitvoerende macht. In deze
paragraaf worden kort, om de beschrijving te completeren, nog drie andere
facetten besproken, die vanuit beleidsoptiek relevant zijn. Hierbij wordt gedoeld,
in wiIlekeurige volgorde, op de executie van de straf, de behoefte aan informatie
en de totstandkoming van wetgeving.

42



2.6.1 Executie van strafvonnissen

Hoewel krachtens art. 4 Ra de executie van alle strafvonnissen geschiedt op last
van het openbaar ministerie, wordt de daadwerkelijke uitvoering van recbterlijke
beslissingen door andere instanties verzorgd. De feitelijke tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende straffen en maatregelen vindt plaats door de diensten van
respectievelijk de directies kinderbescberming, gevangeniswezen en terbeschik-
kingstelling en reclassering van bet Ministerie van Justitie.
Elk jaarverslag van het openbaar ministerie wordt afgesloten met een bijzonder
deel waarin met behulp van statistische gegevens een overzicbt wordt gegeven
van de omvang van de criminaliteit, de werkzaamheden van bet a.M. met
betrekking tot gewone en bijzondere strafzaken en de strafioemeting. In dat kader
wordt de capaciteitsproblematiek aan de orde gesteld. Regelmatig wordt een
relatie gelegd met bet beleid ten aanzien van de voorlopige becbtenis. Irnmers,
boe meer cellen in beslag worden genomen door de uitvoering van de opgelegde
gevangenisstraf, des te minder zijn er beschikbaar voor bet toepassen van voorlo-
pige bechtenis. Dit heeft in de praktijk geleid tot een wegzend-beleid. Aileen in
de emstigste gevallen wordt voorlopige hecbtenis toegepast.
Hoewel het a.M. accepteert dat het geen rol meer speelt in de executie van
vrijheidsstraffen, brengt de beleidvoering dit terrein tocb weer binnen zijn bereik.
Zowel in het jaarverslag van 1980 als 1981 wordt een aparte paragraaf aan de
capaciteitsproblematiek gewijd. Daarin wordt aangegeven op welke wijze bet
tekort aan gevangeniscapaciteit doorwerkt in de prioriteitstelling van de opsporing
en vervolging.

'Hoezeer wij ook hechten aan het hiervoor bedoelde uitgangspunt (de vrijheid van de rechter om een
(vrijheids)straf op te leggen en de uitvoering daarvan door het gevangeniswezen zonder dat het OM
daar bij wordt betrokken, P.O.), toch is het (bedoeld wordt: de capaciteitsproblematiek) een feitelijk
gegeven waar het openbaar ministerie niet omheen kan. Door de toeneming en de ernst van de
criminaliteit, alsmede van het aantal strafzaken dat het openbaar ministerie moet verwerken, zal het
nodig zijn nog scherper prioriteiten te stellen ten einde ongewenste situaties te voorkomen, althans zo
beperkt mogelijk te houden. Een beleid immers dat geen of onvoldoende rekening zou houden met het
capaciteitstekort, zou leiden tot onaanvaardbare achterslanden in de tenuitvoerlegging van vrijheids-
straffen' .68

Kortom: 'bet justitiele beleid kan niet om bet capaciteitstekort heen"," omdat
bet anders niet mogelijk is de criminaliteit binnen zekere grenzen te bouden.
In bet beleidsplan 'Samenleving en Criminaliteit' wordt deze bernieuwde betrok-
kenheid aangestipt, door er op te wijzen dat bet capaciteitstekort onaangename
consequenties heeft voor de strafrecbtspleging in algemene zin die afbreuk doen
aan bet recbtsstatelijk karakter van de Nederlandse samenleving." Het daarop-
volgende beleidsplan van het openbaar ministerie, 'Strafrecbt met Beleid", bevat

.. Jaarverslag openbaar rninisterie 1981, o.c., p. 96.

.. Jaarverslag openbaar ministerie 1982, O.c., p. 69.
70 Samenleving en Criminaliteit, o.c., p. 28. Ook in Recht in Beweging wordt aandacht besteed aan

deze problematiek.
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een apart aan de tenuitvoerlegging gewijd hoofdstuk. Hierin wordt aangegeven
dat er een relatie bestaat tussen het voeren van een strafrechtelijk beleid en de
executie van strafvonnissen:

'Hoewel het openbaar ministerie op grond van de Wet op de Rechterlijke Organisatie belast is met de
uitvoering van aile strafvonnissen, ligt de feitelijke uitvoering bij het ministerie vanjustitie.
Met 'Samenleving en Crimina lite it' is ook de belangstelling van het openbaar ministerie voor de
executie toegenomen. De geloofwaardigheid wordt immers in belangrijke mate bepaald door de
zekerheid, dat rechterlijke uitspraken en andere interventies ten uitvoer worden gelegd.
Meer dan voorneen zal het openbaar ministerie daarom zijn oorspronkelijke verantwoordelijkheid op
dit gebied inhoud moeten geven'.1'

Het openbaar ministerie voert de druk om meer celcapaciteit te verkrijgen op
door regelmatig publiciteit te geven aan het vrijlaten van verdachten uit voorlopi-
ge hechtenis. Aangezien voor niet-juridisch geschoolde individuen het onder-
scheid tussen veroordeling en voorlopige hechtenis niet duidelijk is, kan de
(onjuiste) indruk ontstaan dat voor ernstige misdrijven veroordeelde personen hun
gevangenisstraf ontlopen. Het is begrijpelijk dat hierdoor maatschappelijke onrust
ontstaat die in druk op politieke partijen tot uitdrukking komt.
De executie van ge1dboetes kan buiten beschouwing blijven. Niet, omdat zich
daar geen problemen bij manifesteren, maar omdat het openbaar ministerie daar
reeds rechtstreeks bij is betrokken. Het is dus niet nodig om aan te geven hoeveel
invloed het O.M. bier op heeft.

2.6.2 De behoefte aan informatie

Het vaststellen van een criminaliteitsbeleid is niet mogelijk zonder dat kennis
bestaat over de feitelijke maatschappelijke situatie. De toenemende complexiteit
van de samenleving, en ook van de gepleegde criminaliteit, versterkt de behoefte
aan inzicht. Het O. M. wijdt in 1985 zijn jaarverslag aan dit onderwerp. Duidelijk
wordt uiteengezet hoe de behoefte aan informatie is onstaan.

'Met betrekking tot de strafrechtspleging heeft het OM een op de wet gebaseerde, centrale coordine-
rende taak, De strafrechtspleging neemt een aanvang met het oprnaken van proces-verbaal van een
vermoedelijk gepleegd strafbaar feit en de inzending ter parkeue daarvan, en eindigt met de tenuit-
voerlegging van de opgelegde sanctie. Daaraan vooraf gaat echter een fase, het voorterrein van de
strafrechtspleging, waarop de officier van justitie ... beslissingen over de invoer in het strafrechtelijk
systeem moet nemen,.72

Het openbaar ministerie wil dus de hoeveelheid processen-verbaal die hem ter
kennis komt reguleren, opdat daadwerkelijke afdoening kan worden gerealiseerd
en het gros niet in de prullebak van het sepotbeleid terecht komt. Dit vereist

7J Strafrecht met Beleid, o.c., p. 53.
n Jaarverslag openbaar rninisterie 1985, bijlagen handelingen Tweede Karner 1986-1987, 19700

hoofdstuk VI nr. 3, bijlage X, p. 60 en 61.
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kennis over hetgeen op het 'criminele voorterrein' geschiedt. 73 Aan de hand van
onder andere gegevens over de kJeine criminaliteit en de te verwachten ontwik-
keling daarvan, kan een adequaat strafreehtelijk beleid worden ontwikkeld."
Ook op het terrein van de zware criminaliteit acht het openbaar ministerie zich
onwetend. Er bestaat te weinig inzicht over de activiteiten die door de verschil-
lende politiediensten op dit terrein worden verricht. Hierdoor is het a.M. niet in
staat opsporingsprioriteiten vast te stell en en te bepalen welke onderzoeken
moeten worden gestart en welke niet. Daarom wil het a.M. nader worden
betrokken bij de vormgeving van politiele informatiesystemen en dat de daarin
opgenomen informatie (die met name betrekking zal hebben op personen) voor
zijn functionarissen optimaal toegankelijk is."
Over andere activiteiten die in het strafreehtelijk systeem plaatsvinden bestaat
tevens de behoefte om beter te worden geinformeerd. Hier kan worden gedacht
aan informatie over de wijze van afdoening door het openbaar ministerie en de
reehter, de afhandelingsduur van zaken en de tenuitvoerlegging van de opgelegde
sanctie. Het gaat er dus om dat gegevens over elke strafzaak worden verzameld
vanaf de opsporing tot en met de executie.I" AIleen als de beheersaspeeten van
het strafreehtelijk apparaat goed in kaart zijn gebracht, kan een consistent en
systematisch beleid worden gevoerd. Bovendien is zonder informatie een toetsing
van het gevoerde beleid niet mogelijk."
De behoefte is, zoals reeds gezegd, logisch verkJaarbaar. Hij vloeit reehtstreeks
uit de beleidvoering voort.
Het openbaar ministerie wenst informatie over de activiteiten van de politie, het
bestuur (voor rover het zich op het strafreehtelijk terrein begeeft, bv. in het
kader van de preventie), de reehterlijke macht, het gevangeniswezen en tenslotte
de van strafbare feiten verdachte en eventueel veroordeelde burgers, om zijn
centrale coordinerende taak te kunnen vervullen." Voor de toekomst valt te ver-
wachten dat de behoefte aan informatie toe zal nemen en betrekking zal hebben
op meerdere onderwerpen.

2.6.3 Het openbaar minlsterie en de wetgever

Tenslotte wil ik een laatste voorbeeld geven waarmee het uitdijende karakter, dat
eigen is aan beleidvoering, kan worden geTIlustreerd. In bet beleidsplan 'Straf-
reeht met Beleid', wordt de vraag gesteld welke juridiscbe mogelijkbeden er zijn

13 Jaarverslag openbaar ministerie 1985, o.c., p. 61.
70 Jaarverslag openbaar ministerie 1985, o.c., p. 61.
7j Jaarverslag openbaar ministerie 1985, O.C., p. 62.
76 Jaarverslag openbaar ministerie 1985, o.c., p. 63.
77 Jaarverslag openbaar ministerie 1985, o.c., p. 66.
7. M.M. Kommer - Criminaliteitsbeleid: de statistiek of de moraal, DD 1987, p. 145.
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om de criminaliteit te beheersen. Er wordt op gewezen dat niet aIleen strafrechte-
lijke, maar ook administratiefrechtelijke en civielrechtelijke wetgeving daaraan
een bijdrage zou kunnen leveren."
Dit betekent dat ook de activiteiten van de wetgever rechtstreeks van invloed zijn
op het te voeren strafrechtelijk beleid. Immers, hoe meer strafbepalingen, hoe
omvangrijker het takenpakket van het O.M. Daarom vraagt deze organisatie om
meer betrokken te worden bij de totstandkoming van wetgeving, zodat reeds in
een zeer vroeg stadium naar alternatieven voor toepassing van bet strafrecbt kan
worden gezocht indien blijkt dat hand having daarvan op grote problemen zal
stuiten.
Concreet wordt de volgende aanbeveling gedaan:

'Een vertegenwoordiging uit het openbaar ministerie dient de wetgeving in adviserende zin te
begeleiden om er voor te zorgen dat het drie-stappen beleid'"

Het zal geen verbazing wekken als de activiteiten die het openbaar ministerie ten
aanzien van de wetgeving ontwikkelt zodanig verstrengeld raken met die van het
Ministerie van Justitie, dat deze niet meer uit elkaar zijn te rafelen,
Toen in 1970 in het eerste jaarverslag van het openbaar ministerie de eerste
schuchtere schreden op het terrein van de beleidvoering werden gezet, bad men
een dergelijke uitbreiding van het takenpakket niet voorzien. Alles wijst er echter
op dat het openbaar ministerie de spin in het web van de strafrecbtspleging is
geworden.

2.7 Afronding

In 2.2 is een beknopte uiteenzetting gegeven over het voeren van beleid. Aan de
hand van deze beschrijving heb ik getracht uiteen te zetten dat het openbaar
ministerie zich heeft ontwikkeld tot het centrale orgaan van de strafrechtspleging.
Een van de gevolgen van dit proces is dat het O.M. is uitgegroeid tot een andere
organisatie dan voorheen. Vroeger was het openbaar ministerie wei georgani-
seerd, maar vormde het geen organisatie." Oit beeft tot gevolg dat de verbou-
dingen tussen de verschillende actoren in het strafrechtelijke systeem niet hetzelf-
de zijn gebleven. Het openbaar ministerie staat nu veel sterker als organisatie
tegenover bv. de verdachte en naast de rechterlijke macht dan voorheen het geval

79 Strafrecht met Beleid, o.c., p. 21.
m Volgens het beleidsplan kornt het 'instrument' wetgeving via een drie-stappen beleid tot stand. In

de eerste rase wordt bekeken of het noodzakelijk is om tot strafrechtelijke handhaving over te
gaan. Indien hierop een bevestigend antwoord wordt gegeven, dan moet worden nagegaan in
welke mate en met hoeveel capaciteit handhaving dient plaats te vinden. In de derde fase worden
de gemaakte keuzes uitgewerkt.
Strafrecht met Beleid, o.c., p. 22.

II A.A.G. Peters - Strafrecht en beleid: de constitutionele dimensie in: Scherp toezicht; van
boeventucht tot samenleving en criminaliteit onder red. van C. Fijnaut en 1. Spierenburg, Zwolle
1990, p. 219.
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was.
Het individuele handelen van de officier van justitie wordt nu Diet aileen bepaald
door de concrete situatie waarin hij verkeert, maar ook door bv. de richtlijnen ten
aanzien van opsporing en vervolging zoals die door de leiding van het openbaar
ministerie zijn opgesteld. In zijn handel en dient het strafrechtelijk beleid tot
uitdrukking te komen. Deze andere positie leidt ertoe dat er een herwaardering
dient te komen van de plaats die het a.M. in het strafrechtelijk systeem inneemt.
Met name het niveau van rechtsbeschenning moet aan deze verandering worden
aangepast. Nu het a.M. anno 1992 niet meer hetzelfde orgaan is als het a.M.
anno 1926, is het aannemelijk dat het zorgvuldig afgewogen stelsel van checks
and balances dat is neergelegd in het Wetboek van Strafvordering Diet meer
voldoet. Er dient naar een nieuw en ander evenwicht te worden gezocht.

Het voeren van strafrechtelijk beleid is m.i. noodzakelijk. De samenleving is zo
complex geworden, dat het niet mogelijk is om op een andere wijze de straf-
rechtspleging ter hand te nemen." Er is voor het voeren van een gecoordineerd
beleid geen alternatief." Dit betekent echter Diet dat de nadelen die hieraan
kJeven voor lief moeten worden genomen.

2. 7.1 Overbelast beleid

Het is mogelijk dat het voeren van beleid Diet die resultaten oplevert die men had
verwacht. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is overbelasting.
Er is een aantal reacties mogelijk op falend beleid. Een daarvan is dat het beleid
wordt veranderd of zelfs afgeschaft. Zover komt het echter meestal Diet. In het
algemeen wijdt men het falen van beleid aan een aantal exteme factoren. Het gaat
dan om elementen die op dat moment nog Diet in het beleid zijn opgenomen. Het
is daarom noodzakelijk om dat in de toekomst wei te doen. In het nieuwe beleid
worden deze factoren alsnog meegenomen. Als de doelstellingen vervolgens
opnieuw niet worden gehaald, dan treedt dit mechanisme opnieuw in werking.
Van Doom ornschrijft dit proces als voigt:

'Het lijkt er eerder op ... dat de groei van de beleidbernoeienis vergezeld gaat van een proportioneei
toenemend kiagen over 'onbeheersbaarheid', 'onbestuurbaarheid' en 'onregeerbaarheid' op aJlerlei
gebied ... Men kan de problemen niet aan: er zijn te weinig middelen en mensen, er is te weinig
deskundigheid en infonnatie, men is gedwongen te improviseren, men moet zaken laten liggen, en

vooral: men krijgt door dit alles geen voldoende greep op de problematiekB4

Falend beleid leidt niet tot afschaffing, maar paradoxaal genoeg, tot uitbreiding

12 Zie voor een beknopt overzicht van de problemen die zich momenteel voordoen: GJ.M. Corstens
. De 'creeping crisis' van de strafrechtspleging, DD 1990, p. 289-294.

Il Ook in de politick bestaat hierover een bepaalde mate van consensus. Zie H. Singer-Dekker - De
politiek over de criminaliteit, DD 1990, p. 295-307.

.. J .A.A. van Doom - Overvraging van beleid; over oorzaken en gevolgen van groeiende bestuurlij-
ke onrnacht , Beleid en Maatschappij 1980, p. 39.
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daarvan. Het openbaar ministerie wordt geconfronteerd met zowel een kwantita-
tieve als een kwalitatieve overbelasting. Het grote aantal gepleegde strafbare
feiten is een kwantitatief gegeven. Zo maakt bv. massale fietsendiefstal een
adequaat opsporings- en vervolgingsbeleid onmogelijk. Hetzelfde geldt voor zwart
rijden in het openbaar vervoer. Van kwalitatieve overbelasting is sprake als de
complexiteit van het probleem bet vermogen van bet beleid te boven gaat. Hier
kan gedacht worden aan de fraudeproblematiek. Een grote fraudezaak, zoals bv.
de ABP-affaire, legt een onevenredig groot beslag op de capaciteit van het O.M.,
zodat andere zaken niet aan de orde kunnen komen.
Volgens van Doom zijn vier reacties mogelijk op overbelasting. In de eerste
plaats is het mogelijk om het beleid af te wentelen op andere organisaties of deze
daar bij te betrekken.

'Op een hoger niveau, waar de instanties langs elkaar heen werken, zijn coordinatie en integratie de
toverfonnules. Daaraan institutioneel vonn geven betekent zoveel als een proces van beleidsinvolutie:
voortschrijdende complicering zonder werkelijke oplossingen185

Het zijn precies deze begrippen, coordinatie en integratie, die veelvuldig in de
jaarverslagen van het openbaar ministerie en de beleidsplannen zijn opgeno-
men." De voortdurende uitbreiding van het strafrechtelijk beleid over meerdere
factoren en actoren is een reactie op de continue overbelasting daarvan. Hier kan
bet uitdijingsmechanisme mede door worden verklaard."

'.1 LA.A. van Doom, o.c., p. 45.
Zie ook B. Peper - Vonning van welzijnsbeleid, diss. Rotterdam, Meppel 1972, p. 220.

.. Zie de jaarverslagen van het openbaar ministerie.
r7 Ais overige reacties die plaats vinden, maar die voor dit boek minder relevant zijn, kuonen

worden genoemd: opportunisme, bureaucratisering en politisering.
Opportunisme wordt als voigt omschreven: 'Opportunisme zal echter vooral worden afgedwongen
door het naast elkaar laten bestaan van meerdere waarden en doeleinden. De voorrang die dan
wordt gegeven aan een van deze, wordt bepaald door de actuele omstandigheden. Naannate het
aantal denkbare en realiseerbare waarden in aantal toeneemt, wordt het noodzakelijker, zoals Luh-
mann zegt: 'sich an laufenden wechselnden Priferenzen zu orientieren.' Wordt een dergelijke wis-
seling tot principe dan va It van beleidsopportunisme te spreken.'
J.A.A. van Doorn, o.c., p. 46.
Dit opportunisme, een begrip dat in dit kader neutraal moet worden opgevat, presenteert zich in
het beleid van her openbaar ministerie in de voortdurende wisseling van vonnen van criminaliteit
die in het middelpunt van de belangstelling staan. Beurtelings worden de k1eine criminaliteit,
(zoals vandalisme en winkeldiefstal), alcoholgebruik in het verkeer, fraude- of milieudelicten tot
speerpunt van het beleid verklaard. Dit opportunisme, dat in het dagelijks spraakgebruik een
negatieve klank heeft, is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er een voldoende niveau van
repressie over de gehele linie blijft gehandhaafd, Het ontmoet in de praktijk dan ook weinig
weerstand.
Een derde reactie is bureaucratisering. Via administratieve oplossingen probeert men beleid te
ontlasten. 'Men krijgt toegang via een registratienummer - rekeningnummer, kohiernummer,
abonnenummer, postcode -, men wordt in administratieve categorieen ingedeeld, aan genummerde
lokeuen te woord gestaan en per computer verwerkt'
J .A.A. van Doorn, o.c., p. 46.
In het strafrechtelijk terrein vindt men dit terug in pogingen tot automatisering. dossiervonning,
parketnummers enz.
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Het zal duidelijk zijn dat als de reactie op falend beleid is, de continuering en
uitbreiding van datzelfde beleid, daar grote gevaren aan kleven. Een daarvan is
dat het zieht op de realiteit wordt vertroebeld. Signalen uit de samenleving die
erop wijzen dat het beleid tot bestrijding van de eriminaliteit met datgene oplevert
wat het had moeten opleveren, kunnen worden genegeerd. Het gegeven dat de
werkelijkheid wordt beoordeeld door het centrale subject, de beleidvoerder,
versterkt dit proces. Fijnaut wijst op de overeenkomsten tussen 'planjustitie' en
'planeconomie' :

'orndat er sprake is van een zelfde gedachtengang, te weten het centraal leiden van produktieprocessen
en wei i.c. de criminalileitsbestrijding. Een van de meest beruchte aspecten van de planeconomie is
het feit dat alle doelstellingen op papier werden bereikt, maar dat in de praktijk bleek dat daar op
geen enkele wijze aan was voldaan'."

Tevens bestaat het gevaar dat onbedoelde effecten met in de evaluatie worden
betrokken.

'Lang heeft bij regelgeving, bekostiging en andere vormen van staatsbemoeienis aandacht ontbroken
voor bepaalde categorieen van effecten die de aeties van publiekrechtelijke organen te weeg brach-
ten,.89

Deze onbedoelde effecten kunnen juist de signalen bevatten die aangeven dat het
beleid Diet werkt. Maar hiermee is de kous Diet af. Vanaf het moment dat de
neveneffecten weI zijn vastgesteld rijst de vraag hoe daar op te reageren. Aange-
zien bij- of neveneffecten vooral onstaan als er sprake is van overbelasting, is de
feitelijke eonsequentie daarvan een versterkt streven naar integratie en coord ina-
tie, met als resultaat dat er sprake is van beleidsaccumulatie." Daarmee is de
cirkel rond.

Een tweede facet van bureaucratisering is de tendens om regelingen voortdurend te verfijnen om
op deze wijze tegemoet te komen 'aan de oneindige gevarieerdheid van de menselijke problema-
tiek.' LA.A. van Doom, o.c., p. 47. Dit mechanisme is te traceren in de continue uitbreiding en
aanpassing van bv. de transactierichtlijnen.
De vierde reactie die van Doom onderscheidt is politisering. Zie 1.A.A. van Doom, o.c., p. 47.
Het beleid wordt dan ontlast door te verwijzen naar algemene doeleinden en waarden. De meest
simpele vorm is het vragen om vertrouwen door de beleidvoerder. Dit gebeurt in het algemeen in
crisissituaties. Deze reactie heeft tot nu toe, voor zover mijn kennis reikt, niet plaatsgevonden.

II C. Fijnaut - lustitie geketend en ontketend: een commentaar op de beleidsplannen van de jaren
'90, DD 1990, p. 911.

.. R.J. in 't Veld - Verandering en bestuur - een pleidooi voor een bescheiden bestuurslrunde,
afscheidscollege Nijmegen 1982, p. 12.

90 R.I. in 't Veld, o.c., p. 13.

Zie hieromtrent ook: A.C. in 't Hart - Criminal law policy in the Netherlands in: Criminal law in
action, o.c., en H.R. van Gunsteren - Planning in de verzorgingsstaat. Van chaotisch naar syste-
matisch falen. in: Planning, besturing en organisatie van planning; processen van kennisvorming,
wilsvonning, en machtsvorming in relatie tot planning, besturing en politiek onder red. van
1.K.M. Gevers en R.1. in 't Veld, Deventer 1980, p. 15-32.
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2.7.2 Yooronderstellingen

Tenslotte wil ik wijzen op een aantal vooronderstellingen die aan beleidvoering
ten grondslag liggen en zelden aan de oppervlakte komen. Ze zijn ecbter van
groot belang, omdat daardoor de grenzen van bet voeren van (strafrecbtelijk)
beleid in beeld komen.
1. De bebeersing van de werkelijkheid.

Er wordt verondersteld dat de (maatscbappelijke) realiteit zicb ricbt naar
theoretisch uitgedachte modellen. Achter de beleidstheorieen gaat bet (onbe-
wuste) idee schuil dat 'de werkelijkheid' vrijwel onmiddellijk vanuit de theorie
met behulp van een 'methode' kan worden beinvloed. De impliciete veronder-
stelling is dat uit ordening en systematisering 'Iogiscberwijze' orde en systeem
'in de werkelijkheid voortvloeit'. 91

Het wordt ondertussen duidelijk dat deze vooronderstelling niet altijd opgaat.
De samenleving is veel minder stuurbaar dan aanvankelijk werd verondersteld.
Wellicht passen bier de woorden die Bismarck in 1864 uitsprak over de
politiek: 'Dat leer je in dit vak pas goed, dat men zo slim kan zijn als de
slimsten ter wereld, en toch altijd de volgende minuut ingaat als een kind in
het donker', 92

2. Een instrumentalistische kijk op kennis.
'Met het idee dat de werkelijkheid met behulp van een denkactiviteit beheers-
baar is en met het denken vanuit een centraal subject hangt samen een instru-
mentalistische kijk op (sociaal-wetenschappelijke) kennis"." Als deze vooron-
derstelling wordt geconcretiseerd op het strafrechtelijk beleid, dan leidt dat tot
de conclusie dat het recht, als bron van kennis, 'instrumenteel' wordt opgevat
en geinterpreteerd.~

3. Het denken vanuit een centraal subject.
In 2.2 is het praktische aspect van deze veronderstelling aan de orde gekomen,
te weten de aanwijzing van een orgaan dat centraal staat in de beleidvorming.
Hier gaat bet erom dat de wijze waarop deze actor de werkelijkheid ziet
beslissend is voor de vormgeving van bet beleid. Dat betekent in concreto dat
de wijze waarop bet openbaar ministerie de werkelijkheid interpreteert als de
realiteit geldt en de grondslag is van het strafrecbtelijk beleid. Andere visies
worden niet bij de beleidvoering betrokken.

" P.L. Hupe, o.c., p. 282.
92 NRC Handelsblad 23·2-1991.
9' P.L. Hupe, o.c., p. 287.
.. Instrumentalisme wordt door Foque en 'I Hart als voIgt gedefinieerd: 'onder instrumentalisme

wordt die visie verstaan waarin het strafrecht uitsluitend wordt opgevat als een specifiek dwang-
mid del om een bepaald maatschappelijk doel te bereiken: een doel dat, extern aan het strafrecht,
politiek bepaald word! en in een omvattender beleid word! uitgewerkt.' .
Zie R. Foque en A.C. 'I Hart - Strafrecht en beleid: de instrumentaliteit van rechtsbe~hemung
in: Scherp toezicht; van 'Boeventucht' tot 'Samenieving en Criminaliteit', onder redactie van C.
Fijnaut en P. Spierenburg, Zwolle 1989, p. 194. ., . ..
Deze definitie is ruimer dan de door mij gebruikte variant. Uit een instrumentalistische lc.iJlc op
kennis vloeit niet autornatisch voort dat het strafrecht een specifiek dwangmiddel is om een
bepaald doel te bereiken. Het betekent alleen dat de begrippen doelmatigheid en efficientie aan
belang hebben gewonnen.
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Ook hier is het nadeel duidelijk. Een foutieve perceptie van de beleidsmakers
kan uiteindelijk grote consequenties hebben, omdat het beleid daarop is
afgesteld.

De begrippen doelmatigheid en efficientie spelen een belangrijke rol bij het
beoordelen van strafrechtelijke ontwikkelingen en dienen als uitgangspunt voor
nieuwe wetgeving, zoals by. de stroomlijning van procedures of het stratbaar-
stell en van voorbereidingshandelingen." 't Hart en Foque trekken hieruit de
conclusie dat het evenwicht tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming in
gevaar komt. Zij erkennen dat rationalisering van maatschappelijke processen
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de samenleving, maar geven tegelij-
kertijd aan dat deze ook een bedreiging voor de burger kan vormen.

'Anderzijds dreigt deze behoefte aan rationalisering zich uit te breiden tot een puur beheersingsden-
ken, dat niet aileen maatschappelijke processen maar vooral de individuele persoon zelf tot object
dreigt te maken. Eigenlijk is dat ook de basisproblematiek van het huidige strafrechtelijke beleidsden-
ken: het emancipatoire en beschermingsperspectief - men zou ook kunnen zeggen: de aan het straf-
recht inherente waarden - dreigen te worden uitgehold, geerodeerd te worden; de spanningsverhou-
ding dreigt te worden opgeheven. Dan ontstaat een puur beheersingsdenken, een instrumentalistisch
strafrechtelijk denkpatroon dat niet meer in een spanningsverhouding staat tot het emancipatoire,
beschermende dat aan het recht zelf inherent is'. 96

Het gevaar dat door deze auteurs wordt gesignaleerd, te weten dat het denken in
termen van beleid met zich mee kan brengen dat obstakels uit de weg moeten
worden geruimd, zoals bepalingen die de bescherming van de verdachte op het
oog hebben, is m.i. reeel." Toch moet de suggestie die in de stelling van 't
Hart en Foque is opgesloten, te weten dat het benadrukken van efficientie leidt
tot het wegdrukken van rechtsbeschermings- of machtskritische facetten worden
genuanceerd. De tegenstelling die wordt geconstateerd is niet zo groot dat ze
aileen in een polaire structuur kan worden geplaatst en begrepen. Het streven
naar effectiviteit kan in concreto bv. leiden tot een grotere mate van rechts-
bescherming. Daarom wordt door Peters een onderscheid gemaakt tussen de
effectiviteit van het strafrecht als 'instrument' van tnisdaadbestrijding en instru-
mentalisme.

'Mijn stelling is dat dit instrumentalisme in duidelijke oppositie staat tot de beginselen van faire recht-
spleging die wij in onze samenleving behoren in acht te nemeo. Daar staat tegenover dat due process
of law helemaal niet in de weg hoeft Ie staan aan meer effectieve vormen van maatschappelijke
controle en bescherming tegen misdaad,.98

9} R. Foque; A.C. 't Hart, o.c., p. 195.
.. R. Foque; A.C. 'I Hart, o.c., p. 203.
97 In een editorial in Delikt en Deliokwent geeft 'I Hart concreter de risico's aao die verbonden zijn

aan het voeren van strafrechtelijk beleid. Zie A.C. 'I Hart - Met hel oog op 1991, DD 1990, p.
97-102.

91 A.A.G. Peters, o.c., p. 216.
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Zonder verder in te gaan op de reehtstheoretische facetten die betrekking hebben
op de begrippen instrumentaliteit en reehtsbescherming kan nu een aantal conclu-
sies worden getrokken die van belang zijn voor deze studie.
In de eerste plaats vloeit uit een instrumentalistische kijk op kennis, een vooron-
derstelling die ten grondslag ligt aan het beleidsdenken, een visie op de strafreeh-
telijke rechtstoepassing voort waarin de begrippen doelmatigheid en efficientie
centraal staan. Dit levert het gevaar op dat, als reehtsbescherming en effeetiviteit
als een tegenstelling wordt opgevat, de bepalingen die vormen van reehtsbescher-
ming bevatten als hinderlijk worden ervaren en uit de weg moeten worden
geruimd. Deze worden aileen dan gehandhaafd als ze de beleidsmakers Diet echt
voor de voeten lopen'."
Deze bedenkingen van 't Hart en Foque kunnen Diet zonder meer in de wind
worden geslagen, maar ze bieden geen richtsnoer voor toekomstig handelen. Ze
schilderen aileen het perspeetief dat onstaat als het instrumentalisme als stroming
de overhand krijgt. Daarom is het noodzakelijk de tegenstelling reehtsbescher-
ming-effeetiviteit te verlaten. Deze kunnen elkaar juist versterken en samen gaan
als ze op elkaar worden aangepast.
De huidige reehtsbescherming is gericht op een structuur waarin de verdachte, de
officier van justitie en de reehter ieder als individu functioneren. De positie van
de officier van justitie is eehter gewijzigd. In plaats van een individu is hij
onderdeel, spreekbuis, van een orgaoisatie geworden. Dit beeft voor het functio-
neren van de reehtsbescherming twee consequenties. Enerzijds wordt deze als
teveel ervaren, anderzijds schiet het voor de verdachte tekort. Dit valt samen met
kritiek die op het strafreeht in het algemeen wordt uitgeoefend.

,A1s wij luisteren naar de kritiek, lijkt het er sterk op dat wij te maken hebben met tweeerlei falen van
het strafrecht: in zijn functie van controle en bescherming tegen misdaad, en in zijn functie van
rechtsbeschenning tegen de overheid. In beide opzichten lijkt het strafrecht in toenemende mate
problematisch te zijn geworden. Het is niet erg effectief als instrument van misdaadbestrijding en in
pogingen om het effectiever te maken wordt veel van zijn 'rechtskwaliteit' opgeofferd of ver-
zwakt'.IOO

Ais voorbeeld kunnen de ontwikkelingen rondom het gereehtelijk vooronderzoek
dienen.'?' Het ova yond oorspronkelijk plaats in bet hierboven geschetste ka-
der. Het speelde zich in hoofdzaak tussen drie individuen af. De reehtsbescher-
ming van de verdachte was op deze driehoeksverhouding afgestemd en functio-
neerde naar behoren. Met de verandering van de positie van de officier van
justitie, veranderde tevens deze situatie. De reehtsbescherming hinderde bet a.M.
in zijn beleidvoering en er werden teehnieken ter omzeiling onrwikkeld.l'" Hier

.. R. Foque; A.C. 't Hart, o.c., p. 199.
100 A.A.G. Peters, o.c., p. 211.
101 Zie hieromtrent uitgebreid: A.E. Harteveld - De rechter-commissaris in strafzaken; enkele

orienterende beschouwingen, diss. Groningen, Amhem 1990.
102 Harteveld formuleert het als voigt:

'In een situatie van overbelasting van de organen die bij de strafrechtspleging zijn betroklcen leidt
dat tot de drang om de omslag die de regeling van bet gerechtelijk vooronderzoek meebrengt uit
te schakelen.
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kan worden gedacht aan het feit dat een aantal activiteiten die tijdens het GVO
zouden kunnen worden verricht daarbuiten plaatsvinden, zoals by. de parallelle
opsporing, of het toedelen van bevoegdheden aan opsporingsambtenaren in
bijzondere wetgeving zodat de rechter-commissaris niet hoeft te worden inge-
schakeld.'?'
Ten aanzien van deze methoden schiet de huidige rechtsbescherming echter
tekort, omdat ze niet op deze, onder invloed van beleidsmatige motieven tot stand
gekomen, vormen van opsporing is afgestemd.
Ret is dus zaak om de bepalingen die de bescherming van de verdachte op het
oog hebben, zodanig aan te passen dat deze paradoxale situatie wordt opgeheven.
Er moet naar een nieuw evenwicht worden gezocht, waarbij ervan uit wordt
gegaan dat het openbaar rninisterie een beleidvoerende instantie is geworden.'?'
De rechtsbescherrning van de verdachte moet op dit orgaan worden toegepast,
zodat de bovengenoemde paradox kan worden opgeheven en effectiviteit en
rechtsbescherrning als een geheel worden gezien in plaats van als tegenstelling. In
de rechtspraktijk heeft deze ontwikkeling reeds vorm gekregen in de toepassing
van de beginselen van een goede procesorde. Deze beginselen, die in grote mate
overeenstemmen met, zo niet gelijk zijn aan de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur'?", verraden een benadering van het openbaar rninisterie als over-
heidsorgaan. Het toenemend belang van deze beginselen geeft aan dat zij 'beter'
werken dan de positiefrechtelijke normen uit het Wetboek van Strafvordering.
Een tweede voorbeeld is de Wet adrninistratiefrechtelijke handhaving van ver-
keersvoorschriften waarin een efficiente afdoening gepaard gaat met een adequate
vorm van rechtsbescherming.

A.E. Harteveld, o.c., p. 109.
'0) De commissie Moons heeft inmiddels een rapport uitgebracht waarin voorstellen tot wijziging van

het gerechtelijk vooronderzoek worden gedaan, getiteld 'Herziening van het gerechtelijk vooron-
derzoek", Arnhem 1990. In het juninummer van Delikt en Delinkwent 1991 wordt door verschil-
lende auteurs kritiek op deze voorstellen geleverd .

•0< D.H. de long - Naar een nieuw evenwicht, DD 1988, p. 393-396 .
•05 Zie over dit onderwerp C.P.M. Cleiren - Beginselen van een behoorlijke procesorde, diss.

Leiden, Arnhem 1989.
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Hoofdstuk 3

De positie van het openbaar ministerie

3.1 Inleiding

Reehterlijke macht of niet? Openbaar bestuur of niet? Anno 1992 is nog altijd niet
duidelijk welke plaats het openbaar ministerie in de strafreehtspleging inneemt.
Verschillende visies strijden om het eigen gelijk.'
De laatste jaren mag de idee dat het openbaar ministerie deel uitmaakt van de
reehterlijke macht zich in een zekere populariteit verheugen. H. de Doelder wijdde
zijn inaugurele rede 'Het a.M. in positie' aan dit thema. Daartegenover staan degenen
die vasthouden aan de plaatsing van het a.M. binnen het openbaar bestuur.? De
reehterlijke positie wordt niet ontkend, maar er worden geen consequenties aan
verbonden. Sommigen van hen beschouwen het a.M. als een zuiver bestuursorgaan.?
Bij de toepassing van de transactie komt de hybride positie van het openbaar ministerie
duidelijknaar voren. De voorwaarde die wordt gesteld bij het aangaan van de transactie
kan als een sanctie worden opgevat. Bij het bepalen van die voorwaarde oefent de
officier van justitie een bevoegdheid uit die normaliter aan de reehter toebehoort.
Regelmatig is er door verschillende auteurs op gewezen ('S Jacob, de Doelder), dat
juist het feit dat de officier van justitie lid is van de rechterlijke macht de (noodzakelijke)
reehtvaardiging is van deze bevoegdheid."

Zie voor een beknopt overzicht: W. Sorgdrager - De relatie OM -minister, Trema 1989, p. 68-75.
Zie bv. P. Mostert - Vereisende functiesvanhetOpenbaarMinisterie nieuwewettelijke voorzieningen?,
Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging 1968.
G.J.M. Corstens- De verhouding rechter- openbaarministerie, een latrelatie in het strafrecht, inaugurele
rede Nijmegen, Arnhem 1983.
Ch. J. Enschede - De constitutionele positie van de rechterlijke macht, in het bijzonder het openbaar
ministerie, Trema 1980, p. 83-90.
T. Hoogenboom - De macht van het openbaar ministerie en de grenzen van het bestuursrecht in: De
macht van het a.M., Nijmegen 1983, p. 110-117.
J. Borman - Openbaar ministerie en beginselen van behoorlijk bestuur, Trema 1981, p. 103-112.
P.G. Wiewel - De beslissing tot vervolging is bestuur, DO 1991, p. 10-14.
H .Th.J. F. van Maarseveen - Ministeriele verantwoordelijkheid en openbaar ministerie na 1976, NJB
1977, p. 209-215.
H.G. Lubberdink - De betekenis van de rninisteriele verantwoordelijkheid voor de organisatie van
het openbaar bestuur, diss. Groningen, Deventer 1982.
P. 's Jacob - Geschiedenis, theorie en practijk van artikel 74 Wetboek van strafrecht, diss. Leiden,
's Gravenhage 1936.
H. de Doelder - Het OM in positie, inaugurele rede Rotterdam, Amhem 1988.
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In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat het openbaar ministerie het centrale
beleidvoerende orgaan van de strafreehtspleging is geworden. De transactie is voor
het O. M. een belangrijk instrument om dit beleid uit te voeren. Juisthet bestuurskarak-
ter van het openbaar ministerie verklaart deze toepassing.
Deze situatie roept een aantal vragen op. Een daarvan is welke consequenties het
handelen van het openbaar ministerie met zich meebrengt en op welke wijze deze
moeten worden beoordeeld. Indien de rechterlijke component overheerst ligt het voor
de hand om te toetsen aan voor de reehter in de wet vastgelegde normen. Hier kan
worden gedacht aan de analoge toepassing van het vragenschema van de artt. 348
en 350 Sv en de motiveringsvoorschriften van de artt. 358 en 359 Sv. 5 Als het bestuur-
lijke karakter overheerst dan komt toepassing van de aIgemene beginselen van behoorlijk
bestuur of de strafrechtelijke pendant daarvan, de beginselen van een goode procesorde,
in het vizier.

Voorafgaand aan de bespreking van art. 5 RO is het van belang er op te wijzen dat
binnen het openbaar ministerie grote waarde wordt gehecht aan de rechterlijke attitude.
Elke officier van justitie is daardoor in staat om zich aan de in beginsel hierarchische
verhoudingen te onttrekken, en die activiteiten te verrichten die hij van groot belang
acht. Ik wil benadrukken dat deze houding positieve gevolgen kan hebben. Met name
in de fraudebestrijding is deze rolopvattingvan de officier vanjustitie van groot belang
geweest.
Fraude had in de jaren zestig niet de thans bekende omvang. Het werd ook Diet als
een belangrijke vorm van criminaliteit herkend. Bij het definieren van dit maat-
schappelijk gedrag als criminaliteit speelde de officier vanjustitie een belangrijke rol.
Zijn taak brengt met zich mee dat bepaalde feiten tot strafbare feiten worden 'ge-
transformeerd"."
De fraudebestrijding werd volgens de criminologen Brants en Brants in de zeventiger
jaren opgepakt door een groep vanjonge officieren die steunfraude (fraude met uitkerin-
gen) in hun takenpakket hadden. De officieren stuitten toen al snel op grotere vormen
van fraude, zoals de koppelbazenpraktijken.? De beroepshouding die de leden van
het openbaar ministerie innamen was vervolgens van groot belang. Zij wilden beslis-
singen nernen die de magistratelijke attitude tot uitdrukking brachten." Deze houding
hield in:

'beslissen ten aanzien van nonnatieve problemen op basis van onpartijdigheid en de rechtvaardigeafweging
van belangen, en met inachtneming van de immanente waarden van het rechr'." .
'De magistraat is uiteraard gebonden aan het recht, maar niet gecommitteerd aan bepaalde belangen. Hij

beslist zoveel mogelijk naar volle overtuiging, naar eer en geweten' .10

Zie H. de Doelder, o.c., p. 26.
H.G. van de Bunt - Officieren vanjustitie; verslag van een participerend observatieonderzoek, Zwolle
1985, p. 60.
C.H. Brants en K.L.K. Brants - De sociale constructie van fraude, Arnhem 1991, p. 162.
C.H. Brarns en K.L.K. Brants, o.c., p. 168.
C.H. Brants en K.L.K. Brants, o.c., p. 166.

10 H.G. van de Bunt 1985. O.c., p. 123.
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Het is met name het idee van de rechtsgelijkheid geweest die de aanzet heeft gegeven
tot het onderzoeken van fraude, gepleegd door anderen dan de steunfraudeurs. Het
optreden tegen de 'kleintjes' was aileen gerechtvaardigd indien de groten de dans niet
ontsprongen. II

Het is deze intern gehanteerde beroepshouding die in de literatuur over de positie
van het O.M. een rol is gaan spelen. In de volgende paragraaf wordt deze positie
besproken. Daarin zal stelling worden genomen tegen de idee dat de magistratelijke
positie doorslaggevend is. Ik wil echter benadrukken dat ik mij hierbij niet richt tegen
de positieve maatschappelijke en sociale effecten van de magistratelijke houding.'?
Het beschermen van de belangen van de verdachte is een groot goed, en als de officier
van justitie deze bescherming 'als ware hij rechter' wenst te realiseren, dan spreekt
voor zich dat daar niets op tegen is. Ook deze studie gaat uit van de wens om de re-
chtsbescherming van de verdachte op aanvaardbaar niveau te stabiliseren. Wat ter
discussie staat is de vraag op welke wijze dit dient te geschieden. In de volgende
paragrafen wil ik aantonen dat de positioneringvan het O.M. als bestuursorgaan betere
perspectieven biedt om de rechtsbescherming van de verdachte te realiseren.

3.2 Het openbaar ministerie: lid van de rechterlijke macht en/of bestuursor-
gaan?

Vanaf het begin van de jaren tachtig duikt regelmatig in de strafrechtelijke literatuur
de opvatting op dat het openbaar ministerie een onderdeel is van het openbaar bestuur
en dat het handelen van de leden moet worden beoordeeld aan de hand van normen /
zoals die in het bestuursrecht worden gehanteerd.P
In 1983 schetst Corstens in zijn inaugurele rede een beeld van het openbaar ministerie
waarin een toenemende verwijdering van de zittende magistratuur centraal staat. Functio-
neerde het O.M. aanvankelijk als hulporgaan van de rechter, een periode waarin het
werkterrein van de rechter en de officier van justitie grotendeels samenvallen,
langzamerhand verwatert deze band als gevolg van de strafrechtelijke beleidvoering
die door het openbaar ministerie wordt ontwikkeld. Er is slechts nog sprake van een
lat-relatie.!"
Daartegenover staat een aantal gezaghebbende auteurs die de magistratelijke positie
van het openbaar ministerie benadrukken. Hiertoe horen onder andere H. de Doelder,
A.C. 't Hart, J. Remmelink en Th. W. van Veen." De eerstgenoemde auteur wil

" C.H. Brants en K.L.K. Brants, o.c., p. 167.
12 Zie bv. H. de Doelder - Transactie een onrechtmatige overheidsdaad?, NJB 1991, p. 481 en 482.
13 Zie onder andere T. Hoogenboom- De macht van het openbaarministerie en de grenzen van het bestuurs-

recht in: De macht van het O.M., Nijmegen 1983, p. 110-117.
J. Borman - Openbaar ministerie en beginselen van behoorlijk bestuur, Trema 1981, p. 103-112.

" G.J.M. Corstens- De verhoudingrechter-openbaarministerie, eenlatrelatie inhetstrafrecht, inaugurele
rede Nijmegen, Amhem 1983.

15 Zie: H. de Doelder - Het O.M. in positie, inaugurele rede Rotterdam, Arnhern 1988.
A.C. 't Hart· Om het O.M., inaugurele rede Tilburg, Amhem 1976.
1. Rernmelink - Het openbaar ministerie ter discussie, Verkeersrecht 1968, p. 169-174 en 193-197.
Th. W. van Veen - De vrijheid en zelfstandigheid van het openbaar ministerie in: Vrijheid en recht,
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in zijn oratie het openbaar ministerie opnieuw in positie plaatsen en pleit voor het
benadrukken van de rechterlijke positie, om aan instrumentele tendenzen eea tegenwicht
te bieden.16 Kern van zijn betoog is dat het O.M. tot taak heeft het verzorgen van
de rechtshandhaving. Deze taak brengt met zich mee dat niet aileen het belang van
de overheid door het openbaar ministerie moeten worden behartigd, maar 66k de
belangen van de verdachte. Indeafweging van deze belangen, een typische rechterlijke
activiteit, komt de magistratelijke houding tot uitdrukking."
De wet schept in deze controverse geen duidelijkheid. In art. 5 RO wordt de
bevelsbevoegdheid van de Minister van Justitie geregeld.

'De ambtenaren bij het openbaar ministerie zijn verplicht de bevelen na te kornen, welke in hun
ambtsbetrekking door de daartoe bevoegde macht vanwege de Koning, zullen worden gegeven'.

Indeze fonnulering komteen bepaalde hierarchische verhoudingtotuitdrukking, maar
tot hoover deze reikt is niet duidelijk. Ook kan niet uitsluitend op basis van deze wettekst
worden geconcludeerd dat het openbaar ministerie een bestuursorgaan is.
De rechterlijke positie van het O.M. wordt afgeleid uit art. 117 Gw. Hierin wordt
bepaald dat leden van de rechterlijke macht die met rechtspraak zijn belast voor het
leven worden benoemd. Uit deze bewoordingen wordt afgeleid dat er ook leden van
de rechterlijke macht zijn, die niet met rechtspraak zijn belast. Hiennee wordt op
de leden van het openbaar ministerie gedoeld. Ook in het taalgebruik is dit gegeven
ingeburgerd nu er een onderscheiding wordt gemaakt tussen de zittende en de staande
magistratuur.
De plaatsbepaling van het openbaar ministerie is nietslechts een academische discussie,
maar van groot belang voor de transactieproblematiek. Als het O.M. tot de rechterlijke
macht behoort is het eenvoudiger om te rechtvaardigen dat het kan overgaan tot het
bepalen van sancties. De officier van justitie oefent dan een bevoegdheid uit die des
rechters, en dus ook van hem is: het vaststellen van de straf. Als de officier vanjustitie
tot de uitvoerende rnacht behoort is het moeilijker om de toepassing van de transactie
te rechtvaardigen. Hij neemt dan immers plaats op de stoel van de rechter, een taak
die hem vanuit de TRIAS-optiek niet past. 18 Hetzelfde geldt voor de voorwaarden
waaraan moet zijn voldaan voordat een transactieaanbod kan worden gedaan. Het ligt
voor de hand dat strafvorderlijke regels die van toepassing zijn op de rechterlijke
procedure, zoals de artt. 348 en 350 Sv, analoog van toepassing zijn indien de officier
van justitie als rechter de transactievoorwaarde(n) vaststelt.
Als het bestuurlijk aspect overheerst dan zal eerder aansluiting worden gezocht bij
andere vonnen van administratieve sanctionering. Hier kan by. worden gedacht aan
de boete die in het fiscale recht wordt gehanteerd indien een navorderingsaanslag wordt
opgelegd. Ook de bevelsverhouding tussen de Minister van Justitie en het openbaar
ministerie wordt door het antwoord op deze vraag beslissend vorm gegeven.

opstellen aangeboden aan E.H. 's Jacob, Zwolle 1975, p. 319-335.
Zie ook: L.C.M. Meijers - Een bedreigd evenwicht. Opmerkingen over de positie van het Openbaar
Ministerie tussen bestuuren rechter, RM Themis 1987, p. 24-33.

16 H. de Doelder. o.c., p. 33.
17 H. de Doelder, o.c .; p. 13.
II Zie hieromtrent W.J. Witteveen - Evenwicht van machten, inaugurele rede Tilburg, Zwolle 1991.
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De opvatting dat het openbaar ministerie a1s eea bestuursorgaan moet worden beschouwd
verdient, zoals hieronder zal worden betoogd, de voorkeur.

3.2.1 Remmelinken de Doelder

Remmelink heeft in een tweetal artikelen uit 1968 op duidelijke wijze de rechterlijke
positie van het openbaar ministerie belicht." Hij doet dit ter correctie van het op
dat moment heersende beeld waarin het O.M. als een soort buitendienst van het
Ministerie van Justitie wordt voorgesteld. Om te voorkomen dat het openbaar ministerie
zijn onafhankelijkheid verliest, benadrukt Remmelink dat de Minister van Justitiehet
eigen gelaat van dit orgaan dient te respecteren. Zolang dat gebeurt, en dat is z.i.
het geval, zullen er geen moeilijkheden ontstaan. Remmelink accepteert daarmee de
op dat moment bestaande status quo." Pas daarna stelt hij zijdelings de vraag of
het O.M. wei behoort tot de uitvoerende macht. Dat gebeurt als het ware terloops.

,In dit verb and even een stoutmoedige vraag: Is het eigenlijk wei juist met een beroep op die afhankelijkheid
.,. van het O.M. te stellen, dat het behoort tot de uitvoerende macht, tot het "Bestuur" zoals gebruikelijk
is? ... Kan men het O.M .... niet nochtans primair zien als een stuk rechterlijke macht naast de eigenlijke
rechter?'21

Vervolgens geeft hij een aantal argumenten die zijn stelling ondersteunen. In de eerste
plaats wijst hij erop dat in Belgie en Duitsland, waar het O.M. een vergelijkbare positie
inneemt, het tot de rechterIij ke macht wordt gerekend. Vervolgens dat deze rubricering
meer in overeenstemming is met de wet. 22 (Bedoeld wordt art. 117 Gw), en dat een
beter zicht op de werkelijkheid wordtverkregen. Zo kan bv. worden verldaard waarom
de minister enige afstand houdt van het O.M.; hij respecteert daarmee de onafhanke-
lijkheid die bij de rechterIijke attitude behoort. Voorts kan aldus ook worden begrepen
waarom de wetgever het openbaar ministerie een aantal rechtsprekende bevoegdheden
heeft gegeven, zoals de keuze om al dan Diet te vervolgen, het recht om de inhoud
en omvang van de rechtsstrijd te bepalen en de transactie. Tenslotte wijst Remmelink
erop dat de rechterlijke attitude de hoofdtaak van het openbaar ministerie, het optreden
ter terechtzitting, beheerst. 'Hier spreekt hij - zij het Diet beslissend; hij vordert her-
recht'. De officier van justitie wordt geacht op de zitting de rechtsopvatting van de

gemeenschap te verwoorden.P
Hoewel moet worden toegegeven dat deze argumenten, gegeven de maatschappelijke
situatie van 1968, richting de magistratelijke opvatting zouden kunnen wijzen, zijn
zij Diet doorslaggevend.
Het feit dat het openbaar ministerie in het buitenland een soortgelijke positie bezit,

19 J. Remmelink - Het openbaar ministerie ter discussie, Verkeersrecht 1968, p. 169-174 en 193-197.
Vele van de in deze artikelen genoemdeargumentenzijn in een recent betoog herhaald. Zie J . Remmelink
- De officier van justitie, magistraat ofbestuursorgaan? Trema 1991, p. 167-179.

zo J. Remmelink 1974, o.c ., p. 171.
21 J. Remmelink 1974, o.c., p. 171 en 172.
22 J. Remmelink 1991, O.c., p. 167-169.
23 J. Remmelink 1974, O.c., p. 171-174. J. Remmelink 1991, O.c., p. 175-176.
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houdt niet in dat daarom het O.M. in Nederland dezelfde positie inneemt. Nu by.
in Duitsland het legaliteitsbeginsel wordt gehanteerd, alsmede een meer stringente
toepassing van het onmiddellijkheidsbeginsel, is de positie van de het Duitse O.M.
theoretisch gezien al zodanig afwijkend, dat vergelijking niet goed mogelijk is.
Het argument dat bet openbaar ministerie op grond van art. 117 Gw tot de magistratuur
behoort, kan worden genuanceerd. Belangrijk is dat voor de leden van bet openbaar
ministerie geen rechtsgevolgen zijn verbonden aan de rechterlijke positie." De enige
uitzondering daarop is dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad voor bet leven
is benoemd. De juridische betekenis van art. 117 Gw is daarom voor bet openbaar
ministerie beperkt. 25 Het laatste argument, bet op de zitting verwoorden van de rechts-
opvattingen van de gemeenscbap, wijst op een omschrijving van de taak van bet open-
baar ministerie bij de Hoge Raad.
Er kan dan ook een scbeiding worden gemaakt tussen de taken van de leden van bet
openbaar ministerie bij de feitelijkerecbter en bij de Hoge Raad. Hoezeer ook Remme-
link rich bewust is van deze verschillen, blijkt uit zijn artikel 'Plaats en taak van bet
Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad in strafzaken' in de Mulder-bundel, Hij noemt
de volgende punten."
- Het O.M. bij de Hoge Raad houdt zicb niet specifiek bezig met strafvervolging,

maar is adviseur van de Hoge Raad in met name civiele, straf- en fiscale zaken.
Het a.M. is geen procespartij, een functie die bet in feitelijke instanties weI bekleedt.

- Het O.M. bij de HR is geen vervolger c.q. vorderaar, maar een "neutrale
parajudiciele adviseur op bet gebied van de 'wetsuitlegging'".

- De belangrijkste taak van bet O.M. bij de HR is bet nemen van conclusies. In
een conc1usie wordt de rechtspositie van de verdacbte besproken, en aan de band
van een aantal overwegingen wordt een advies gedestilleerd voor bet boogste recht-
sprekende college. De conclusies kunnen als een soort wetenschappelijkeopstellen
worden beschouwd, waarbij de 'zaak' centraal staat. Deze wordt bebandeld door
het geldend recht toe te lichten aan de band van jurisprudentie en literatuur. De
conclusies hebben dan ook meer betekenis dan alleen voor partijen, ze beinvloeden
tevens het rechtsleven, door bv. materiaal aan te dragen voor het inslaan van nieuwe
wegen.

Met name het feit dat het a.M. bij de HR geen procespartij is en zijn werk ten behoeve
van de gehele rechtsgemeenschap verricht is m.i. doorslaggevend voor het feit dat
deze positie niet kan worden vergeleken met die van het a.M. bij de feitelijke instanties.
Dit komt ook tot uitdrukking in het feit dat de leden van bet openbaar ministerie bij

24 Vgl. F.A.M. Stroink: 'Inderdaad behoorthet OM krachtens de grondwet tot de rechterlijk:e macht,
maarwaaromheeft hetdaaromeen bijzondere plaats? ... Naarhet mij voorkomt,is nochde eed (gedoeld
wordt op het feit dat de leden van het O.M. bij de aanvaarding van hun ambt dezelfde eed afleggen
sis de leden van de zittende magistratuur, P.O.), noch het behoren tot de rechterlijke macht relevant
voor de positie van het OM.'
F.A.M. Stroink - Het leerstuk der deconcentratie, diss. Utrecht, 's Gravenhage, 1978, p. 158.

2> Zo ook: EJ. Daalder - Het Openbaar Ministerie; magistraat ofbestuursambtenaar?, Trema 1991, p.
88.

16 J. Remmelink- Plaatsentaak:vanhetOpenbaarMinisterie bij de HogeRaad in strafzaken, in: Beginselen,
Arnhem 1981, p. 291-308.
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de Hoge Raad voor het leven worden benoemd (zie art. 117 Gw) zodat de onaf-
hankelijkheid wordt benadrukt. Dit in tegenstelling tot de andere leden van het O. M.,
die dit privilege niet bezitten.
Een ander argument voor een interne' splitsing' van het O. M. is het feit dat de leiding
over het openbaar ministerie ten aanzien van de criminele justitie niet wordt uitgeoefend
door de P-G bij de Hoge Raad, maar door de procureurs-generaal van de vij f Gerechts-
hoven tezamen, met andere woorden door de hoogste ambtenaren van het O.M. bij
de feitelijke instanties. De P-G 's bij de Hoven zijn op dit terrein de hoogste autoriteiten
binnen het O.M. en slechts ondergeschikt aan de Minister van Justitie via art. 5
RO.27•211

Er kan dus een duidelijke scheiding worden gemaakt tussen de positie van het O.M.
bij de Hoge Raad en bij de feitelijke instanties. Dit betekent dat, als de leden van
het O.M. bij de Hoge Raad onderdeel uitmaken van de rechterlijke macht, daaruit
niet automatisch voortvloeit dat dit eveneens voor de overige leden van het openbaar
ministerie geldt.
Voor een behandeling van de overige argumenten die door Rernmelink worden
aangevoerd, verwijs ik naar het onderstaande. Daar zullen ze integraal aan de orde
komen.

In de optiek van de Doelder heeft het openbaar ministerie een dubbelrol.

'Zoals het laatste jaarverslag van het OM nog onderstreept, heeft het OM een dubbelrol, te weten een als
'uitvoerder van overheidsbeleid' en een als 'magistraat', die steeds een gepaste athankelijkheid in acht
moet nernen, een dubbelrol die haar theoretisch fundament vindt in de verbondenheid van het instrumentele
en het beschermende aspect van de rechtshandhaving,29

De Doelder sluit met deze slotzin aan bij de rechtstheoretische beschouwingen van
A.C. 't Hart. Centraal in deze theorievorming is de idee dat het begrip 'recht' twee
kenmerken bezit die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden, te weten het instrumentele
en het machtskritische perspectief. 30 In de rechterlijke taak van bet openbaar ministerie
komt dan het rechtsbeschennende aspect tot uitdrukking, in de taak van uitvoerder
van overheidsbeleid, de instrumentaliteit.
De strekking van het betoog van de Doelder is duidelijk. Het is niet de bedoeling
dat het openbaar ministerie uitgroeittoteen orgaan dat op riicksicbtsloze wijze gebruikt
maakt van zijn mogelijkheden om in bet dagelijks leven van burgers in te grijpen.
Terughoudendheid is vereist, ook al staat dat baaks op bet doel van de beleidvoering
'bestrijding van de criminaliteit', om de samenleving leefbaar te bouden. Opnieuw

27 Zie hieromtrenl de artt. 8 en 140 Sv, en art. 54 Regl I.
U Hier moet echter bij aangetekend worden dat, zodra het gaat om taken en bevoeghedendie niet onder

het begrip 'criminele justitie' vallen,ereenondergeschiktheidsrelatietot de P-G bij de Hoge Raad bestaat.
29 H. de Dodder, o.c., p. 9.
30 'Het rechtsbegrip beslaat ... een spanningsveld tussen instrumentele, doelrationele en beperkende,

machtskritische aspecten die de be ide kanten vormen van dezelfde medaille en die dan ook geen van
beide buiten de eigenlijke juridische dimensie van het strafrecht mogen worden gesloten.'
R. Foque en A.C. 't Hart - lnstrumentaliteit en rechtsbescherming, ArnhemlAntwerpen 1990, p. 15.
Zie ook: A.C. 't Hart - Artikel 25 WVW en het legaliteitsbeginsel, opgenomen in Strafrecht en beleid,
Essays, Leuven/Zwolle 1984, 2e druk, p. 199-208.
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in aansluiting op 't Hart die ervan uitgaat dat de instrumentele visie op het recht
momenteel dominant iS31, wil de Doelder een tegenwicht bieden aan de tendens om
de rechtsbescherming van de verdachte opzij te zetten ten behoeve van de criminali-
teitsbestrijding.P

'Zeker, er is vandaag de dag terecht aandacht voor het vraagstuk van de veel voorkornende criminaliteit.
Maar dat hoeft er niet toe te leiden dat diegenen die verdacht worden van winkeldiefstal, zondervoldoende
rechtsbeschenning 'in de gelegenheid worden gesteld' ter plekke strafvervolging te voorkomen door san
de politie een bepaald bed rag te voldoen' .33

Het openbaar mi.nisterie lean hieraan een bijdrage leveren door 'zich in zijn functioneren
te laten leiden door zijn rechterlijke attitude"."
Bij elke beslissing die het O.M. in het kader van de rechtshandhaving neemt, zowel
tijdens de opsporiog als tijdens de vervolging, dienen de in het geding zijnde iostrumen-
tele belangen voortdurend tegen de rechtsbeschermende belangen te worden afgewogen.
De rechterlijke taak van het O.M. steunt met name op het rekening houden met
laatstgenoemde belangen."
De bezwaren die tegen deze theorieen worden ingebracht richten zich niet tegen de
strekking van het betoog, maar tegen de argumenten die zijngebruikt. Daar zijn verder-
gaande consequenties aan verbonden dan op het eerste gezicht duidelijk is. Deze
consequenties ondergraven zel fs de strekking van het betoog, omdat het rechtsbescher-
mende aspect af en toe het onderspit moet delven.
Een belangrijk bezwaar tegen de situering van het openbaar ministerie als onderdeel
van de rechterlijke macht, is dat dit ingaat tegen de huidige maatschappelijke en
juridische ontwikkelingen waar het O.M. bij is betrokken."
De maatschappelij keontwikkelingen, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, hebben
ertoe geleid dat het openbaar ministerie is uitgegroeid tot het centrale (beleidvoerende)
orgaan van de strafrechtspleging. Het grote aantal strafbare feiten wordt door middel
van abstracte, niet op de persoon toegespitste criteria, uitgesplitst en op verschillende
wijzen afgedaan. De verandering en verruiming van de taakstelling van 'handhaving
der wetten' tot 'handbaving van het recbt' vormt de theoretiscbe rechtvaardiging voor
een beleidvoerend openbaar rninisterie. Het benadrukken van de rechterlijke positie
van bet o.M. staat haaks op deze ontwikkeling.lndien de rechterlijke attitude dominant
is, Jigt de nadruk juist op individuele afdoening van elke strafzaak afzonderlijk.
10 de opvatting van de Doelder dient de magistratelijke col van het openbaar rninisterie
een tegenwicbt te zijn voor de bestuurlijke positie van dit strafrecbtsorgaan aIs uitvoerder

" 'De strafrechtelijke rechtshandhaving is ingevoegd in de ideologie van de beheersbaarheid van de
maatschappij, eigen aan de verzorgingsstaat, en daannee in toenemende mate geplaatst in het centra-
listische en instrumentalistische perspectief van het met juridische middelen handhaven van een door
de overheid gewenste orde.'
R. Foque, A.C 'I Hart, o.c., p. 15.

II H. de Doelder, A.C. '1 Hart - De meerwaarde van het OM, Trema 1990, p. 250-252.
II H. de Doelder, O.C., p. 8.
:w H. de Doelder, o.c., p. 13.
" H. de Doelder, O.C., p. 13.
.. Oil betekent eveneens dat ik niet mel Rernmelink mee kan gaan daar waar hij stelt dat de rechterlijke

positie van het O.M. een beter zicht op de werkelijkheid biedt,
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van overheidsbeleid. Dit veronderstelt dat, indien bet O.M. als bestuursorgaan wordt
beschouwd, het een andere, meer op criminaliteitsbestrijding en minder op de
rechtsbescherming van de verdachte gerichte positie kan en mag innemen. Dit idee
wordt ook verwoord door Meijers:

'Wie, zoalsCorstens,het OM buitende rechterlijke macht wil zetten, Iciestvooreenambtelijkebestuursdienst
en daarmee noodzakelijkerwijze in overwegende mate door de centrale administratie beheerste behartiging
van de belangen van de rechtsstaat. Er zijn tekens van een door het OM toegelaten verschuiving in die
richting. Aan beleid zal het danniet ontbreken, maarwanneerhet OM als rechterlijk orgaanwegvalt ontbreekt
wei een eerste - en vaak enige - toetsing van het beleid aan het recht en verliest het OM veel van 'het O18at-
schappelijk gewicht dat het krachtens zijn positie tussen bestuur en rechter kan hebben' .37

Met andere woorden: bet openbaar ministerie als bestuursorgaan zal anders bandelen
dan als rechterlijk orgaan. Dit nu is een miskenning van de wijze waarop een
bestuursorgaan behoort te bandelen en de wijze waarop beleid tot uitvoering moet
worden gebracht. Met name Hirscb Ballin beeft erop gewezen dat de overbeid in al
zijn bandelingen de grondrechten van de burger, zoals die zijn neergelegd in bet
Europees Verdrag van de rechten van de mens en de Grondwet, dient te respecteren. J8

In zijn dissertatie 'Publiekrecbt en beleid' geeft hij aan dat beleidvoering gericbt moet
zijn op het verwezenlijken van het recht. Dit betekent dat niet alleen de doelmatigheids-
belangen van de overheid worden gerealiseerd, maar dat de belangen van de burger
in dat beleid eveneens tot uitdrukking moeten komen.

'Evenmin als de staatsdoeleinden, is de realisering van deze doeleinden in beleid iets naast de rechtstaak
van de staat, iets dat tot de rechtstaak slechts in een uitwendige doel-middel-relatie zou staan. Het beleid
is veeleer de dynamische concretisering van de staatsidee in activiteiten: zowel recht als macht is element
van het beleid ' .39

Deze formulering brengt hem tot de volgende conc1usie:

'Beleid is erop gericht, recht tot geldingte brengen. Rechtsvorming is de norm-zijde vanhet beleid. Daarom
zijn de beginselen van het recht ook beginselen van het beleid ... Het gehele proces van het tot gelding
brengen van het recht - van rechtsbeginsel via positief recht naar rechtstoepassing - welk proces ook een
element van macht veronderstelt, is niet anders dan de norm-zijde van het beleid. Omgekeerd is (overheids)-
beleid wezenlijk niets anders dan het proces van het tot gelding brengen van het recht in eenheid met het
feitelijke element van macht,.40

Dit betekent dat, als bet openbaar ministerie een bepaald strafrecbtelijk beleid gaat
voeren, dit niet aileen tot doel beeft bandhaving van bet recbt, maar daar zelf ook

Y1 L.C.M. Meijers - Een bedreigd evenwicht; opmerkingen over de positie van het Openbaar Ministerie
tussen bestuur en rechter, RM Themis 1987, p. 33.

38 E.M.H. Hirsch Ballin - Publiekrecht en beleid, dissertatie Amsterdam, Alphen aan den Rijn 1979.
Zie ook zijn Preadvies voor de Nederlandse luristenvereniging 1983 - Tot welke wijzigingen in het
Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in artikel 6 van het
Europese Verdrag tot beschenningvan de rechten van de mens en de fundamentelevrijhedenaanleiding
te geven?

.. E.M.H. Hirsch Ballin - Publiekrecht en beleid, Alphen aan den Rijn 1979, p. 32.
40 E.M.H. Hirsch Ballin, o.c., p. 44.

63



onderdeel van uitmaakt. Daarom behoort de rechtsbescherming in het beleid en in
concrete beslissingen tot uitdrukking te komen. Als dat niet het geval is, dan betekent
dat in mijn optiek niet dat het a.M. zijn rechterlijke attitude verwaarloost, maar dat
het zijn bestuurstaak niet op zorgvuldige wijze behartigt. De idee van Meijers, dat
het openbaar ministerie als bestuursorgaan een toetsing van het beleid aan het recht
achterwege mag laten, berust m.i. op een verkeerde interpretatie van de taak van een
bestuursorgaan. Juist een bestuurlijk a.M. hoort in zijn beleid de rechtsbescherming
een goede plaats te bieden.

'Naar huidig inzicht is het bestuur niet meer te typeren als de overheid die over de burger beslist zonder
met diens zienswijze rekening te houden.
Weliswaar is het bestuur in de eerste plaats gebonden aan de regels van de wetgever en aan de resultaten
van de politieke besluitvorming, maar binnen die grenzen moet het ook rekening houden met de belangen
van de burger zeals de burger deze zelf ziet' .41

Voor de officier van justitie betekent dit dat hij geen beleid zallrunnen ontwikkelen,
'dat zijn wortels niet vindt in de ongeschreven regels van behoorlijke procesorde'P
Een goed voorbeeld van een bestuursorgaan dat in zijn beslissingen de belangen van
de justitiabele dient te verdisconteren is de inspecteur der directe belastingen. Bij het
vaststellen van de (definitieve) aanslag inkomstenbelasting dient hij aile gegevens die
hem bekend zijn te betrekken. Dit betekent dat, indien de belastingplichtige vergeet
om in zijn aangifte een aantal aftrekposten op te nemen en de inspecteur is van deze
aftrekbare onkosten op de hoogte, bij ambtshalve het opgegeven belastbaar inkomen
met de hem bekende bedragen dient te verlagen. Hij legt dus een lagere aanslag op
dan volgens de belastingplichtige zelf is vereist. Uit deze verplichting om ambtshalve
rekening te houden met de belangen van de justitiabele, 66k als dit in financieel opzicht
nadelig is voor de overheid en de belastingplichtige zich er zelf niet van bewust is
dat hij zijn belangen in de door hem gedane aangifte heeft geschaad, blijkt dat juist
bestuursorganen de burger niet volledig als 'partij' tegemoet mogen treden, maar het
recht in al zijn facetten dienen toe te passen. Het beslissende onderscheid tussen het
openbaar ministerie en overige bestuursorganen wordt dan ook niet bepaald door de
positionering van dit orgaan als onderdeel van de rechterlijke macht, maar door het
feit dat het is belast met de strafrechtshandhaving. Dat heeft tot gevolg dat het openbaar
ministerie de beschikking heeft over dwangmiddelen die diep kunnen ingrijpen op
het priveleven van verdachten en dat aan zijn handel en hoge zorgvuldigheidseisen
moeten worden gesteld. Het is echter goed mogelijk om de toetsing van dit handel en
uit te voeren aan de hand van normen die in het bestuursrecht zijn ontwikkeld of,
in zijn strafrechtelijke variant, de beginselen van een goede procesorde.
Aanvullend kan de volgende opmerking worden gernaakt. Het laten samenvallen van
de magistratelijke attitude van het openbaar ministerie met rechtsbescherming en de
situering van het a.M. als uitvoerder van overheidsbeleid met instrumentaliteit is

41 Voorontwerp Aigemene Wet Bestuursrecht - Cornmissie wetgeving algernene regels van bestuursrecht,
's Gravenhage 1987, p. 24.
Zie ook: E.M.H. Hirsch Ballin - Wederkerig bestuursrecht, RM Themis 1989, p. 1-3.

4l L.A.R.J. de Beaufort- Zijn er nogjuristen in het OM in: De rechter als dictator, Trema-speciaI1987-1,
p. 14.
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verwarrend. Zoals reeds werd betoogd dient ook het O.M. dat als een administratief
orgaan door het leven gaat het reeht te handhaven, met aile (reehtsbeschermende)
verplichtingen die daarbij horen. Er wordt, door de koppeling tussen reehtstheorie
en staatsreehtelijke positie, een schijntegenstelling gecreeerd, De verbinding tussen
reehtsbescherming - reehterlijke attitude en instrumentaliteit - administratief orgaan,
is van een te bedrieglijke eenvoud."

Aan de hand van de toepassing van de transactie kan worden geillustreerd dat bet
benadrukken van de reehterlijke positie van het openbaar ministerie in de praktijk
leidt tot een vermindering van reehtsbescherming, vergeleken met de situatie dat het
O.M. als een bestuursorgaan wordt gezien.
Kenmerk van de transactie is dat de strafzaak niet door de reehter wordt afgedaan,
maar door het openbaar ministerie. Men spreekt dan ook van buitengereehtelijkeafdoe-
ning, of afdoening buiten geding. In art. 6 EVRM wordt het beginsel geformuleerd
dat de verdachte toegang heeft tot de reehter. In de Grondwet is dit op andere wijze
geforrnuleerd in art. 113 lid 1, waarin wordt bepaald dat de zittende magistratuur
is belast met het afdoen van strafzaken. Indien er wordt getransigeerd, dan wordt
dit beginsel niet nageleefd. Dit is aileen aanvaardbaar indien de transactie op vrijwillige
basis tot stand komt. A1s dat niet het geval is wordt de verdachte ten onreehte van
de reehter afgehouden. Een duidelijke scheiding tussen het openbaar ministerie en
de reehterlijke macht benadrukt dat de verdachte, indien hij onvrijwillig instemt met
het transactieaanbod, ten onreehte een rechterlijke afdoening wordt ontbouden.
De magistratelijke positionering van het openbaar ministerie brengt een verandering
aan in deze voorstelling van zaken. De Doelder ziet een groot voordeel.

'Niet voor niets bepaalt art. 113 lid I van de Grondwet, dat de berechting van strafbare feiten is opgedragen
aan de rechterlijke macht. Het Wetboek van Strafvordering maakt op de Grondwet naar de letter geen
inbreuk. lmmers in de gevallen, waarin het Wetboek van Strafvordering mogelijkbeden geeft voor een
afdoen van strafzaken op een ander niveau dan de rechter komt men niet aan een berechting toe. Maar
handelt men naar de geest van de Grondwet, dan dienthet seponerenen zekerhet transigerenzoveel mogelijk
door of in ieder geval onder toezicht van leden van de rechterlijke macht te geschieden. In Nederland wordt
hieraan globaal voldaan door de oflicier van justitie en dus door een lid van de rechterlijke macht' .44

Opnieuw geldt dat de strekking van bet betoog is bet bieden van reehtsbescherming
aan de verdachte. Het is eebter de vraag of dat op deze wijze daadwerkelijk wordt
gerealiseerd. Door vele auteurs wordt als het grote nadeel van de afdoening buiten
geding beschouwd dat de zaak niet via een proces ter terechtzitting door de reebter
wordt afgedaan. Nijboer wijst op de vooronderstelling van een stilzwijgende
procesverplichting die ten grondslag ligtaan het Wetboek van Strafvordering." Strij-
ards verwoordt dit als 'de - als axioma aanvaarde - vooronderstelling dat de onafhanke-
lijke reehter altijd het delict moet vaststellen' en onderstreept dathet begrippenapparaat

.. Zie voor soortgelijke kritiek op de rechtstheorie van A.C. 't Hart, die ten grondslag ligt aan de visie
van den Doelder, W.J. Witteveen - Boekbespreking van A.C. 't Hart, Recht als schild van Perseus,
DO 1991, p. 1108-1117, met name p. 1114 en 1115.

.. H. de Doelder, o.c., p. 22.
45 J.F. Nijboer - De doolhofvan de Nederlandse strafwetgeving, Groningen 1987, p. 120 en 121.
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van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering daar geheel op is afgestemd."
Dit probleem verdwijnt indien wordt aangenomen dat de officier van justitie in zijn
taakuitoefening deel uitmaakt van de rechterlijke macht. Er kan dan geen sprake zijn
van het afhouden van de verdachte van de rechter, omdat deze reeds bij de zaak
betrokken is geweest in de persoon van de officier. Schending van art. 6 is, in geval
van een a. M. -transactie, dus niet aan de orde. Het probleem van de afdoening buiten
geding wordt aldus tot een bagatelkwestie terug gebracht. Is het dan niet mogelijk
dat de positie van de verdachte toch wordt verzwakt? Volgens de Doelder valt dat
wei mee, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan die uit de rechterlijke attitude
voortvloeien.:"
De eerste voorwaarde waaraan moet zijn voldaan voordat een transactieaanbod wordt
gedaan is dat met de verdachte die stelt dat bij onschuldig is, niet mag worden getran-
sigeerd. 'De transactie dient uit te gaan van de presumptie dat de schuld niet omstreden
is'.48 Daar kan het echter niet bij blijven. Er van uitgaande dat het openbaar ministerie
deel uitmaakt van de rechterlijke macht, kan van de officier van justitie worden geeist
dat hij deze afdoening benadert als ware hij recbter. Dit betekent dat het a.M. aileen
een transactie kan aanbieden als aan aile voorwaarden van de artikelen 348 en 350
Sv is voldaan."
Er zijn twee redenen aan te voeren waaruit blijkt dat bier weliswaar een bepaalde
mate van rechtsbescherming aan de verdachte wordt geboden, maar deze niet
noodzakelijkerwijs uit de recbterlijke attitude voort vloeit. In de eerste plaats belemmert
bet enorme aantal transacties een daadwerkelijke controle van bet openbaar ministerie
op de naleving van de artikelen 348 en 350 Sv. De automatisering beeft er voor gezorgd
dat het aanbod tot transactie bestaat uit bet toezenden van een acceptgiro. Daar komt
geen officier van justitie meer aan te pas. Aileen als de verdachte bet aanbod niet
accepteert, wordt hij geattendeerd op eventuele 'gebreken' die aan de transactie kunnen
kleven. Het initiatief in deze ligt echter niet bij bet openbaar ministerie, maar bij de
verdachte. Met andere woorden: de eis dat de officier van justitie, voordat bij een
transactieaanbod doet, zicb ervan moet bebben vergewist dat de vragen van de artikelen
348 en 350 Sv posi tiefkunnen worden beantwoord, verplicbt m. i. tot een verdergaand
onderzoek naar de feitelijke situatie dan tot nu toe gebeurt. In de praktijk kan dit niet
worden gerealiseerd. Het is dan ook de vraag welke reele betekenis aan deze
'rechtsbeschermende' eis kan worden verbonden.
De Doelder, die zicb bewust is van de beperkte capaciteitsmogelijkheden van bet
openbaar ministerie, zwakt deze voorwaarde dan ook enigszinsaf, door bet accepteren
van de fictie dat betaling door de verdacbte inhoudtdat bij de zienswijze van bet a.M.
deelt. Aileen als bij uitdrukkelijk te kennen geeft bet daar niet mee eens te zijn moet
de officier van justitie zijn aanbod beroverwegen of intrekken.
Hoewel deze fictie beter aansluit bij de bierboven gescbetste situatie, is bij moeilijk
in overeenstemming te brengen met een recbterlijke bouding. Indien bet a.M. zicb

.. G.A.M. Strijards - De doolhofvan de strafwetgeving, NJB 1988, p. 1048-1050 .
• 7 Zie voor het ideedat in controversielezakende officiervanjustitie eerst een telasteleggingmoet opstellen

voordat hij een transactieaanbod doet, 4.4.5 en 4.6.5.
.. H. de Doelder, o.c .• p. 25.
•• H. de Doelder, o.c., p. 26.

66



pas hoeft te vergewissen van de juistheid van een transactieaanbod, nodal bet dit aanbod
heeft gedaan, indien de verdachte protesteert, dan kan bezwaarlijk worden gesproken
van het hanteren van een magistratelijke attitude. Kenmerk van het rechterlijk werk
is immers dat toetsing voor de sanctionering plaatsvindt en ambtshalve wordt uitgevoerd
zonder dat de verdachte daartoe speciale activiteiten behoeft te verrichten. De door
de Doelder op zich terecht geaccepteerde fictie is een ontkrachting van de door hem
gestelde voorwaarde.
In de tweede plaats kan niet worden aangegeven welke mogelijkheden tot controle
de verdachte heeft als het openbaar ministerie verzuimt de artikelen 348 en 350 Sv
af te checken. De vraag is hoe kan worden gegarandeerd dat de officier van justitie,
indien dat nodig is, een rechterlijke attitude zal aannemen. luridische mogelijkheden
daartoe worden in de oratie niet aangegeven.

'Wanneer we vastgesteld bebben, dat het de plicht is van een lid van het OM om in zijn optreden zowel
het instrumentele als het rechtsbeschermendeaspect van het rechtdatgehandhaafdmoet wordente betrekken,
levert dit de gerechtvaardigdeverwachting op dat de officiervanjustitie zich daamaarzal gedragen. Dien-
tengevolge kan de individuele burger van het OM eisen dat het niet met oogldeppen voor slechts streeft
naar een zo instrumenteel mogelijk gebruik van het strafrecht, maar dat het OM evenzeer zijn rechtsbe-
schermende taak uitoefenl. Zou het OM een kant van de medaille verwaarlozen, dan handelt het onethisch
... Ethiek heeft te maken met een taakopvatting, die door de omgeving als juist wordt ervaren. Voor een
lid van het OM brengt dat rnee, dat hij de beschermende functie van het strafrecht niet ondergeschiktmaakt
aan de instrumentaliteit voor het be rei ken van overheidsdoelstellingen. Hiertoe heeftde officiervanjustitie

enige manoevreerruimte van de Minister nodig,.50

Het is m.i. geen waterdichte garantie voor het naleven van een rechterlijke attitude
als een burger een beroep moet doen op de ethische opvattingen van de officier van
justitie. Een effectieve controle op het handelen van het openbaar rninisterie is dit
niet. De rechterlijke attitude die de verdachte zijn rechtsbescherrning moet garanderen
is niets meer dan het vertrouwen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Het 'gevaar' van het
betoog van de Doelder ligt dan ook in de laatst geciteerde zin, waarin hij stelt dat
als gevolg van de rechterlijke taak van het a.M. deze organisatie (enige) manoe-
vreerruimte ten opzichte van het ministerie behoort te bezitten. Het magistratelijke
aspect brengt met zich mee dat het a.M. zo onafhankelijk mogelijk dient te kunnen
handelen. Hierarchische vormen van controle, die effectief kunnen werken, dienen
zo beperkt mogelijk te worden gehouden. Nu de burger geen andere middelen tot
zijn beschikking heeft dan het doen van een beroep op de ethiek van de officier van
justitie en de hierarchische mogelijkheden om hem op de vingers te tikken beperkt
dienen te zijn, kan niet worden gesproken van een effeetieve rechtsbescherrning voor
de verdachte.
Voorts moet in het oog worden gehouden dat als wordt aangenomen wordt dat de
transactie in de persoon van de officier van justitie door een rechterlijk ambtenaar
wordt verricht er geen principiele beperkingen zijn om de toepassing van de transactie
tot aile delicten uit te breiden. Criteria om aan te geven wanneer het a.M. plaats moet
maken voor de zittende magistratuur kunnen iiberhaupt nietworden ontwikkeld, omdat
het zelf reehter is. Het gevolg van het benadrukken van de rechterlijke attitude is

>0 H. de Doelder, o.c., p. 19 en 20.
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tegenovergesteld aan datgene wat ermee werd beoogd. In dit licht is de bewering dat
de burger 'direct en indirect gebaat is bij een meer 'magistratelijke' opstelling van
het OM,51 niet gerechtvaardigd.
Ook het positieve recht bevat aanknopingspunten waaruit kan worden afgeleid dat
het openbaar ministerie als bestuursorgaan wordt opgevat. Ben van de belangrijkste
is reeds genoemd, het toetsen van handelingen van (individueleleden van) het a.M.
aan algemene normen, de beginseleo van een goede procesorde.P Deze normen zijn
aanvankelijk in het bestuursrecht ootwikkeld en daar tot grote bloei gekomen. Er is
ruimte ontstaan om ze toe te passen door de opkomst van het besef dat de kern van
het strafrechtssysteem door een stelseI van veroorIovende bevoegdheden wordt gevormd.
De politie en het openbaar ministerie bezitten vele bevoegdheden met een discretionair
karakter. Corstens geeft aan dat er in geval van strafvorderlijk optreden twee
keuzemomenteo bestaan. De eerste is: maaktde autoriteitgebruik van zijn bevoegdheid
en de tweede zo ja, hoe maakt hij daar dan gebruik van?53 Cleiren verfijnt deze
onderscheiding en maakt een indeling in verschillende vorroen van bevoegdheden.
Hoe groter de vrijheid om naar eigen inzicht te handelen, des te meer mogelijkbeden
heeft de rechter om dit handelen aan ongeschreven rechtsbeginselen te toetsen."
Tevens behandelt zij in haar proefschrift en vervolgens in een artikel in Delikt en
Delinkwent de vraag of de beginselen van een goede procesorde Diet identiek zijn
aan de overeenkomstige beginselen die in het bestuursrecht worden gehanteerd. Haar
conclusie is ontkennend. Dit is met name gehaseerd op de constatering dat de beginselen
van een goede procesorde ruimer en meer omvattend zijn dan hun bestuursrechtelijke
pendant. 55Er zijn echter ook grote inhoudelijke overeenkomsten in de toepassing
van toetsingsnormen. Hier kan worden gedacht aan overeenkomstige toepassing van
het vertrouwensbeginsel, het gelijkbeidsbeginsel, het verbod van detournement de
pouvoir en het verbod van willekeur." De Waard is in zijn recensie van de dissertatie
dan ook van mening dat de door Cleiren naar voren gebrachte verschillen Diet belangrijk
genoeg zijn om een principieel onderscheid aan te nemen.

'Verschilt strafvordering door het openbaar ministerie principieel van andere publiekrechtelijke
bevoegdheidsuitoefening? Staatsrechtelijk gezien: natuurlijk niel' Y

Waar het om gaat is de constatering dat er in de toetsing van het handelen van het
openbaar ministerie algemeoe normen worden gehanteerd die atkomstig zijn uit het
bestuursrecht. Deze ontwikkeling brengt op zich al het vermoeden met zich mee, dat
het handelen van het a.M. blijkbaar op soortgelijke wijze kan worden getoetst als
het handel eo van bestuursorganen. Dit gegeven tast op zich reeds de stelling aan dat

" H. de Doelder, o.c., p. 15.
52 G.l.M. Corstens - Beginselen van behoorlijk procesrecht, Trema 1985, p. 173-190.

C.P.M. Cleiren - Beginselen van een goede procesorde, diss. Leiden, Arnhem 1990.
53 G.l.M. Corstens, o.c., p. 173-190.
... C.P.M. Cleiren, o.c., p. 31 en 32.
» C.P.M. Cleiren, o.c., p. 252 en 259 en C.P.M. C1eiren - Identiteit van beginselen van behoorlijk

strafrechtspleging en beginselen van behoorlijk bestuur? DO 1990, p. 497-514.
ss C.P.M. Cleiren, O.C., p. 259.
>1 B.W.N. de Waard - Boekbesprekingvan de dissertatie van C.P.M. C1eiren in DO 1990, p. 848-850.
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het openbaar ministerie onderdeel uitmaakt van de rechterlijke macht. Naarmate het
toetsen aan de beginselen aan belang wint en in de literatuur de beide uitingsvormen
van deze beginselen in toenemende mate met elkaar worden gelndentificeerd komt
de stelling sterker onder vuur te liggen. Met name in het staats- en bestuursrecht
verwondert men zich in hoge mate over de reacties in strafrechtland als het openbaar
ministerie op een lijn wordt gesteld met andere bestuursorganen.

'Wie zoiets hardop zegt in een publiek met strafrechtelijk georienteerde toehoorders kan rekenen op een
zelfde geshockeerde reactie als die vanjuffrouw Laps uit 'Woutertje Pieterse' toen haar werd toegevoegd:
juffrouw Laps, je bent een zoogdier' .

aldus de Waard in zijn eerdergenoemde recensie.

'Waarom zouden gedragingen van allerlei met bestuursmacht beldede overheidsin.stellingen wei aan beginselen
van behoorlijk bestuur getoetst moeten worden en waarom zou dit dan niet voor politie en OM gelden?
Politie en OM beschikken immers ook over discretionaire bevoegdhedendie vaak veel verder reiken dan
die van reguliere bestuursinstellingen'. 58

Een tweede belangrijke juridische ontwikkeling is de invoering van de Wet administra-
tiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschri ften. Indeze wet is geregeld dat een aantal
lichte verkeersovertredingen op administratieve wijre wordt afgedaan. De kern van
deze regeling wordt gevormd door het feit dat gedragingen met langer als stratbare
feiten maar als administratieve feiten worden gekwaIificeerd. De sanctie die kan worden
opgelegd is een administratieve geldboete. A1s de betrokkene het niet eens is met de
oplegging van de sanctie dan kan hij administratief beroep instellen bij de officier
van justitie. Deze verricht een volledige toetsing van de genomen beschikking. De
officier van justitie neemt in deze wet de positie in van een administratief orgaan,
die een bestuurlijke taak uitoefent. 59 Opvallend is dat tijdens de totstandkoming van
de wet geen enkele aandacht wordt besteed aan het openbaar ministerie. Het optreden
als admini strati eve instantie wordt rowel vanzelfsprekend als passend bij het O.M.
beschouwd. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden,
is dit ook niet verwonderlijk. De positie die het O.M. in de Wet administratiefrechtelijke
handhavinginneemt moet dan ook worden gezien aIs een bevestiging van het bestuurlijk
karakter van dit orgaan door de wetgever. Het is de neerslag van een in de praktijk
gegroeide situatie.
Momenteel is het mogeJijk, mede als gevolg van de genoemde wet, dat eenvoudige
verkeersovertredingen op drie verschillende wijzen worden afgedaan. Fiscaalrechtelijk,
administratiefrechtelijk of strafrechtelijk. Afstemming van deze steIsels dient plaats
te vinden in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, de politie en de officier
van justitie.
Daarmee is de derde ontwikkeling aangegeven waaruit blijkt dat het openbaar ministerie
is uitgegroeid tot een orgaan van het openbaar bestuur. Bij het driehoeksoverleg gaat
het om een overleg tussen drie gelijkwaardige partners." Weliswaar is het hoofd

'" GJ .M. Corstens, o.c., p. 174.
59 Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 20329 nr. 3, p. 16 en 42.
60 J .W. van der Hulst - De binding aan afspraken in het driehoeksoverleg, diss. Twente, Amhem 1990,

p.16.
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van politiejuridisch ondergeschiktaan de overige twee partners, maar in zijn praktisch
functioneren kan hij met hen worden gelijk geschakeld." In zijn bespreking van de
wijze waarop het openbaar ministerie in dit overleg functioneert benadrukt van der
Hulst de eigensoortige positie daarvan. Hij wijst op art. 117 Gwen de daaruit
voortvloeiende consequenties. Hij pleit er daarom voor bet eigen karakter van bet
a.M. te respecteren en bet te onderscheiden van andere bestuursorganen. De magistrate-
lijke functie brengt dit met zich mee.62
Vervolgens constateert hij echter dat het openbaar ministerie in zijn functioneren meer
en meer wordt gebonden door uit het bestuursrecbt atkomstige beginselen. Hij boudt
een pleidooi om het a. M. ten opzichte van individuele verdachten gebonden te achten
aan de afspraken die in het driehoeksoverleg worden gemaakt, indien daaruit een
concrete toezegging kan worden afgeleid.

,Het moet gaan om gerechtvaardigdeverwachtingen: in het algemeen wordthiervooreen toezeggingvereist.
De inhoud van (een afspraak gemaakt in) het driehoeksoverleg is hierbij derhalve maatgevend. Behelst
deze een toezegging van het openbaar ministerie, dan mag een verdachte daar gerechtvaardigd vertrouwen
aan ontlenen' .63

Deze concJusie is opmerkelijk, nu er in het driehoeksoverleg in het algemeen abstracte
beleidszaken worden besproken. Het behandelen van individuele zaken is een excJusieve
taak van het openbaar rninisterie en de behandelend officier vanjustitie. Dat zal aileen
in het driehoeksoverleg worden besproken indien het algemene strafrechtelijke beleid
daarbij is betrokken. Een verdachte zal m.i. alJeen via een tussenstap, te weten het
concretiseren van algemene afspraken, gerechtvaardigd vertrouwen kunnen ontlenen
aan afspraken gemaakt in het driehoeksoverleg. Het a.M. wordt aldus beperkt in
zijn mogelijkbeden om het opportuniteitsbeginsel in vrijheid uit te oefenen. Dit is
moeilijk te rijmen met een rechterlijke positie van het openbaar rninisterie. Er wordt
dan ook door van der Hulst zelf enige discrepantie gesignaleerd.

,Deze twee door de stra frechter gesteldeeisen aan een beroep van de verdachte op vertrouwendat is opgewekt
door een van of namens het openbaar ministerie gedane toezegging komen overeen met de eisen die in
het bestuursrecht wordengesteld aan beroepvan de burgerop vertrouwendat is opgewektdoorde toezegging
van een bestuursorgaan. Op zichzelf'is deze overeenkomstopmerkelijkomdatonder7.5. is beargurnenteerd

dat het openbaar ministerie een geheel eigen plaats toekomt ten opzichte van andere bestuursorganenP'

M.i. kan daarom een andere concJusie worden getrokken dan door van der Hulst is
gedaan, te weten dat het openbaar ministerie in bet driehoeksoverleg als een volledig
gelijkwaardige partner afspraken maakt over het te voeren strafrechtelijk beleid met
andere organisaties van het openbaar bestuur. Dit betekent dat het a.M. zelf van ka-
rakter is veranderd. Het rechterlijk aspect wordt langzamerhand verdrongen door bet
bestuurlijk karakter. Het handelen van het openbaar ministerie wordt beoordeeld aan

" l.W. van der Hulst, o.c., p. 16.
'Hij is weliswaar juridisch ondergeschikt aan zijn gesprekspartners maar - het is zoeven al aangestipt-
deze zijn op hun beurt afhankelijk van de plaatselijke politie ... In deze zin is het hoofd van de

plaatselijke politie wei degelijk gelijkwaardig aan de burgemeester en de officier van justitie.'
., l.W. van der Hulst, o.c., p. 161-164.
63 J.W. van der Hulst, o.c., p. 170.
.. l.W. van der Hulst. O.c., p. 170.
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de hand van bestuursrechtelijke normen. Juist deopkomst en bloei van het driehoekso-
verleg geeft aan dat het O.M. als een volwaardig bestuursorgaan functioneert. De
discrepantie die van der Hulst signaleert is aileen dan een discrepantie indien het oude
dogmatische concept wordt gehandhaafd.
Ook de Hoge Raad is er nu toe overgegaan om beleids- of richtlijnen die door het
O.M. worden gehanteerd gelijk te schakelen met richtlijnen die door andere
bestuursorganen worden gebruikt. Ineen drietal uitspraken worden achtereenvolgens
de vreemdelingencirculaire, de leidraad administratieve boeten 1984 van het directoraat-
generaal der belastingen, alsmede de richtlijn O.M. belastingdienst als 'recht' in de
zin van art. 99 RO geinterpreteerd.F Het is in de eerste plaats opvallend dat aile
drie de kamers van de Hoge Raad zich op hetzelfde standpunt hebben gesteld bij de
beantwoording van deze rechtsvraag. Er wordt dus geen uitzondering gemaakt voor
regels die van het O.M. afkomstig zijn. Voorts wordt in het arrest dat betrekking
heeft op het openbaar ministerie, verwezen naar overwegingen die de Hoge Raad in
zijn arrest van 28-3-1990, Nl 1991, 118 heeft opgenomen. Deze passages, die ik vanwe-
ge het grote belang integraal overneem, lui den als voigt:

'Gelet op de steeds gewichtiger rol die beleidsregels zijn gaan spelen bij het bepalen van de verhouding
tussen overheid en burger, en gezien de daarmee samenhangende behoefte aan eenvonnige interpretatie
van en zekerheid omlrenl de inhoud en strekking van die regels, is het wenselijk dat de - onder meer op
het bewaken van de rechtseenheid gerichte - taak van de cassatierechter zich rnede tot de uitlegging van
zodanige regels uitstrekte,
Een en ander geeft grond om - ... - onder 'rechl' in meergenoemde zin mede te begrijpen door een
bestuursorgaan binnen zij n bestuursbevoegdheidvastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels omtrent
de uitoefening van zijn beleid, die weliswaar niet kunnengelden als algemeen bindendevoorschriften omdat
zij niet krachtens enige wetgevende bevoegheid zijn gegeven, maar die het bestuursorgaan wei op grond
van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur binden, en die zich naar hun inhoud en strekking ertoe
lenen jegens de bij de desbetreffende regeling betrokkenen als rechtsregels te worden toegepast. Daaraan
doet niet a f dat de nard van de gebondenheid aan een zodanige regel kan meebrengen dat het bestuursorgaan
daarvan onder bepaalde omstandigheden kan afwijken'.

Wat de volledige betekenis is voor de toepassing van de transactie wordt besproken
in 7.2 en 8.1. Hier kan worden volstaan met de vaststellingdat het openbaar ministerie
door de Hoge Raad in dit arrest wordt behandeld als een onderdeel van het openbaar
bestuur. Zonder enige terughoudendheid wordt het met andere bestuursorganen op
een lijn geplaatst.

Indien het bovenstaande kort wordt samengevat dan kan worden geconcludeerd dat
er vier juridische ontwikkelingenzijnaan te geven die duidelijkmaken dat het openbaar
ministerie kan worden gekwalificeerd als een administratief orgaan. Dat zijn de
ontwikkeling van de beginselen van een goede procesorde, de opneming in de Wet
administratieve handhaving verkeersvoorschriften van het O.M. als administratief
beroepsorgaan, het functioneren in het driehoeksoverleg als gelijkwaardige gespreks-
partner en de ondubbelzinnige kwalificatie door de Hoge Raad .

•, Zie hieromtrent GJ.M. Corstens - Richtlijnen in de zin van art. 99 RO, 00 1991, p. 1-6.
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3.3 De verhouding tussen het openbaar ministerie en de Minister van Justitie

Uit art. 5 Ra kan worden afgeleid dat er tussen de Minister van lustitieen bet openbaar
ministerie een hierarchische verbouding bestaat. Ret is ecbter niet duidelijk boever
de bevelsbevoegdheid van de minister reikt. Art. 5 Ra bepaalt aileen dat de leden
van bet a. M. de bevel en van de bewindsman dienen op te volgen, niet wat de inhoud
van de bevel en kan zijn.
Duisterwinkel gaat er in zijn preadvies van uit dat de bevelsbevoegdbeid zicb tot
individuele gevallen uitstrekt en er zelfs toe kan leiden dat de minister in een bepaald
geval een bepaald requisitoir kan gelasten.f In deze opvatting wordt uit art. 5 RO
een volledige bevelsbevoegdbeid afgeleid.
Hiertegenover staat van Veen die een beperktere toepassing bepleit. Hij koppeJt de
bevelsbevoegdbeid van de Minister van Justitie aan zijn politiekeverantwoordelijkheid
ten opzichte van bet parlement. Door deze constructie ontstaat een 'glijdende'scbaal
waarbij de bevelsbevoegdbeid van de minister bet grootst is ten aanzien van algemene
beleidsaspecten en afneemt naarmate bet individuele niveau meer wordt bereikt. Dit
betekent volgens van Veen dat de minister geen invloed op bet requisitoir mag
uitoefenen." De leden van bet a.M. dienen een bepaalde zelfstandigbeid te bebouden.
Deze combinatievan zelfstandigbeiden ondergeschiktbeid leidt toteen gecompliceerde
verbouding tussen het a.M. en de Minister van lustitie, waarbij bet van velerlei factoren
afhangt boe de bevelsbevoegdbeid en daarmee samenhangend de ministeriele
verantwoordelijkheid wordt geeffectueerd. Van Veen noemt onder andere:
- wordt de zaak (al dan niet) ter zitting bebandeld.

zo niet, in welke fase verkeert de opsporing c.q. vervolging. Naarmate de reebter
meer bij de zaak is betrokken wordt bet banteren van de bevelsbevoegdheid pro-
blematischer.

- de aard van de criminaliteit. Bij emstige criminaliteit bestaat er minder vrijbeid
voor het a.M. om niet te vervolgen. De minister hoeft dan aIleen verantwoording
af te leggen voor de wijze waarop bet a.M. vervolgt.
is er sprake van toepassing van algemeen beleid of gaat het om een individueel
geval.
is het onderwerp van teehniscbe aard,

- wat is de politieke gevoeligheid van bet onderwerp.

Ret is ongetwijfeld juist dat bovengenoemde factoren een rol spelen bij bet invullen
van de bevelsbevoegdheid van de Minister van lustitie. Maar niet duidelijk wordt
in welke mate deze bevoegdheid wordt ingeperkt. Met name de 'politieke gevoeligbeid
van hetonderwerp' maakt iedere beperkingproblematisch.Immers, politieke gevoelig-
beid is afhankelijk van de waan van de dag. Onderwerpen die zich de ene dag in grote
politieke belangstelling mogen verheugen kunnen daar binnen korte tijd uit verdwenen
zijn, en andersom. Als de invulling van de bevelsbevoegdheid daar van athangt dan

66 G. Duisterwinkel- Vereisen de functies van het Openbaar Ministerie nieuwe weuelijke voorzieningen?,
Preadvies voor de Nederlandse luristenvereniging 1968, p. 204.

61 Th. w. van Veen - De minister mag niet zelf seponeren, RM Themis 1979, p. 113-\17 en Politieke
verantwoordelijkheid voor het vervolgingsbeleid, DD 1977, p. 261-275, in het bijzonder p. 265.
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kan deze in beginsel niet anders dan volledig zijn, nu zowel concrete zaken als bet
algemene strafreebtelijke beleid op de politieke agenda kunnen staan. Bovendien is
er geen onderlinge verbouding tussen de door van Veen genoemde factoren vast te
stellen, met als gevolg dat indien twee verscbillende factoren tot een verschillend
antwoord leiden, nietduidelijkis welke de voorkeur verdient. Voorts leidtde koppeling
tussen de bevelsbevoegdbeid van art. 5 RO en de politieke verantwoordelijkheid van
de Minister van Justitie tot een cirkelredenering. Onduidelijk in bet betoog van van
Veen is of de bevelsbevoegdbeid de mate van politieke verantwoordelijkheid bepaalt,
of juist andersom, dat de politieke verantwoordelijkheid de inhoud van de bevelsbe-
voegdbeid bepaalt. Nu van Veen niet aangeeft boe art. 5 RO en de politieke
verantwoordelij kheid elkaarwederzi j ds beinvloeden kan niet duidelij kworden gemaakt
hoe de inhoud van de bevelsbevoegdbeid uiteindelijk tot stand komt en boe deze eruit
ziet. Om deze verbouding op te belderen kan een blik op de praktijk duidelijkheid
scbeppen, door na te gaan in welke gevallen de politieke verantwoordelijkheid, en
daarmee corresponderend de bevelsbevoegdbeid, van de Minister van Justitie is
geactiveerd.
In de jaren zeventig verdienen de zaak Menten, de Bloemenhove-affaire en bet
Lockheedschandaal de aandacbt. De standpunten die destijds zijn ontwikkeld, zijn
maatgevend voor de verbouding die in de jaren tacbtig tussen de minister en bet O.M.
is ontstaan. In dit decennium kan worden gewezen op de zaak Hans Kok, de Slavenburg-
affaire en de ontucbt in Oude Pekela.
De eerste keer in deze peri ode dat de bevelsbevoegdbeid van de minister uitdrukkelijk
aan de orde wordt gesteld, is naar aanleiding van de BIoemenbove-affaire. Bloemenbove
is de naam van een abortuskliniek te Heemstede waar abortussen worden gepIeegd,
ook als de zwangerscbap langer dan twaalf weken beeft geduurd. Bij een van deze
operaties treden complicaties op, waama aangifte voIgt bij de politie. Met (uitdrukke-
lijke) toestemming van de toenmalige Minister van Justitie van Agt, voIgt een straf-
reebtelijk onderzoek, waarbij een gedeelte van de inventaris in beslag wordtgenomen.
In bet daama gevoerde kamerdebat wordt een motie aangenomen die de minister
uitnodigt tot bet voorleggen aan de reebter van de vraag of tot inbesiagneming dan
wei sluiting van de kliniek moet worden overgegaan. De minister weigert de motie
uit te voeren. Hij neemt bet principiele standpunt in dat, nu bet om een individuele
zaak gaat, bet O. M. autonoom kan bandelen en dat de uitspraak van de Tweede Kamer
een ontoelaatbare interventie betekent in bet individuele vervolgingsbeleid van bet
openbaar ministerie." Dit standpunt zwakt bij later af tot:

'Evenwel is het daarbij een goede praktijk, om niet te zeggen staatsrechtelijke gewoonte, dat de Kamer
zich niet dan in zeer bijzondere gevallen begeeft in individuele zaken,.(fJ

Blijkbaar kan, vol gens de Minister van Justitie in 1976, de politiek in individuele
gevallen in bet opsporings- en vervolgingsbeleid van bet openbaar mini sterie ingrijpen,
mits bet om bijzondere gevallen gaat, Het is eebter onduidelijk wat daar onder moet
worden verstaan. Het kan niet anders of de beoordeling of een zaak aI dan niet bijzonder

.. H .Th.J .F. van Maarseveen - Ministeriele verantwoordelijkheid en openbaar ministerie na 1976, NIB
1977, p. 211.

.. HandelingenTweede Kamer, ziuing 1975-1976,p. 5529.
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is wordt door de politiek gemaakt. Een juridische begrenzing is deze toevoeging niet.
10 beginsel kan immers elke zaak bijzonder zijn.
10 de Menten-affaire staat bet (niet-)ingrijpen van de minister centraal.
10 1976 wil dhr. P. Menten een deel van zijn kunstverzameling verkopen. 10 de publieke
opinie wordt biertegen protest aangetekend, omdat in ieder geval een deel van de
collectie verworven zou zijn door middel van het plegen van oorlogsmisdrijven. Door
het openbaar ministerie wordt een onderzoek ingesteld naar het oorlogsverleden van
Menten, maar op bet moment dat men tot aanhouding wil overgaan bleek de verdachte
te zijn verdwenen.
10 het daaropvolgende kamerdebat wordt de minister rechtstreeks aangesproken op
zijn politieke verantwoordelijkheid voor de handelingen die in deze strafzaak door
het O.M. zijn verricht. Van Maarseveen komt naar aanleiding van dit debat tot de
volgende conc1usie:

'In deze affaire bleken aile gedachten over slechts marginale toetsing van het beleid cq. het optreden van
het OM geheel verdwenen te zijn. Noch de minister, noch de Kamer toonde enige terughoudendheid in
het op tafel brengen, beoordelen en kapittelen van de faits en gestes van het OM. De minister verweet

de Kamer nu ook niet meer dat zij zich aan een incidenteel geval te buiten ging,.70

Uit deze strafzaak blijkt goed dat bet criterium van de politieke gevoeligbeid geen
reele begrenzing oplevert van de bevelsbevoegdheid van de Minister van Justitie, omdat
de politiek datgene doet wat zij volgens de strafrechtelijke literatuur heeft te laten.
Men bemoeit zich uitgebreid en in het openbaar met een individuele strafzaak, waarbij
de minister volledig politiek verantwoordelijk wordt gesteld voor bet handel en van
de aan hem ondergeschikte ambtenaren.
In de Lockheed-affaire gaat de invloed van de minister nog een stap verder. Wordt
de minister in de Menten-zaak rechtstreeks verantwoordelijk gesteld voor door het
O.M. genomen beslissingen, in deze zaak wordt de uiteindelijke beslissing om al dan
niet tot vervolging over te gaan van Prins Bernhard genomen door de voltallige
ministerraad. In onderling overleg wordt besloten om de zaak te seponeren.
Het zou m. i. ondenkbaar zijn dat een officier vanjustitievervolgens zelfstandig besluit
om alsnog vervolging in te stellen. Niet aileen zou bij wegens de werking van het
vertrouwensbeginsel niet-onrvankelijkworden verklaard, maar de Minister van Justitie
kan hem op grond van art. 5 RO rechtstreeks het bevel geven deze weer in te trekken.
De hierarchische verhouding is in deze beslissend.
10 de zeventiger jaren wordt door deze casuistiek duidelijk dat de minister in beginsel
over volledige bevelsbevoegdbeid beschikt ten aanzien van het openbaar ministerie
en politiek gezien voor elke bandeling van dit orgaan politiek verantwoordelijk kan
worden gesteld.
In de Slavenburg-zaak komt opnieuw de verhouding tussen de Minister van Justitie
en het openbaar ministerie aan de orde. Nadat een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld
naar de gang van zaken bij de Slaven burg-bank, willen de betrokken officieren van
justitie overgaan tot arrestatie van een van de verdachten.

70 H. Th. J. F. van Maarseveen, O.C., p. 213.
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'Vlak daarvoor echter werd naar aanleiding van een besprekingtussen de minister van Justitie, de procureur-
generaal en het Rotterdarnse OM besloten 'pas op de plaats' te maken in verband met de politieke en
economischecomplicaties van de zaak. Op zaterdag 16 april echter werd opnieuw overlegd, ditmaal door
de ministers van Justitie en Financien en de minister-president, als gevolg waarvan de geplande arrestatie
op 18 april toch plaatsvond. Volgens het openingsverhaal van Vrij Nederland die week zou minister F.
Korthals Altes (oud-advocaat van Siavenburg's Bank) het OM verboden hebben het onderzoek voort te
zeuen ... , waarop de betrokken officieren met ontslag zouden hebben gedreigd' .71,72

Hoe men ook over de gevolgde gedragslijn van de Minister van lustitie wil denken,
duidelijk is dat hij degene is die uiteindelijk de beslissing neemt om al dan niet te
vervolgen, en niet de betrokken officier vanjustitie. Deze is 'slechts' in het bezit van
het machtsmiddel ontslag te nemen, maar dat is geenjuridische bevoegdheid. Er kan
geenjuridisch argument, dat wil zeggen een argument waaraan rechtsgevolgen lrunnen
worden verbonden, naar voren worden gebracht dat een eventueel bevel van de minister
had kunnen blokkeren.
Zowel in de zaak Hans Kok als de ontuchtaffaire in Oude Pekela bestaat er in de politiek
geen enkele terughoudendheid meer, zowel van het parlement als de Minister van
lustitie, om in individuele strafzaken in te grijpen als dat noodzakelijk wordt geacht.
Aan het bevel van de minister om bet strafrechtelijk onderzoek in Oude Pekela te
heropenen moet gehoor worden gegeven.
Schalken komt tot de conclusie dat het openbaar ministerie momenteel feitelijk als
een buitendienst van het departement functioneert, omdat de Minister van lustitiereeds
vooraf gebruik maakt van zijn aanwijzingsbevoegdbeid.

'Waarom zijn ministers er zo trots op dat zij geen gebruik hebben gemaakt van een bevoegdheid die hen
wettelijk is toegekend? Het antwoord is eenvoudig: art. 5 RO hoeft formeel niet te worden toegepast, omdat
het informeel elke dag werkzaam is .... In de praktijk ... heeft art. 5 RO zich ontwikkeld van een repressieve
tot een preventieve bevoegdheid. Opeenvolgende ministers hebben hun bevoegdheid zo opgevat dat zij -
anticiperend op de mogelijkheid dat hun politieke verantwoordelijkheid in het geding zou komen - zich

reeds in een vroegtijdig stadium laten informeren'. 73

Door middel van bv. een telefoontje wordt de concrete beslissing de 'juiste' richting
opgestuurd. Schalken pleit er daarom voor het taboe rand art. 5 RO te doorbreken
en de hierarchische relatie tussen het openbaar ministerie en de Minister van lustitie
te erkennen. 74 Dit heeft twee voordelen. Ingrijpen door de minister kan worden onder-
worpen aan democratische controle, omdat interventies niet meer in het verborgene
kunnen blijven, en het openbaar ministerie krijgt de gelegenheid zich opnieuw op zijn
positie te orienteren."
Lubberdink bespreekt in zijn dissertatie 'De betekenis van de ministeriele verant-
woordelij kheid voor de organisatie van het openbaar bestuur' eveneens de verhouding

11 C.H. Brants en K.L.K. Brants, o.c., p. 229.
n Overigens bleek in het tweede kamerdebat dat hierop volgde dat met name de minister van financien

tegenstanderwas van vervolging en niet de minister van justitie, vanwege het verlies aan internationaal
vertrouwen in de Nederlandse bankwereld als tot vervolging zou worden overgegaan.

13 T.M. Schalken - Het taboe van art. 5 RO - Trema 1991, p. 189 en 190.
,. T.M. Schalken, o.c., p. 190.
71 T.M. Schalken, o.c., p. 190.
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tussen de Minister van Justitie en het openbaar ministerie en komt tot de conclusie
dat het a.M. hierarchisch ondergeschikt is aan de Minister van Justitie, Deze is volledig
verantwoordelijk voor het doen en laten van het openbaar ministerie."
Zijn conclusie is te ongenuanceerd. In bet algemeen pleegt de Minister van Justitie
een bepaalde afstand tot bet a. M. te bewaren. Dit komt tot uitdrukking in bet adagium
'la plume est serve, la parole est libre', rt Hierin komt de staatsrecbtelijke positie
van het a. M. tot ui tdrukkingen kan er eveneens een rolopvattingvan rowel de minister
als bet openbaar ministerie uit worden afgeleid. De wijze waarop de relatie tussen
de minister en het a.M. is vormgegeven wordt voor een belangrijk gedeelte door
deze staatsrechtelijke traditie bepaald.
Op grond van deze relatie kan bet openbaar ministerie als een gedeconcentreerd
bestuursorgaan worden bescbouwd. Stroink geeft de volgende omscbrijving van dit
begrip.

'Deconcentratie wordt omschrevenals attributie/delegatie van publiekrechtelijkebevoegdhedenaan ambten,
waarvan de vertegenwoordigers departementsambtenaren zijn'.11

Het gaat om ambten op centraal niveau die in een hierarchische relatie staan tot de
betrokken Minister.

'Hiermee is het tweeslachtig karakter van het gedeconcentreerdeambt aangegeven. Enerzijds zelfstandig,
d. w .z. over eigen bevoegdheden beschikkend; anderzijds niet zelfstandig, want hierarchisch vallend onder
de minister"."

Dit heeft ten aanzien van het openbaar ministerie volgens Stroink de volgende
consequenties.

'HetOM yah onderdebegripsomschrijvingderdeconcentratie. Hetis noodzakelijkdit expliciet te vermelden,
orndat velen het OM als een op zichzelf staande rechtsvorm beschouwen ....
In principe is er geen verschil lUssen het OM, dat op grond van attributieve bepalingen bevoegdheden
uitoefent, en deoverige gedeconcentreerdeambtendie eveneensop grond van attibutieof delegatiebepalingen
bevoegdheden uitoefenen'."

Voor het openbaar ministerie vloeit uit deze definitie enerzijds voort dat de minister

76 H.G. Lubberdink - De betekenis van de rninisteriele verantwoordelijkheid voor de organisatie van
het openbaar bestuur, diss. Groningen, Deventer 1982, p. 70.
'Sarnenvattend kan over de positie van het OM mijns inziens het volgende gezegd worden: Op geen
enkele wijze kan staande gehouden worden, dat het OM juridisch gezien een zekere zelfstandigheid
bezit ten opzichte van de minister van Justitie, althans een andere positie inneemt, dan welke hooggekwlifi-
ceerde departementsafdeling ook ...
ABe fraaie formules ten spijt, die beogenhet OM een toch wat bijzondere positie te geven is de conclusie
eenvoudig: het openbaar ministerie is hierarchisch ondergeschikt aan de minister van Justine en de
minister van Justitie is mitsdien volledig verantwoordelijk voor het doen en laten van het Openbaar
Ministerie. '
Duisterwinkel, O.c., p. 204.
F.A.M. Stroink - Het leerstuk der deconcentratie, diss. Utrecht, 's Gravenhage 1978, p. 1 en 62.

79 F.A.M. Stroink - Staatssecretaris Koning en de belastinginspectie, NIB 1985, p. 1029.
F.A.M. Stroink, o.c., p. 157 en 158.

n
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een concrete aanwijzingsbevoegdheid bezit", maar anderzijds dat hij in het algemeen
een bepaalde afstand van opzichte van dit bestuursorgaan dient te handhaven.

Het is onmiskenbaar dat het O.M. binnen het openbaar bestuur een aparte positie
inneemt. De belangrijkste reden daarvoor is dat het openbaar ministerie zich bezig
houdt met de uitvoering van het straf- en strafprocesrecht. Het gaat om de hantering
van bevoegdheden die diep kunnen ingrijpen op het persoonlijk leven van burgers
en het opleggen van sancties die de levensloop beslissend kunnen beinvloeden. De
ingrijpendheid van deze bevoegdheden brengt met zich mee dat het O.M., dat als
bestuursorgaan gebonden is aan de ongeschreven regels van behoorlijk bestuur, zeer
zorgvuldig dient te handelen. Het dient zijn beslissingen deugdelijk te kunnen motiveren.
Daar kan aan worden toegevoegd dat de taak van het O.M., het handhaven van bet
(strat)recht, grote flexibiliteit vereist en de mogelijkheid om snel en effectief in te
kunnen grijpen. De snel veranderende samenleving vereist dat het openbaar ministerie
adequaat moet kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen en veranderde
omstandigheden. Het strafrechtelijk beleid kan aileen succesvol zijnals daar toereikend
op wordt ingespeeld.
De beperkte capaciteit van het systeem brengt met zich mee dat voortdurend keuzes
moeten worden gemaakt omtrent de wijze waarop het strafrecht dient te worden
gehandhaafd. De maatschappelijke werkelijkheid kan tot gevolg hebben dat deze keuzes
de ene dag anders uitvallen dan de andere. Om toch een w groot mogelijke consistentie
in het beleid te bereiken is het daarom minder gewenst dat dit athankelijk is van de
politieke kleur van de minister. Deze dient daarom het openbaar ministerie zo vrij
mogelijk te laten.
Voorts is onpartijdigheid vereist. Het openbaar ministerie dient zonder onderscheid
des persoons op te treden. Met name het gegeven dat het O.M., indien noodzakelijk,
overheidsorganen en ambtenaren dient te vervolgen als deze strafbare feiten hebben
gepleegd, vraagt een zo groot mogelijke distantie van de alledaagse politieke
gebeurtenissen. Er dient met andere woorden geen zuiver politieke relatie tussen de
minister en het O. M. te bestaan, maar een functioneel-democratische. Hij doet er daarom
verstandig aan het O.M. in de regel zo zelfstandig mogelijk te laten opereren.P Het
adagium 'Ia plume est serve, la parole est Iibre' geeft deze positie uitstekend weer.
Het openbaar ministerie moet met enige distantie van het alledaagse politieke leven
zijn taak kunnen uitoefenen." Het opereert als bet ware binnen gebonden vrijheid.
Onlangs is door Schalken'" melding gemaakt van een brief van de P-G's, gericht
aan de Minister van Justitie, waarin deze problematiek aan de orde wordt gesteld.

8' Stroink geeft aan dat de minister van justitie aan leden van het openbaar ministerie aanwijzingen in
concrete gevallen kan geven.
'Een uitzondering wordt gevonnd door het OM. Een beslissing tot al dan niet vervolgenkan in bepaalde
gevallen belangrijke politieke consequenties hebben, Het is dan ook communis opinio dat art, 5 Wet
RO een concrete aanwijzingsbevoegdheid impliceert.'
F.A.M. Stroink - Staatssecretaris Koning en de belastinginspectie, NIB 1985, p. \030.

82 H. Singer-Dekker - Het OM op glad ijs, Trema 1982, p. 87.
83 Ook Schalken is van mening dat de minister van justitie er verstandig aan doet op gepaste afstand van

het openbaar ministerie te opereren.
Zie T.M. Schalken, o.c., p. 191.

.. T.M. Schalken- Een nieuwecultuur binnen het openbaar ministerie?; De Paasbriefvan de procureurs-
generaal over de eigen verantwoorde1ijkheid van het openbaar ministerie, NIB 1992, p. 813-8\8.
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Uit deze brief blijkt dat de procureurs-generaal van mening zijn dat:

'de verantwoordelijkheden van minister en openbaar ministerie niet of niet steeds parallel lopen en dat
ieder daaraan op eigen manier inhoud zou moeten geven'."

De onderscheiding tussen verantwoordelijkheid voor het algemene beleid en individuele
zaken, waaraan een bepaalde politieke verantwoordelijkheid is gekoppeld, wordt als
verouderd beschouwd. In plaats daarvan wordt onderscheid gemaakt tussen politiek
en juridisch beleid.

'De minister is voor het politi eke beleid verantwoordelijk, d.i. : voor de wijze waarop de algemene middelen
in het kader van de rechtshandhaving worden aangewend voor maatschappelijk aanvaarde doelstellingen
en de wijze waarop de verhoudingtussen doel en middelenjuist ook vanwegede beperkte capaciteit, daarop
wordt afgestemd. Het openbaar ministerie is in het bijzonder verantwoordelijk voor het juridische beleid,
d.i. voor de wijze waarop het algemene onder de verantwoordelijkheid van de minister totstandgekomen
beleid in de praktijk wordt uitgevoerd'."

Uit deze omschrijving kan een bevestiging van de hierboven ingenomen stelling worden
gezien, te weten dat het O.M. als een gedeeoncentreerd bestuursorgaan moet worden
beschouwd. Enerzijds wordt erkend dat de politieke verantwoordelijkheid van de minister
zich tot individuelehandelingen van leden van het openbaar ministeriekan uitstrekken,
anderzijds wenst men de eigen taken op ro groot mogelijke afstand van de minister
uit te voeren.

Dit is in overeenstemming met de zienswijze van de huidige Minister van lustitie,
die geen volledig toezicht op het openbaar ministerie wenst uit te oefenen, In een too-
spraak voor de Nederlandse vereniging van reehtspraak maakt hij een onderscheid
tussen controle door de reehter en de verantwoordelijke minister. Uitgangspunt is
de regel: niemand kan een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig
te zijn of zonder dat op die verantwoordelijkheid controle bestaat."
Vervolgens constateert hij dat de bevoegdheden van de leden van het openbaar ministerie
zijn opgenomen in de wet, met name inhet Wetboek van Strafvordering, de Politiewet
en de Krankzinnigenwet. De reehter houdt toezicht op een gedeelte van de uitoefening
van deze bevoegdheden. Voor het restant kan de Minister van lustitie worden
aangesproken. Dit betreft vooral de controle op de algemene beleidsbepaling."

In deze verantwoordingsconstructie heeft het individuele lid van het openbaar ministerie
weinig te vrezen. De minister van justitie oefent zijn bevelsbevoegdheid in het algemeen
alleen uit indien het strafreehtelijk beleid in het geding is.

IS Brief van de procureurs-generaal bij de gerechtshoven,gericht aan de Minister van Justitie, 21-4-1992.
.. Briefvan de procureurs-generaal bij de gerechtshoven, gericht aan de Minister van Justitie, 21-4-1992.
17 E.M. H. Hirsch Ballin - De officier vanjustitie, magistraat ofbestuursambtenaar, Trema 1991, p. 200.
.. E.M.H. Hirsch Ballin, o.c., p. 195-198.
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Hoofdstuk 4

Transactierichtlijnen

4.1 Inleiding

~
In bet vorige boofdstuk is betoogd dat bet openbaar ministerie als een bestuursorgaan
moet worden gezien. Dit stand punt beeft consequenties voor de status van d~
vervolgings- en transactiericbtlijnen en de recbtsgevolgen die aan bandelingen varl
bet openbaar ministerie kunnen worden verbonden.
In dit boofdstuk worden deze elementen acbtereenvolgens aan de orde gesteld.

4.2 Richtlijnen

De ontwikkeling van de criminaliteit en de beperkte mogelijkheden van bet openbaar
ministerie om daar het boofd aan te bieden, hebben deze organisatie er toe gedwongen
zijn beslissingen te harmoniseren. Ret voeren van een strafrechtelijk beleid vereist
dat de handelingen van de daarbij betrokken personen op elkaar zijn afgestemd. Deze
harmonisatie wenst men te bereiken door het maken van onderlinge afspraken over
boe te handel en in welke situatie. Er worden aldus beleidsafspraken geformuleerd
waar niet van mag worden afgeweken, tenzij er zich bijzondere omstandigheden
voordoen waar geen rekening mee is gebouden. Binnenhetopenbaar ministerieworden
deze afspraken betiteld als richtlijnen, indien ze scbriftelijk worden vastgelegd. I

Aanvankelijk worden aileen op arrondissements- of parketniveau richtlijnen '
geformuleerd, maar samenvallend met het uitbrengen van het eerste jaarverslag van
bet O. M stelt de vergadering van P-G's vanaf 1970 ook een aantallandelijke ricbtlijnen
vast. In het jaarverslag van 1977 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ricbtlijnen
en met name aan het op dat moment belangrijke vraagstuk der openbaarheid.
De reden voor het O.M. om tot het opstellen van richtlijnen over te gaan, wordt
geformuleerd in 1970. De eis der rechtsgelijkheid speelt een belangrijke rol. -J

AJ. Hoekema - Opsporings- en vervolgingsrichtlijnen, een rechtssociologisch onderzoek, DO 1978,
p. 443-487.
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(
,Hannonisatievan beleid in de strafrechtspleging, vana fopsporingtot en met straftoemeting, wordtgevorderd
door de eis van rechtsgelijkheid, welke thans duidelijker en klemmender aan, maar ook door, het openbaar
ministerie wordt gesteld dan voorheen. De constitutionelegelijkheid van allen voorde wet, welke wij kennen

sedert de Franse revolutie, groeide uit tot de eis van gelijkheid in sociaal opzicht'.2

Maar niet aileen dew eis van gelijkheid, die later in de beginselen van een goede
procesorde een prominente p\aats is gaan innemen, ook de voor het voeren van een
beleid zo noodzakelijke coherentie kan aileen worden bereikt via het min of meer
gedwongen onderling afstemmen van gedrag. In het jaarverslag van 1977, waarin
onder andere de vraag wordt besproken of de richtlijnen openbaar moeten zijn, worden
nog twee elementen genoemd, te weten de controleerbaarheid van het O.M.-beleid
en het verlenen van inzicht daarin aan andere instanties die met het O.M. moeten
samenwerken. Er vanuit gaande dat prioriteiten in de opsporing en de vervolging moeten
worden gesteld is essentieel

'dat her openbaarministerie tracht, met behoud van deeigen specifieke verantwoordelijkheden,hetjustitiele
beleid in een coherent geheel te brengen met bestuurlijk beleid, waar het bestuurtevens eigen bevoegdheden
bezit. Daarbij maakt het openbaarministerie (hetstrafrechtelijk beleid, toevoegingvan mij, P.O.) bespreek-
baar en streeft het naar een consensus. In feite betreft dit het hele beleid van het openbaar mmisterie't?

Hier wordt reeds de stap gemaakt van het opstellen van richtlijnen naar het openbaar
maken daarvan. Het O.M. neemt dit standpunt echter niet geheel vrijwillig in. De
'dreigende' totstandkoming van de Wet openbaarheid van bestuur (de WOB) dwingt
daartoe. In deze wet' wordt een 'nieuw' recht van de burger gecodificeerd, het recht
op inforrnatie. Het verschaffen van inlichtingen, waaronder de publicatie van richtIijnen,
bevordert de legitimatie en acceptatie van het O.M.-beleid.

'Zonder twijfel dient het openbaar ministerie ook onder vigeur van deze wet uiterste terughoudendheid
te blijven betrachten om inlichtingen te verschaffen over een individuele strafzaak. Daarentegen past het
naar ons oordeel in de geest van dit wetsontwerp dat in beginsel algemene beleidsafspraken over justitieel

beleid, zowel wat betreft de opsporing, de vervolging als de strafvordering, openbaarworden gemaakt'.5

Vervolgens wordt geforrnuleerd wat onder openbeid en openbaarheid wordt verstaan.
Openheid is 'een positieve gezindheid van bet bestuur tot het verstrekken van
bestuurlijke informatie en bet ontvangen van informatie uit de maatschappij'.
Openbaarheid is 'het algemeen bekend zijn of het algemeen toegankelijk zijn van
gegevens of procedures"."
Ook op grond van de controleerbaarheid is openbeid gewenst. De leden van het O.M.
moeten aan degenen aan wie ze verantwoording verschuldigd zijn, de Minister van
Justitie, hun beleid kenbaar maken. De richtIijnen maken in dit kader duideIijk zicbtbaar
waar het openbaar ministerie zijn prioriteiten heeft gesteld.

Jaarverslagopenbaarministerie 1970, bijlagenhandelingenTweedeKamer 1971-1972, 11500hoofdstuk
VI nr.3, bijlage IV, p. 9.
Jaarverslagopenbaarministerie 1977, bijlagenhandelingenTweedeKamer 1978-1979, I5300hoofdstuk

VI nr. 3, bijlage VII, p. 42.
WeI van 9 november 1978, SIb. 581.
Jaarverslag openbaar ministerie 1977, o.c., p. 37.
Jaarverslag openbaar rninisterie 1977, o.c., p. 38.
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'Waar het om gaat is dat deze richtlijnen tot stand gekomenzijn en datdeze ontwikkelingzichzal voortzeuen,
enerzijds als gevolg van een groeiende behoefte bij het openbaar ministerie tot kritische bezinning op eigen
beleid, anderzijds omdat het openbaar ministerie als monopolist van de strafvordering, een voor bestuur
en politie doorzichtig beleid op tafel moet kunnen leggen'.?

Zo worden uiteindelijk, door publikatie van de richtlijnen, vele vliegen in een klap
gevangen. Er wordt voldaan aan het recht op informatie van de burger, de democratische
controle via de Minister van Justitie, en daarmee de legitimatie van de beleidvoering,
nemen toe, er wordt geanticipeerd op de Wet openbaarheid van bestuur, de
doorzichtigheid van het beleid en daarmee de consistentie en cohereotie daarvan worden
sterk verbeterd, en last but not least, de politie en het openbaar bestuur en eventuele
andere organisaties die bij het beleid worden betrokken, kunnen hun handelen op dat
van het O.M, afstemmen. Zo bezien zijn aan publicatie van de richtlijnen zoveel
voordelen verbonden dat het zinvol is daar toe over te gaan. Vanaf deze periode worden
de landelijke richtlijnen regelmatig gepubliceerd.
Het is echter opvallend dat geen aandacht wordt besteed aan de consequenties die J
publicatie kan hebben voor de verdachte, bv. in hoeverre deze een beroep kan doen
op een in de richtlijn neergelegde gedragslijn. De leiding van het openbaar ministerie
vindt dat ook niet van belang, omdat de verdachte naar hun mening geen rechten aan
de richtlijnen kan ontlenen.

'In sommige tijdschriftartikelen en in's lands vergaderzaal zijn de richtlijnen wei gekarakteriseerd als een
vorm van pseudowetgeving, een term ontleend aan het administratieve recht. Deze karakterisering achten
wij bepaald onjuist. Zij overschat de werkelijke betekenis van de richtlijnen. Anderzijds zijn zij aangeduid
als interne werkafspraken. Deze aanduiding komt ons wei juist voor, maar hiermee is niet alles gezegd.
Zij houdt in een onderschatting van de richtlijnen. Een feit is dat, wat de verdachte betreft, deze geen
rechten kan ontlenen aan de richt1ijnen en wat het openbaar ministerie betreft, het voelt zich gebonden
de richtlijnen tot uitgangspuntte nemen, doch heeft de vrijheid daarvan, al naar geiang de bijzondereomstan-
digheden van het geval, gemotiveerd af te wijken,.8

Deze laatste passage is op soortgelijke wijze in de meeste landelijke richtlijnen terug
te vinden. Het openbaar ministerie behoudt zich het recht voor niet comform te
handel en . Het idee echter dat de verdachte geen enkel recht aan de richtlijn zou kunnen
ontlenen, is ijdele hoop gebleken.
Vanaf 1981 zijn aile landelijke richtlijnen van het openbaar ministerie openbaar. Met
de publicatie in 1981 van de tarieflijst economische delicten werd ook de laatste 'interne'
richtlijn gepubliceerd. Op dit moment bestaat er zelfs een losbladige editie van de
Staatsuitgeverij waarin de richtlijnen zijn gebundeld.
Van belang voor dit boek zijn de richtlijnen waarin het transactiebeleid tot uitdrukking
is gebracht. Gezien het nauwe verband tussen de transactie en de vervolging, gaat
het hier in het algemeen om richtlijnen waarin regels worden gesteld ten aanzien van
de hantering van het opportuniteitsbeginsel. Zo bestaat er een gecoordineerd
strafvorderingsbeleid ten aanzien van verkeersovertredingen, de opiumwet, overige
kantongerechtsovertredingen enz. Daarnaast bestaat vanaf 1983 de mogelijkheid om

Jaarvers1ag openbaar ministerie 1977, o.c., p. 42.
Jaarverslag openbaar ministerie 1977, O.c., p. 44.
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voor bepaalde misdrijven een transactie aan te gaan. Daar zijn aparte ricbtlijnen voor
opgesteld.
De vraag die vervolgens rijst is of en zo ja in welke mate, de officier van justitie in
individuele gevallen gebonden is aan de in de ricbtlijn geregelde situaties. Kan de
verdacbte, indien de ricbtlijn niet wordt nageleefd, succesvol de officier vanjustitie
verplicbten alsnog conform de ricbtlijn te bandelen? Het gaat immers in beginsel om
een beperking van de door de wetgever gegeven beoordelingsvrijbeid zoals die is
neergelegd in het opportuniteitsbeginsel.
De eerste vraag is door de Hoge Raad bevestigend beantwoord in zijn arrest van 28
maart 1990, NJ 1991, 119. In ditarrest wordt bepaald dat ricbtlijnenvan bet openbaar
ministerie als 'recht' in de zin van art. 99 RO moeten worden bescbouwd. Ben van
de consequenties van dit arrest is dat bet bestuursorgaan dat de ricbtlijn beeft
uitgevaardigd op grond van de algemene beginselen van beboorlijk bestuur gebonden
is aan de inhoud en de toepassing daarvan." Vervolgens kunnen in de glasbeldere
dissertatie van van Kreveldlo vele aanknopingspunten worden gevonden voor de
beantwoording van deze vraag.

,De wetgever heeftde bestuursinstantie immers met een bepaaldetaak belast- ... - endaarbij beoordelingsvrij-
heid gegevenopdat de bestuursinstantie rekening zal houdenmet de bijzonderhedenvan individuelegevallen
op een wijze waarop de wetgever ziehzelf of een lagere wetgever niet voldoende in staat achtte. Het lijkt
daannee volstrekt in strijd als deze bestuursinstantie gaat vaststellen hoe zij in toekomstige gevallen in
het algerneen zal gaun handelen. Imrners, zij beoogt aldus zichzelfvoorafin algemene zin len aanzien van

individuele beslissingen te binden' .11

Vervolgens geeft van Kreveld aan dat deze visie te eenvoudig is, immers 'ook een
beoordelingsvrijheid dient regeL - matig te worden uitgeoefend' .12

De grondbeginselen van de recbtsstaat vereisen bv. dat een beoordelingsvrijbeid met
inachtneming van het gelijkheidsbeginsel wordt uitgeoefend. Het vaststellen van
beleidsregels c.q. richtlijnen kan aan de realisering daarvan een belangrijke bijdrage
leveren. Ook het feit dat het bestuur bij de uitoefeningvan zijn bevoegdbeden consistent
dient te handelen speelt een rol. Volgens Duk wordt 'van elk bestuursorgaan tbans
... verwacht, dat bet een stelselmatig, dus niet door gril of toeval ingegeven, gebruik
van zijn bevoegdheden rnaakt. De eis van stelselmatigheid, bet verbod van willekeur
zie ik ... als een barde regel van beboorlijk bestuur' .13 Van Kreveld wijst bet
consistentie-beginsel aan als de moeder van de behoorlijkheidsbeginselen waar de
overheid aan moet voldoen.

'De bestuursinstantie mag niet grillig of willekeurig handelen, maar dienl zoveel mogelijk een vaste lijn
te volgen. Zo mogelij k dient zij, wanneerzij met de uitvoering van een bestuurstaak start - ... - onmiddellijk
vaste lijnen uit te zetten die bij de beslissing in individuele gevallen in acht genomen zullen worden' .14

GJ .M. Corstens - Richtlijnen: recht in de zin van art. 99 RO, DD 1991, p. 4.
I.C. van der Vlies - Meer recht in de zin van art. 99 RO, NJB 1990, p. 1148.

10 J.H. van Kreveld - Beleidsregels in het recht, diss. Groningen, Deventer 1983.
II LH. van Kreveld, o.e., p. 42.
12 J.H. van Kreveld, o.c., p. 43.
Il W. Duk - De zachte leern van het bestuursrecht, RM Themis 1978, p. 575-576.
" J.H. van Kreveld, O.C., p. 188.
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Dus, boewel de wetgever een bepaalde vrijbeid van bandelen heeft gegeven aan het
bestuursorgaan, brengen de eveneens in bet recbt verankerde beginselen, bv. het
consistentie-beginsel, bet gelijkheidsbeginsel of het verbod van willekeur, met zicb
mee, dat deze vrijheid binnen een bepaalde gebondenheid wordt uitgeoefend. Richtlij-
nen zijn daarom niet in strijd met deze beoordelingsvrijheid, zij vloeien daar juist
uit voort. Het volgen van een vaste lijn bij het uitoefenen van een bestuursbevoegdheid
dwingt tot het normeren en vastJeggen van de speelruimte die het daarbij heeft."
Indien vanuit deze optiek naar de hantering van het opportuniteitsbeginsel door het
openbaar ministerie wordt gekeken, wordt duidelijk dat de zelfbinding die plaatsvindt
door het vooraf bepalen van bv. transactiebedragen, een verwezenlijking is van de
wijze waarop het O.M. met zijn bevoegdheden behoon om te gaan. Dit strafrecbtsorgaan
dient, als ieder bestuursorgaan, de grondbeginselen van de rechtsstaat in zijn handel en
te verdisconteren." Daartegenover staat dat het O.M. een bepaalde marge dient te
bezitten om bijzondere omstandigheden, waarmee bij het opstellen van de richtlijnen
geen rekening is gebouden, in zijn beslissing te verdisconteren. Als dat niet mogelijk
is, dan verliest bet zijn flexibiliteit en zijn slagvaardigheid van handelen. Maar ook
dit aspect geldt voor andere bestuursorganen. Volgens van Kreveld kan en mag er
van elke gestelde beleidsregel worden afgeweken. Het gaat omeen inherente afwijkings-
bevoegdbeid.

'Inherent, omdat deze steeds bestaat zonder dat zij uitdrukkelijk in de beleidsregel hoeft te zijn voorzien' .17

Het is deze afwijkingsbevoegdbeid die uiteindelijk de mate van binding bepaaJt aan
de zelf opgestelde beleidsregel voor het bestuursorgaan.
Hier kan worden aangegeven in welk opzicht bestuursorganen onderling van elkaar
verschillen. De grote verscheidenheid en de bijzonder uiteenlopende taken die deze
uitoefenen geven aan dat de inherente afwijkingsbevoegdbeid voor het ene orgaan
groter zal zijn dan voor het andere.
In bet vorige boofdstuk is de staatsrechtelijke verhouding tussen het openbaar ministerie
en de Minister van lustitie aan de orde gesteld. De conc1usie die werd getrokken is
dat bet O.M. als gedeconcentreerd bestuursorgaan hierarchisch onder de minister
ressorteert, maar dat bet tevens een bijzondere positie inneemt in die zin, dat het van
wijs beleid getuigt indien de minister de leden van O.M. op zo zelfstandig mogelijke
wijze hun taak laat uitoefenen. Hij bemoeit zich in beginsel niet met de dagelijkse
gang van zaken. Ook bet gegeven dat bet openbaar ministerie, indien noodzakelijk,
overbeidsorganen en ambtenaren dient te vervolgen als deze strafbare feiten bebben
gepleegd, brengt met zicb mee, dat het als bestuursorgaan een zo onafbankelijk
mogelijke positie dient te bezitten. Dit wijst erop dat de inherente afwijkingsbevoegdheid
die het openbaar ministerie bezit, groter is dan die van andere overheidsorganen.
Er zijn twee categorieen delicten die door middel van een transactie kunnen worden
afgedaan, overtredingen en misdrijven. Binnen de categorie der misdrijven wordt voorts

" 1.H. van Kreveld, o.c., p. 48 en 49.I. E.M.H. Hirsch Ballin· Publiekrecht en beleid, dissertatie Amsterdam, Alphen aan den Rijn 1979,
p. 29-34.

17 J.H. van Kreveld, o.c., p. 12. Zie ook p. 143 e.v.
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verschil gemaakt tussen lage en hoge transactiebedragen. am de mate van binding
van het a.M. aan de richtlijnenaan te kunnen geven is het noodzakelijk om de exacte
tekst van de richtlijnen, incIusief de daarin opgenomen afwijkingsbevoegdheid, te
onderzoeken. Daarom worden hier de belangrijkste gedeelten uit de richtlijn voor
het transactie- en strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie inzake kantonge-
rechtsovertredingen, de uitgangspunten voor het transactiebeleid bij misdrijven en
tenslotte de beleidsuitgangspunten hoge transacties in misdrijfzaken, weergegeven.

Uit de toelichting voor het transactie- en strafvorderingsbeleid van het openbaar
ministerie inzake kantongerechtsovertredingen:

, ... Deze richtlijn geeft per overtreding en per soort overtreder ... merendeels met behulp van tariefgroepen-
... - aan in een vaste reeks:

I. het vaste tarief van de politietransactie, indien het een politietransigabele overtreding betreft.
2. het bed rag dat doorgaans moet worden betaald bij transactie door het openbaar ministerie.
3. de geldboete die het openbaar ministerie doorgaans ter terechtzitting vordert, indien geen transactie

plaats vindt.

De tarieven bedoeld onder I, liggen vast; het staat de politie derhalve niet vrij een ander transactievoorstel
te doen.
De leden van het openbaar ministerie kunnen binnen de door de wet gestelde grenzen van de bedragen
bedoeld onder 2 en 3 afwijken, hetzij naar beneden hetzij naar boven, indien de omstandighedendaartoe
aanleiding geven, hetgeen met name hetgeval kanzijn bij overtredingen van algemene politieverordeningen
(APV's). Het op grond van plaatselijke omstandighedente voeren beleid bij de toepassing van de richtlijn
kan onderwerp van gesprek zijn in het driehoeksoverleg met het bestuur en de politie. De rechter is noch
aan de eis van de officier van justitie noch aan deze richtlijn gebonden.

b. Afwijking van de in de richtlijn aangegeven tariefgroepen en bedragen.

De aangegeven tariefgroepen en transactiebedragen zijn bedoeld voor normale, voor transactie vatbare
overtredingen. lndien er complicaties optreden kunnen deze bij het openbaar ministerie aanleiding geven
tot verhogingvan het transactiebedragdanwel dagvaardingzondervoorafgaandemogelijkheidvan transactie.
Voorts kan onder meer in de volgende gevallen worden afgeweken van de richtlijn:
I. (regeling voor jeugdigen van resp. 12 tot 16 en 16 tot 18 jaar.)
2. bij cumulatie van overtredingen verdient het aanbeveling de bedragen te verlagen, indien het totaal

van die bedragen de draagkracht van de verdachte blijkt te overschrijden. Voorts dient een transac-
tievoorstel te worden beperkt tot die overtredingendie bij niet-betalen, ten laste zouden worden gelegd.

c. Berekening van bepaalde transactie- en geldboetebedragen.

In deze richtlijn zijn sommige tariefgroepen en bedragen alhankelijk gesteld van de zwaarte van de overtreding .
... Voortszijn bij enkele overtredingenen minimum-tariefgroep(vanaf. .. ) of -bedragen somseen maximum-
tariefgroep of -bed rag vermeld. Deemst van de gepleegdeovertredingenkan tot uitdrukkingwordengebracht
met inachtneming van bepaalde bedragen.
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d ...

e. De tariefgroepen

De tariefgroepen luiden (in guldens uitgedrukt) als voigt:
Nummer Politietransctie
I IO
2 20
3 35
4 50
5 70
6 80
7 100
8 120
9 140
IO
11
12

OM-transactie
15
35
50
65
90
110
130
155
175
200
220
275

Eis ter zitting
20
45
60
75
110
130
155
180
195
240
265
325

De overtredingen
Verklaring van categorieen:
I: bestuurders van motorruituigen op meer dan twee wielen.
II: bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen.
1lI: bromfietsers en bestuurders van invalidenvoertuigen met motor.
IV: fietsers en bestuurders van invalidenvoertuigen zonder motor.
V: voetgangers.
VI: overige weggebruikers.
VII: schippers.
VllI :een ieder

Hoofdstuk A. Verkeer te land.
Feit Ovenreden artikel Tariejgroepen per feit en per categorie
Nummers A 005 - A 090
Wegenverkeerswet I II III IV V VI VII vm

A 005
Een motorrijtuig laten
staan, terwijl het
kenteken niet is aan-
gebracht, niet behoor-
lijk zichtbaar is.
niet op de voorgeschre-
yen wijze is ingericht
dan wei niet op de
voorgeschreven wijze
is aangebracht. 9 sub I WVW 4

A 010
als bestuurder van een
motorrijtuig rijden,
terwijl het kenteken
niet is aangebracht,
niet behoorlijk zicht-
baar is, niet op de
voorgeschreven wijze
is ingericht dan wei
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niet op de voorgeschre-
yen wijze is aange-
bracht. 9 sub 1 WVW 4 4

A 015
als bestuurder van een
motorrijtuig rijden,
terwijl het kenteken
aan de achterzijde
niet op de voorgeschre-
yen wijze is verlicht. 9l.id 1

sub 1 WVW 2 2

A 016
een motorrijtuig op
de weg laten staan,
terwijl:
- de tenaamstelling
op het kenteken niet
juist is
- het kentekenbewijs
deel III niet behoor-
lijk zichtbaar (aan-
plakverzuim) dan wei
niet op de voorge-
schreven wijze op of
in het motorrijtuig
is aangebracht.

6

9 lid I
sub 2 WVW 4

enz.

Voorts zijn de volgende, van belang zijnde, uitgangspunten voor bet transactiebeleid
misdrijven geforrnuleerd.

( I tim 3 ... )
4. De uitgangspuntengeven vooreenaantal misdrijvenbij transactieste stellenvoorwaardenaan. Dit betekent
niet dat niet genoemde misdrijven niet voor transactie in aanmerking lcunnen kornen. Evenmin betekent
het opnemen van de mogelijlcheid van de transactie voor de in deze circulaire genoemde rnisdrijven dat
in al deze gevallen het aanbieden van een transactie aangewezen is. Indien er redenen zijn die voor een
behandelingterterechtzitting pleiten zal een transactieaanbodachterwegeblijven. De uitgangspuntengelden
in beginsel voor strafrechtelijk rneerderjarigen.
5....
6. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om uitgangspuntenwaarvan in een concreetgeval kan worden
afgeweken. Zo kan de officier van justitie (zeals reeds werd aangegeven onder punt 4) het aanbod van
een transactie achterwege laten of besluiten bij de bepaling van de transactievoorwaarden binnen de door
de wet gestelde grenzen een van de uitgangspunten afwijkende beslissing te nemen. In geval van recidive
kan een hoger transactiebedrag worden vastgesteld. Voorts kan in geval van bijvoorbeeld diefstal, bij de
bepalingvan de hoogte van het transactiebedragrekening wordengehoudenmet de waarde van het gestolene.
Afwijkingen kunnen zowel ten voordele als ten nadele van de verdachte strekken; zij vloeien voort uit
het principe dat het oordeel over de bijzondere omstandigheden van het geval bij de vaststelling van de
transactievoorwaarden tot uitdrukking moet (kunnen) worden gebracht.
De hoofdofficier van justitie bevordert dat binnen zijn parket overleg wordt gepleegd indien zich gevallen
voordoen van een bijzonder karakter, die de behandelend officier van justitie voor het aanbieden van een
transactie in aanmerking wil brengen. Voorts wordt hier verwezen Mar de beleidsuitgangspuntenhoge
transacties in misdrijfzaken.
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7 ....
8. Ter bevordering van een vlotte afdoening van zaken werd - ... - het transactiebedrag ± 20% lager ...
gesteld dan het bed rag dat doorgaans ter zitting zal worden geeist.

Tarieflijst transactie- en strafvorderingsbeleid voor enige commune misdrijven.
Omschrijving feit Transactiebedrag Bedrag eis

in guldens in guldens
Eenvoudige diefstal zonder meer
(geen zakkenrollerij)
winkeldiefstal
eenvoudige fietsendiefstal
mishandeling
gering verzet bij aanhouding (in
geval van geen afzonderlijke ver-
volging bezien of voeging ad in-
fonnandum met het grondfeit aan-
gewezen is.
vernieling
niet voldoen aan arnbtelijk bevel
eenvoudige belediging (in geval van
discrimerende opmerkingen niet van
toepassing.)
lokaalvredebreuk stations Neder-
landse Spoorwegen (op grond van
plaatselijke of bijzondere om-
standigheden kan van dit tarief
worden afgeweken).

100 tot 750
100 tot 500
250 tot 750
250 tot 750

150 tot 850
150 tot 600
300 tot 850
300 tot 850

200 tot 500
100 tot 500
150 tot 500

250 tot 600
150 tot 600
200 tot 600

100 tot 500 150 tot 600

250 300

En tenslotte geef ik de beleidsuitgangspunten hoge transacties in misdrijfzaken.

I. ...
2. De transacties voor andere delicten dan waarvoor bijzondere richtlijnen geld en behoeven bijzondere
aandacht van het OM, voor zover deze delicten van ernstiger aard zijn. Dit klemt te meer nu het hierbij
dikwijls gaat om delicten die publieke verontrusting hebben veroorzaakt als fraude, milieuverontreiniging
en dergelijke.
2.1. In de eerste plaats dient daarbij afweging plaats te vinden van het belang voor de gemeenschap bij
openbare behandeling van een stra fzaak, dat in het bijzonder klemt bij delicten, waarbij de rechtsorde ernstig
is geschokt, tegenoverhet privebelangvan de verdachte cq. de verdachte rechtspersoonbij eenzo geruisloos
mogelijke afwikkeling van een strafzaak. De snelheid van afdoening door middel van transactie kan in
het belang van beide partijen zijn, terwijl ook een kostenlbatenafweging kan Ieiden tot voordeel van zowel
de verdachte als het openbaar ministerie.
2.2. De delicten waarvan in deze richtlijn sprake is betreffen ernstige misdrijven die echter wei met een
vennogensrechtelijke sanctie kunnen worden afgedaan, hetzij omdat de ernst geen (voorwaardelijke)
vrijheidsstraf noodzakelijk maakt, hetzij omdat deze niet kan worden opgelegd (rechtspersoon).
2.3. De noodzaak van publiek nonnbevestigendewerking van de hier bedoelde transacties brengt met zich
dat het wenselijk kan zijn dat via de pers bekend wordt gemaak! terzake van welk feit en voor welk bedrag
getransigeerd wordt. Overleg met de verdachte zal hierbij geboden zijn; de openbaarmaking kan onderdeel
vonnen van de omstandighedenwaaronder het openbaar ministerie bereid is een schilling aan te bieden.
2.4 .
3 ,
4 .
5. Op grond van het hierboven gestelde zal de officier van justitie die overweegt een hoge transactie aan
te bieden goed doen ollltrent:
a. de vraag of, en zo jll
b. de omstandigheden waaronder en
c. de hoogte van het transactiebedrag, overleg te plegen met de leiding van zijn parket.
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Het behoeft geen nader betoog dat de parketleiding in 'gevoelige' zaken aanleiding zal vinden contact op
te nemen met de procureur-generaal die in voorkomende gevaUen de minister van justitie zal raadplegen.

4.3 Beginselen van behoorlijk bestuur

Het handelen van het openbaar ministerie kan niet in volledige vrijheid plaatsvinden.
Het dient in overeenstemming te zijn met de vereisten die door algemene be-
hoorlijkheidsbeginselen worden gesteld (zie 3.2.1).18
In tegenstelling tot de veronderstelling die ten grondslag ligt aan de betogen van 't
Hart en de Doelder, moet juist het O.M. als bestuursorgaan de belangen van de
verdachte bij zijn beslissingen betrekken. Deze dienen op zorgvuldige wijze tot stand
te komen."
De beginselen waaraan in bet algemeen bet bandelen van de overbeid wordt getoetst
staan bekend als de algemene beginselen van beboorlijk bestuur. De strafrecbtelijke
pendant daarvan zijn de beginselen van een goede procesorde. 2D Met deze terminologie
wordt aangegeven dat er verscbil tussen deze twee soorten van beginselen bestaat. 21

Cleiren heeft betoogd, rowel in haar dissertatie als in een artikel in Delikt en
Delinkwent, dat deze beginselen niet identiek zijn. Een belangrijk gedeelte van haar
betoog is gebaseerd op de reeds eerder besproken stelling, dat de taak van bet O.M.
zoals die is neergelegd in art. 4 RO, dit orgaan van een bestuursorgaan onderscheidt.
Nu het uitgangspunt daarvan Diet overeind kan blijven, te weten dat de interpretatie
van art. 4 RO tot gevolg heeft dat het O.M. iets anders doet dan een bestuursorgaan,
vervalt tevens de grondslag voor het maken van een principiele onderscheiding tussen
de aard van de beginselen.
Dit betekent dat, voor toetsing van het handelen van bet openbaar mini sterie , de
beginselen die in het bestuursrecbt zijn ontwikkeld als uitgangspunt kunnen worden
genomen. In het algemeen worden hieronder verstaan bet vertrouwensbeginsel, bet
gelijkheidsbeginsel, zuiverheid van oogmerk, het beginsel van redelijke en billijke
afweging van beJangen, bet verbod van detournement de pouvoir, en in de formele

18 L.A.RJ. de Beaufort - Zijner nogjuristen in het OM, in: De rechter als dictator, Trema-speciaI1987-1,
p. 13 en 14.

" In dit kader is de volgende opmerking van C.P.M. Cleiren, die zij maakt in een artikel in Delikt en
Delinkwent vanjuni 1990, voor mij onbegrijpelijk. Zij stipt aan dat de taak van het openbaarministerie
be staat uit de 'handhaving van het recht' en betoogt vervolgens:
'Dit doel brengt name1ijk met zich mee dat het OM bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid
zijn rechtsbeschermende functie niet uit het oog mag verliezen, hetgeen onder meer imp1iceert dat de
belangen van de verdachte niet mogen worden veronachtzaamd. Daarmee komi aan het OM niet zuiver
een bestuursfunctie toe, zoals aan 'gewone' overneidsorganen.' (cursivering van mij, P.O.).
De eerste zin kan ik volledig onderschrijven. De tweede vloeit daar echter niet logisch uit voort.
Integendeel zelfs. Hettegenovergestelde ligt rneer voor de hand. Zie bv. art. 3.2.3. AWB (Ontwerp):
Hetbestuursorgaanweegt aile (cursiveringvan mij, P.O.) rechtstreeksbij het besluit betrokkenbelangen
af.
Zie C.P.M. Cleiren - Identiteit van beginselen van behoorlijke strafrechtspleging en beginselen van
behoorlijk bestuur? DD 1990, p. 497-514.

20 Zie C.P.M. Cleiren - Beginselen van een goede procesorde, diss. Leiden, Arnhem 1989.
11 J.A.W. Lensing - De Hoge Raad en beginselen van behoorlijk strafprocesrecht, DD 1988, p. 971.
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variant, het motiverings-en het zorgvuldigheidsbeginsel.P De voorwaarden die hieruit
voortvloeien voor het handel en van het openbaar ministerie, kunnen pas in een concrete
situatie worden vastgesteld. Wei is het mogelijk om vooraf aan te geven dat de eisen
die eruit voortvloeien voor het O.M. anders zijn dan voor andere bestuurorganen.
Dit niet, omdat de 'rechtsbeschermende' functie van het openbaar ministerie dit met
zich meebrengt.P maar omdat het O. M. het orgaan is dat het strafrecht dient toe
te passen. De mate van ingrijpendheid van de bevoegdheden (bv. dwangmiddelen)
en de zwaarte van de op te leggen sancties houdt in dat er zware eisen van zorgvuldig-
heid aan het optreden worden gesteld. Maar de vereiste flexibiliteit, die ook behouden
moet blijven, kan er toe leiden dat in bepaalde situaties met minder genoegen wordt
genomen.
Dit kan met zich meebrengen dat aan het O.M., vergeleken met andere bestuursorganen,
meer eisen worden gesteld, maar ook, a\ is dat op het eerste gezicht paradoxaaI, minderl
Zo kan bv. vooraf reeds worden verondersteld dat het gelijkbeidsbeginsel bij de
uitoefening van strafrechtelijke bevoegdheden zoals bv. het opportuniteitsbeginsel,
een kleinere rol speeJt dan elders, omdat criminaliteit in zoveel gevarieerde en
verschillende vormen en situaties voorkomt, dat het zelden of niet voor zal kunnen
komen dat twee gevallen gelijk zijn. De ingrijpendheid van de strafprocessuele
bevoegdheden anderzijds, kan met zich mee brengen dat zwaardere eisen van zorgvul-
digheid aan het openbaar ministerie worden gesteld.
Vanuit deze optiek bezien wordt duidelijk dat hantering van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur ten aanzien van het O.M. tot andere resultaten leidt dan bij
overige bestuursorganen. Het gegeven dat het openbaar ministerie tot taak heeft het
strafrecht te handhaven geeft de interpretatie van de behoorlijkbeidsbeginselen een
eigen karakter. Ook het element dat het O.M. op bepaalde momenten in het strafproces
afwegingen dient te maken die sterk aanleuneo tegeo de wijze waarop de strafrechter
beslissingen neemt, bv. de beslissing tot inverzekeringstelling, vormt een aparte
categorie van normen die de uitleg van de algemene beginseleo beinvloedt.
Dat is ook niet verwonderlijk. De eisen die by. aan het handelen van een ziekenfoods
worden gesteld zullen geheel verschillend zijn van de eiseo waaraan bv. de gemeeote
moet voldoen of de sociale dieost of de directie studiefinanciering. De term beginselen
van een goede procesorde kan in dit licht bezien een adequate uitdrukking zijn van
het verschil tussen het openbaar ministerie en andere bestuursorganen. Het verschil
geeft dan niet aan dat er geen ideotiteit bestaat tussen deze beginselen, integendeel,
er kan juist worden aangenomen dat deze op abstract niveau met elkaar overeenkomen,
maar dat de concretisering en interpretatie daarvan tot zulke specifieke op het O.M.
afgestemde resultaten leidt, dat eeo benaming waarin dit tot uitdrukkingwordt gebracht
gerechtvaardigd is.
In de hierna volgende paragraaf zal worden aangegeven welke consequenties
voortvloeien uit de hantering van algemene beginselen van behoorlijk bestuur c.q.
goede procesorde.

22 Zie ook G.J.M. Corstens - Beginselen van behoorlijk procesrecht, Trema 1985, p. 173-190.
:u C.P.M. Cleiren, DO 1990, O.c., p. 503.
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4.4 Het vertrouwensbeginsel

4.4.1 De ontwikkeling van het vertrouwensbeginsel

In bet vertrouwensbeginsel wordt een algemene beboorlijkbeidsnorm tot uitdrukking
gebracht die aangeeft dat bet vertrouwen dat tussen de overheid en de burger ontstaat,
als deze in een recbtsbetrekking met elkaar verkeren, in bet algemeen dient te worden
gebonoreerd. Ret gaat om, simpel gezegd, een man een man, een woord een woord.

Ret beeft enige tijd geduurd voordat de beginselen van behoorlijk bestuur in de
strafrecbtspraak tot ui tdrukking kwamen. Reeds in 1964 werd een eerste poging onder-
nomen. De officier van justitie had een strafzaak geseponeerd en de verdachte daarvan
op de boogte gesteld. Vervolgens werd de verdachte alsnog vervolgd. Ret Hof
verklaarde bet openbaar ministerie niet-ontvankelijk met als argument dat, nu de
verdachte op de boogte was gesteld van bet sepot er nieuwe bezwaren door bet O.M.
moeten worden aangevoerd om tot vervolging over te kunnen gaan. Ret vertrouwensbe-
ginsel wordt niet genoemd, er wordt aangeknoopt bij art. 255 Sv. De Hoge Raad maakt
korte metten met het arrest:

'0. dat ... de wet geen regeling behelst van de rechtsgevolgen, verbonden aan een door den O.v.J. tot
de verdachte gerichte mededeling dat door hem de zaak werd afgedaan door "sepot", met andere woorden
door hem, Officier, niet zal worden vervolgd;
dat het niet tot den bevoegdheid van den reehter behoort uitbreiding te geven aan de gevallen waarin de
wet aan een kennisgeving van den Officier omtrent niet-vervolging het rechtsgevolg heeft verbonden dat

nadien het O.M. is verstoken van het rechtalsnog tot zodanige vervolging over te gaan,.24

Annotator Roling stipt in zijn noot aan dat bet arrest, boewel in overeenstemming
met de wet, onredelijk is.

'Maar betekent zij ook, dat het recht van het O.M. om alsnog le gaan vervolgen door die kennisgeving
(bedoeld wordt de sepotmededeling, P.O.) wordt beperkt? Een dergelijke beperking zou niet onredelijk
zijn ... Hij kan terecht een vervolging die alsnog plaats vindt unfair achten ... En het proces dient een
fair proces te zijn, ieder heeft recht op een "eerlijke" behandeling, volgensart. 6 van de Europese Conventie

voor de mensenrechten,.25

De uitspraak van de Hoge Raad laat aan duidelijkbeid niets te wensen over en wordt
tot 1975 ongewijzigd gehandhaafd. In datjaar wordt aan bovenstaande overwegingen
bet volgende toegevoegd.

'Het Wetboek van Strafvordering verbindt aan de niet-nakoming van art. 242, lid I, of art. 167, lid I,
Sv - ... - niet het gevolg dat (verdere) vervolging uitgesloten is, en de omstandigheid dat eerst na verloop
van een jaar na het aanvankelijk sepot lot vervolging wordt overgegaan brengt niet mede dat een juiste
toepassing van het recht zich daartegen zou verzetten'.1b

14 HR 2-6-1964, NJ 1964,419, m.nt. BVAR.
:zj NOOI B.Y.A. Roling bij HR 2-6-1964, NJ 1964,419.
u; HR 17-6-1975, NJ 1975,467, rn.nt. ThWvV.

90



Aan deze arresten ligt de opvatting ten grondslag dat de wet op uitputtende wijze beeft
geregeld op welke wijze bet reebt tot strafvordering van bet O.M. vervalt. De reebter
mag daar geen aanvulling op geven, omdat bij daarmee rowel op de stoel van de
wetgever gaat zitten als op de stoel van het O.M., door bet gebruik van de beleids-
vrijbeid die in het opportuniteitsbeginsel zit opgesloten, te toetsen. Er kunnen geen
reehtsgevolgen worden toegekend aan het niet naleven van bepaalde voorschriften,
indien deze reehtsgevolgen niet in de wet zijn opgenomen.
Deze stricte bandelwijze wordt niet altijd gevolgd. In sommige gevallen acbt de Hoge
Raad bepaalde voorschriften zo belangrijk dat niet-naleving daarvan leidt totnietigheid,
hoewel dit reehtsgevolg niet door de wet wordt genoemd (essentiele of substantiele
nietigheid). Reeds in 1936 verklaart de Reehtbank te 's Gravenhage een bevel tot
bewaring dat door de R-C is gegeven maar niet zijn handtekening bevat nietig, hoewel
de wet dit reehtsgevolg niet kent. 1:7 In 1948 formuleert de Hoge Raad in een zaak
waarin de gehoorde getuigen in strijd met art. 320 Sv niet waren opgeroepen voor
de volgende zitting:

'hetgeen, hoewel niet uitdrukkelijk met nietigheid bedreigd, toch nietigheid ten gevolge moet hebben, daar
het behoorttot het wezen van het strafproces, dat de getuigenen deskundigentot den afloop vanhet onderzoek
ter terechtzitting zullen kunnen worden ondervraagd, tenzij met toestemming van het OM en den verdachte
van hun verhoor wordt a fgezien' .28

Hier acht de Hoge Raad blijkbaar wei de mogelijkheid aanwezig om buitenwettelijke
sancties op niet naleving van strafvorderlijke bepalingen te stell en.
In 1977 wordt een poging gedaan om het oordeel van het boogste reehtscollege te
wijzigen. In plaats van een beroep op bet vertrouwensbeginsel wordt afwezigheid van
aile schuld naar voren gebracht. De verdachte wordt beschuldigd van het vertonen
van sexfilrns in een sexwinkel zonder vergunning, een overtreding van art. 1, eerste
lid, Bioscoopwet. Ret openbaar ministerie stelt in soortgelijke zaken in het algemeen
geen vervolging in, maar heeft kennelijk besloten om in casu van deze beleidslijn
af te wijken. De Reehtbank oordeelt als voigt:

'0. dat de O. v .J. ter terechtzitting heeft medegedeeld, dat in zaken van vertonen van sexfilms in sexwinkels
... sinds omstreeks een jaar een toestand van rust inzake de vervolging wordt gehanteerd ...
dat niet is gebleken of aannemelijk is geworden, dat rich in de sexwinkel van verdachte de bijzondere
omstandigheden als door de O. v .J. bedoeld voordoen of voordeden;
dat de Rb. mitsdien van oordeel is, dat nu het O.M. in zaken als de onderhavige al geruime tijd, en met
name omstreeks de tijd, dat verdachte het telastegelegde feit beging geen vervolgingmeer pleegt in te stellen,
mede in het licht van de komende wetswijziging (gedoeld wordt op een wetswijriging waarbij de filmkeuring
wordt afgeschaft, P.O.), niet een rnateriele rechtvaardigingsgrondvoor verdachteshandelen bestond, doch
wei dat te dien aanzien van afwezigheid van aile schuld bij haar sprake was,.29

De Hoge Raad casseert het vonnis en overweegt sleehts dat de door de Reehtbank
vastgestelde feiten en ornstandigheden niet bet oordeel kunnen wettigen dat aan de
verdachte geen verwijt kan worden gemaakt. Ret vonnis van de reebtbank bevat echter

27 Rb. 's Gravenhage, 3-6-1936, NJ 1936,444.
u HR 1948, NJ 1948, 155.
19 Rb. Almelo 13-7-1976, opgenomenin HR 19-4-1977, NJ 1977,410.
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reeds aIle elementen die in latere jurisprudentie met betrekking tot bet vertrouwens
beginsel een rol gaan spelen. Met name het feit dat het O.M. een zekere vaste lijn
volgde inzake het al dan niet seponeren van soortgelijke zaken en geen bijzondere
omstandigheden aanvoerde die bet afwijken van deze beleidslijn reehtvaardigde, zijn
relevante elementen in de beoordeling of tereebt van transactie- en sepotricbtlijnen
is afgeweken.
In het najaar van 1977 doet A-G Remmelink een verwoede poging (in een zaak waarin
geen cassatiemiddelen zijn ingediend) om gevolgen te verbinden aan toezeggingen
van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan. Hij grijpt daarbij terug
op het hierboven genoemde arrest uit 1~64.

'Ik heb het nl. met BY AR in diens noot onder het zoeven genoemde arrest moeilijk met de toenmalige
opvauing van Uw Raad, dat een dergelijke toezegging op de ontvanlcelijkheid van het O.M. geen invloed
zou mogen hebben. Met ROling vraag ik mij nl. af of het fair-hearing beginsel van art. 6 Eur. Verdrag
niet meebrengt, dat in zo'n geval het O.M. geen vervolging zou mogen instellen. Het maalct toch, ook
op de justitia belen, een frustrerende indruk ... dat juist degenen, die belast zijn mel de handhaving van
de rechtsorde, een dergelijkebelofte •stra ffeloos' naastzich neerzoudenmogen leggen, hoogstensnaderhand
gekapitteld door hun hoogste chef .... Een en ander kan men dan nog aanvullen door te wijzen op recente
ontwikkelingen in ons bestuursrecht, waa r men de overheid gebondenacht aan eigen voorafgaandhandelen,
wanneer in een concreet geval bepaalde verwachtingen zijn gewekt ... Tenslotte zou men nog lcunnen
aanvoeren, dat de betrokken j ustitiele autoriteitaldus een willekeurige en deswege onbehoorlijkebestuursdaad
zou hebben verricht'. 30

Ret is duidelijk dat hier een reebtstreeks beroep op bet vertrouwensbeginsel wordt
gedaan. De Hoge Raad negeert deze conclusie, maar het betoog beeft blijkbaar indruk
gemaakt, want een paar maanden later gaat hij 'om'. In het Menten I-arrest worden
consequenties verbonden aan een mededeling, die in casu zou zijn gedaan door de
Minister van Justitie aan de heer Menten dat hij niet voor de door bem gepleegde
oorlogsmisdrijven zou worden vervolgd. De Reebtbank verwierp een verweer gericbt
op deze toezegging met de reeds genoemde overweging dat de reebter geen uitbreiding
kan geven aan de in de wet genoemde gevallen van niet-ontvankelijkheid. De Hoge
Raad beslist als voigt:

'dat inderdaad de wet aan andere dan de in de Yierde Titel van het Tweede Boek Sv bedoelde mededelingen
aan een verdachte, dat hij niet zal worden vervolgd, geen rechtsgevolgen heeft verbonden en met name
niet het rechtsgevolg dat het O.M. is verstoken van het recht alsnog tot vervolging over te gaan;
dat zulks evenwel niet zonder meer medebrengt, dat het O.M. ondanks een dergelijke door de Minister
van Justitie aan de verdachte gedane mededeling - ... - alsnog te allen tijde lot vervolging lean overgaan
zolang het desbetreffende feit niet is verjaard;
dat loch bij de beantwoording van de vraag of zulks mogelijk is, rekening moet worden gehouden met
de beginselen van een goede procesorde, welke o.m. medebrengen dat de voor hel justitiele beleid
verantwoordelijkeorganenniet handelennaarwillekeur, doch - tenzij zwaarwichtigebelangenzich daartegen
zouden verzetten - in gebondenheid jegens de verdachte aan toezeggingen, welke bij laatstgenoemde
gerechtvaardigde verwachtingen hebben geweki' .31

Met deze overweging is bet vertrouwensbeginsel als ongeschreven strafprocessueel
beginsel erkend.

1O Conclusie A-G Remmelink bij HR 18-10-1977, NJ 1978,128.
31 HR 29-5-1978, NJ 1978,368.
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Een aantal elementen uit dit arrest zijn van belang om de werking van het ver-
trouwensbeginsel aan te geven. Het moet gaan om:
- jegens de verdachte gedane toezeggingen
- door een voor bet justitieel beleid verantwoordelijk orgaan"
- die gerechtvaardigde verwachtingen bebben opgewekt.
Nicolaiberformuleertdeze elementen in vijfvragen die relevant zijn voorde toepassing
van bet vertrouwensbeginsel.
1. Zijn de gewekte verwachtingen toe te rekenen aan het orgaan dat de beslissing

neemt?
2. Aan welke gedragingen kan voor eventuele bescherming in aanmerking komend

vertrouwen worden ontleend?
3. Wat is bet (gewicht van het) belang van de burger bij de honorering van het gewekte

vertrouwen?
4. Wat is de zwaarte van de rechtvaardigingsgrond van de administratie voor een

beslissing waardoor het gewekte vertrouwen werd geschonden?
5. Wat is het gewicht van een rechtens te beschermen belang van een of meer derden,

dat zich tegen honorering van het vertrouwen verzet?33
Met behulp van deze vragen kan worden vastgesteld of in concreto het vertrou-
wensbeginsel is geschonden.

4.4.2 Het vertrouwensbeginsel en de transactierichtlijnen

In deze paragraaf zal worden besproken welke criteria en omstandigheden een rol
spelen bij de beantwoording van de vraag welke rol bet vertrouwensbeginsel speelt
bij de toepassing van art. 74 Sr. Toegespitst op de richtlijnen gaat bet om de vraag
in welke mate bet O.M. daar aan is gebonden.

4.4.2.1 Verweren van de verdachte

De toepassing van de transactie wordt in het algemeen genormeerd in richtlijnen. Dit
betekent dat het O.M. vooraf reeds beeft aangegeven op welke wijze een bepaalde
strafzaak moet worden afgedaan. De consequentie is dat bij de verdacbte ten aanzien
van twee punten vertrouwen kan worden opgewekt omtrent de afwikkeling van zijn
strafzaak.
In de eerste plaats wordt vertrouwen gewekt ten aanzien van de toepassing van het
opportuni tei tsbeginsel.ln de richtlijnen wordtaangegeven welke procedure zal worden
gevolgd. Sepot, transactie, of vervolging ter terechtzitting."
Voorts kan vertrouwen onstaan ten aanzien van de voorwaarde(n) die kunnen worden
opgelegd. Zo wordt bv. in de transactiericbtIijn voor kantongerecbtovertredingen exact

n Zie hieromtrent 7.2 en 8.2.
33 P. Nicola'; - Beginselen van behoorlijk bestuur, diss. Amsterdam, Deventer 1990, p. 361.
3<1 De voeging ad informandum laat ik buiten beschouwing, omdat de rechter deze vorm van afdoening

voor zijn rekening neernt.
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aangegeven welk geldbedrag als voorwaarde zal worden aangeboden. Indien deofficier
zwaardere voorwaarden stelt, worden de verwachtingen die daaromtrent bij de verdacbte
bestaan niet ingelost. Dit betreft vertrouwen ten aanzien van de toe te passen sanctie.
Deze onderscheiding tussen opgewekt vertrouwen ten aanzien van de te volgen procedure
en de op te leggen sanctie komt voort uit bet reebtskarakter van de transactie. (Zie
6.6).
Een beroep op bet opgewekte vertrouwen dat de zaak: door middel van een transactie
zou worden afgedaan ricbt zich op de ontvankelijkheid van bet openbaar ministerie.
De reehter zal dan moeten bepalen of de officier van justitie in redelijkheid tot
vervolging beeft kunnen overgaan. Een verweer dat zich aileen ricbt op de te stellen
voorwaarde, die bv. boger is dan in de richtlijn is opgenomen of van een ander karakter
(in plaats van een geldboete wordt ontneming van bet wederrecbtelijk verkregen voordeel
voorgesteld), beeft eehter geen betrekking op de ontvankelijkheid van de officier van
justitie, maar op de boogte van de sanctie. Daardoor kan het als een strafmaatverweer
worden gekwalificeerd. De reebter kan het verweer behandelen met inacbtneming
van de motiveringseisen van de artt. 358 en 359 Sv. De ruime discretionaire bevoegd-
heid die de reehter bezit ten aanzien van de straftoemeting brengt ecbter met zich
mee dat hij een grote vrijheid heeft om van de in de ricbtlijn opgenomen bedragen
af te wijken. Een beroep op het materiele facet van het vertrouwensbeginsellost zich
aldus op in een beroep op het motiveringsbeginsel, in casu ten aanzien van de strafmaat.
Ook het opgewekte vertrouwen ten aanzien van de te volgen procedure kan op
soortgelijke wijze worden geeonverteerd. In beginsel is bet O.M. vrij om, op grond
van het opportuniteitsbeginsel tot vervolging over te gaan indien de betrokken officier
van justitie van mening is dat het algemeen belang daartoe noopt. Hij boeft zijn
vervolgingsbeslissing in beginsel niet te motiveren. Zelfs als de verdacbte van mening
is dat vervolging in casu zo onredelijk is dat het openbaar ministerie daar niet toe
bad mogen overgaan en hieromtrent verweer voert, hoeft het O.M. in beginsel niet
aan te geven waarom de opportuniteit met zicb mee bracht dat vervolging is geindiceerd.
Door bet voeren van een dergelijk verweer ontstaat voor de reehter wei de verplicbting,
op grond van de artt. 358 lid 3 jo. 359 lid 2 Sv, om te responderen. Een ontvankelijk-
beidsverweer dient gemotiveerd te worden verworpen." De reebter is daar aileen
op adequate wijze toe in staat als het O.M. de (bijzondere) redenen aanvoert die ertoe
bebben geleid dat tot gereehtelijke vervolging is overgegaan. Hoewel bet O.M. niet
kan worden verplicht om deze redenen te geven, zal niet beantwoording van deze
vraag in het algemeen tot de conclusie leiden dat er onzorgvuldig is gebandeld. Het
onderzoek door de reehter ricbt zich aldus op de vraag of de betrokken officier van
justitieop zorgvuldige wijze bet opportuniteitsbeginselbeeft gebanteerd. De resultaten
daarvan moet hij in zijn vonnis vermelden. Een beroep op bet formele facet van bet
vertrouwensbeginsel lost zich op in het zorgvuldigbeidsbeginsel, waaraan de
vervolgingsbeslissing dient te voldoen, en het motiveringbeginsel, dat bepaalde eisen
stelt aan het reehterlijk vonnis.
Tenslotte is een mengvorm mogelijk, indien het verweer van de verdacbte de vorm
aanneemt van een verzoek om een ander transactieaanbod dat de door bern gewenste

" Zie onder andere HR 13-9-1988, NJ 1989, 285.

94



sanctie bevat. Dit verweer dat zowel op de strafmaat als de procedure betrekking heeft,
kan dus in een beroep op zowel het motiverings- a1shet zorgvuldigheidsbeginsel worden
omgezet.

Toepassing van ongeschreven behoorlijkbeidsbeginselen heeft tot gevolg dat de
verhouding tussen het openbaar ministerieen de reehterlijke macht verandert. In hoofd-
stuk 2 is hier reeds aandacht aan besteed. Het O.M. is niet meer volledig autonoom
in de toepassing van het opportuniteitsbeginsel. Deze beslissing kan worden getoetst
aan geschreven en ongeschreven reehtsbeginselen. Indien er van uit wordt gegaan
dat het openbaar ministerie, zowel door maatschappelijke als organisatorische factoren
is uitgegroeid tot een bestuursorgaan, dan ligt toetsing van zijn (bestuurlijke) beslissingen
aan de a1gemene beginselen van beboorlijk bestuur voor de hand. De verdachte verkrijgt
aldus een passende reehtsbescherming. De idee die in de jurisprudentie voor 1978
tot uitdrukking werd gebracht, te weten dat de reehter geen uitbreiding hoort te geven
aan de in de wet geregelde gevallen van niet-ontvankelijkbeid had onder andere als
achtergrond dat de reehter geen bevoegdheden mocht gaan uitoefenen die de wetgever
aan het O.M. had toebedeeld. Deze doctrine verleende het openbaar ministerie een
vrijwel onbeperkte (beleids)vrijheid. Deze grote omvang is nu niet meer gewenst,
omdat het O.M. in de strafreehtspleging een veel dominantere plaats is gaan innemen.
Zowel de slagvaardigheid van het strafreehtelijk beleid als de reehtsbescherming van
de verdachte is bij de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
c.q. goede procesorde gebaat.

4.4.2.2 Het opportuniteitsbeginsel

In het verlengde van deze ontwikkelingen ligt een andere toepassing van bet opportu-
niteitsbeginsel. In art. 167 lid 2 Sv wordt bepaald dat van vervolging kan worden
afgezien op gronden aan bet a1gemeen belang ontleend. Aanvankelijk werd deze bepaling
zo opgevat dat vervolging moest worden ingesteld, tenzij er redenen waren om daar
van af te zien. Het ging dus, korter geformuleerd, om: vervolgen, tenzij. Deze
interpretatie van art. 167 lid 2 Sv staat bekend als de negatieve opvatting van het op-
portuni tei tsbeginsel.
Onder invloed van de in de hoofdstuk 1 aangegeven ontwikkelingen veranderde deze
opvatting. 1.M.A.V. Moons breekt in 1969 in een artikel in het NJB een lans voor
de positieve uitleg van art. 167 lid 2 Sv.36

Deze houdt in dat er in bet algemeen geen vervolging wordt ingesteld, tenzij bet
algemeen belang vereist dat daar toe wor t overgegaan. De regelluidt dan: niet ver-
volgen, tenzij. Het openbaar ministerie vermeldt in zijn jaarverslagen van 1970 en
1972 dat de positieve opvatting voortaan in de praktijk wordt gehanteerd." Als A.C.
'tHart in zijn inaugurele rede van 1976 'Om het O.M.' dit in een wetenschappelijk

,. J.M .A. V. Moons - Het opportuniteitsbeginsel. Enige notities over zijn inhoud en omvang: NJB 1969,
p. 485-495 en 521-529 .

., Zie jaarverslagen openbaar rninisterie 1970 en 1972, bijlagen handelingenTweede Kamer 1971-1972,
11500 hoofdstuk VI nr. 3, bijlage rv en bijlagen handelingen Tweede Kamer 1973-1974.
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kader inbedt, kan de positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginselals heersend
worden beschouwd. Deze uitleg bood bovendien de legitimatie voor het strafreehtelijk
beleid dat door het openbaar ministerie werd ontwikkeld. (Zie uitgebreid 1.5).
Oorspronkelijk diende het opportuniteitsbeginsel voor bet maken van de keuze: vervolgen
of niet-vervolgen, waarbij dit laatste gelijkstondaan seponeren. Andere reacties, zoals
de transactie of het voorwaardelijk sepot waren wei bekend, maar werden nauwelijks
toegepast. Met de opkomst van de altematieve sancties en de buitengereebtelijk
afdoening is deze situatie veranderd. Het aantal mogelijkbeden is sterk vergroot. Zo
kennen we als vormen van afdoening het sepot, de berisping, de politie- c.q. O.M.-
transactie, het voorwaardelijk sepot, de voeging ad info en betonderzoek ter tereehtzit-
ting. AI deze verschillende afdoeningswij:ren kunnen als procedures worden beschouwd.
Ze bezitten ieder eigen (processuele) kenmerken. De opportuniteitsbeslissing is de
sleutel tot de te kiezen afdoeningswijze. Dit betekent dat in elke individuele zaak zal
moeten worden bepaald welke strafrechtelijke reactie het meest passend is. Deze keuze
kan reeds gedeeJtelijk vooraf worden gemaakt door het opstellen van richtlijnen. Later
zal dan blijken of deze aanvankelijke afweging moet worden aangepast. In de overige
gevallen zal de beslissing op het individu zijn afgestemd. Het gaat dan niet meer om
de tegenstelling vervolgen - niet vervolgen, maar om de vraag welke strafrechtelijke
reactie het meest passend is. De nadruk bij de bantering van het opportuniteitsbeginsel
valt dan op het beg rip 'algemeen belang' .
Er is in die zin afscbeid van bet negatief opportuniteitsbeginsel genomen dat vervolging
voor de reehter een uitzondering is geworden. Daamaast is bet openbaar ministerie
komen te staan dat in bezit is van een eigen (beperkt) sanctiearsenaal. Er zijn met
andere woorden vele altematieven gevonden voor de reehterlijke procedure. Het
opportuniteitsbeginsellegitimeert aldus het maken van een seleetie tussen de verschil-
lende strafzaken en het zoeken van de daarbij passende sanctiev"
Het bovenstaande leidt tot een herformulering van het opportuniteitsbeginsel, c.q.
art. 167 lid 2 Sv. Deze houdt in: de officier van justitie beslist, op gronden aan het
algemeen belang ontleend, op welke wijze het feit wordt afgedaan. In deze omschrijving
staat het algemeen belang centraal. Het geeft aan dat er een afweging moet worden
gemaakt met inachtneming van aile relevante belangen, (overeenkomend met bet positief
opportuniteitsbeginsel), maar ook dat bij voorkeur een strafreehtelijke reactie dient
te volgen (overeenkomend met het negatief opportuniteitsbeginsel.) Dit betekent dat
elke gemaakte keuze moet kunnen worden gemotiveerd. Het openbaar ministerie moet
duidelijk maken waarom een opportuniteitsbeslissing het algemeen belang dient.

Deze interpretatie van het opportuniteitsbeginsel heeft gevolgen voor de werking van
het vertrouwensbeginsel. Bij het opstellen van de richtlijnen wordt reeds in abstracto
aangegeven wat de uitkomst is van de hantering van de bevoegdheid van art. 167 lid
2 Sv. De toepassing van dit wetsartikel wordt dus naar voren geschoven. Nog voordat
het strafbare feit is gepleegd wordt reeds aangegeven op welke wijze het moet worden
afgedaan. Bij het vaststellen van de ricbtlijnen spelen m.i. twee argumenten een
belangrijke rol, te weten de capaciteit van bet strafreebtelijk systeem en de abstracte

]I Zie ook G.J.M. Corstens - CivieIrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke rechtshandhaving,
Preadvies voor de Nederlandse luristenvereniging 1984, p. 8.
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ernst van het feit. 39 In het algemeen kan er van uit worden gegaan dat hoe ernstiger
het feit, hoe zwaarder de sanctie en hoe groter de urgentie de zaak door de reehter
te laten afdoen. Zo maakt het verschil of een delict als misdrijf of als overtreding
in de strafwet is opgenomen. Rubricering van een feit als misdrijf leidt tot het
vennoeden dat het gaat om een emstig feit. Gereehtelijke vervolging ligt meer voor
de hand dan bij overtredingen. De mate waarin het openbaar rninisterie verplicht is,
op grond van opgewekt vertrouwen, een transactie aan te bieden, neemt af naar mate
de abstracte ernst van het feit toeneemt. De bindende kracbt van bet vertrouwensbe-
ginsel wordt op evenredige wijze geringer.

4.4.2.3 Overige factoren

Er is nog een aantal factoren dat een rol speelt bij de vraag of sprake is van opgewekt
vertrouwen bij de verdachte dat zijn zaak door middel van een transactie zal worden
afgedaan. Belangrijk is de tekst van de ricbtlijn. De omvang van de (inherente)
afwijkingsbevoegdheid kan grotendeels uit deze tekst worden afgeleid. Uit de be-
woordingen die de ontwerpers kiezen kan de intentie blijken waannee de richtIijn
is opgesteld.
Zo kan bv. ui t de wij ze waarop de richtlijn wordt aangeduid worden afgeleid in welke
mate het openbaar ministerie een slag om de ann wil houden. De afdoening van
overtredingen wordtgeregeld in de 'Richtlijn voor het transactie- en strafvorderingsbe-
leid van het openbaar ministerie inzake kantongereehtovertredingen' zonder enige
toevoeging. Maar de transactierichtlijn voor misdrijven heeft het opschrift 'uitgangspun-
ten' gekregen terwijl in de richtlijn voor hoge transacties in misdrijfzak:en wordt vermeld
dat het gaat om 'beleidsuitgangspunten' .Hieruit wordt reeds duidelijkdat het openbaar
ministerie zich een toenemende ruimte om af te kunnen wijken wil voorbehouden.
Een tweede element dat een rol speelt bij het bepalen van de omvang van de (inherente)
afwijkingsbevoegdheid, is de mate van gedetailleerdheid. Hoe specifieker is aangegeven
om welke person en , strafbare feiten en te stell en voorwaarden het gaat, des te grater
is het vertrouwen dat de verdachte aan de richtlijn mag ontlenen. De eisen waaraan
de motivering van het openbaar ministerie moet voldoen om gereehtelijke vervolging
te reehtvaardigen zullen bij toenemende gedetailleerdheid zwaarder zijn.

Samengevat kunnen drie factoren worden aangewezen die, naast de concrete feiten
en omstandigheden, een rol spelen bij de toepassing van het vertrouwensbeginsel en
de omvang van de (inberente) afwijkingsbevoegdheid bepalen.
1. De interpretatie van het opportuniteitsbeginsel in samenhang met de abstracte ernst

van het feit. De bindende werking van de transactierichtIijnen neemt af naarmate
de abstracte ernst van het feit toeneemt. De indelingvan strafbare feiten in misdrij-
yen en overtredingen geeft hieromtrent een eerste indicatie.

)9 Zie A.C. 'I Hart - Criminal law policy in the Netherlands in: Criminal law in action of current issues
in Western societies, onder red. van J.J.M. van Dijk, Amhem 1986, p. 80.
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2. De tekst van de richtlijn. Met de mate van gedetailleerdheid, die kan worden afgeleid
uit de preeisie waarmee categorieen van verdachten, strafbare feiten en te steUen
voorwaarden worden aangegeven, neemt de werking van het vertrouwensbeginsel
toe.

3. De formulering van de afwijIcingsclausule. Hoe ruimer deze is geformuleerd, des
te zwakker het opgewekte vertrouwen.

De concrete feiten en ornstandigheden zullen uiteindelijk de doorslag moeten geven
voor de beslissing van de reehter. De door Nicolai geformuleerde vragen kunnen bier
goede diensten bewijzen.

4.4.2.4 Rechtsgevolgen

Indien de rechter constateert dat er sprake is van schending van bet vertrouwensbeginsel
rijst de vraag naar bet reehtsgevolg.
Het verweer van de verdacbte heeft betrekking op de derde vraag van art. 348 Sv,
de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Honorering van bet verweer heeft
dan logischerwijs tot gevolg dat de niet-ontvankelijkheid moet worden uitgesproken.
Toch is dit niet de enige mogelijkheid. De Hoge Raad beeft in de redelijke termijn
jurisprudentie aangegeven dat ook andere wegen openstaan. In het arrest van 7 april
1987, NJ 1987, 587, m.nt. ThWvV. is bepaald dat overschrijding van de redelijke
tennijn ook kan worden gesanctioneerd door middel van het opleggen van een lagere
straf." Hierdoor kan worden tegemoetgekomen aan de strekking van het verweer,
te weten dat de verdachte langer dan redelijk is onder de dreiging van een strafvervol-
ging heeft moeten leven.
Ten aanzien van honorering van het vertrouwensbeginsel zijn er in dit perspectief,
behalve niet -ontvankelijkheidvan het o.M., nog twee andere reehtsgevolgen mogelijk.
De eerste is dat de reebter datgene doet wat het openbaar ministerie had beboren te
doen. Hij veroordeelt de verdachte en hanteert als maatstaf van de straf de in de ricbtlijn
opgenomen transactievoorwaarde(n), zonder de gebruikelijke verboging toe te passen.
De tweede mogelijkheid is dat de reehter de tereehtzitting schorst en de procespartijen
alsnog in de gelegenheid stelt te transigeren.

1. Het afdoen van de zaak door de reebter.
Deze mogelijkheid wordt door van Dorst aangegeven in zijn hoek 'Vervolgingsbe-
letselen' , zonder daar een uitwerking van te geven. 41 Hoewel dit altematief aantrekke-
lijk is door zijn eenvoud, is het niet in aIle gevallen het meest voor de hand liggende
rechtsgevolg.
Indien het verweer aileen betrekking beeft op het materiele aspeet van de transactie,
de sanctie, kan de reehter de zaak zelf afdoen. Hij kan een lagere straf opleggen dan
geeist door de officier vanjustitie, of een andere keuze maken uit het sanctie-arsenaal.

.. Een pleidooi om alternatieven te zoeken voor de zware sanctie der niel-ontvankelijk:heidwordtgehouden
door: W.E. Haak - De sanctie op overschrijding van de redelijke tennijn in: Naar eer en geweten,
Arnhem 1987, p. 151-163 .

• , AJ.A. van Dorst - Vervolgingsbeletselen, Zwolle 1989, p. 56.
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Maar als bet verweer (tevens) inhoudt dat de verkeerde procedure is gekozen ligt dit
reebtsgevolg minder voor de hand. Het boudt in dat bet openbaar ministerie bet
opportuniteitsbeginsel verkeerd beeft toegepast. In plaats van de reebterlijke bad de
transactie-procedure moeten worden gekozen. Deze laatste vorm van afdoening biedt
de verdachte een aantal (processuele) voordelen die niet verbonden zijn aan bet
onderzoek ter tereehtzitting. Een daarvan is bv. dat een transactie sneller is afgewikkeld
dan bet onderzoek ter terechtzitting en dus efficienter is voor de verdachte. Aan de
strekking van dit verweer kan aIleen worden tegemoetgekomen indien de verdachte
alsnog in staat wordt gesteld te transigeren.

2. De niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.
Indien de reehter constateert dat bet vertrouwensbeginsel is gescbonden kan hij bet
O.M. niet-ontvankelijkverklaren. Het Hofte 's Hertogenbosch beeft op 2 deeember
1982 dit reebtsgevolg uitgesproken.f De Hoge Raad heeft dit arrest vernietigd,?
omdat het vertrouwensbeginsel op onj uiste wij ze was geinterpreteerd, maar beeft geen
overweging aan de niet-ontvankelijkbeid gewijd. Met andere woorden: indien bet oordeel
van het Hof omtrent het vertrouwensbeginsel correet zou zijn geweest, dan kan dit
reehtsgevolg intreden."
Hierboven beb ik reeds aangegeven dat de Hoge Raad ook andere sancties accepteert.
In de geschetste situaties Iigt bet voor de hand om naar alternatieven voor niet-
ontvankelijkheid te zoeken, gezien de zwaarte van dit rechtsgevolg.
De reebter toetst de wijze waarop de officier van justitie bet opportuniteitsbeginsel
heeft toegepast. lndien hij constateert dat daarbij ongescbreven beginselen zijn
geschonden komt niet-ontvankelijkheid aIleen in aanmerking indien de afweging die
is gemaakt zo apert onredelijk is, dat kan worden aangenomen dat de verdacbte op
onevenredige wijze door deze beslissing wordt getroffen. Dat zal naar mijn mening
zelden bet geval zijn. Het ligt meer voor de band de verdacbte alsnog in staat te stell en
datgene te doen wat hij met zijn verweer tot uitdrukking brengt, te weten het tot stand
brengen van een transactie met het openbaar ministerie.

3. Schorsing van de tereehtzitting.
De strekking van het verweer van de verdachte in formele zin is dat de verkeerde
procedure ter afdoening van zijn strafzaak is gekozen. Hij ontleent aan de transactie-
en strafvorderingsrichtlijnen het vertrouwen dat hij voor een transactie in aanmerking
komt. Art. 279 Sv biedt hem de mogelijkheid zijn verweer direct na het uitroepen
der zaak ter terechtzitting naar voren te brengen. Het feit dat hij meerdere mogelijkheden
had om voorafgaand aan de terechtzitting een transactie te verzoeken, bv. door middel
van een informeel verzoek aan bet openbaar ministerie of bet indienen van een bezwaar-
schrift tegen de dagvaarding, doet niets van zijn vrijheid af om ter tereehtzitting de
niet-ontvankelijkheid in te roepen.?

'2 Hof's Hertogenbosch 2-12-1982, opgenomen in HR 13-9-1983, NJ 1984, 151.
43 HR 13-9-1983, NJ 1984, lSI.
.. Het is overigens niet uit te sluiten dat de zwaane van deze sanctie een rol speelt bij de beoordeling

of een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is geschonden.
" HR 13-9-1988. NJ 1989,285, m.nt. ALM.
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De verdachte zal moeten aantonen welk belang hij heeft bij honorering van dit verweer.
Anders kan de rechter de zaak zelf afdoen en eventueel nadeel verdisconteren in de
op te leggen straf.
Dit belang kan bv. gelegen zijn in het feit dat de verdachte de publiciteit die met een
reehtszaak gemoeid kan zijn zoveel mogelijk wil vermijden. Met name in zaken van
enige omvang kan hem er veel aan gelegen zijn de zaak zo snel mogelijk door een
transactie af te wikkelen. Hier kan aan worden tegengeworpen dat door het feit dat
de zaak is voorgekomen er reeds publiciteit is geweest. Deze kan door een transactie
niet meer worden weggenomen. Hoogstens kan extra publiciteit worden vermeden.
Belangrijker is daarom het belang dat gelegen is in een inherent kenmerk van de trans-
actie, de snelle en efficiente procedure. Daarin is een belangrijk onderscheid gelegen
met het onderzoek ter tereehtzitting. Aan dit belang kan in het algemeen aileen worden
tegemoetgekomen indien de verdachte alsnog in staat wordt gesteld te transigeren.
De reehter kan daarom de zitting voor bepaalde tijd schorsen. Tijdens de schorsing
kan de transactie worden afgewikkeld. Hiervoor kan de fictie worden gehanteerd dat
in de richtlijn reeds een aanbod ligt opgesloten, waarbij de termijn waarbinnen aan
de voorwaarde(n) moet worden voldaan nog niet is bepaald. Indien de strafbare feiten
waar de richtlijn betrekking op heeft daadwerkelijk plaatsvinden, wordt als het ware
door de werking van het vertrouwensbeginsel direct een aanbod met onbepaalde termijn
gedaan. Nu de tereehtzitting plaatsvindt voordat deze termijn is verstreken, kan de
rechter de zitting voor bepaalde tijd schorsen om de verdachte in de gelegenheid te
stell en alsnog aan het aanbod te voldoen. Na de bervatting van de zitting kan de rechter
controleren of er is getransigeerd. Indien dat het geval is spreekt hij de niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie uit, omdat het reeht tot strafvordering
op grond van art. 74 Sr is vervallen. (Zie ook 6.2).
Het voordeel van deze oplossing is dat de verdachte krijgt waar hij 'recht' op heeft,
te weten een transactieaanbod waaraan de in de richtlijn aangegeven voorwaarde(n)
zijn verbonden, zonder dat dit leidt tot een oponthoud in de procedure. Bovendien
kan het onderzoek ter terechtzitting direct worden voortgezet indien de verdachte besluit
het aanbod toch niet te accepteren. Onnodige vertraging wordt aldus voorkomen. Een
ander voordeel is dat de reehter, als de zaak niet op de juiste wijze wordt afgewikkeld,
als het ware eeo 'oogje in bet zeil kan houdeo'. Na hervatting kan hij controleren
welke bandelingen door procespartijen zijn verricht,

4.4.3 Transaaierichtlljnen voor kantongerechtsovertredingen

De toepassing van de transactie wordt in bet aIgemeen neergelegd in richtlijnen. Daarom
kan een onderscheidiog worden gemaakt aan de hand van de drie soorten richtlijoeo
die in 4.2 zijn weergegeven.
De transactierichtlijnen voor kantongereehtsovertredingen, dit zijn voor het grootste
gedeelte verkeersovertredingen, geveo op abstracte wijze exact aan welk bedrag als
transactievoorwaarde wordt gesteld bij overtreding van strafreehtelijke bepalingeo.
Ook wordt onderscheid gemaakt tussen verschilleode groepeo van daders. Aldus is
bet mogelijk voor een ieder om zelfstandig te achterhaleo hoe hoog respectievelijk
de politietransactie, de O.M.-transactie en de eis ter zitting zal zijn. Een grote mate
van opgewekt vertrouwen is het gevolg.
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Indien ten nadele van de verdachte van de richtlijn wordt afgeweken kan hij een beroep
doen op opgewekt vertrouwen.
De Hoge Raad erkent dat richtlijnen die openbaar zijn gemaakt de verwachting wekken
dat het openbaar ministerie conform de daarin neergelegde nonnen zal handel en. 46

Aileen in bijzondere gevaIlen mag daar van worden afgeweken. De mate waarin dat
mogelijk is hangt af van de omvang van de (inherente) afwijkingsbevoegdheid van
het a.M. Deze omvang wordt bepaald door de in 4.4.2.3 genoemde factoren: de
abstracte ernst van het fei t en de daarbij samenhangende interpretatie van het opportuni-
teitsbeginsel, de gedetailleerdheid van de richtlijn en de fonnulering van de
afwijkingsclausule.
Het gaat i.c. om overtredingen, zgn. 'lichte' stratbare feiten. Dit wijst erop dat met
een eenvoudige procedure kan worden volstaan. De transactie komt daarvoor eerder
in aanmerking dan gerechtelijke afdoening. Dit betekent dat het algemeen belang (de
opportuniteit) met deze procedure is gediend.
De afwijkingsclausule die in de richtlijn voor kantongerechtsovertredingen is aangegeven
houdt in dat in geval van 'complicaties' mag worden afgeweken. Een algemene regel
in de trant van' deze richtlijn geldt aileen voor standaardgevallen' is niet opgenomen.
Maar er zijn een drietal bijzondere situaties aangegeven, te weten overtredingen van
APV's, cumulatie van overtredingen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Voorts is aangegeven dat het bedrag van de politietransactie vaststaat.
Gecombineerd met het gegeven dat de richtlijn zeer exact is gefonnuleerd kan uit
de drie factoren die de omvang van de (inherente) afwijkingsbevoegdheid bepalen
worden afgeleid dat deze klein is. De officier van justitie zal in geval van vervolging
sterke argumenten naar voren moeten brengen om deze te rechtvaardigen, omdat hij
in sterke mate aan de richtlijn is gebonden.

4.4.4 Transactierichtlijnen voor misdrijven

De richtlijnen voor het afdoen van misdrijven door middel van transactiezijn op andere
wijze vonngegeven dan de hierboven besproken richtlijnen. De vergaande mate van
gedetailleerdheid, die zo kenmerkend is voor de kantonrechter-richtlijnen ontbreekt.
Dit wordt geillustreerd door de hantering van het begrip 'uitgangspunt' dat het karakter
aangeeft van de richtlijn. Hiennee wordt tot uitdrukking gebracht dat de opgenomen
misdrijven en de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden niet vaststaan in die zin
dat het openbaar ministerie zichzelfheeft opgelegd in die gevallen altijd te transigeren.

Uitgaande van de in 4.2 geciteerde tekst valt op dat slechts globaal is aangegeven
voor welke feiten een transactieaanhod kan worden gedaan en welke voorwaarde(n)
kunnen worden gesteld. Zo wordt bv. aangegeven dat ten aanzien van 'mishandeling'
kan worden getransigeerd. Maar er wordt niet omschreven welke gevallen daar onder
kunnen worden verstaan. Mishandeling kan bv. een enkele klap zijn, een gevecht dat
ongelukkig afloopt, of iets dergelijks. Ook het gevolg kan als uitgangspunt worden

.. HR 13-9-1983, NJ 1984, 151.
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gekozen om te beoordelen of een mishandeling door middel van een traosactie kan
worden afgedaan. De richtlijn is echter niet in deze of soortgelijke categorieen opge-
splitst. Dat geldt ook voor de overige opgenomen misdrijven." De verdachte zal
over meer (beleids)gegevens moeten beschikken om er zich op te kuonen beroepen
dat in zijn geval moet worden getransigeerd.
De tweede factor die van belang is bij het bepalen van de (inherente) afwijkingsbe-
voegdheid is de formulering van de algemene afwijkingsclausule. In de richtlijn
transactie voor misdrijven wordt aangeduid dat daar van kan worden afgeweken 'als
er redenen zijn die voor behandeling ter terechtzitting pleiten'.
In andere bewoordingen wordt eveneens aangegeven dat men niet altijd op de richtlijn
kan vertrouwen.

'Evenmin betekent het opnemen van de mogelijkheid van transactie voor de in deze circulaire opgenomen
misdrijven dat in al deze gevallen het aanbieden van een transactie aangewezen is'. Of, nog duidelijker:
'uitdrukkelijk zij venneld dat het hier gaat om uitgangspunten waarvan in een concreet geval kan worden
afgeweken' .

De formulering van deze uitzonderingsclausules maakt duidelijk dat het openbaar
rninisterie zich niet heeft willen binden om ten aanzien van de opgesomde misdrijven
altijd met de verdachte een transactie aan te gaan.
Concluderend kan worden gesteld dat de (inherente) afwijkingsbevoegdheid van de
transactie- en strafvorderingsrichtlijn voor misdrijven relatief groot is. De categorieen
van strafbare feiten waarvoor kan worden getransigeerd is beperkt gehouden, (er is
bv. niet aangegeven met welke wetsartikelen de opgesomde delicten corresponderen),
er zijn drie algemene afwijkiogsclausules opgenomen en de te stell en voorwaarde(n)
zijn niet exact aangegeven maar bewegen zich tussen bepaalde grenzen. Desondanks
gaat er enig vertrouwen van de richtlijn uit, maar het openbaar ministerie zal slechts
weinig argumenten hoeven aan te voeren om vervolging te kunnen rechtvaardigen.
De tweede vorm waarin de verdachte de werking van het vertrouwensbeginsel kan
inroepen heeft betrekking op de door de officier te stellen voorwaarde. Deze kan een
hoger bedrag voorstellen dan in de richtlijn is opgenomen en dit al dan niet laten
samenvallen met andere dan vennelde voorwaarden. Als een dergelijk aanbod is gedaan
kan de verdachte volstaan met het afwijzen daarvan. Vervolgens kan hij op de
terechtzitting wijzen op de in de richtlijn opgenomen bedragen. Hij beroept zich dus
op het materiele aspect van de transactie, de sanctie.
Afgezien van de mogelijkheid dat het openbaar ministerie onrechtmatig heeft gehandeld
kan een beroep op het vertrouwensbeginsel ten aanzien van de inde richtlijn genoemde
voorwaarde(n) in het algemeen als een verweer met betrek.king tot de strafmaat worden
behandeld en met inachtnerning van de daarvoor geldende motiveringseisen worden
afgedaan.

41 Oit geldt niet voor diefstal, dat wordt onderscheiden in eenvoudige diefstal zonder meer (geen zakkenrolle-
rij), winkeldiefstal en eenvoudige fietsendiefstal. Wat echter onder 'eenvoudige diefstal' moet worden
verstaan is onduidelijk. Ook hier zijn vele vormen denkbaar, varierend van diefstal van een handtasje,
het 'meenemen' van een autoradio, tot een huisinbraak. Iernand die van een soortgelijk delict wordt
verdacht kan aan de richtlijn niet meerdan een aanknopingspuntontlenendat er in zijn geval kan worden
getransigeerd.
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4.4.5 Richtlijn hoge transacties in misdrijfzaken

In de na 1983 ontwikkelde transactiepraktijk komt een belangrijke plaats toe aan de
hoge transacties. Hoewel de Minister van Justitie tijdens de parlementaire behandeling
van de Wet vermogenssancties nog van mening was dat hiervan slechts in uitzonderings-
gevallen sprake zou zijn, heeft de tijd zijn woorden weerlegd. Met name in fraudezaken
zijn hoge transactiebedragen weliswaar geen regel, maar zeker geen uitzondering.
Kan aan het begin van de jaren tachtig het bericht dat het schoonmaakbedrijf Booy-Clean
een transactie-aanbod van honderdduizend gulden had geaccepteerd nog enige beroering
opwekken, deze verdwijnt naarmate dergeJijke bedragen regeImatig worden voorgesteld
en betaald. Zo accepteert V&D in 1989 een transactie vanj800.000,- toen dit bedrijf
ervan werd verdacht op grote schaal de Winkelsluitingswette hebben overtreden, door
de personeelsleden in de gelegenheid te stellen om na sluitingstijd tegen gereduceerd
tarief inkopen te doen. Het kwam tot niet meer dan een enkel artikel in de krant.
Als de verdachte op de terechtzitting een beroep doet op het vertrouwensbeginsel kan
dit aileen betrekking hebben op de te volgen procedure, omdat in de richtlijn geen
te stell en voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent dat een beroep op het
vertrouwensbeginsel zich uitsluitend richt op de vraag of de verdachte aan de richtlijn
het vertrouwen kan ontlenen dat zijn zaak door middel van een transactie zal worden
afgedaan. Overigens moet hierbij niet uit het oog worden verloren dat de verdachte
op grond van art. 74b Sr een reele mogelijkheid heeft om transactie af te dwingen.
Gezien het feit dat de hoogte van het aan te bieden transactiebedrag en het maximum
van een eventueel op te leggen geldboete in de praktijk niet ver uiteen hoeven/kunnen
lopen, kan het aantrekkelijk zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. In die
zin kan de verdachte de interpretatie van het opportuniteitsbeginsel in eigen hand nemen.
Opvallend is dat in de richtlijn geen misdrijven worden genoemd waarvoor kan worden
getransigeerd. Er wordt aileen aangegeven dat dit mogelijk is voor 'emstige misdrijven
die echter weI met een vermogensrechtelijke sanctie kunnen worden afgedaan, hetzij
omdat de ernst geen (voorwaardelijke) vrijheidsstraf noodzakelijk maakt, hetzij omdat
deze niet kan worden opgelegd (rechtspersonen)'.
In de richtlijn zijn aileen zorgvuldigheidseisen opgenomen. Deze eisen zijn als
aanbevelingen c.q. suggesties geformuleerd. Bv.:

'Met betrekking tot die strafzaken waarin sprake is van een gerechtelijk vooronderzoek verdient het in
het algemeen aanbeveling een kennisgeving van verdere vervolging te zenden aan de verdachte'.

Er ontbreekt met andere woorden een essentieel element aan de richtlijn, te weten
concrete gegevens. De richtlijn hoge transacties in misdrijfzaken wekt dus geen ver-
trouwen op. Aan de beantwoording van de vijf vragen voor de toepassing van het
vertrouwensbeginsel van Nicolai wordt niet toegekomen.
Een verklaring voor de afnemende binding van de behandelde richtlijnen en met name
het ontbreken daarvan ten aanzien van de hoge transacties kan worden verklaard aan
de hand van de werking van het opportuniteitsbeginsel, zoals uiteengezet in 4.4.2.2
In het geval van het opstellen van richtlijnen valt de toepassing van het opportuniteitsbe-
ginsel uiteen in twee gedeelten. Aan de hand van de abstracte ernst van het feit en
de capaciteit van het strafrechtelijk systeem wordt aangegeven hoe een strafbaar feit
moet worden afgedaan. Indien zich een dergelijk geval in de praktijk voordoet wordt
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de definitieve opportuniteitsbeslissingaan de hand van de dan bekende concrete feiten
en omstandigheden gemaakt. De mate waarin deze concrete gegevens de aanvankelijke
beslissing alsnog in een andere kunnen doen omslaan, is mede afhankelijk van de mate
waarin het O.M. aan de richtlijnen is gebonden.
Het is aannemelijk dat hoe ernstiger het gepleegde delict, hoe groter het algemeen
belang dat met gereehtelijke vervolging is gemoeid. De ernst van het feit beperkt aldus
de vrijheid van het openbaar ministerie om van gereehtelijke vervolging af te zien.
Lichte feiten kunoen dus buiten de reehter om worden afgedaan, maar met de
toenemende ernst wordt deze mogelijkbeid steeds kleiner. In geval van bijzonder ernstige
feiten, bv. de moord op G.J. Heijn, bezit het openbaar ministerie geen vrijheid meer
om de reehter niet in te schakelen.
Hiermee wordt aangegeven dat het algemeen belang in geval van ernstige misdrijven
aangeeft dat vervolging voor de reehter is geindiceerd en dat transactie aileen in
uitzonderingsgevallen plaats kan vinden. De richtlijn hoge transacties in misdrijfzaken
is met het oog op deze uitzonderingsgevallen geschreven. Op deze wijze kan worden
verklaard waarom in de richtlijn zelf geen algemene afwijkingsbevoegdheid wordt
geformuleerd. Het gaat niet om de vraag in welke gevallen de richtlijn niet behoeft
te worden toegepast, maar om de inverse situatie, te weten in welke gevallen hij wei
kan worden uitgevoerd. In de richtlijn wordt niet aangegeven wanneer kan worden
getransigeerd maar, indien daartoe is besloten, aan welke zorgvuldigheidseisen moet
zijn voldaan.

4.5 Het gelijkheidsbeginsel

In het algemeen wordt onder het gelijkbeidsbeginsel verstaan dat 'gelijke gevallen
gelijk dienen te worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk'.
Deze definitie is eehter bijzonder algemeen. Maris geeft aan dat deze formulering
zo abstract is, dat het tegenovergestelde van hetgeen wordt beoogd kan worden bereikt,
te weten het vormen van een elite. 48 Het tautologischekarakter van de gegeven definitie
is mede 'schuldig' aan deze paradoxale situatie. 't Hart wijst er dan ook op dat:

, .. , in ieder geval kan het gelijkheidsbeginsel als ideaal, dat als zodanig deel is gaan uitrnaken van de
idee van maatschappelijke rechtvaardigheid, niet opzij gezet worden op grond van de vaststelling dat er
nu eenrnaalgeen gelijkheid van mensen en van hun leefsituatie feitelijk be staat, met als gevolg dat bestaande
ongelijkheid slechts aanvaard kan worden. Oat zou neerkomen op een verwarring van het deontologische
met het ontologische' .49

Voorts kan er een onderscheid worden gemaakt tussen het gelijkheidsbeginsel als
beginsel van behoorlijk bestuur en, zoals het door Nicolai wordt genoemd, het
'fundamentele' gelijkbeidsbeginsel.

.. De formule geeft immers niet aan welke gevallen gelijk zijn, zodat een ongelijke behandeling van
verschillende mensen geboden is zodra men hen als verschillende gevallen beschouwt.'
C.W. Maris - Inleiding: rechttussen macht en emancipatie, opgenomen in: Gelijkheid en recht, onder
red. van C.W. Maris, Deventer 1988, p. 66.

4' Noot A.C. 't Hart bij HR 21-6-1988, NJ 1988, 1021.
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'Oat laatste beginsel ... brengt mee dat de administratie bij het ontwikkelen van beleidsregels en
beoordelingsnormen (d. w .z. bij de in abstracto te voltrekken belangenalWeging en feitenkwalificatie) niet
ongerechtvaardigd mag 'discrimineren' tussen categorieen van burgers.
Het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat het bestuursorgaan, behoudens
een rechtsplicht tot afwijking met het oog op bij de burger gewekte verwachtingen of op grond van
overwegende belangen van de burger die billijkheidshalve tot een (incidentele) niet-toepassing nopen, de
door hem rechtmatig vastgestelde en in aanrnerking komende beleidsregels enlof beoordelingsnormen
daadwerkclijk toepast'.so

Dit onderscheid verduidelijkt dat met de term' gelijkheidsbeginsel' twee verscbillende
beginselen worden aangegeven. Het eerste beginsel beeft een materieel karakter en
kan worden omschreven met de term: 'gelijkheidsprincipe' .51 Hier wordt mee
aangeduid dat er een verbod bestaat van ongerecbtvaardigde ongelijke bebandeling.
In bet algemeen spraakgebruik wordt dit aangeduid met de term 'discriminatie' .52

Het gelijkbeidsprincipe speelt met name een rol bij bet ontwikkelen van beleid en
houdt in dat, indien onderscbeid wordt gemaakt tussen verschillende groepen van
burgers, door de overbeid moet worden aangegeven welke criteria dit recbtvaardigen.
Zo is een onderscheid dat aileen op grond van ras wordt gemaakt niet acceptabel.
De categorieen die in art. 1 Gw. worden opgesomd (godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras en geslacht) vormen hiervoor een referentiekader.P'"
Het gelijkbeidsprincipe speelt, strafrecbtelijk gezien, een rol bij bet vaststellen van
de diverse richtlijnen. Tot nu toe is schending daarvan niet geconstateerd. De tekst
van de transactierichtlijnen geeft daartoe ook geen aanleiding, omdat al dan niet
vervolging zich niet beperkt tot bepaalde groepen van burgers. De ricbtlijnen zijn
op aile justitiabelen van toepassing. De ondersebeidingen die bv. in de ricbtlijn voor
kantongerechtovertredingen ten aanzien van het verkeer worden gemaakt hebben uitslui-
tend betrekking op verscbillen van functionele aard. Daar kunnen voldoende rationele
argumenten voor worden aangevoerd, zoals de mate van gevaarzetting in bet verkeer,
het verschil in rolpatroon tussen de verkeersdeelnemers enz. Het is overigens de vraag
of de strafrechter, indien hij met bet verweer wordt geconfronteerd dat de criteria
die zijn gehanteerd bij het opstellen van de richtlijn in strijd zijn met bet gelijkheidsprin-
eipe, zich aan een toetsing mag wagen. Volgens Cleiren is dat niet bet geval:

'De strafrechter zal zich als gevolg van de op de trias-leer georienteerde taakverde1ing tussen de strafrechtelijke
justitiele organen en de functie van art. I Sr en I Sv van toetsing aan deze eerstgenoemdeeisen onthouden.

so P. Nicolai - Beginselen van behoorlijk bestuur, diss. Amsterdam, Oeventer 1990, p. 358.
jl P. Nicolai, o.c., p. 311.
52 Zie hieromtrent: M.C. Burkens - Gelijke behandeling, in: Grondrechten, commentaar op hoofdstuk

I van de herziene grondwet, onder red. van A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt, F.C.L.M. Crijns,
Nijmegen 1982, p. 49-65, met name p. 61.

53 P. Nicolai. o.c., p. 309.
Zie ook: E.M .H. Hirsch Ballin -Staatsrechtenbestuursrecht:Artikell vande Grondwetals fundamentele
constitutionele vorrn, opgenomen in: Gelijkheid en recht, onder redactie van C. W. Maris, Deventer
1988.

S4 Dit wil niet zeggen dat er nooit verschiUende categorieen van beleid kunnen worden geformuleerd
die een onderscheid in deze zin bevatten. Maar dan zal aan de hand van 'gelijkheidsneutrale' criteria
een dergelijk verschil moeten worden gerechtvaardigd. Art. I Gw. bevat niet meer dan een aanwijzing
welk onderscheid al dan niet toelaatbaar kan worden gesteld. Zie P. Nicolai, o.c., p. 309.
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In hetlicht van die taakverdeling en functie biedt de wettelijke verdeling van strafvordering hem zelfs geen

enkel instrument op basis waarvan hij de beleidsregels zelf op hun inhoud zou kunnen beoordelen' ~5

M.i. is deze mening iets te stellig. Uitgaande van de idee dat bet openbaar ministerie
onderdeel is van bet openbaar bestuur kan ook deze organisatie niet ontsnappen aan
een toetsing van dit beleid door de rechter."
Hirsch Ballin sehept hiervoor in zijn opstel 'Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele
constitutionele norm' een theoretiseb kader. Hij benadrukt dat de gelijkheidsnorm
die is opgenomen in art. 1 Gw zich niet leent voor de gebruikelijke (juridisehe)
werkwijze, te weten het subsumeren van gevallen onder algemene regels. Het stelt
daarentegen eisen aan de criteria die door het overheidsorgaan worden gehanteerd
bij het afwegen van belangen. Deze criteria mogen niet in strijd zijn met bet gelijk-
beidsprincipe.
De consequentie hiervan is dat, indien sehending wordt geconstateerd, bet achterliggende
criterium op basis waarvan een beslissing is genomen, wordt afgewezen. Voor de
strafrechter betekent dit dat bij het beleid van het openbaar ministerie bij de
beantwoording van de ontvankelijkheidsvraag kan betrekken, indien het criterium op
basis waarvan wordt besloten of bv. al dan niet gerechtelijke vervolging zal worden
ingesteld, onderscheid maakt op basis van kenmerken die mensen nietkunnenafleggen.

In de jurisprudentie wordt in toenemende mate een beroep op het gelijkheidsbeginsel
(als beginsel van behoorlijk bestuur) gedaan, maar de Hoge Raad heeft dat tot nu toe
niet gehonoreerd. In het algemeen houdt een dergelijk beroep in dat de verdachte er
op wijst dat anderen in vergelijkbare omstandigheden niet worden vervolgd, terwijl
daar geen objeetieve redenen voor zijn aan te voeren. Zo kan het zich in de praktijk
voordoen dat zaken die in het ene arrondissement worden geseponeerd of getransigeerd,
bv. in verband met de beperkte capaciteit, in het andere worden vervolgd. Ook is
het mogelijk dat, by. in het kader van een verscherpte aanpak van winkeldiefstal,
in tegenstelling tot hetgeen in de richtlijn is vermeld, diefstal ter waarde van ± 15,-
door de reehter wordt afgedaan.
Evenals ten aanzien van het vertrouwensbeginsel komt de vraag aan de orde of de
opportuniteitsbeslissingde toets aan dealgemene beginselen van een goede procesorde
c. q. behoorlij k bestuur kan doorstaan." Bij deze toetsing speelt een rol dat het oppor-
tuniteitsbeginsel, opgevat als het afdoen van een (strafbaar) feit op gronden aan het
algemeen beJang ontleend, het openbaar mini sterieeen bepaalde (beJeids)vrijheidgeeft
die door de reehter moet worden gerespecteerd.
In zijn arrest van 26 april 1988 heeft de Hoge Raad een beroep op het gelijk-
heidsbeginsel afgewezen. De verdachte beriep zich erop dat het O.M. in strijd met
het gelijkheidsbeginsel had gehandeld, omdat de vervolging van de mede-verdachten

jj C.P.M. Cleiren, diss., o.c., p. 117.
>6 E.M.H. Hirsch Ballin - Artikel 1 van de Grondwet als fundamentele constitutionele norm in C.W.

Maris, o.c., p. 127-153.
51 Zie HR 8-11-1988, NJ 1989,368.

'Slechts indien de vervolging in strijd is met beginselen van een goede procesorde - ... - kan er sprake
zijn van een verval van het recht tot strafvordering en een door de rechter uit te spreken niet-
ontvankelijkheid van het OM deswege.'
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tot niet-ontvankelijkheid bad geleid wegens termijnoverschrijding, (waarscbijnlijk hadden
de Rechtbank en bet Hof deze schending van de redelijke termijn in casu in de
strafoplegging verdisconteerd), en een andere mede-verdachte om deze reden zelfs
in bet geheel niet werd vervolgd. A-G Remmelink wijst er in zijn conclusie op dat

'het hof heeft vastgesteld dat onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk zijn geworden waaruit
zou kunnen blij ken dat de vervolgingsbeslissingjegens rekwirant een willekeurige zou zijn geweest' .(cursive-
ring van mij, P.O.)

De Hoge Raad voigt, in overeenstemming met de conclusie, dit oordeel van bet Hof
en overweegt vervolgens dat:

'de voorts daaraan (bedoeld wordt: het middel, P.O.) ten grondslag liggende opvauing volgens welke het
O.M. inzijnvervolgingniet-ontvankelijkmoetwordenverklaardenkelenalleenomdateenmede-verdachte-

... - niet wordt vervolgd, geen steun vindt in het recht' 58

Dit arrest illustreert dat toetsing aan bet gelijkheidsbeginsel en bet verbod van willekeur
in bet algemeen sarnenvallen." De Hoge Raad is van mening dat bet niet vervolgen
van mede-verdacbten niet in strijd is met deze beginselen. Blijkbaar is bier geen sprake
van zodanig relevante overeenkomsten tussen de genoemde strafzaken, dat gelijke
bebandeling is aangewezen.f
Toch is bet niet ondenkbaar dat bet gelijkheidsbeginsel in de toekomst een grotere
rol gaat spelen dan voorbeen. Een maand voor bet hierboven besproken arrest vernie-
tigde de Hoge Raad een uitspraak van bet Gerechtshof te Arnhem waarin bet openbaar
ministerie wegens handelen in strijd met bet verbod van willekeur niet-ontvankelijk
was verklaard. Of, in de woorden van A-G Leijten:

'Ik denk dat men in raadkarner heeft gezegd: dit is te gek. Dit lean niet. Buiten de raadkamers pleegt men
dan te zeggen: dat het OM in redelijkheid niet tot deze bepaalde beslissing heeft kunnen komen' .61

Ret ging in casu om het vervolgen van een lid van de Centrumpartij die zicb scbuldig
bad gemaakt aan bet verspreiden van folders met een racistiscbe inhoud (art. 137e
lid 1 onder 20 Sr) terwijl tegen de toenmalige fractieleider in de Tweede Kamer van
deze partij, die eveneens aan deze folderverspreiding bad geparticipeerd, geen vervolging
was ingesteld om te voorkomen dat wegens de vele publiciteit die daarmee zou zijn

... HR 26-4-1988, NJ 1989,37.
,. 'Het gelijkheidsbeginsel beoogt slechts te waken tegen willekeurig onderscheid, tegen verschil in

behandeling zonder redelijk motief.'
J. in 't Veld; N .SJ. Koeman - Beginselen van behoorlijk bestuur, 3e druk, Zwolle 1985, p. 81.
P. Nieolat- Beginselen van behoorlijk bestuur, diss. Amsterdam, Deventer 1990, p. 306.

60 'Het gaat erom dat men van mening is op een aantal specifieke relevante punten een gelijkheid met
andre zaken te kunnen eonstrueren die redengevend dient te zijn om in reehte een gelijlce behandeling
ofbeslissing te mogen verwachtenteneinde de gelijkheid als eomponentvan het rechtvaardigheidsideaal
te kunnen verwezenlijlcen. Welke die punten zijn en hoe dat dient te worden beoordeeld, ligt Diet
eenvoudig vast ... '
Noot A.C. 'I Hart onder HR 21-6-1988, NJ 1988, 1021.

61 Conelusie A-G Leijten bij HR 21-6-1988, NJ 1988, 1021.
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gepaard een politiek avereebts effeet zou zijn bereikt, te weten bet (eleetoraal)
begunstigen van de Centrumpartij.
Het Hof yond bet onaanvaardbaar dat degene die verantwoordelijk was voor de inhoud
van de folder en door zijn politieke functie een sterk stimulerende invloed uitoefende
op zijn medeverspreiders en aldus als boofdscbuldige kon worden bescbouwd, niet
werd vervolgd en anderen die een k1einere rol badden gespeeld zich voor de reebter
moesten veraotwoorden. Hoewel beide vervolgingsbeslissingen op zichzelj aanvaardbaar
zijn, is dat niet meer het geval als re in relatie tot elkaar worden bezien. Voorts geeft
het Hof aan dat bet niet-vervolgen van de boofdverdacbte om te kunnen voorkomen
dat daaruit politieke winst zou worden geboekt, niet als een algemeen belang in de
zin van art. 1671id 2 Sv mag worden gekwalificeerd op grond waarvan van vervolging
kan worden afgezien.
De Hoge Raad vemietigt dit arrest wegens een motiveringsgebrek.

'Wat er zij van de door het hof veronderstellenderwijze genoemde redenen waarom de officier van justitie
heeft afgezien van vervolging van J., nu het hof niets heeft vastgesteld omtrent de groodeo waarop de
officier van justitie niettemin is overgegaan tot de vervolging van de verdachte is '8 hofs oordeel dat hij
aldus heeft gehandeld naar willekeur, en deswege in strijd met beginselen van een behoorlijke procesorde,
niet naar de eis der wet mel redenen omldeed' .62

Uit dit arrest is een aantal conclusies te trekken. In de eerste plaats laat de Hoge Raad
bet oordeel van bet Hof dat de vervolgingsbeslissing aan bet gelijkheidsbeginsel mag
worden getoetst in stand. Het argument van de opsteller van bet middel, de P-G van
het Hof te Amhem, dat de reebter zich niet tot een marginale toetsing beeft beperkt
maar over is gegaan tot een volledige inhoudelijketoetsing van de opportuniteitsbeslis-
sing wordt in die zin niet gehonoreerd. Nietternin wordt bet arrest van bet Hof
vernietigd, omdat het de redenen die de officier van justitie gaf voor de genomen
beslissingen niet toetste maar negeerde, en zelf veronderstelde op grond waarvan deze
verdacbte werd vervolgd. Dit nu gaat de Hoge Raad te ver. Als de reebter de
argumenten die meewegen bij de opportuniteitsbeslissing namens bet openbaar ministerie
gaat bepalen, dan vindt geen correete toetsing plaats. Hij dient zich te beperken tot
betgeen ter zitting door procespartijen naar voren wordt gebracbt om aan de hand
daarvan vast te stellen of de beginselen van een goede procesorde zijn gescbonden.
De grenzen van de toetsing aan bet gelijkheidsbeginsel zijn hiermee aangegeven. Ook
een verschil met de wijze waarop het vertrouwensbeginsel wordt toegepast kan aan
de band van dit arrest worden bepaald. Vertrouwen kan bij de verdacbte worden
opgewekt door de tekst van transactie- en strafvordereringsrichtlijnen of door
toezeggingen van degenen die bevoegd zijn om dergelijke uitspraken te doen. Het
gelijkheidsbeginsel is daarentegen aileen van toepassing als bet voorliggende geval
kan worden vergeleken met soortgelijke zaken. De concrete vervolgingsbeslissing
kan, op zichzelf bezien, gereebtvaardigd zijn, maar indien ze wordt vergeleken met
andere zaken, is dat niet altijd het geval. Indien opgewekt vertrouwen is geschonden,
dan kleeft er een gebrek aan de vervolgingsbeslissing zelf.
Het gelijkheidsbeginsel is, aldus Duk, niets anders dan de consequentie van de eis,

61 HR 21-6-1988, NJ 1988, \021.
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'dat beleid (niet slechts op papier, maar metterdaad) moet worden gevoerd"." Het
wordt geschonden indien blijktdat dit concrete geval op niet te recbtvaardigen gronden
afwijkt van andere concrete gevaIlen.
Dit heeft ten aanzien van transactiericbtlijnen de volgende consequenties. In deze
ricbtlijnen wordt een bepaald strafrecbtelijk beleid geforrnuleerd. Door middel van
een aantal criteria wordt reeds vooraf op abstracte wijze aangeduid op welke
strafprocessuele wijze een bepaalde categorie strafzaken zal worden afgedaan, alsmede
welke voorwaarden daarbij kunnen worden gesteld. Op grond van bet bovenstaande
worden die criteria onderworpen aan de toets van bet gelijkheidsprincipe. M.i. kan
dan worden geconcludeerd dat deze de toets der kritiek kunnen doorstaan. Ras,
godsdienst, geloof enz. spelen geen rol bij de keuze van de wijze van afdoening. De
ernst van het feit en de capaciteit, de criteria die de eerste invulling van bet
opportuniteitsbeginsel bepalen, zijn niet strijdig met bet gelijkheidsprincipe, omdat
ze geen betrekking hebben op kenmerken die 'de mens eigen zijn'.
Een verdacbte kan aIleen een beroep doen op bet gelijkheidsbeginsel, als zijn zaak:
op essentiele punten vergelijkbaar is met andere strafzaken, terwijl ze op verschillende
wijze worden afgedaan. Het betoog dat, in de situatie dat de verdacbte is gedagvaard
in plaats van dat een transactie met hem is aangegaan, het gelijkheidsbeginsel is
geschonden omdat de dagvaarding niet in overeenstemrning is met het in de richtlijn
neergelegde strafrechtelijke beleid, gaat niet op indien aileen naar de richtlijn als
referentiekader wordt verwezen, De richtlijn biedt geen volledige garantie dat bet
in de praktijk gevoerde beleid daarrnee in overeenstemrning is.
Dit betekent dat de verdachte zelf een aantal gevaIlen zal moeten aanwijzen die
soortgelijk zijn. Doet hij dat niet dan kan het beroep op het gelijkheidsbeginsel worden
verworpen wegens gebrek aan vergelijkingsmateriaal. Ais de verdacbte weI aan deze
eis voldoet, dan zijn twee situaties mogelijk. In de eerste plaats kunnen meerdere per-
sonen bij een strafrechtelijke gebeurtenis zijn betrokken, waarbij bun aandeel verge-
Iijkbaar is. Het zojuist besproken arrest uit 1988 geeft daarvan een voorbeeld. Zoals
is gebleken hanteert de Hoge Raad als uitgangspunt de regel dat enkel bet feit dat
een medeverdachte niet is vervolgd geen niet-ontvankelijkheid van bet openbaar
ministerie met zich meebrengt. Maar indien de verdachte aannemelijk kan maken dat
er geen relevante verschillen bestaan tussen zijn strafzaak en die van de medeverdachte,
moet de mogelijkheid nietworden uitgeslotendat een beroep op bet gelijkheidsbeginsel
kan worden gehonoreerd.
In de tweede situatie komt het bestuurlijk karakter van het openbaar ministerie naar
voren. Het is rnogelijk dat de landelijke, regionale of plaatselijke situatie er toe noopt
dat het strafrechelijk beleid wordt herzien. Indien by. in de stad Utrecht vergeleken
met andere steden een uitzondelijk grote toename is van winkeldiefstallen is het mogelijk
dat wordt besloten, in afwijking van de landelijke ricbtlijnen, deze men voortaan
door de rechter af te laten doen. In deze situatie kan niet aIleen een beroep op bet
vertrouwensbeginsel worden gedaan, maar ook op bet gelijkheidsbeginsel. De verdacbte
kan, ter ondersteuning van zijn verweer, wijzen op het recente verleden, op de situatie
in andere steden en arrondissementen en de tijdelijkheid van het beleid.

6l W. Duk - De zachie kern van het bestuursrecht, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1978, p. 577.
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De vervolgingsbeslissing wordt in deze gevallen volledig door de abstracte ernst van
het feit beheerst. De concrete situatie speelt nauwelijks een aanvullende rol. Duidelijk
zal zijn dat deze twee haaks op elkaar staan. De concrete ernst is zeer gering. De
abstracte daarentegen des te groter. Om de geloofwaardigheid en de werking van het
strafrechtelijk beleid te optimaliseren kunnen dit soort maatregelen volgens bet openbaar
ministerie noodzakelijk zijn. Ret a1gemeen belang overstijgt bier als bet ware bet belang
van de verdachte. Maar het is in deze situatie begrijpelijk dat de verdacbte zijn
persoonlijk belang in bet geding brengt en een beroep doet op bet gelijkheidsbeginsel.
De opvattingen van Nicolai kunnen enig licht in de duisternis scheppen.

'Wanneer het gelijlcheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur (slechta) de uitdrukking vonnt van
de eis dat daadwerkelijk stelselmatig dient te worden beslist, dan voigt daaruit dat aan dat 'beginsel' - ... -
in zeker opzicht het karakter van eeu formele maatstaftoekomt'.64

Dit brengt hem tot de volgende definitie:

'Het gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat het bestuursorgaan, (behoudens
een rechtsplicht tot afwijking met het oog op bij de burger gewekte verwachtingen of op grond van
overwegende belangen van de burger die billijkheidshalve tot een (incidentele) niet-toepassing nopen),
de door hem rechtmatig vastgestelde en in aanmerking komende beleidsregels enlofbeoordelingsnonnen
daadwerkelijk toepasr'. 65

De vraag in welke mate een bestuursorgaan het gelijkheidsbeginsel moot toepassen
wordt volgens Nicolai omgezet in de vraag ofbeleidsregels met onmiddellijke ingang
mogen worden gewijzigd en toegepast.

'Wanneer het bestuursorgaan beleidsregels of beoordelingsnonnen vaststelt, moet het ervoor gehouden
worden dat (I) het orgaan zich een beeld heeft gevonnd van wat de toepassing van die regels of nonnen
onder omstandighedenzal te weeg brengen, en dat (2) het orgaan die voorzienbare toepassing aanvaardbaar
acht in het licht van de algemene belangen die het dient te behartigen. Oat betekent natuurlijk niet, dat
bij de toepassing in concreto niet zou kunnen blijken dat dit toch een resultaat zou opleveren dat uit oogpunt
van de te beschennenalgemenebelangenonaanvaardbaannoet wordengeoordeeld. Als nuhetbestuursorgaan
in zo'n situatie zich genoopt acht tOI het niet-toepassen van de beleidsregels, dan kan ik dat niet Anders
zien dan als een beslissing op grond van een afweging van belangen die heeft geleid tot een aanpassing
van de regels, die - andersdan bij de vaststelling daarvan in het verleden verondersteld werd - bij toepassing
op de omstandigheden van het gegeven geval tot een onaanvaardbare beslissing zouden hebben geleid.
Anders gezegd, wat in zo'n geval wellicht gepresenteerd wordt als een 'afwijken' van de beleidsregels
ten nadele van de burger, is goed beschouwd, een beslissing op grond van regels die het resultaat zijn
van een aanpassing van de tot dan toe gehanteerde regels, die met onmiddellijke ingang is ingevoerd, opdat
in het gegeven geval en in vergelijkbare geval1en in de toekomst de toepassiog daarvan tot een resultaat
zalleiden dat uit het oogpunt van een gerechtvaardigde beschenning van het algemeen be1ang wei aanvaardbaar
is.
De vraag, of afwijking van beleidsregels in concreto teo nadele van de burger aanvaardbaar is, lost zich
dus op in de vraag of zulke regels 'met onmiddellijke ingang' ten nadele van de burger mogen worden
gewijzigd en toegepast'!'"

.. P. Nicolai, o.c., p. 305.
6j P. Nicolai, o.c., p. 358.
M P. Nicola'., o.c., p. 359 en 360.
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Nicolai is vervolgens van mening dat wijziging en toepassing van beleidsregels met
onmiddellijke ingang in het algemeen niet is geoorloofd.
Koeman verrneldt dat afwijking van beleidsregels geoorloofd is, maar aileen indien
de wijziging op deugdelijke wijze bekend is gemaakt en een overgangstermijn in acht
wordt genomen. 67 In een artikel uit 1982 vat hij de jurisprudentie over dit onderwerp
als voigt samen:68

1. de administratie moet in beginsel vrij worden geacht haar beleid te wijzigen,
uiteraard binnen de grenzen van de wettelijke regeling waarop de bevoegdheid
tot het geven van beslissingen is gegrond.

2. beleidswijzigingen kunnen in beginsel geen terugwerkende kracht bebben.
3. beleidswijzigingen kunnen slechts met inachtneming van een redelijke over-

gangstermijn worden ingevoerd.
4. gewij zigd beleid dient zoveel mogelijk gerechtvaardigde verwachtingen, gebaseerd

op de vroegere situatie, te respecteren.

Van Kreveld laat het openbaar ministerie iets meer ruimte. Hij vermeldt dat
beleidswijziging in het a1gemeen niet in strijd is met het gelijkbeidsbeginsel. De overheid
is in bepaalde gevallen zelfs verplicht hiertoe over te gaan, indien feitelijke
ontwikkelingen en maatschappelijke en politieke opvattingen daartoe nopeu." Een
bepaalde zorgvuldigheid moet echter in acht worden genomen. De beleidswijziging
mag niet willekeurig zijn.

Bij de interpretatie van het gelijkbeidsbeginsel moet rekening worden gehouden met
de specifiek strafrechtelijke taak van het openbaar ministerie. Deze vereist dat snel
en slagvaardig kan worden gehandeld. In dit opzicht heeft het openbaar ministerie
een grote vrijheid nodig om van eens geformuleerd beleid af te wijken. Bovendien
wordt anders miskend, in het geval van landelijke ricbtlijnen, dat de verschillende
vorrnen van criminaliteit zich niet netjes in evenredigheid over het land verdelen. In
Friesland gelden andere prioriteiten dan in de Randstad.P
Desalnietternin zal een bepaalde zorgvuldigheid in acht moeten worden genomen.
Afspraken over wijzigingen in het vervolgingsbeleid zullen in het algemeen in samen-
spraak met andere instanties worden genomen, by. in het driehoeksoverleg. In
overeenstemrning met de door Nicolai en Koeman geforrnuleerde eisen, ligt het voor
de hand dat aan deze afspraken een bepaalde bekendheid wordt gegeven en een bepaalde
overgangstermijn in acht wordt genornen voordat ze ten uitvoer worden gelegd. Vervol-
ging van diefstal van een pakje sigaretten is aileen geoorloofd indien de beleidswijziging
op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.
Samenvattend kan worden geconcIudeerd dat bet gelijkheidsbeginsel in het algemeen
niet aan beleidswijziging door het openbaar rninisterie in de weg staat, mits de nodige
zorgvuldigheid wordt betracht. Maar duidelijk is eveneens dat het O.M. in dit soort
situaties de grenzen van zijn bevoegdheden nadert. Eenmaal geforrnuleerd beleid

61 J. in 't Veld; N.SJ. Koeman, o.c., p. 81.
.. N .SJ. Koernan - Verandering van beleid bij administratie en rechter, NIB 1982, p. 981-985.
.. J.H. van Kreveld, o.c., p. 168.
10 J.H. van Kreveld, o.c., p. 226.
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verplicht tot uitvoering daarvan. Ben bepaald verlies aan flexibiliteit moet worden
geaccepteerd. Het is daarom niet uitgesloten dat in een situatie waarin de officier van
justitie niet kan verbelderen waarom bet strafreehtelijk beleid in de concrete situatie
nietwordt toegepast, hij door de reebter niet-ontvankelijkzal worden verklaard. Wille-
keur ligt dan immers op de loer.

4.6 De overige beginselen van behoorlijk bestuur

4.6.1 Inleiding

Het vertrouwensbeginsel en bet gelijkbeidsbeginsel spelen met name ten aanzien van
de toepassing van de transactierichtlijnen een belangrijke rol. De overige beginselen
van beboorlijk bestuur zijn eehter niet betekenisloos. Acbtereenvolgens worden de
belangrijkste materiele en formele beginselen besproken.
Ret verscbil tussen deze beginselen wordt gevormd door het reebtsgevolg. In het
algemeen wordt aangenomen dat vernietiging van een besluit of beschikking wegens
strijd met een formeel beginsel van behoorlijk bestuur tot gevolg heeft dat het
bestuursorgaan vervolgens inhoudelijk een zelfde maar dan op correete wijze tot-
standgekomen besluit kan nemen. Vernietiging wegens strijd met een materieel beginsel
gaat verder. Het aangevochten besluit kan dan op inhoudelijke gronden niet in stand
blijven en bet bestuursorgaan zal een ander besluit moeten nemen."
Strafreehtelijk bezien betekent dit dat indien de officier van justitie niet-ontvankelijk
wordt verkJaard op grond van een formeel beginsel bij opnieuw vervolging kan insteUen,
mits het formele gebrek wordt opgeheven. Indien er in strijd met een materieel beginsel
is gebande\d, bestaat deze mogelijkbeid niet meer. Een geringe schending van ren
der beginselen kan ook leiden tot strafvermindering. In dat geval heeft het onderscheid
tussen een formeel en een materieel beginsel geen betekenis meer. Overigens is het
in de praktijk niet mogelijk een w scherpe grens tussen beide soorten beginselen te
trekken als hierboven wordt gesuggereerd.

'In veel gevallen schuilen er achter een vernietiging wegens een gebrekkige motivering toch inhoudelijke
bezwaren regen het genomen besluit. Meestal zal dan ook de inhoud van een besluit niet los gezien kunnen
worden van de daaraan ten grondslag liggende motivering. Zo wordt dit veelal ook door bestuursorganen
ervaren. Het komt relatief maar weinig voor dat na vemietiging wegens strijd met een fonneel beginsel
inhoudelijk hetzelfde besluit wordt genomen. AI te grote consequentieswillen wij dan ook niet verbinden

aan het onderscheid tussen formele en materiele abbb'.'12

Dit is in overeenstemming met de conclusies die in de vorige paragrafen zijn getrokken.
Gebleken is dat een beroep op het vertrouwens- ofhet gelijkbeidsbeginsel kan worden
geherformuleerd in een beroep op het motiverings- of het zorgvuldigheidsbeginsel.

71 P. de Haan; Th. G. Drupsteen; R. Fernhout - Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel2, Deventer
1986,p.65.

72 P. de Haan; Th. G. Drupsteen; P. Fernhout, o.c., p. 65. Zie ook J. in '1 Veld; N.S.J. Koeman, o.c.,
p. 33.
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lndien de reehter de niet-ontvankelijlcheid van bet openbaar ministerie op grond van
scbending van een formeel beboorlijlcheidsbeginsel uitspreekt is er sprake van een
ernstige overschrijding van deze norm. Het is onwaarschijnlijk dat aileen formele
motieven tot dit reehtsgevolg bebben geleid. In bet algemeen wordt dan ook bet impli-
ciete waardeoordeel uitgesproken dat de belangenafweging die beeft geleid tot de beslis-
sing de zaak via reehterlijke tussenkomst af te doen, onjuist is geweest. Immers, indien
dat niet het geval is kan de reebter volstaan met bet opleggen van een lagere straf.

4.6.2 Onzuiverheid van oogmerk

Dit beginsel wordtook wei aangeduid met de term 'detournement de pouvoir' en boudt
bet verbod in dat een publieke bevoegdbeid wordt aangewend voor een ander doel
dan de wetgever voor ogen beeft gebad. Ten aanzien van de transactie boudt dat in
dat de officier van justitie zijn bevoegdbeid om te transigeren niet voor een ander
doel mag gebruiken dan waarvoor deze is gegeven.
In dit kader is bet van belang vast te stellen welk doel de wetgever voor ogen bad
bij het vaststellen van de transactieregeling. Vooruitlopend op het volgende boofdstuk
waarin de wetgeschiedenis van de transactie aan de orde wordt gesteld kan worden
geeonstateerd dat de wetgever in 1983 de druk op bet strafreebtsapparaat beeft willen
verlicbten, door de transactie als een adequaat middel te bescbouwen in de strijd tegen
de capaciteitstekorten (zie 5.10), en voorts de korte vrijbeidsstrafwiJde terugdringen.
Er kan vast worden gesteld dat bet gebruik maken van de transactie om de werkdruk
van het justitiele apparaat te verlichten legitiem is. Dit is van belang indien justitie
wordt geeonfronteerd met by. omvangrijke fraudezak:en. Indien op grond van
capaciteitsoverwegingen wordt besloten om ten aanzien van een aantal verdacbten
niet tot gereehtelijke vervolging over te gaan maar te transigeren, terwijl mede-
verdacbten wei door de reebter worden bereebt, dan kan een beroep op detournement
de pouvoir door de laatste groep van verdacbten niet slagen. Dit neemt niet weg dat
de transactiebeslissing eventueel in strijd met bet gelijlcheidsbeginselkan zijn (zie 4.5).
Tegelijkertijd is bet dus mogelijk om globaal aan te geven welke motieven niet mogen
worden gebanteerd. M.L valt daar in de eerste plaats onder dat de vragen van de artt.
348 en 350 Sv positief moeten kunnen worden beantwoord. Het O.M. mag geen
transactie-aanbod doen indien de strafzaak: niet kan worden bewezen, of om
procedurefouten die bv. tot vrijspraak of niet-ontvankelijkheid kunnen leiden te
'verdoezelen' .
In de tweede plaats kan worden gewezen op plea-bargaining, bet onderbandelen tussen
de verdachte en het openbaar ministerie over met name de hoogte van de sanctie.
In de situatie dat de verdachte in ruil voor by. informatie of het afleggen van een
bekentenis wordt 'beloond' met een (lager) transactieaanbod, wordt de transactie-
bevoegdheid voor een ander doel aangewend dan waarvoor deze is gegeven. De
wetgever beeft in 1921 uitdrukkelijk willen voorkomen dat tijdens de fase van bet
transactieaanbod een onderbandelingssituatie tussen de verdacbte en bet openbaar
ministerie zou ontstaan. (Zie 5.8).
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4.6.3 Herbeginsel vanfair play/correcte bejegening vande burger door het bestuur

Dit beginsel is in 1952door Wiarda in zijn beroemd geworden preadvies geformuleerd.
Ret is echter de vraag in hoeverre er sprake is van een beginsel van behoorlijk bestuur.
Er kan een groot scala van gedragingen van de overheid onder worden gebracht, zoals
het onjuist gebruik maken van een combinatie van bevoegdheden,

'hetzij omdat men bepaalde gegevens venwijgt of onjuist gebruikt, hetzij omdat bet bestuursorgaan niet

onpartijdig is, hetzij om andere redenen,.73

Ret is daarom niet eenvoudig om het fair-play beginsel af te bakenen van het verbod
van detournement de pouvoir, het verbod van willekeur of het zorgvuldigheidsbegin-
sel. 74 Nicolai forrnuleert wellicht daarom een ruimer beginsel, de correcte bejegening
van de burger door bet bestuur."
Desondanks handhaaf ik dit beginsel in de bewoordingen van Wiarda, omdat re exact
weergeven welke attitude de leden van het openbaar ministerie bij het verrichten van
hun werkzaamheden beboren in te nemen. Er wordt van de bestuurder een houding
verwacht

'waarbij aan de bestuurde, over wiens rechten en belangen wordt beschikt, de gelegenheid wordt gegeven
zijn standpunt naar voren te brengen en te verdedigen .... een houding waarbij althans wordt nagelaten
al datgene, dat de bestuurdezou kunnenverhinderenzijn standpuntbinnenhet kadervan dehem toegenomen
reehten tot gelding te brengen. Het vraagt van de bestuurder openheidr eerlijkheid en royaliteit,76

De maatstaf van fair play of correcte bejegening kan dus worden gehanteerd ter
beoordeling van bet door de betrokken officier van justitie vertoonde gedrag ten opzichte
van de verdacbte. Wiarda stelt dit beginsel op de voorgrond,

'omdat in dit beginsel het in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelegen ethiscbe element het
duidelijkst naar voren komt en het daarom als rechterlijke toetsingsmaatstaf meer dan enig ander beginsel

bruikbaar is' rt

Maar 'niet-aardig' zijn is Diet voldoende voor niet-ontvankelijkverklaring of
strafverrnindering. Geconstateerd moot worden dat bet handel en van de officier van
justitie onrecbtmatig is.
Wei wordt een mogelijlcheid geboden om het handelen van het openbaar ministerie
in een niet-genormeerde fase, bv. de peri ode waarin de opportuniteitsbeslissingwordt
genomen, te toetsen aan een algemene behoorlijlcheidsnorrn. In deze fuse kan de vrijwil-
ligheid van de verdachte zodanig worden beinvloed dat deze onder onrechtmatige druk
wordt gevormd.

73 P. de Haan; Th. G. Drupsteen; R. Fernhout, o.c., p. 68.
7' P. de Haan; Th. G. Drupsteen; R. Fernhout, o.c., p. 68.
75 P. Nicola'i, o.c., p. 327-332.
7. GJ. Wiarda - Aigemenebeginselenvanbehoorlijkbestuur-Preadviesvoordeverenigingvanadministra-

tief recht, Haarlem 1952, p. 78.
17 GJ. Wiarda, o.c., p. 79.
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Het beginsel van fair play correspondeert aldus met de algemene voorwaarde dat de
verdachte vrijwillig met het aanbod moet instemmen.

4.6.4 Het verbod van willekeur

Ziet het beginsel van fair play bij de transactie vooral op de fase die voorafgaat aan
de opportuniteitsbeslissing, het verbod van willekeur heeft deze juist specifiek op bet
oog. Cleiren formuleert dit beginsel in navolging van Nicolai als:

'het gebod om de aan een beslissing ten grondslag liggende belangen het juiste gewicht toe te kennen en
een ingrijpen na te laten indien daardoor aan de belangen van de burger in verhouding tot het algemeen
belang een onevenredig groot nadeel wordt toegebracht' :18

In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de reehter de beslissing van het bestuursor-
gaan niet volledig, dus ook op zijn inhoud toetst, maar sleebts marginaal. Van willekeur
is sprake indien het bestuursorgaan in redelijkheid niet tot zijn beslissing beeft kunnen
komen. Het gaat er in dit geval om dat het openbaar ministerie aan alle belangen die
in aanmerking komen het juiste gewicbt toekent en dat 'bij de afweging van die belangen
de weegschaal behoorlijk is gehanteerd'. 79

Over het verbod van willekeur bestaat geen duidelijkheid ten aanzien van de plaats
die het temidden van de andere beginselen van beboorlijk bestuur inneemt. Ook indien
bv. bet vertrouwens- of het gelijkheidsbeginsel is geschonden, kan dit als willekeur
worden gekwaIificeerd. Cleiren signaleert dat bet beginsel van wiUekeur in de strafrecht-
spraak zelden aIs zelfstandige beroepsgrond wordt gehanteerd.f" Deze terughoudendheid
kan te maken hebben met de voorzicbtigheid het openbaar ministerieals bestuursorgaan
aan te duiden met als consequentie dat de beslissingen die worden genomen onder
het vuur van de marginale toetsing komen te liggen. Het is eehter ook mogelijk dat
het beginsel te grof is om als maatstaf voor het handelen van bet openbaar ministerie
te functioneren.
Bovendien verwacbt ik niet dat de reebter regelmatig zal gaan oordelen dat het O.M.
naar willekeur heeft gebandeld. De ruime discretionaire bevoegdheid die bet oppor-
tuniteitsbeginsel bevat zal tot terughoudendheid van de reehter leiden.
Overigens ligt het voor de hand dat de verdachte aileen een beroep op het verbod
van willekeur zal doen indien bij naar zijn mening ontereehtgeen transactie aangeboden
beeft gekregen, of dit aanbod voor hem onacceptabel was. Zijn betoog zal erop gericht
zijn dat de verbouding tussen het belang van gereehtelijke vervolging en bet belang
van de verdachte bij een transactie onevenredig is. Een dergelijk verweer zal moeten
worden onderbouwd door concrete feiten en omstandigheden die deze onevenwichtigheid
illustreren.
Desondanks komt een dergelijk verweer voor honorering m.i. niet of nauwelijks in

7. C.P.M. Cleiren, diss., O.c., p. 127. P. Nicolai, o.c., p. 77.
79 GJ. Wiarda, o.c., p. 84.
10 De voorbeelden die zij geeft hebben betrekking op het vonnis van de Rechtbank te 's Gravenhage van

I juli 1982, NJ 1982,597 en Hoge Raad 21 januari 1986, NJ 1987,633.
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aanmerking, indien het niet tevens wordt ondersteund door een beroep op een ander
beginsel van behoorlijk bestuur, bv. bet vertrouwensbeginsel. Afdoening door de rechter
is nog steeds de juridiscb 'normale' wijze waarop men worden afgedaan. In die zin
is rechterlijke afdoening niet willekeurig. Dat is alleen anders indien er aanleiding
is om te vennooden dat een soortgelijke zaak in bet algemeen door middel van transactie
wordt afgedaan. Maar in dat geval biedt een beroep op bet vertrouwensbeginsel
uitkornst.
Geconcludeerd kan worden dat aan het verbod van willekeur weinig zelfstandige
betekenis toekomt. Het dient vooral ter ondersteuning van een beroep op schending
van andere beginselen van behoorlijk bestuur.

4.6.5 Het zorgvuldigheidsbeginsel

Uit de bespreking van de materiele beginselen van behoorlijk bestuur, met name bet
gelijkheids- en het vertrouwensbeginsel is gebleken dat de eisen die aan de inhoud
van de opportuniteitsbeslissing kunnen worden gesteld zicb regelmatig omzetten
(converteren) in voorwaarden die betrekking hebben op de totstandkoming daarvan,
de zgn. formele vereisten.
De eis der zorgvuldigheid speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de
vervolgingsbeslissing. Een besluit moet met de nodige voorzorgen worden genomen.
Aile factoren die bij het nemen van een beslissing een rol kunnen spelen moeten bij
de voorbereiding daarvan aan bod kunnen komen."
Volgens de Haan c.s., is bet niet mogelijk om concrete eisen aan de hand van dit
abstracte beginsel te fonnuleren. Afhankelijk van een aantal factoren die in een strafzaak
een rol spelen, zoals het feit of bet om een incidenteleof een routinematige beslissing
gaat, de vraag of er zwaarwegende belangen van een derde bij zijn betrokken, worden
er concrete eisen aan het bandelen van de betrokken officier van justitie gesteld.
Nietternin onderscheiden ze een tweetal factoren die in het algemeen van belang zijn,
te weten het actief optreden van het bestuur in die zin dat bet de benodigde gegevens
moet verzamelen die vereist zijn voor een correcte beslissing, en het in de gelegenheid
stell en van belanghebbenden te worden gehoord.

'Wei kan men in zijn algemeenheid zeggen dat het fonnele zorgvuldigheidsbeginsel naar twee kanten uit
werkt. Het vereist enerzijds een aetief optreden van het bestuur. Het bestuurzal zelf de voor de te nemen
beslissing noodzakelijke gegevens moeten verzamelen. Het moet afhankelijk van de aard van de te nemen
beslissingeen nauwkeurigonderzoek instellen dat vanvoldoendeomvangen diepgangis. Dit kan meebrengen
dat over bepaalde beslissingen ad vies wordt ingewonnen. Ook kan het betekenen dat het bestuur aetief
belanghebbenden bij de voorbereiding van de besluitvorming betrekt.
Anderzijds kan het fonnele zorgvuldigdheidsbeginselmeebrengendat het bestuur bij de beslissing betrokken
belanghebbenden in de gelegenheid stelt om te worden gehoord. Ook hier hangt veel af van de aard van
de beslissing'.

Ten aanzien van de transactie heeft het bovenstaande een tweetal consequenties. In
de eerste plaats kunnen eisen worden gesteld aan de opportuniteitsbeslissing zelf. Het

81 P. de Haan; Th. G. Orupsteen; R. Fernhout, o.e., p. 66.
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a. M. dient elk mogelijk belang dat bij deze beslissing betrokken kan zijn tot zijn recht
te laten komen. Hierbij kunnen ook de belangen van derden zijn betrokken, zoals
medeverdachten, slachtoffers of getuigen. Het is in het kader van de zorgvuldigheid
relevant dat het a.M. alles in het werk stelt om deze belangen bij de afweging te
betrekken. Dit vereist een actieve opstelling van het openbaar ministerie.
In de tweede plaats worden door het zorgvuldigheidsbeginsel eisen gesteld aan de
afwikkeling van de transactie, dus nadat de opportuniteitsbeslissing ten voordele daarvan
is uitgevallen.
Opvallend is dat, naarmate de abstracte ernst van het feit groter wordt, in de richtlijnen
meer zorgvuldigheidsnormen worden opgenomen en minder gegevens op basis waarvan
de verdachte het vertrouwen kan ontlenen dat een transactie-aanbod zal worden gedaan.
Zo bevat de transactierichtlijn voor kantongerechtovertredingen geen extra gegevens
op dit punt. Maar in de richtlijn voor het transactiebeleid misdrijven wordt gewezen
op de positie van het slachtoffer.

'Bij het aanbieden van een transaetie verdient de positie van de benadeelde bijzondere aandaeht. In beginsel
kan slechts tot transactie wordenovergegaanindiende schade is vergoeddan wei een sehadevergoedingsrege-
ling tot stand is gekomen'. 82

Vervolgens wordt gewezen op art. 74 lid 3 Sr waarin is bepaald dat het slachtoffer
die daarom heeft verzocht, onverwij Id mededeling wordt gedaan van de datum waarop
de verdachte aan de transactievoorwaarden heeft voldaan, in verband met een eventueel
door hem in te dienen klacht op grond van art. 12 Sv.
Verreweg de meeste zorgvuldigheidseisen worden echter geformuleerd in de richtlijn
'de beleidsuitgangspunten voor hoge transacties in misdrijfzaken' . Punt 4 bevat de
volgende tekst:"

'Met betrekking lot die strafzaken waarin sprake is van een gereehtelijk vooronderzoek verdient het in
het algemeen aanbeveling een kennisgeving van verdere vervolging te zenden aan de verdaehte'.

In deze eis komt tot uitdrukking dat de verdachte in staat moet worden gesteld op
behoorlijke wijze zijn processuele positie in te schatten. Het zorgvuldigheidsbeginsel
brengt dus met zich mee dat op het a.M. een bepaalde informatieplicht rust. De
verdachte moet onder andere zo goed mogelijk op de hoogte zijn van zijn processueIe
positie, opdat hij de voor- en nadelen van het accepteren van een transactieaanbod
zo goed mogelijk tegen elkaar kan afwegen.

82 Riehtlijn openbaar ministerie transaetiebeleid misdrijven, Stert. 23-6-1987, or. 117, punt 7.
83 Riehtlijn openbaarministerie beleidsuitgangspuntenhogetransaeties in misdrijfzaken, Stert. 23-6-1987,

117.
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Hoofdstuk 5

Ret verhaal van de transactie

5.1 Inleiding

De transactie heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Er is een aantal belangrijke
wisselingen in de doctrine aanwijsbaar. Indit hoofdstuk komen aileen die onderwerpen
aan de orde die van belang zijn om de probleemstelling op te kunnen lossen. In dat
kader wordt de ontwikkeling van de submissie, gericht op het afdoen van individuele
strafzaken, tot het huidige beleidsgerichte gebruik maken van art. 74 Sr, besproken.
De ontwikkeling van de transactie tot een zelfstandige procedure komt met name aan
de orde in de bespreking van de geschiedenis van de Wet vermogenssancties uit 1983.
Daarbij wordt tevens de ruime transactiebevoegdheid die in 1951 in de Wet economische
delicten is opgenomen betrokken. Deze speeifieke bevoegdheid was de voorbode van
de zojuist genoemde algemene uitbreiding van de transactieregeling uit 1983.
Een tweede belangrijk element is de aanwijzing van de instantie die uiteindelijk de
transactie tot stand kan brengen, de reehter of het openbaar ministerie. De vraag op
wiens initiatief de transactie tot stand kan komen speelt hierin een rol. Opvallend is
dat de discussie veelal op Wak~sch nixeau wordt gevoerd, en op grond van praktische
argumenten wordt beslist.
Een derde rode draad is tenslotte het vereiste niveau van reehtsbescberming dat
noodzakelijk wordt geacht ter bescberming van de positie van de verdachte. Met bet
veranderen van de transactieregeling wordt telkens een andere vorm van rechtsbescher-
ming geeist, aangepast aan en toegespitst op deze verandering. Met name deze aan-
passing is met horten en stoten verIopen.
De bebandeling van deze onderwerpen vindt op chronologische en integrale wijze
plaats, omdat de drie genoemde elementen zodanig met elkaar zijn verweven dat
afzonderlijke behandeling zou leiden tot onnodige herhalingen, maar ook omdat splitsing
tot het idee zou kunnen leiden dat het om op zichzelf staande variabelen gaat die min
of meer onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit betoog is er op gericht te verklaren
dat er tussen de genoemde elementen een dusdanige samenhang bestaat, dat verandering
van een element noodgedwongen dient te leiden tot aanpassing van de andere.
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5.2 Hetgeen vooraf ging: de periode tot 1886

Inde dissertatie van P. 's Jacob uit 1936, 'Geschiedenis, theorie en practijk van artikel
74 wetboek van strafrecht', wordt uitgebreid de historische achtergrond van de transactie
belicht.
's Jacob keert in zijn beschouwingen terug tot de 16e eeuw. In deze periode bestaan
twee procesvormen die als de voorloper van de huidige transactie kunnen worden
beschouwd, de submissie en de compositie. Submissie kan worden omschreven als
een procedure waarin de verdachte een verzoekschrift indient bij de rechter en mededeelt
dat hij zich neerlegt bij de straf die de reehter hem zal opleggen. Deze hoeft dan geen
nader onderzoek in te stell en naar by. schuld, bewijs of gepleegd feit. Het is niet
duidelijk of het verzoekschrift van de verdachte een bekentenis moet inhouden of dat
er juist niets omtrent het gepleegde feit wordt vermeld en hij aIleen verontschuldigende
omstandigheden aanvoert. Indien de reehter het verzoek inwilligt, dan wordt aan de
verdachte een bepaalde straf opgelegd, waar deze zich bij voorbaat heeft neergelegd. I

Nauw verwant aan de submissie is de compositie.

'De oorsprong is vrijwel dezelfde als die van de submissie: het afdoen buiten proces, het ornzeilen van
aile daaraan verbonden moeilijkheden door beide partijen, eenvoudig door het betalen van een som gelds
aan den openbarenaanklager, waartegendeze van verdere vervolgingafzag. Beslist bij submissie de reehter,
bij de cornposities treedt de vervolgende ambtenaar, onder controle van den rechter, zelf op,.2

Met name deze laatste vorm van afdoening leidt tot het plegen van misbruik door
de toenmalige officier van justitie, de baljuw. Als belangrijkste oorzaak wordt gezien
het ontbreken van toezicht op het handelen van de baljuw door by. de reehter, en
het feit dat de eerstgenoemde de opbrengst in eigen zak kan steken. Dit misbruik neemt
zodanige vormen aan - 's Jacob verhaalt met smaak enige ldeurrijke voorvallerr' -
dat met name de compositie in een bijzonder sleeht daglicht komt te staan. Ook J.
van der Poe I wijst in zijn dissertatie op de kwalijke gevolgen die de compositie
veroorzaakt. 4 Toch is het de vraag in hoeverre de methode van afdoening, dat wil
zeggen het atbandelen van strafzaken door een lid van het openbaar gezag, als bron
van dit misbruik moet worden beschouwd, of dat de oorzaak kan worden gezocht
in het ontbreken van een belangrijke element in deze procedure, de reehtsbescherrning

P. 's Jacob - Geschiedenis, theorie en practijk van artikel 74 van het wetboek van strafrecht', diss.
Leiden, 's Gravenhage 1936, p. 5 en 6.
Zie bv. de door's Jacob aangehaalde tekst van art. 27 van de lnstruetie van het Hofvan Holland uit
1531:
'Item, indien eenigepartijen bij onseren Procureurin reehte betogenzijnde, begeerenhen te submineeren
in de arbitragie van den Hove, omme lange Proces, kosten ende moeyten te schuwen, sal onse Procureur
Generael van onsen wege hem insgelijcks mogen submitteren, soo verre onse Stadthouder President
ende Raedt nae ghelegentheyt vander saecke tselfde goet dunckt, de welcke sonder lange dilay 't selfde
sullen termineren, nae dat sy bevinden sullenjegens ons ende de Justitie misbruyektte zijn. Ende indien
sy ons eenige penningentoewysen, sullen dieontfangenworden by onsenRentmeestervan den exploicten
aldaer. '
P. 's Jacob, o.c., p. 9.
P. 's Jacob, o.c., p. 9 en 10.
J. van de Poel - Over compositie en compromis, diss. Utrecht, Utrecht 1942.
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van de verdachte in de vorm van enigerlei toezicht op de baljuw.
Hoewel de toenmalige overheid probeert om het misbruik in te dammen, soms door
middel van een verbod van de compositie (dat in de praktijk niet wordt gerealiseerd),
soms door hoge functionarissen als de procureur-generaal bij de Hoge Raad op te
dragen er 'op toe te zien dat de officiers hun macht niet misbruikten, "in materie van
heymelijkcke compositien" en daartegen streng op te treden", is zij daar niet in
geslaagd. Er onstaat daarom een enorm wantrouwen tegen de compositie.
Tot 1795 blijft deze situatie, ondanks de onvrede die er over bestaat, vrijwel
onveranderd." Dit verandert echter in de jaren daama. Er komen verschillende
wetsontwerpen tot stand waarin de compositiein verschillende varianten wordtopgeno-
men. In de discussie staat centraal enerzijds, met name bezien in het licht van de veran-
derde opvattingen over de verhoudingen tussen de verschillende machten in de staat
en het betrekken van de verdachte in het strafproces, het idee dat de compositie
bevoegdheid moest worden geschrapt, anderzijds het besef dat door een vorm van
buitengereehtelijkeafdoening strafzaken snel en efficient kunnen worden afgehandeld.
In het Wetboek van Strafvordering van 1838 wordt aan beide elementen van de discussie
tegemoetgekomen door in art. 254 Sv de volgende bepaling op te nemen:

'Wanneer in policie-zaken de wet of andere openbare verordening geene zwaardere straf op de overtreding
heeft gesteld dan eene enkele geldboete, zal de beldaagde de regtsvervolging lrunnen voorkomen door vrijwillig
het maximum van die boete te betalen. In dat geval zal de boete aan de ontvangerder registratie niet anders
kunnenworden voldaandan op schriftelijke rnachtigingvan het Openbaar Ministerie, doordenKantonrechter
voor gezien geteekend, aan hetwelk de quitantie van den ontvangerdoor den beldaagdezal moeten worden
overgebracht binnen den tijd door het Openbaar Ministerie te bepalen'.

Met dit stelsel, dat ook wei wordt aangeduid met de term submissie, wordt afgeweken
van de hierboven beschreven vormen van afdoening buiten geding. De benaming
'submissie' die aan dit stelsel wordt meegegeven is dan ook verwarrend, omdat het
nieuwe stelsel op een aantal punten wezenlijk van de oorspronkelijkesubmissieregeling
afwijkt. Hier kan by. gedacht worden aan het feit dat de verdachte geen verzoek tot
de reebter hoeft te ricbten, maar dat er een recht aan hem is gegeven waar hij naar
eigen inzicht gebruik van kan maken. Vervolgens is de regeling beperkt tot geringe
feiten, En tenslotte, niet onbelangrijk, wordt de hoogte van de straf niet door de reebter
bepaald, maar is er vooraf een door de wetgever vastgestelde boete waarvan de
verdachte zich op de hoogte kan stellen.?

P. 's Jacob., o.c., p. 14 en 15.
Als bron venneldt hij onder andere art. m en IV Ordonnantie van den Keijzer Karel den Vden van
1544 en artikel XXX van de Nadere Ampliatie van 24 rnaart 1644 van de Instructie van den Hoogen
Raad en, zonder artikelvennelding, de Crirnineele Ordonnantie van Koning Philips D.
P. 's Jacob, o.c., p. 17.
P. 's Jacob, o.c., p. 31.
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5.3 De Commissie de WaJ

In deze situatie gaat de Commissie de Wal in 1870 aan het werk om een Wetboek
van Strafrecht samen te stellen. Het onderwerp van de buitengerechtelijke afdoening
komt aan de orde bij de vraag wanneer strafvordering kan worden ingesteld. Dit
vraagstuk wordt van materieelrechtelijke aard beschouwd en moet dientengevolge
in het wetboek van strafrecht worden geregeld." Daarom wordt het bestaande art.
254 Sv opgesplitst in twee delen. Betaling van de maximumboete wordt geregeld in
art. 74 Sr. De procedure, by. inhoudend waar en wanneer aan de voorwaarde kan
worden voldaan, blijft in het Wetboek van Strafvordering gehandhaafd.
In de notulen van de Commissie de Wal is de discussie opgenomen die door de leden
is gevoerd. In de twaalfde vergadering wordt de basis gelegd voor de regeling van
art. 74 Sr.

'a. Eenparig besluit de commissie geen algemeen voorschriftomtrent transactie in het wetboek op te nemen,
en dus niet te bepalen, dat transactie in het strafregt is uitgesloten 'behalve voor fiscale wetten'; omdat
het eensdeels twijfelachtig is, of niet voor andere bijzondere gevallen noodig zijn, gelijk de bestaande
wetgeving aanneemt in de Jagtwet (art. 51) en in de wet op de brievenposterijen (art. 31); terwijl
anderdeels zoodanige negatieve bepaling, die meer tot het terrein van den grondwetgever behoort,
toch niet zou laten, wanneer eene bijzondere wet goedvond, voor bijzondere gevallen transactie aan
te nemen.

b. Het wordt wenschelijk geacht te bepalen, dat in de gevallen later door de comrnissie aan te wijzen,
door vrijwillge betaling van het maximum der bedreigde boete, de strafvervolging vervalt (art. 254
Strafv. art. 51, 52 Jagtwet)"

Opvallend is in de eerste plaats dat de onder b. vermelde regeling Diet onder het begrip
transactie valt. De commissie geeft er echter ook geen andere benaming aan, zoals
bv. submissie, Blijkbaar wordt er Diet veel waarde aan een nauwkeurige definiering
gehecht.
Voorts wekt de eerstgeciteerde zin enige bevreemding door de gekozen formulering.
Het algemene voorschri ft omtrent de transactie is een verbod in plaats van een regeling,
en dit verbod moet Diet worden opgenomen.
Dit betekent dat wordt voorondersteld dat de transactie, in de zin van een 'over-
eenkomst' tussen de verdachte en het openbaar ministerie omtrent het voorkomen
van strafvervolging, onacceptabel is. Blijkbaar bestaat daarover een zodanige consensus
in de commissie, dat er geen discussie over is gevoerd. Niettemin wenst men de
rnogelijkheid open te laten dat in bijzondere wetgeving een specifieke transactiebevoegd-
heid wordt opgenomen. Daarom blijft een algemeen verbod achterwege.
Terloops wordt nog opgemerkt dat een algemeen verbod eigenlijk een taak voor de
grondwetgever is en Diet voor de gewone strafwetgever. Achtergrond hiervan is waar-
schijnlijk dat bij transactie een verschuiving van de staatsmachten in het geding is,
hoewel de commissie dit element verder Diet in de discussie betrekt.
Van groot belang is dat de transactieregeling uiteen wordt gerafeld in een materieel
en een formeel gedeelte. Deze splitsing veroorzaakt dat het integrale overzicht over

Zie H.J. Smidt - Het wetboek van strafrecht, Haarlem 1881, p. 118.
Notulen Commissie de Wall p. 106 en 107, Tilburg 1976.
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de regeling in de loop der jaren veri oren gaat. Het materiele onderdeel van de regeling,
de sanctie die door middel van de voorwaarde aan de verdachte wordt opgelegd, krijgt
de meeste aandacht. Het formele gedeelte, hoe moet de transactieprocedure worden
ingericht, verdwijnt langzaam naar de achtergrond.
Voorlopige uitkomst van de discussie is dat er een regeling in het Wetboek van
Strafrecht zal worden opgenomen die inhoudt dat betaling door de verdachte van de
maximumboete automatisch leidt tot het verval van het recht tot strafvordering.!?
Dit is mogelijk ten aanzien van aile strafbare feiten. Het commissielid Moddennan
merkt hierorntrent op:

'Om practische beteekenis te krijgen zou dit artikel teevens moeten aangeven in welke gevallen vrijwillige
beta ling van 't maximum geoorloofd is. M.i. gaat art. 254 Sv Ofte ver, Of niet ver genoeg. Het laatste
schijnt mij 't meest aannernelijk. Met art. 254 Sv geloof'ik dat, al wordt in 't stratprocesmateriele waarheid
gezocht, een bek.laagde 't recht kan hebben vrijwillig geldstraf te ondergaan.
Maar dan is er geen reden om dit tot overtredingen te beperken. Niet in 't karakter van 't feit, maar in
dat der straf ligt de ratio'. II

In de kantlijn vermeldt Modderman voorts het volgende:

'Kan de "rnachtiging van 't O.M." hier verzwegen worden? Ik geloofhet met. Het visum van den rechter
moge een formaliteit zijn, de machtiging van 't O.M. behoort tot het materiele recht' .12

Nadat dit commentaar in de vergadering is ingebracht wordt tot het volgende besloten:

'De schriftelijke opmerkingen van den heer Moddennan bij art. 8 van het concept worden in hoofdzaak
gedeeld. Men besluit evenwel de bepaling te beperken tot ovenredingen, daar niet aileen eenig verschil
van gevoelenbestaat of de uitbreiding totmisdrijven weI geraden is, maarookhetaantal misdrijven waartegen
enkele geldboete wordt bedreigd en dat dus casu quo in aanmerking zou komen, vermoedelijk zeer gering
zal wezen. De bepaling moet tevens gelijk de heer de Pinto opmerkt, voorzien in het geval van verbeurd-
verklaring evenals art. 52 der Jagtwet'.

Deze opmerkingen leiden tot een sterk gewijzigde redactie.

'Het regt tot strafvordering vervalt wegens overtredingen waartegen geene andere hoofdstrafbedreigd is
dan geldboete, door vrijwillige beta ling van het maximum der boete, en van de kosten indien er reeds
vervolging heeft plaats gehad, op magtiging van den bevoegden ambtenaar van het openbaar ministerie
binnen een door dezen te stellen tennijn.ls nevens geldboete verbeurdverk.laring bedreigd, dan moeten
tevens de aan verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen worden afgegeven of de waarde waarop zij
geschat zijn worden voldaan'.J3

Het debat verloopt nogal ongestructureerd en tegenstrijdig. De principiele discussie
omtrent de aanvaardbaarheid van deze vorm van submissie speelt nu nauwelijks een

10 Inhet eerste concept van het wetboek van strafrecht leidt dit tot de volgendetekst: 'Het regt tot strafvor-
dering vervalt, in de gevallenbij de wet bepaald, doorvrijwillige betalingvanhet maximumderbedreigde
boete' .

II Notulen Commissie de Wal, bijlage 71, p. 236, Tilburg 1976.
11 Notulen Commissie de Wal, bijlage 71, p. 237, Tilburg 1976.
13 Notulen Commissie de Wal D, p. 118 en 119, Tilburg 1976.
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rol. Wordt in eerste instantie van de totale onaanvaardbaarheid van de transactie
uitgegaan, met slechts een beperkte rol voorde 'submissie', hier steltdhr. Modderman
voor om deze laatste regeling tot aile strafbare feiten uit te breiden. Uiteindelijk wordt
om een praktische reden, het aantal misdrijven waartegen alleen geldboete is bedreigd
is zeer klein, de regeling tot overtredingen beperkt. WeI wordt vermeld dat 'er verschil
van gevoelen bestaat of de uitbreiding tot misdrijven weI geraden is', maar bet is niet
duidelijk waar dit betrekking op heeft.

In de tweede redactie van het wetsartikel wordt voor het eerst een regel geformuleerd,
die later als 'voorwaarde' door het leven gaat. Voorgesteld wordt dat indien bebalve
geldboete ook verbeurdverklaring op het delict is gesteld, de voorwerpen die vatbaar
zijn voor verbeurdverklaring moeten worden afgeleverd of een bedrag gelijk aan de
waarde worden afgedragen. Een verklaring voor deze toevoeging kan zijn dat het
soms voor de verdachte lucratief is de strafvordering af te kopen indien deze voorwaarde
niet kan worden gesteld. Als deze straf ter zitting weI zou worden opgelegd, kan hij
door middel van de 'submissie' belangrijk voordeel behalen. Om dit te voorkomen
wordt deze passage toegevoegd. Hiermee wordt de basis gelegd voor de formulering
van andere voorwaarden die eveneens op geld waardeerbaar zijn.

Voorts komt de vraag aan de orde of het resultaat van de transactie c.q. submissie
gelijk gesteld kan worden met een onherroepelijk vonnis. Gezien het belang van de
discussie neem ik die in zijn geheeJ over.

'De recidive wordt beperkttot feiten binnen hetzelfde jaar gepleegd. De gedachteom deze ook toe te passen
bij vrijwillige betaling van het maximum der geldboete, vindt tegenstand bij den Voorzitter. Deze is van
oordeel dat geene recidive kan worden aangenomen, wanneer niet een regterlijk vonnis is voorafgegaan,
noch bijjagtovertredingennochelders (vg. art. 254 Wetb. v .Strafv.) Elke recidiveeischt(z.i.) eenevroegere
veroordeling. Men verzwaart de straf, orndat de vroegere veroordeeling geen indruk op den dader gemaakt
heeft. Het eerste feit kan niet anders geconstateerd worden dan door de veroordeeling. Ook de tijd van
waar de recidive begint te loopen, is anders onzeker,
De meerderheid verdedigt, inzonderheid bij monde van den heer de Pinto, het tegenovergesteldegevoelen.
Z.i. pleiten de gronden van den Voorzitter meer tegen de bevoegdheid, van het vrijwiUig betalen zelve
dan regen het aannemen van strafbare recidive in het bedoelde geval. Zoodra men de kracht der vrijwillige
betaling erkent, moet men haar ook dezelfde gevolgen toekennen als aan de veroordeeling. De grondslag
der recidive is niet het vonnis maar dit, dat men kwaad bedrijft na reeds kwaad te hebben bedreven, en
nu wordt bij vrijwillige betaling der boete ondersteld dat de dader het feit heeft bedreven, anders ware
het immoreel, de boete aan te nemen. Het vonnis geldt bij de recidive slechts als bewijs, en nu treedt daarvoor
in de plaats een ander bewijs, namelijk de quitantie der betaalde boete. Van de dagteekening dier quitantie
loopt de termijn van de recidive.
Met 3 tegen I stem, die van den Voorzitter, besluit men het door de meerderheid voorgestane stelsel te
kiezen en dat uit te drukken hetzij in aile bijzondere bepalingen van overtredingen bij recidive, bij
overtreedingen hetzij in eene algemeene bepaling waarvan de redactie en de plaats nader zullen worden
aangeweezen' .14

In een later stadium sluit Modderman zich (alsnog) bij de opinie van de voorzitter
aan, maar dit brengt geen verandering meer in de uiteindelijke standpuntbepaling van

.. Notulen Commissie de Wal Ill, p. 488 en 489, Tilburg 1976.
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de commissie." Na enkele wisselende concepten komt de volgende wetsbepaling
tot stand:

'In de gevallen waarin volgens dit boek, den staf wordt verhoogd wegens herhaling, is die verhooging
ook van toepassing wanneer het regt tot vervolging van de vroeger gep1eegde overtreeding is vervallen
volgens art. 84 van dit wetboek' .16

Het zwaartepunt van de discussie ligt bij het gewicht dat aan het rechterIijk vonnis
wordt gehecht. Indien het vonnis van de recbter wordt beschouwd als de enige juridische
mogelijkheid om op definitievewijze vast te stell en dat een individu voor een stratbaar
feit kan worden veroordeeld, dan heeft dat een tweetal consequenties. De eerste is,
dat de transactie zoals in het huidige strafstelsel is opgenomen, in zijn geheel moet
worden afgewez.en, omdat de rechter Diet wordt betrokken bij het bepalen van de straf
(dez.ewordt immers vastgesteld door de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie).
Aileen een stelsel waarin de verdachte zichz.elf vrijwillig onderwerpt aan een vooraf
door de wetgever bepaalde straf is dan acceptabel, omdat dat geen aantasting is van
de juridische kracht van het rechterlijk vonnis. Met dez.e opvatting correspondeert
een 'formele' waarheidsopvatting.'? Dat wil z.eggen dat zolang niet via de wettelijk
toegelaten bewijsmiddelen is geconstateerd dat de verdachte het telastegelegde feit
beeft gepleegd, het niet mogelijk is er vanuit te gaan dat hij dat weI gedaan heeft.
Het is dan logisch dat een vrijwillig betaalde rnaximumboete in geval van berhaling
niet tot een verzwaring van de opgelegde straf kan leiden, omdat Diet eenduidig door
de reehter is vastgesteld dat de verdachte had kunnen worden veroordeeld. Uit de
beta ling voigt dan niet dat de verdachte schuld bekent, maar aIleen dat hij bereid was
de maximumboete te betalen. De vraag waarom hij dat gedaan heeft bezit geenjuridische
relevantie.
De tweede consequentie van het bovenstaande is, dat met bet voorgestelde stelsel van
afdoening buiten geding, de toepassing aan grenz.en is gebonden. AIleen de vrijwillige
betaling van de rnaximumboete kan het vonnis vervangen, maar het mag daar niet
gelijk aan worden gesteld. Andere vormen van buitengerechtelijkeafdoening zijn dan
niet mogelijk. Zo bezien stijgt het belang van de discussie over de recidive uit boven
de enkele vraag of dit al dan niet is toegestaan in geval van betaling der rnaximumboete.
Degenen die van mening waren, zoals bekend de meerderheid van de commissie, dat
de reeidiveregeling in geval van buitengerechtelijkeafdoeningvan toepassing is, stell en
de materiele waarheid voorop en zijn bereid uit de vrijwillige betaling te concluderen
dat de verdachte toegeeft het hem telastegelegde feit te hebben begaan.

'De grondslag der recidive is niet het vonnis maar dit, dat men kwaad bedrijft na reeds kwaad te hebben
bedreven, en nil worth bij vrijwillige betaling der boete ondersteld dat de dader het feit heeft bedreven,
anders ware het immoreel de boete aan te nemen' .'" Cursivering van mij, P.O' ..

" Notulen Commissie de Wal ill, p. 492, Tilburg 1976.
'6 Notulen Commissie de Wal m, p. 342, Tilburg 1976.
,1 Zie A.L. Melai - Polariteit en tegenspraak, opgenomen in de losbladige editie van het Wetboek van

Strafvordering onder redactie van dezelfde auteur.
18 Notulen Commissie de Wal m, p. 488, Tilburg 1976.
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Het belang van deze passage ligt in bet feit dat men bereid is te accepteren dat ook
op andere wijze dan door middel van een recbterlijk vonnis kan worden vastgesteld
dat de verdacbte een stratbaar feit beeft gepleegd. Daarmee is in beginsel de kiem
voor uitbreiding van bet stelsel der vrijwillige betaling van de maximumboete gelegd.
Uit de recidiveregeling kan dus worden afgeleid dat de idee dat de straf aileen door
de rechter kan worden opgelegd is gerelativeerd.
Ondertussen blijft de atkeer van de transactie bij aile commissieleden groot. Men besluit
dan ook over te gaan tot afscbaffing van de transactie in bijzondere wetgeving, op
een enkele uitzondering na.

'De heer Moddennan vraagt, of de bevoegdheid tot transactie omtrent stratbare feiten in bijzondere wetten
gegeven, per se van kracht blijft, of uitdrukkelijk moet worden gehandhaafd. De heer Loke is van oordeel,
dat voor zover in het wetboek niet aileen straf is bedreigd tegen de overtreding door bijzonderen
wetsvoorschriften, maar de omschrijving zelf der stratbare feiten in het wetboek voorkomt, gelijk 't is
ten opzigte der overtreedingen der postwet, eene uitdrukkelijke handhaving noodig ware.
Hierop stelt de heer Moddennan de vraag, of de bevoegdheid tot transactie niet zou kunnen vervallen,
behalve in belastingzaken; te meer daar toch door vrijwillige beta ling van het maximum der boete, binnen
de grenzen van art. 84, het regt tot strafvordering vervalt'.

De voorzitter ondersteunt krachtig dit denkbeeld, en op zijn voorstel neemt de commissie
in de invoeringswet de volgende bepaling op:

'Aile bepalingen nopens transactie ter zake van misdrijf en overtreding, voorkomendein bijzondere weuen
met uitzondering van die bepaald in art. 9 zijn opgeschort'.

Hiermee dacht de commissie het instituut der transactie voorgoed naar de catacomben
van het recht te hebben gestuurd, aIleen in het fiscale (strat)recht mocht het nog een
rol spelen. De submissie-achtige regeling, bestaande uit het vrijwillig betalen van de
maximurn-geldboete, had het pleit gewonnen, en werd als afdoende bescbouwd.

Afrondend kan uit de wijze waarop de commissie het vraagstuk van de submis-
sie/transactie heeft behandeld worden geconcludeerd dat de opsplitsing van art. 254
Sv in een materieel en een formeel gedeelte niet zonder gevolgen is gebleven. Zo
kan worden verklaard waarom er weinig aandacht is besteed aan de normen waaraan
de procedure moet voldoen.
De bescherming die de verdachte moest worden geboden tegen misbruik werd gevonden
in het concept van vrijwillige betaling van de maximumboete. Door bet initiatief volledig
bij deze procespartij te leggen, en niet bij bet openbaar ministerie of de recbterlijke
macht, zouden misstanden kunnen worden voorkomen, terwijl er tegelijkertijd voor
gezorgd was dat de staatsrechtelijke structuur van de trias politica bleef gebandhaafd.
Maar de commissie heeft niet in deze expliciete termen over bet probleem gesproken.
Zoals uit de discussie over de recidive is gebleken becbtte de meerderbeid van de
commissie geen absolute waarde aan de aanwezigbeid van een recbterlijk vonnis voor
bet kunnen opleggen van een sanctie. Dit zou kunnen verklaren waarom bet zojuist
aangeroerde onderwerp, bet vereiste niveau aan recbtsbescberming, niet als een
bijzonder groot probleem werd ervaren. Dit wijst erop dat de commissie tamelijk ad-hoc
te werk is gegaan en geen consistente structuur voor de 'submissie'-regeling voor
ogen heeft gehad.
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Dit ad-hoc karakter van de discussie relativeert de betekenis van de notulen van de
Commissie de Wal. De afdoening buiten geding werd niet integraal behandeld en de
problemen werden niet stelselmatig en op consistente wijze opgelost. Dat er niet meer
aandacht aan werd besteed is echter begrijpelijk indien er van uit wordt gegaan dat
men slechts een marginale plaats in de praktijk voor de 'submissie' zag weggelegd.
Het was niet de bedoeling, en het lag ook niet in de verwachting, dat veel strafbare
feiten op deze wijze zouden worden afgedaan.
Het belang van de notulen ligt in het feit dat de contouren van de huidige transactiere-
geling heel tlauw op de achtergrond zichtbaar worden. Reeds in 1870 wordt belang
gehecht aan een vlotte afdoening van strafzaken met vermijding van de rompslomp
en nadelen van een strafproces, als het gaat om 'lichte' of minder emstige strafbare
feiten. Dat is geen uitvinding van de 'instrumentalistische beleidsmakers' van nu.

5.4 Het preadvies van Van Hamel: 1884

In de jaren nadat de commissie de Wal zijn werk bad beeindigd wordt de noodzaak
van een kortere en eenvoudiger procedure voor 'lichte' strafzaken sterker gevoeld.
Het onderwerp krijgt in de juridische wereld meer aandacht en dit leidt ertoe dat het
thema van de vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging in 1884 luidt: 'Is
vereenvoudiging van het geding voor den Kantonrecbter wenschelijk? Zoo ja, in welken
zin?' De preadviseurs waren G.A. van Hamel en P.I. van Swinderen.
Van Hamel wijst er op dat het aantal strafzaken sterk is toegenomen. In 1855 waren
er 20.587 strafzaken in het bele land, in 186530.202, en in 1882 ging bet om 78.182
zaken. Dit betekent dat in minder dan 30 jaar het aantal strafzaken was verviervou-
digd." Ook het toenmalige justitiele apparaat kon deze stijging slechts met moeite
verwerken. Zonder terughoudendheid adviseert van Hamel daarom bet strafgeding
voor de kantonrechter te vereenvoudigen.P Hij wijst op de nadelen die de lange duur
van de procedure met zich meebrengt, zoals bv. bet feit dat de straf niet meer wordt
gevoeld als gevolg van het gepleegde strafbare feit zodat er geen krachtige hand having
van de rechtsvoorschriften mogelijk is." Vervolgens merkt hij op, dat bet routine-
aspect in deze strafzaken overheerst. 22

Ook wijst van Hamel op het feit dat er, in geval van 'kleine aan~ enheden', altijd
naar is gestreefd om een eenvoudige en snelle procedure tot stand te brengen.

'Waarom ik aan dit alles herinner? - Om wei te doen gevoelen hoe in deze k1eine aangelegenheden de
natuurlijke drang naar eenvoud, spoed en kracht in de repressie, zoo lang aan de vereeniging van policie
en justitie heeft doen vasthouden,.23

" G. A. van Hamel - Is vereenvoudiging van het strafgeding voor den Kantonrechter wenschelijk? Zoo
ja, in wei ken zin?, Preadvies voor de Nederlandse luristenvereniging 1884, p. 264.

2D G.A. van Hamel, o.c., p. 262.
21 G.A. van Hamel, o.c., p. 270 en 271.
22 G.A. van Hamel, o.c., p. 272.
23 G.A. van Hamel, o.c., p. 276.
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De preadviseur wenst echter niet over te gaan tot een systeem waarbij opsporing,
vervolging en berechting meer zijn geconcentreerd.

'He! denkbeeld, dat alles in eene hand zoo berusten, reglernenteering, vervolging, berechting, tenuitvoerlegging

der uitspraken; en nog wei in de hand der policie ... ware hier te lande eene ongerijmdheid,.24

Hij maakt deze opmerking in een bespreking van het Pruisiscbe stelsel der 'Polizeiver-
waltung', maar geeft biermee reeds aan welke ricbting zijn ideeen uit gaan. De staats-
macbten mogen niet in ren hand worden geconcentreerd.
Ais mogelijke oplossing voor bet gesignaleerde probleem bespreekt van Hamel
vervolgens een uitbreiding van het transactiestelsel. Het is overigens opmerkelijk dat
uitdrukkelijk de benaming transactie voor het stelsel van het op dat moment nog niet
gewijzigde artikel254 wordt gebezigd. Zoals in de vorige paragraaf is gesignaleerd,
is deze benarning geen gemeengoed. Uitbreiding van bet transactiestelsel zou

'de berechting van overtredingen stellig vereenvoudigen; maar 't verdient, naar mijn bescheiden meening,
die aanprijzing allerminst,.25

Het bestaande stelsel waarin vervolging kan worden voorkomen door betaling van
de maximumgeldboete kan blijven bestaan,

'maar transactie is geheel iets Anders en moet ook, naar de bedoeling der voorstanders, geheel iets Anders
worden. Het is echter geen rechtspraak meer. De rechter is er buiten ... Aan den anderen kant bergt het
de kiemen van mogelijk misbruik, van bevoorrechting en ongelijke bestraffing,.26

En met deze woorden wordt de transactie afgewezen als altematief voor de
kantonrechtersprocedure. Van Hamel ziet veel meer in bet Duitse stelsel der
'Strafbefehle' . Hij is van mening dat dit systeem de voordelen van een transactiestelsel
bevat en de nadelen daarvan worden gemeden. Het is m.i. opmerkelijk dat hij bet
volgende uitdrukkelijk als voordeel van bet Strafbefehl vermeldt:

'Maarvooral de openbaarheidderterechtzittingenis voor hem die terechtstaan niet zeldeneenhoogst pijnlijke
zaak. Geldt het emstige gevallen, dan mag de wetgever daar niet tegen opzien. Dan zij ook die last, dan
zij vooral ook dat pijnlijke een rechtsgevolg van het rnisdrijf.
Maar bij vergrijpen van geringer beteekenis mag loch wei de vraag worden gedaan, of deze schaduwzijde
der openbare behandeling de voordelender publiciteit niet al te donker kleurt; of he 1pijnlijke der openbare
terechtzitting wei evenredig is aan de geringheid der schuld, den kleinen omvang der overtreding' .27

Deze passages zijn oprnerkelijk, omdat juist in de openbaarbeid van de terecbtzitting
een belangrijke waarborg wordt gezien tegen het mogelijk misbruik maken van een
machtspositie. Het is daarom van belang te signaleren dat reeds in 1884 duidelijkwas
dat de openbaarheid van de zitting niet altijd als positief door aile betrokken partijen
werd ervaren. Voor de verdacbte kon openbaarheid bijzonder belastend zijn, voor

14 G.A. van Hamel, o.c., p. 279.
lS G.A. van Hamel, o.c., p. 282.
26 G.A. van Hamel, o.c., p. 282.
27 G.A. van Hamel, o.c., p. 299.
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het O. M. en de reehter is er sprake van tijdverspilling. U iteindelijk mondt het preadvies
van van Hamel uit in de aanbeveling om de procedure voor de kantonreehter drastisch
te verkorten.
Conc1uderend kan worden gesteld dat van Hamel op scherpe wijze de praktische
problemen aangeeft waartoe de gereehtelijke strafreehtelijke procedure leidt. In geval
van stijging van de criminaliteit 1.31de verwerkingscapaciteit van het strafrechtelijk
systeem te kort schieten. Er blijft dan op een gegeven moment geen andere keuze
dan het zoeken naar altematieven. Transactie komt daar echter Diet voor in aanmerking,
omdat het 'geen reehtspraak meer is'. Uitgebreidere argumentatie wordt Diet gegeven.
Niettemin wordt in het betoog de munitie aangevoerd voor een andere conc1usie. De
praktische bezwaren die van Hamel tegen de normale rechterlijke procedure aanvoert
zijn dusdanig overtuigend, dat ze in een later stadium als legitimatie voor een ruimere
transactiebevoegdheid fungeren.

5.5 Het Wetboek van Strafrecht: 1886

Vrijwel gelijktijdig met het preadvies van van Hamel wordt in het parlement, met
als voorwerk het ontwerp van de comrnissie de Wal, het Wetboek van Strafrecht bespro-
ken. Ook in de volksvertegenwoordiging wordt de transactie verworpen, hoewel een
aantal Tweede Kamerleden er sympathie voor koestert. In het standaardwerk van H.J.
Smidt is de discussie gecomprimeerd samengevat.

'Vrijwillige betaling van het maximum der boete zal, bij de groote speeling in dit onderwerp tusschen
minima en maxima gelaten, weI nooit meerplaatshebben. Toch komen bij politieovertredingeneene menigte
gevallen voor, waarin het wenschelijk is de zaak zonder vonnis te doen afloopen. Eene uitbreiding van
de bepaling van dit artikel in den zin van art. 51 der bestaande Jagtwet zou daarom zeer wenschelijk zijn.
De meerderheid der Commissie is echter tegen het beginsel van transactie ... De regel moet zijn dat de
regter de stra f bepaalt, niet, zij het ook indirect, het openbaar ministerie; en aileen bij uitzondering moet
toegelaten wordendat de beklaagdede regterlijke uitspraak voorkomt, maar dan doorhet vrijwillig ondergaan
van de hoogste straf waartoe hij kan worden veroordeeld.
Met de meerderheid der Commissie acht de Minister het beginsel van transactie in strafzaken volstrekt
verwerpelijk; hieruit volgt dat aan "eene uitbreiding van de bepaling van het artikel in den zin van art.
51 der Jagtwet" niet kan worden gedacht, Ook kan niet worden toegegeven, dat "vrijwillige betaling van
het maximum der boete bij de groote speling in dit ontwerp tusschen minima en maxima gelaten, weI nooit
meer plaats zal hebben" De boeten van het ontwerp hebben in den regel geen hoog maximum. Bovendien
is deze bepaling, ingevolge art. 98, ook op bijzondere wetten van toepassing,.28

Deze passages behoeven geen verdere toelichting. Voorlopig wordt de transactie Diet
in het Nederlandse strafstelsel toegelaten.

5.6 De dissertatie van D.J.J. Laan: 1888

Het lijkt of met de afwijzing van de transactie paradoxaal genoeg de tijd er langzaam
rijp voor wordt gemaakt. Een voor ren worden de argumenten, weliswaar op

2. H.J. Smidt - Wetboek van Strafrecht I, Haarlem 1886, p. 470, 484 en 485.
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verbrokkelde wijze, verzameld en geexpliciteerd. Het probleem, te weten hoe op
juridisch verantwoorde wijze een grote hoeveelheid 'lichte' stratbare feiten afte doen
zonder dat dit leidt tot overbelasting van het strafrechtelijk systeem, blijft de gemoederen
bezig houden. Kort na de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 verschijnt
de dissertatie 'Afdoening van strafzaken buiten proces' van D.J.J. Laan waarin bet
probleem op integrale wijze wordt behandeld.
Hij onderscheidt twee vormen van afdoening buiten geding:

'vooreerst kan de afdoening bestaan in het vrijwillig ondergaan, ter voorkoming van een strafgeding, van
eene zekere straf, aangewezen door de vervolgende partij of door den rechter, maar dan buiten eigenlijk
proces; in de tweede plaats kan diezelfde uitdrukking worden gebruikt voor die regeling in het zogenaamde

politie-strafrecht, waarbij de politiemacht zelve, zonder proces de straf vastste1t en toepast'. 29

Laan wijst er op dat de tweede vorm op dat moment vrijwel niet meer terug is te vinden
in de modeme strafrechtspleging. Daarom laat hij deze verder buiten beschouwing.
Vervolgens benadrukt bij dat bet vrijwillige ondergaan van een vooraf bepaalde straf
een mengvorm is van de transactie en de submissie in haar oude gestalte (Zie 5.2).30
Reeds eerder is er op gewezen dat beide begrippen zonder duidelijke afbakening door
elkaar worden gebruikt. En hoewel Laan zich daar bewust van is blijfthij het bestaande
stelsel als submissie kwalificeren. Daarbij is Diet de hoogte van de vrijwillig te
ondergane straf het doorslaggevend criterium. Laan opteert juist voor het loslaten
van het betalen der maximumboete. Hij beschouwt de vrijwilligheid als het belangrijkste
kenmerk van de submissie.

'Reeds dadelijk blijkt dat er ... geen sprake is van transactie, van een vergelijk tusschen den beklaagde

en het openbaar gezag. Het is hier eene vrijwillige onderwerpingvan den verdachte, derhalve submissie' .31

Niettemin zal later blijken dat deze omschrijving van het stelsel der betaling van de
maximum-boete niet vaststaat. (Zie 5.8).
Het belang van de dissertatie van Laan is gelegen in de integrale behandeling van
een aangepast systeem van submissie. Hij constateert in de eerste plaats dat:

'Uit ... alles blijkt, dat de bestaande mogelijkheid tot afdoening van strafzaken buiten proces, uitgedrukt
in artikel 74, weinig of niet wordt toegepast, en dat het doel, dat de wetgeverzich hiermede gesteld heeft,

derhalve niet bereikt wordt'. 32

Vervolgens is hij van mening dat er, om verandering in deze situatie te brengen, Diets
anders overblijft dan

'de mogelijkheid open te stellen, om ook bij een betaling eener mindere 80m dan het maximum vrij te
komen,.33

29 0.1.1. Laan - Afdoening van strafzaken buiten proces, dissertatie Amsterdam 1888, p. 1.
1O 0.1.1. Laan, o.c., p. 1.
1I 0.1.1. Laan, o.c., p. 84.
n DJ.1. Laan, o.c., p. 76 en 77.
" 0.1.1. Laan, o.c., p. 76 en 77.
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Met dit idee, dat in 1921 in wetgeving wordt omgezet, wordt opnieuw een element
toegevoegd dat kenmerkend is voor de buidige regeling, en afstand genomen van bet
stelsel der betaling van de maximumboete."
Laan stelt zicbzelf de volgende twee vragen:

'I. Strijdt dit stelsel niet tegen de beginselen, zoowel van strafrecht als van strafvordering?
2. Zijn er bij de toepasssing van dit stelsel wellicht zulke misbruiken mogeJijk, dat de aanneming er van

onmogelijk wordt gemaakt?,35

Ter beantwoording van de eerste vraag wijst bij op bet bezwaar dat, boewel de verdacbte
een bepaalde straf ondergaat, de waarborgen die bet proces ter tereebtzitting voor
bem bevat, wellicbt verloren gaan.

'Natuurlijk moet ervoor gezorgd worden, dat de boete, bij submissie te beta len, minstens even zwaar is,
als in het geval, dat de gewone wijze van behandelinggevolgwordt; echteris een niet minder groot vereischte
dat de rechten van het individu niet worden ingekort. Dit laatste zal volkomen worden bereikt, wanneer
de toepasselijkheid van de submissie zoodanig geregeld is, dat de persoon in kwestie altijd zijne zaak op
de gewone wijze kan doen berechlen'.36

De vraag naar de reehtsbescberming van de verdacbte wordt bier voor bet eerst
reebtstreeks gesteld en de oplossing wordt gevonden in bet doen van een vrijwillig
verzoek om submissie. De eis van bet vooraf vastJeggen van de sanctie (materieel
aspeet) en het waarborgen van de toegang tot de reehter (formeel aspect) komen bierin
samen. Nieuwelement is de binding van de boogte van de sanctie aan de op te leggen
straf door de reehter.
Door deze aanpassingen wordt langzaam zicbtbaar dat bet vereiste niveau van reebts-
bescherming geen statiscb gebeel is. De betaling van de maximumboete wordt vervangen
door de eis van binding aan de op te leggen straf ter terechtzitting. Door deze aanpassing
wordt bereikt dat het maatschappelijk probleem van de overbelasting van het strafrechte-
lijk systeem kan worden opgelost, zonder dat dit ten koste gaat van bet individu.

Een ander bezwaar dat door Laan tegen de afdoening buiten geding wordt ingebracbt
is bet gemis van een openbare bebandeling van de straf:zaak. Hij wijst er op dat deze
eis in de praktijk niet veel voorsteIt ten aanzien van de zaken die door middel van
'submissie' kunnen worden afgedaan.

'Toch moet men bij kleine zaken van deze eisch niet te veel verwachten, daar ondanks de openbare
terechtzitting, er rneestal niet veel van bekend wordt, vooral niet bij verstekzaken, die verreweg het meeste
voorkomen' .37

Desondanks zoekt hij naar een vorm van 'compensatie". Laan zoekt deze in bet geven
van bet recht aan de verdacbte om

,. V ooralsnogwordt in deze paragraafaan deze benamingvastgehoudenom niet te vervan de terminologie
van Laan af te wijken.

as D.J.I. Laan, o.c., p, 77.
)6 D.I.J. Laan, o.c., p. 78.
37 DJ.J. Laan, o.c., p. 78 en 79.
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'de 80m, voor de submissie geeischt (deze kan nu immers varieren, P.O.) overal, en dUBook bij de gewone
behandeling der zaak, openbaar te maken,.38

Aldus worden twee vliegen in een klap gevangen. Zowel bet gemis aan openbaarbeid
als bet betalen van de maximum-boete, worden geeompenseerd.
Vervolgens wijst Laan op de bewijsregeling. Hij constateert dat in bet door bern
voorgestelde systeem de scbuldigverklaring door de reebter ontbreekt. Hij wil dit pro-
bleem oplossen door de reebter bet bedrag van de voorwaarde vast te laten stellen,
zodat deze de centrale persoon blijft in de straftoemeting." Het is Diet duidelijk of
dit betekent dat Laan een verwant probleem, bet toekennen van de bevoegdbeid tot
bet bepalen van een sanctie aan het openbaar ministerie, als zo onbelangrijk zag dat
bet geen aparte bespreking beboefde, of dat bet betekende dat dit idee zodanig in strijd
was met het strafreehtelijk systeem dat bet niet nader hoefde te worden verklaard.
In aansluiting hierop wijst Laan op de bewijsleer.

'Terwijl loch de nuda confessio voor de schuldig verldaring onvoldoende is ... bestaat de mogelijkheid
dat, door de betaling der voor de submissie bepaalde 80m, tegen dit voorschrift gezondigd word!,.40

De auteur geeft hiervoor een momenteel ook bekende en geaccepteerde oplossing.

'Ik meen echter, dat het zeer zou verminderen, indien voor de toepassing der submissie de eis werd gesteld,
dat er bewijsmiddelen aanwezig moeten zijn, waardoor de bekentenis, die in de submissie gelegen is, ten
volle bevestigd word!'. 41

Momenteel wordt deze voorwaarde uitgedrukt in de eis dat moet zijn voldaan aan
de vereisten van de artt. 348 en 350 Sv.

Het tweede probleem dat Laan signaleert is bet misbruik dat eventueel van de
'submissie' zou kunnen worden gemaakt. Hij wijst daaromtrent terecbt op bet feit
dat, nu de opbrengst niet meer ten goede komt aan de officier vanjustitie zelf (vroeger
de baljuw, zie 5.2) er een belangrijke prikkel tot het maken van misbruik is vervallen.
Voorts is een extra waarborg gelegen in het feit dat, als de verdachte toch op een
of andere manier onder druk zou worden gezet, hij de zaak ter terecbtzitting aanhangig
kan maken en deze handelwijze aan de orde stellen.

De dissertatie van Laan is om een aantal redenen van groot belang. In de eerste plaats
wordt in het algemeen duidelijk dat, indien een procedure wordt aangepast aan de
praktijk, aileen dan een verlies aan 'rechtsbescberming' optreedt indien dit aspect
wordt verzelfstandigd en niet wordt aangepast aan de overige veranderingen. Indien
dit laatste wei gebeurt kan een evenwichtig totaalbeeld ontstaan, omdat de polaire
beJangen die de strafvordering beheersen, opnieuw zijn afgewogen. Dit inzicbt is van
beJang voor een goed begrip van de huidige situatie.

31 OJ.l. Laan, o.c., p. 79.
'" DJJ. Laan, o.c., p. 80.
.. D.l.J. Laan, o.c., p. 78 en 80.
41 OJ J. Laan, o.c., p. 80.
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Voorts bezit de dissertatie een groot praktiscb belang. De oplossingen die Laan voor
de door hem gesignaleerde problemen aanvoert, in combinatie met bet loslaten van
de idee dat afdoening buiten geding aileen kan worden bestaan uit vrijwillige betaling
van de maximumboete, zijn een belangrijke bijdrage aan de tbeorievorming omtrent
de transactie en keren regelmatig zowel in de literatuur als de praktijk terug.

5.7 J. Simon van der Aa: 1892, G.A. van Hamel: 1896

Acbt jaar na bet preadvies van van Hamel is de stemming tijdens de Nederlandse
Juristen Vereniging geheel veranderd. In 1892 preadviseert J. Simon van der Aa over
bet onderwerp: 'Welke wettelijke en administratieve maatregelen kunnen worden
genomen, om bet kwaad te verminderen, dat in den regel geldboeten onbetaald blijven
en dus vervangende becbtenis moot worden ondergaan'? .
Ook 100 jaar geleden bestonden er executieproblemen en Simon van der Aa probeert
daar enige oplossingen voor aan te dragen. Een daarvan beeft betrekking op de trans-
actie. De auteur maakt snel duidelijk dat bij daar positief tegenover staat.

'Wat de transactie betreft, verdient ongetwijfeld het beginsel, in bepaalde gevallen de gelegenheid open
te stellen tot afdoeningderstrafzaak buiten procesdoor betalinga priori vanzekere boete, aile aanbeveling'.-
.2

De preadviseur gebruikt nadrukkelijk de term 'transactie' voor de regeling van art.
74 Sr. Hij geeft hiervoor in een noot een aparte verklaring.

'Feitelijk wordt het karakter van het instituut beter weergegeven door den term "submissie". Daar deze

minder gangbaar is, behoud ik de gebruikelijke uitdrukking "transactie". 43

Blijkbaar is in bet reguliere juridiscbe spraakgebruik de term transactie nu zo
ingeburgerd geraakt, dat de regeling van art. 74 Sr daar in bet algemeen mee wordt
aangeduid. Hieruit kan worden afgeleid dat de oorspronkelijkeemotionele geladenheid
van het begrip langzaam verdwijnt.
Als voordeel van de transactie noemt Simon van der Aa bet besparen van de scbande
der openbaarbeid voor de verdachte, terwijl tegelijkertijd de afschrikwekkende werking
van de terechtzitting wordt versterkt omdat daar aileen ernstige men worden behandeld.
Vervolgens constateert hij dat in art. 74 Sr zoveel belemmeringen zijn opgenomen
dat te weinig van deze voordelen kan worden geprofiteerd.

'Voor zover mij bekend is, vindt art. 74 W.v.S. weinig toepassing. En geen wonder. De oeconomische
toe stand van het overgroot meerendeel der overtreders is, zoo hij al niet de dadelijke betaling van het
maximum ten eenenmale onmogelijk maakt, dan toch van dien aard dat de delinquent ... , verplicht is de
kans te wagen, ... tot een minder bed rag veroordeeld te worden, welke kans bij hooge maxima en eerste
overtredingen te grooter is,.44

.2 J. Simon van der Aa, - Welke wettelijke en administratieve maatregelen kunnen worden genomen,
om het kwaad te verminderen, dat in den regel geldboeten onbetaald blijven en dus de vervangende
hechtenis moet worden ondergaan?, Preadvies voor de Nederlandse Jurislenvereniging 1892, p. 262.

4> J. Simon van der Aa, o.c., p. 262.
.. 1. Simon van der Aa, o.c., p. 264.
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Daarom adviseert Simon van der Aa, evenals Laan, om de eis tot het betalen van
de maximumboete los te laten en daarvoor in de plaats de reehter een bedrag vast
te laten stell en , zodat rekening kan worden gehouden met de draagkracht van de
verdachte." De keuze voor de reehter boven het openbaar ministerie wordt als voigt
gemotiveerd:

'Vaststelling van het bed rag door den reehter schijnt mij de voorkeur te verdienen boven bepaling door
het O.M. Vooreerst mag de strafactie geen voorwerp zijn van onderhandellng tusschen de \Wee in het
aeeusatoire proces tegenover elkaar staande partijen, en voorts moet het vaststellen van het bedrag zooveel
mogelijk het karakter van de bij niet-afdoening op te leggen straf, een emstige waarschuwing door de
rechtsprekende macht toegediend blijven behouden'.46

Nude transactievoorwaarde niet vooraf vaststaat, wint de vraag naar de instantie die
deze vaststelt aan belang. Immers, de betaling der maximumboete diende onder andere
ter bescherming van de positie van de verdachte. Als dit systeem verandert moet dit
belang op andere wijze in de procedure tot uitdrukking komen. Volgens Simon van
der Aa is de aanwijzing van de reehter als de instantie die de transactievoorwaarde
bepaalt in dit opzicht een beter alternatief dan de vertegenwoordiger van bet openbaar
ministerie.
De vergadering is, in tegenstelling tot 1884, overtuigd van de noodzaak om tot een
ruimere toepassing van art. 74 Sr te komen en accepteert met een grote meerderheid
de voorstellen van de preadviseur.

In 1896 schrijft van Hamel opnieuw een preadvies voor de NJV. Ook nu een lange
titel: 'In hoever is het - met inachtneming van de voorschriften der bestaande Grondwet -
wenschelijk en mogelijk, om te komen tot eenvoudiger en sneller bereebting van kleine
strafzaken, vooral van die welke tot de bevoegdbeid bebooren van den Kantonreebter?'
Vrijwel dezelfde vraag als in 1884.
De preadviseur formuleert de volgende probleemstelling: 'De beginselvraag schijnt
mij deze: moet voor hervorming het zwaartepunt gelegd worden in vereenvoudiging
en bespoediging van het proces ter openbare tereehtzitting of in bet vermeerderen
van gelegenheid tot afdoening buiten proces (vrijwillige betaling, transactie, strafbe-
vel?)'47
De transactie blijft hij zonder meer afwijzen. De twee voordelen die hij in 1884 aan
de transactieregeling had gekoppeld, het sparen van de schande der openbaarbeid voor
de verdachte en het oplossen van het probleem van de grote aantallen verstekzaken,
zijn niet meer in die mate gunstig als hij toen dacbt.

'Maarik verklaarthans nadrukkelijk,dat nahettwaalftaljarendatons nu van 1884scheidt, rnijnedenkbeelden
niet meer dien weg uitgaan, en dat de be ide genoernde overwegingen rnij nu niet meer tot die conclusie
kunnen leiden' .48

., 1. Simon van der Aa, o.c., p. 264.

.. 1. Simon van der Aa, o.c., p. 265.
'7 G.A. van Hamel- In hoover is het - met inachtnerning van de voorschriften der bestaande Grondwet-

wenschelijk en mogelijk om te kornen tot eenvoudiger en sneller berechting van kleine strafzaken,
vooral van die welke tot de bevoegdheidbehoorenvanden Kantonrechter? ,Preadvies voorde NederIand-
se luristenvereniging 1896, p. 142.

•• G.A. van Hamel, Preadvies NN 1896, o.c ., p. 143.
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De last van de openbaarheid voor de verdachte schat hij in 1896 lager dan in 1884.
Het getuigt van misplaatste sentimentaliteit om daar gevolgen aan te hechten. Bovendien
getuigt het van een verkeerde opvatting 'van wat de open bare terechtzitting van het
kantongerecht wezen moet'. 49 Het is nietde zittingdie de verdachte problemen bezorgt,
maar het door hem gepleegde feit. Dat gegeven bezorgt hem de druk der openbaarheid.

'Aan het argument der pijnlijk.heid heb ik inderdaad te veel gehecht en mij er door laten verleiden om

aannemelijk te vinden middelen van berechting die toch aan principiele gebreken Iijden' ..50

Het kwaad der verstekzaken kan volgens van Hamel worden bestreden door de
kantongerechtsprocedure te vereenvoudigen. Daar is (voorlopig) geen uitbreiding van
de transactieregeling voor nodig en aan deze vereenvoudiging wordt de rest van het
preadvies besteed. Toch kan het noodzakelijk zijn art. 74 Sr een groter toepassingsbereik
te geven:

'En, gelukt het niet, aan den misstand, aan de "Unsitte" van het veelvuldig verstek een einde te maken,
ja, dan zal, op zijn zachtst uitgedrukt, voor het verschaffen van ruimer gelegenheid tot afdoening buiten
proces wei heel vee I te zeggen blijven'."

Hoewel van Hamel dus geen voorstander is van een transactiestelsel", moet deze
afwijzing m.i. in bovenstaand kader worden geplaatst. De bijdrage die dit preadvies
levert is gelegen in de nu volmondige erkenning dat de strafrechtelijke procedure zoals
die is opgenomen in het Wetboek van Strafvordering tekort schiet ten aanzien van
de gewenste snelheid. Ais de vereenvoudiging van de kantongerechtsprocedure niet
afdoende blijkt te zijn, rest er niets anders dan het uitbreiden van de mogelijkheden
tot transactie. Zowel Simon van der Aa als van Hamel komen tot deze concJusie. S3

5.8 De Wet vereenvoudiging van de rechtspJeging: 1921

In 1907 wordt een wetsvoorstel ingediend dat aansluit bij het preadvies van van Hamel
uit 1896. Naast een vereenvoudiging van de kantongerechtsprocedure is er ook een
uitbreiding van art. 74 Sr in opgenomen. Deze uitbreiding houdt in dat de betaling
van de maximumboete wordt losgelaten. Het recht tot strafvordering kan ook vervallen
als tijdig wordt voldaan aan een door de ambtenaar van het openbaar ministerie te
bepalen voorwaarde. Deze voorwaarde kan onder andere bestaan uit het betalen van
een bepaalde geldsom. Het on twerp wordt echter ingetrokken."
In 1910 heeft de staatscomrnissie voor de herziening van het Wetboek van Strafvordering

•• G.A. van Hamel, Preadvies NN 1896, O.c., p. 143.
>0 G.A. van Hamel, Preadvies NN 1896, O.c., p. 144.
" G.A. van Hamel, Preadvies NN 1896, O.c., p. 145.
12 G.A. van Hamel, Preadvies NN 1896, o.c., p. 183.
" Het preadvies van van Geuns over hetzelfde onderwerp bevat eveneens enige opmerkingen over de

transactie. Om niel in herhalingen te vervallen wordt het hier niet besproken. Het wijlct niet essentieel
af van de opinie van van Hamel.

,. Zie uitgebreider P. 's Jacob, o.c., p. 57-61.
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zijn taak beeindigd en een ontwerp gepresenteerd. Deze commissie kiest primair voor
een vereenvoudiging van het gewone rechtsgeding voor de kantonrechter, maar stelt
daamaast voor om art. 74 Sr in bovengenoemde zin te verruimen. Er wordt op gewezen
dat het destijds bestaande art. 74 bijzonder weinig wordt toegepast, terwijl aan deze
procedure toch de nodige voordelen zijn verbonden."
De behandeling van het ontwerp-wetboek van de commissie wordt vertraagd door
de eerste wereldoorlog. Maar de noodzaak om de procedure aan te passen wordt steeds
sterker, en daarom dient de Minister van Justitie in 1919, voorafgaand aan de verdere
behandeling van het ontwerp-wetboek, een apart wetsvoorstel inwaarin het volgende
artikel 74 Sr is opgenomen:

Het recht tot strafvordering wegens overtredingen, waarvan de kantonrecbter kennis neemt, en waarop
geldboete , hetzij als eenige hoofdstraf, hetzij nevens hechtenis van ten hoogste veertien dagen is gesteld,
vervalt door vrijwillige voldoening aan de voorwaarde welke de bevoegde ambtenaar van het openbaar
ministerie op v66r den aanvang der terechtzitting in te dienen verzoek van den verdachte of beklaagde
ter voorkoming van de strafvervolging mocht hebben gesteld.
Deze voorwaarde houdt in: de betaling, binnen een door den ambtenaar te bepalen terrnijn en op eene
door dezen aan te wijzen plaats, van eene bepaalde geldsom, met of zonder uitlevering van aan
verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen of voldoening der geschatte waarde of afstand van reeds
inbeslaggnomenvoorwerpen. Zoodanige uitlevering, voldoening of afstand wordt reeds in de voorwaarde
opgenomen, indien ter zake van het feit verbeurdverklaringzou moeten volgen. Bedoelde terrnijn kan v66r
den afloop daarvan eenmaal worden verlengd.
De te beta len geldsom bedraagt len minste vijftig cents en ten hoogste het maximum der boete op het feit
gesteld.
Is op de overtreding geene andere hoofdstraf gesteld dan geldboete en biedt de verdachte of beklaagde
aan, binnen den door den ambtenaar van het openbaar ministerie te bepalen terrnijn het maximum der boete
te betalen en de aan verbeurdverklaring onderworpen voorwerpen uit te leveren of af te staan of hunne
geschatte waarde te voldoen, dan zal die ambtenaar het stellen van eene daartoe strekkende voorwaarde
niet mogen weigeren.
In de gevallen waarin de straf wordt verhoogd wegens herhaling, is die verhoging ook van toepassing,
wanneer het recht tot stra fvordering wegensde vroegerbeganeovertredingvolgens heteerste lid is vervallen.
De bepalingen van dit artikel gelden niet voor een rninderjarige persoon die tijdens het begaan van het
feit den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt."

Gezien de felle discussie die het onderwerp van de transactie tot nu toe heeft
opgeroepen, zou kunnen worden verwacht dat dit onderdeel van het wetsontwerp onder
vuur zou komen Ie liggen. Dat is echter niet het geval. De twee andere aanpassingen
van het Wetboek van Strafvordering, de verkorting van de kantonrechterprocedure
en de invoering van de politierechter, roepen veel meer commotie op. De minister
wijst in de Memorie van toelichting ter verklaring voor de uitbreiding van de
transactieregeling erop, dat in het on twerp Wetboek van Strafvordering niet voldoende
wordt tegemoetgekomen aan de behoefte naar 'soel'recht.

'Met een regeling voor kantongerechtszaken aileen kan niet worden volstaan. Men bedenke hierbij, dat
het ontworpen wetboek verrnoedelijk gedurende tientallen van jaren ons strafproces zal beheerschen. En

.H Zie P. 's Jacob, o.c., p. 62 .

.\6 Ontwerp van wet, bijlagen handelingen Tweede Karner 1919-1920,309 .2.
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het is te voorzien, dat de drang naar vereenvoudigde behandeling ook lichte misdrijven in den loop der
jaren eer sterker dan zwakker zal worden. Wil het ontworpen wetboek op de hoogte van zijn tijd zijn,
dan dient het met dien drang meer rekening te houden' ..17

Deze algemene overweging leidt tot bet bierboven geeiteerde artikel 74. Maar de
toelicbting bij dit artikel is bijzonder summier. De minister vermeldt sleebts dat de
voorgestelde bepaling grotendeels overeenkomt met de dienovereenkomstige in bet
Wetboek van Strafvordering en vol staat verder met de opmerking:

'Ongetwijfeld zal een artikel, als hier voorgesteld, de afdoening van ettelijke zaken buiten proces
bevorderen' ..l8

Niet aileen de beknoptheid van de laatste opmerkiog wekt verbazing, ook de constatering
dat bet voorgestelde artikel 74 aansluit bij de ontwerp-bepaling doet dat. M.i. zijn
de afwijkingenjuist bijzonder groot. Inbet ontwerp-Sv wordt met name vastgebouden
aan betaling van de maximumboete als de enige mogelijkheid om een strafzaak: buiten
de reebter om af te doen. Volgens art. 539 ontwerp cie. Ort, dient de verdacbte daartoe
een schriftelijke machtiging van het openbaar ministerie te bezitten om zich daarmee
bij de griffie van het kantongereebt te vervoegen om te mogen betalen." Het
voorgestelde artikel 74 wijkt hier in belangrijke mate van af. B1ijkbaar is de minister
zich daar niet van bewust of wil hij zich daar niet van bewust zijn. Het gevolg is dat
over deze belangrijke verandering niets wordt medegedeeld.

De waarborg voor de verdachte tegen het maken van misbruik was gelegen in de
vrijwillige betaling van de maximum-boete. Uit 5.6 en 5.7 is gebleken dat indien dit
idee werd losgelaten, het antwoord op de vraag naar reehtsbescberming verschuift
naar de instantie die de transactie moet afwikkelen, de reehter of het openbaar
ministerie.
Sinds de opsplitsing van de transactie door de Commissie de Wal in 1881, lijkt dit
besef langzaam te eroderen en verdwijnt de strafvorderlijke polaire spanning naar
de achtergrond. Dit houdt het risico in dat de regeling in zijn totalititeit als het ware
uit balans raakt. De summiere en ietwat misleidende toelichting die in 1921 op bet
voorgestelde art. 74 Sr wordt gegeven kan als het begin van bet erosie-proces worden
beschouwd. Zoals hieronder zal blijken is deze omissie later enigszins hersteld, in
de Tweede Karner bestond wei belangsteUing voor deze problematiek, maar ook daarvan
kan worden geeonstateerd dat bet in bet debat over bet gebele wetsontwerp sleebts
een ondergeschikte rol speelt. De invoering van de politierechter en de oproepingsproce-
dure acht men van veel groter belang. Binnen dit kader moet het parlementaire debat
worden geplaatst.
In bet Voorlopig verslag van de Comrnissie van rapporteurs wordt erop gewezen dat:

57 Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1919-1920309.5, p. 5.
58 Memorie van toelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer 1919-1920309.5, p. 5.
YO Zie ook de tekst van art. 539 Sv. zoals opgenomen in de handelingenvan de Tweede Kamer 1913-1914.
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'de meerderheid der Commissie van Voorbereiding zich tegen het beginsel van de transactie van art. 74
verklaarde, omdat als regel de rechter de straf moet bepalen en niet, zij het dan ook indirect, het openbaar
ministerie' .""

Ook hebben enige leden bezwaar tegen het aanwijzen van ambtenaren van het O.M.
als de functionarissen die transactiebevoegdheid bezitten. N ietop grond van het hierbo-
ven genoemde argument, maar omdat zij te jong en onervaren zijn, vergeleken bij
de andere leden van de reehterlijke macht. Deze onervarenheid kan er toe leiden dat
er (grote) verschillen gaan ontstaan tussen de afgewikkelde transacties en de gemiddelde
straf opgelegd door de Kantonreehter, hetgeen tot een onaangename onderlinge ver-
houding kan leiden." alsmede verschillen in toepassing tussen de arrondissementen
onderling. Deze bezwaren kunnen eehter worden gekeerd indien de Kantonreehter
zijn 'fiat' aan iedere transactie moet geven.62
C'est Ie ton qui fait la musique. De problemen die worden gesignaleerd verschillen
niet in grote mate van de tegenwerpingen die van Hamel in 1884 en 1896 heeft geformu-
leerd. Maar ze zijn in een ander, een praktisch, kader geplaatst. De transactie als
reehtsfiguur wordt niet meer in principiele bewoordingen afgewezen. Het wordt niet
meer in strijd geacht met het strafrechtelijk systeem als zodanig. Het woord willekeur
wordt wei genoemd, maar aIleen ten aanzien van het gevaar dat er ongerechtvaardigde
verschillen tussen de arrondissementen kunnen ontstaan. Dat heeft alleen betrekking
op het materiele aspeet van de transactie.
De Minister van lustitie Heemskerk ziet dan ook geen noodzaak in de inleiding van
de Memorie van antwoord zijn weerlegging op te nemen. Ze worden meer aan de
'zijlijn' ,gerangschiktonder het artikel, besproken. Niettemin zijndeze beschouwingen
van belang, omdat ze een andere benadering van de transactieproblematiek bevatten.
De leeftijd van de betrokken ambtenaren van het openbaar ministerieacht hij, terecht,
geen serieuze tegenwerping. Ook de verscbillen in toepassing van de transactie die
kunnen optreden, zijn geen specifiek bezwaar tegen deze rechtsfiguur. Dat is immers
ook het geval bij de straf die door de rechter wordt opgelegd. Bovendien kunnen de
procureurs-generaal bij de Gerecbtshoven er op toezien dat er een uniforme toepassing
van art. 74 Sr plaatsvindt. Een mogelijkbeid die ten aanzien van de rechterlijke macht
zelfs ontbreekt." Voor het r~terlijk:fiat.'.- voelt de minister niets.

,Een zoodanig , fiat' zou beteekenen rechtspraak - immers rechterlijke beoordeling van een handeling van
het openbaar ministerie -, zonder de waarborgen daarvan .... Logisch zou de eisch van het kantonrechterlijk
'fiat' moeten leiden lot een proces - een rechter beslist na hoor en wederhoor -, terwijl menjuist afdoening
buiten proces wenschl,.64

so Voorlopig verslag Commissie van rapporteurs, bijlagen handelingenTweede Kamer 1919-1920309.4,
p. 12.

61 Voorlopig verslag Commissie van rapporteurs, bijlagen handelingenTweede Kamer 1919-1920309.4,
p. 12 en 13.

62 Voorlopig verslag Commissie van rapporteurs, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1919-1920309.4,
p. 13.

.. Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1919-1920309.5, p. 17.
M Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1919-1920309.5, p. 17.
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De mogelijkheid voor de verdachte om zijn eigen mening de doorslag te laten geven
is volgens de minister beslissend. Als hij de voorwaarde niet te zwaar acht en het
aanbod accepteert, is de zaak bevredigend afgewikkeld, ook al zou de Kantonreehter
misschien een licbtere straf hebben opgelegd. Daarentegen kan hij de zaak door de
reebter laten beoordelen als hij de gestelde voorwaarde onredelijk vindt, daarmee bet
risico accepterend dat bij zwaarder kan worden gestraft." Met deze toelichtingwordt
door de minister volstaan.
Op basis van bet bovenstaande kan reeds een aantal conclusies worden getrokken.
In de eerste plaats is de benaming transactie voorgoed ingeburgerd. Zonder dat een
exacte definitie van dit begrip wordt gegeven, is blijkbaar voor een ieder duidelijk
dat de voorgestelde regeling als zodanig moet worden omschreven.
Ten tweede richt de discussie zicb op bet materieelreehtelijke onderdeel van de
transactieregeling. De vraag of het 'fiat' van de reehter vereist is om de strafzaak
door middel van transactie af te doen, wordt aileen behandeld in het kader van de
straftoemeting. Het antwoord houdt in dat de reehtsgelijkheid ten aanzien van dit punt
ook door het openbaar ministerie kan worden gewaarborgd. De vraag of de
vertegenwoordiger van deze instantie ook de positie van de reehter kan ovememen
die deze in de strafrechtelijke procedure inneemt, wordt daarmee echter niet beantwoord.
De minister vindt dit zelfs niet relevant, omdat de strekking van het wetsontwerp juist
is de mogelijkheid te scheppen strafz.aken buiten geding af te doen.

In de Tweede Kamer gaat het grootste deel van bet debat over de invoering van de
politiereehter. Het is aan een amendement van de parlernentartier Sasse van Ysselt
te danken dat art. 74 Sr alsnog enige aandacht krijgt. In dit amendement wordt
voorgesteld dat transactie niet dan na schriftelijke machtiging van de Kantonreehter
tot stand kan komen. De argumenten die worden uitgewisseld zijn eehter grotendeels
dezelfde als in het Voorlopig verslag van de Commissie van rapporteurs. Zo wordt
opnieuw gewezen op de jeugdige leeftijd en de onervarenheid van de ambtenaren van
bet openbaar ministerie zodat toezicht vereist is, met name door de Kantonreebter.
Voorts komen de bekendheid met de lokale situatie, waarvan de Kantonreehter beter
op de hoogte zou zijn, de mogelijkheid van afwijkiogen in strafmaat tussen het openbaar
ministerie en de reehter aan de orde.66 De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Sasse
van Ysselt zijn bezwaren niet met de sterkste argumenten ondersteunt. Zijn toevoeging
in een later stadium dat hij zelf acht jaar kantonreehter is geweest geeft zijn betoog
geen extra kracht. Het kamerlid Hugenholtzdoet de opmerkingen van Sasse van Ysselt
af door er op te wijzen dat deze uitgaat van een niet gepast wantrouwen in de leden
van bet openbaar ministerie.
Door op deze wijze het bezwaar te onderbouwen dat de transactieregeling kan leiden
tot willekeur, wordt de minister in de gelegenheid gesteld de discussie naar zich toe
te trekken. Hij maakt in de eerste plaats gebruik van de onduidelijkheid in definiering
van het op dat moment bestaande stelsel van vrijwillige betaling der maximumboete.
Hij noemt dit geen submissie, maar een vonn van transactie. Dit brengt hem tot de
volgende redenering:

6j Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1919-1920,309.5, p. 17.
.. Handelingen Tweede Kamer 1920-1921, p. 2498-2490.
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'De transactie wordt volgens bet voorstel van dit ontwerp uitgebreid. Wat thans mogelijle is onder artikel
74 vanhet Wetboek van Strafrecbt, is in zekerenzingeen transactie, omdatalleen betalingvan bet maximum
der boete wordt toegelaten, maar bet is tocb een transactie, omdat men daardoor afkomt van bet moeten
terecbtstaan. Maar als dit de grond is van het voorstel en de grond daarvan moet zijn, moet men dan den
kantonrechter in deze transactie betrekken? lie ZQU zeggen: daaruit vloeit voort, dat deze er niet in betrokken
kan worden.
Want als de kantonrechter er in betrokken moet worden en er dus eigenlijk recht moet worden gesproken,
moet de man ook terechtstaan,.67

Zo wordt op geraffineerde wijze de tegenstander op het verkeerde been gezet. Minister
Heemskerk benadert art. 74 Sr als een regeling die tot strekking heeft de zaak buiten
de rechter om af te doen. De voorgestelde wijziging is dan niet meer dan een aanpassing
van deze regeling. Op deze wijze kan hij langs de bezwaren zoals die door van Hamel
en Moddennan zijn geformuleerd heengaan en ontkent hij de betekenis van zijn
wetsvoorstel. De overige bezwaren van dhr. Sasse van Ysselt zijn eenvoudig te
weerJeggen.

Tenslotte wil ik nog wijzen op enkele argumenten die door de Minister van Justitie
worden genoemd die op dat moment nog geen grote rol spelen, maar later regelmatig
terugkeren. Zo rechtvaardigt hij de mogelijkheid om te transigeren door een lid van
het openbaar ministerie onder andere door te wijzen op de sepotbevoegdheid die deze
eveneens bezit. Een verbod tot transactie rou merkwaardig zijn, omdat

'een ambtenaar van het openbaar ministerie veel meer lean doen dan bet recbt gebruiken, dat bern bier
wordt gegeven, bij kan de geheele zaak op zijde leggen en dan gebeurt er niets'.68

Met andere woorden, wie het meerdere mag (sepot), mag ook het mindere (transactie).
Een argument dat momenteel ter rechtvaardiging van de transactiebevoegdheid van
het openbaar ministerie wordt gehanteerd.
Voorts is in de Memorie van antwoord van de Eerste Kamer de volgende passage
opgenomen:

'De ondergetekende kan niet toegeven, dat de afdoening buiten proces, gelijk die in artikel 74 (nieuw)
geregeld is, zou zijn rechtspraak en derhalve aan den rechter zou moeten worden opgedrsgen. Z.i. beboort
bet stellen eener voorwaarde, voor welker voldoening het recht tot strafvordering vervalt, typiscb tot de

taak van het orgaan, waaraan dat recbt toekornt, d.w.z. bet openbaar ministerie'. 69

Deze toelichtingvan de minister ontneemt veel van de kracht van de rechtvaardigingen
die momenteel worden gegeven voor de transactiebevoegdheid, te weten de rechterlijke
component van de taak van het openbaar ministerie. De Minister van Justitie geeft
in 1921 duidelijk aan dat het in zijn ogen in geval van transactie niet gaat om rechtspraak
en dat daarom de ambtenaar O.M. de bevoegdheid krijgt om op een verzoek tot
transactie in te gaan.

67 Handelingen Tweede Kamer 1920-1921, p. 2492.
61 Handelingen Tweede Kamer 1920-1921, p. 2492.
69 Handelingen Eerste Kamer 1920--1921, bijlage 30.
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De concIusies die uit bovenstaande peri ode kunnen worden getrokken luiden als voigt:
1. In 1921 wordt in grote lijnen het transactiestelsel ingevoerd zoals dat tot 1983 heeft

gegolden. De bezwaren die aan het einde van de 1ge eeuw tegen een dergelijk
systeem werden ingebracht hebben in de loop der jaren aan kracht ingeboet.
Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te voeren.
a. Door de veranderingen in de staatsreehtelijke structuur is het maken van misbruik
van de transactieregeling, zoals dat indertijd ten aanzien van de compositie,
plaatsvond, niet meer mogelijk. Daardoor verdwijnt langzaam de negatieve associatie
die aan buitengereehtelijke afdoening wordt gehecht.
b. De splitsing van de transactieregeling in 1886 in een materiele en fonnele
component leidt ertoe, dat de aandacht zich richt op de regeling in het Wetboek
van Strafreeht. De strafvorderlijke discussie, waarbij de reehtsbescherming van
de verdachte prirnair aan deorde lOU zijngekomen, verdwijntnaar de achtergrond.
Het debat richt zich meer op de vraag hoe tot een verantwoord sanctiebeleid te
komen. Het openbaar ministerie vonnt daarin geen serieus obstakel. Op basis van
praktische argumenten kan worden verdedigd dat deze instantie de reehter in deze
adequaat kan vervangen.
c. Voorts eist de praktijk zijn tol. De toenemende druk op het strafreehtssysteem
vereist dat er iets moet gebeuren, zelfs als dat bestaat uit het invoeren van een
transactieregeling.

2. De rechtsbescherming van de verdachte wordt min of meer 'per ongeluk' ge-
waarborgd doordat in art. 74 Sr wordt aangegeven dat transactie aileen tot stand
kan komen indien de verdachte daartoe vrijwillig een verzoek doet. Daannee is
de regeling op zichzelf bevredigend. Nietternin kan worden geeonstateerd dat de
reehtsbescherrning op geheel andere wijze tot stand is gekomen dan bv. de leden
van de Nederlandse Juristenvereniging in 1884 voor ogen hadden. Het is niet de
reehter die deze moet waarborgen, maar de verdachte zelf. De reehter speelt pas
in tweede instantie een rol.

3. De gebrekkige definiering van de regeling die is opgenomen in artikel74 Sr speelt
een opmerkelijke rol in de wetsgeschiedenis. De minister trekt uiteindelijk de
discussie naar zich toe door de regeling van art. 254 Sv een transactieregeling te
noemen, zodat de huidige voorstellen daar sleehts een aanvulling op zijn. De term
'submissie' is geheeJ verdwenen. Ook hierdoor wordt de discussie van zijn gel a-
denheid ontdaan.

5.9 De Wet ecooomische delicten: 1950

In de Wet eeonomische delicten (WED)1O is een ruime transactiebevoegdheid opgeno-
men. Voor een goed begrip hoe deze tot stand is gekomen voigt eerst een algemene
beschouwing over de WED.
Ret eeonomische leven in Nederland wordt gedeeJtelijk gereguleerd door de overheid.
Met behul p van wetgeving die op een specifiek eeonomisch terrein is afgestemd, wordt

70 Wet van 22 juni 1950, se. K258.
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getracht een bepaaJde ordening aan te brengen. In deze bijzondere wetgeving zijn
in het algemeen administratief-, tucht-, of strafrechtelijke bepalingen opgenomen om
normconform handelen te bevorderen c.q. af te dwingen.
Tijdens de economische crisis van de jaren dertig en de tweede wereldoorlog neemt
de bijzondere wetgeving sterk toe. Dit beeft tot gevolg dat de doorzichtigheid van
de handhavingsmogelijkheden afneemt. Daarom wordt na de tweede wereldoorlog
een kaderwet ontworpen, de Wet economiscbe delicten, waarin een apart (strafrechtelijk)
regime voor bij zondere delicten wordt gecreeerd, inaanvulling op het commune straf-
en strafprocesrecht. Beoogd wordt niet aileen duidelijkheid te scheppen in een onover-
zichtelijke situatie, maar ook de repressiviteit te vergroten. In de Memorie van
toelichting van het wetsvoorstel wordt daar vanaf de eerste alinea geen misverstand
over gelaten:

'De in omvang en maatschappelijke betekenis steeds toenemende wetgeving op het terrein van het economische
leven is van de aanvang af in haar werking belemmerd, doordat handelingen, verricht in strijd met haar
voorschriften, niet met voldoende snelheid en gestrengheid werden gestraft ... Het hierbij aangeboden

ontwerp heeft ten doel ... een zo mogelijk nog meer afdoende repressie te bereiken'.?'

Er wordt een duidelijke keuze gemaakt voor het strafrecht als het rechtsgebied dat
de beste mogelijkheden biedt om naJeving af te dwingen. Deze keuze wordt onder
andere bepaald door drie eigenschappen die bet gros dec economische delicten kenmerkt.

'Zij zijn nog slechts kort delict, zij treffen belangendie te gecompliceerdzijn door ieder aanstondste worden
overzien ... en tenslotte brengen zij grote voordelen voor de delinquent mede'. 72

Handhaving van bijzondere wetgeving door middel van het strafrecht is niet
vanzelfsprekend. Maar om tegemoet te komen aan de specifieke eisen die handhaving
van economische delicten vereist, wordt aan het strafrecht de beste kansen toegedicbt:

'Van deze eigenaardigheden van het economische delict moet de eerste haar tegenwicht vinden in een zo
volkomen mogelijke inschakeling van de repressie in de bestaande strafrechtspraak ... ; de tweede zal vooral
moeten worden ondervangen door een speciale deskundigheid van de rechter en vooral ook van het
vervolgende orgaan en de opheffing van de veelsoortigheid van rechters, welke opheffing de uniforme
waardering zal bevorderen; tegen de laatste zal moeten opwegen een snelle, afdoende, met de grootst
bereiIcbare zekerheid volgende straf en tenietdoening van behaald voordeel,.73

Ook de strafwaardigheid van de gedragingen beinvloedt de keuze in sterke mate. Het
tijdperk waarin de regeling tot stand komt speelt hierin een rol. In 1947,74 tweejaar
na afloop van de tweede wereldoorlog, lag de herinnering aan degenen die veel geld
hadden verdiend (ten koste van anderen) nog scherp in het geheugen. Van de laakbaar-
heid van deze gedragingen waren velen doordrongen. Dit betekent dat het oordeel
dat het in geval van economische delicten aileen om ethisch neutrale ordeningsdelicten

11 Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 603.3, p. 10.
12 Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 603.3, p. 12.
1l Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 603.3, p. 12.
" In dit jaar komt de belangrijIce Memorie van toelichting op de WED tot stand.
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gaat enigszins moet worden bijgesteld." De wetgever beoordeelde destijds het gedrag
als moreel verwijtbaar. De keuze voor het strafrecht ligt dan voor de hand.
Een bijkomend aspect is dat de financiele voordelen die met overtreding van
economische bepalingen zijn te behalen door strenge straffen kunnen worden
gecompenseerd.

'De noodzakelijkheid van een streng strafrecht op eeonomisch terrein vindt haar eenvoudige verklaring
in de grote voordelen voor de delinquent en daartegenover de grote nadelen, die voor de gemeenschap
en voor individuele medeburgers aan economische delicten verbonden kuonen zijn' .76

De financiele aantrekkelijkheid kan ook worden gecompenseerd door de inschakeling
van andere rechtsgebieden, zoals het administratief recht, maar hier rijzen principiele
bezwaren. De minister vindt het onjuist dat tuchtmaatregelen worden getroffen die
voor de betrokkene hetzelfde resultaat hebben als een opgelegde straf.

'Tegenover dit scherpe materiele strafrecht op economisch gebied kan - en moet dus - een waarborg voor
de justiciabele staan, die thansnodewordlontbeerd. Bedoeld is dit. Een ingrijpende, economischewetgeving-
... - heeft ook dit gevolg, dat de ondernemerin tal van opziehtenvan de medewerkingvanoverheidsorganen

athankelijk is. Zolang nu de repressie vaneconomischedelicten onvoldoendewas, moest bij die overheidsor-
ganen, met de beste bedoelingen, de verleiding groot zijn om het onthoudenvan die medewerking te bezigen
voor doeleinden, waarvoor eigenlijk de straffen of tuchtmaatregelen bestemd zijn .... Het principieel zeer
bedenkelijkevan zulk een toestand behoeft intussen weinig betoog. Aldus immers vindt in wezen bestraffing
plaats, met weglating van al de waarborgen, welke bij strafoplegging nodig zijn geacht' .77

Deze passage is niet aileen interessant omdat de geestelijke vader van de Wet
economische delicten, A. Mulder, 40 jaar later aan de wieg staat van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving van verkeersvoorschriften, maar ook omdat er
in tot uitdrukking wordt gebracht dat ingrepen in de samenJeving door de overbeid
aileen dan aanvaardbaar zijn indien bet individu op adequate wijze tegen onterecbt
gebruik daarvan wordt beschermd.?" Maatregelen in de administratieve sfeer die
de betrokkene op gelijksoortige wijze treffen als sancties die door de strafrechter worden
opgelegd, mogen niet zonder de nodige waarborgen worden toegepast. In 1947 is
het administratieve (proces)recht nog niet zodanig ontwikkeld dat bet in dit opzicht
met het straf(proces)recht gelijk kan worden geschakeld. Vanuit dit perspectief is bet
logisch dat de keuze op het laatste recbtssyteem is gevallen.

1> Zie by. M. Wladimiroff - Niets bijzonders, inaugurele rede Utrecht 1989, Deventer 1989, p. 12 en
13.

7. Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 603.3, p. 12.
n Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 603.3, p. 12.
71 Memorie van toelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer 603.3, p. II.

Hieromtrent wordt vermeld:
, ... bovendien geeft de instelling van de speciale rechter voet aan de insinuatie - die velen maar al
te gaarne aan zullen grijpen -, dat de wetgever de speciale rechter heeft te hulp geroepen, omdat hij
zijn eigen regeling uit een oogpunt van gerechtigheid niet hoog aanslaat en daarom vreest, dat de gewone
rechter, in wiens reehtvaardigheid een a Igemeen en hecht vertrouwen bestaat, de nieuwe delicten zachter
straffen zal dan hij, wetgever, wenst.
Te ernstiger is dit laatste gevaar, indien de speciale rechters ook in hun arnbtelijke positie niet de
waarborgen vertonen, waaraan men bij de gewone reehter gewend is.'
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In de artt. 36 en 37 WED wordt de volgende transactieregeling opgenomen.
Art. 36 WED:
lid 1: Het recht tot strafvordering wegens economische delicten vervalt door vrijwillige

voldoening aan de voorwaarde of voorwaarden, welke de bevoegde officier
van justitie op v66r de aanvang der terechtzitting in te dienen verzoek van
de verdachte ter voorkoming van de strafvervolging mocht hebben gesteld.

lid 2: De navolgende voorwaarden kunnen gesteld worden:
a. betaling van een bepaalde geldsom, bedragende ten minste vijftig cents en

niet meer dan de geldboete, naar de omschrijving in deze wet tegen het
feit bedreigd,

b. uitlevering van aan verbeurdverklaring onderworpen zaken of voldoening
van de geschatte waarde of afstand van reeds in beslag genomen zaken.

c. storting van een waarborgsom, binnen de grenzen, in artikel 8 te dien aanzien
gesteld,

d. voldoening van een geldbedrag ter ontneming van het geschatte voordeel
uit het strafbare feit of uit soortgelijke strafbare feiten, waaromtrent
voldoende aanwijzingen bestaan, dat zij door de verdachte zijn begaan,

e. verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening van
hetgeen wederrechtelijk is verricht en verrrichting van praestaties tot het
goedmaken van de gevolgen van een en ander, alles op kosten van de
verdachte, voor zover niet anders wordt bepaald.
met dien verstande, dat de voorwaarden, onder c, d, en e genoemd, niet
anders kunnen worden opgelegd dan tezamen met de voorwaarden onder
a en b vermeld, of met een dezer.

lid 3: De officier van justitie bepaalt telkens de termijn, binnen welke aan de door
hem ingevolge het voorgaande lid gestelde voorwaarden moet zijn voldaan,
en zo nodig tevens de plaats, waar zulks moet geschieden. De gestelde termijn
kan voor de atloop daarvan eenmaal worden verlengd.

lid 4: Artikel 578 van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige
toepassing.

Art. 37 WED:79

lid 1: Wij behouden Ons voor, op de voordracht van Ooze Minister van Justitie,
gedaan na overleg met Onze andere Ministers, wie het aangaat, aan door Ons
bijzonderlijk hiertoe aangewezen lichamen of personen, met een publieke taak
belast, binnen door Ons te stell en grenzen tot wederopzeggens toe de
bevoegdheid te verlenen, die bij artikel 36 aan de officier van justitie is
toegekend.

lid 2: De personen en Iichamen, bekleed met de bevoegdheid, bedoeld in het eerste
lid, maken hiervan gebruik onder toezicht van en volgens richtlijnen, te geven
door het openbaar ministerie.

79 Door deze bepaling wordt het mogelijk dat ook andere overheidsorganendan het openbaar ministerie
een stra frechtelijke transactiebevoegdheidkrijgen. Voor een besprekingvan deze specialebevoegdheden
verwijs ik naar hoofdstuk 8.
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In vergelijking met de regeling van art. 74 Sr kan een aantal opvallende verschillen
worden geeonstateerd. In de eerste plaats kan worden genoemd de ongelimiteerde
toepassing van de transactie tot aile misdrijven. Het wordt daardoor mogelijk om ten
aanzien van elk geeonstateerd eeonomisch delict te transigeren.f' Dit betekent dat de
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze strafbare feiten worden afgedaan
grotendeels in hand en van het openbaar ministerie wordt gelegd. In beginsel kan deze
instantie er nu voor zorgen dat de reehter in het geheel niet of sleehts in geringe mate
bij de handhaving van het eeonomisch strafreeht wordt betrokken. Het is daarom merk-
waardig dat deze verruiming, die meer inhoudt dan alleen een verschil in accent, niet
wordt gemotiveerd.

Voor een verklaring van deze verruiming kan worden gewezen op de ontwikkeling
die vanaf 1886 wordt geeonstateerd, te weten dat de aandacht zich in toenemende
mate richt op het materiele gedeelte van de transactieregeling, het opleggen van een
sanctie. Was in 1921 nog enig besef over de strafvorderlijke vragen die eveneens spelen,
in 1947 lijkt het of de opsteller van de Memorie van toelichting dit facet geheel is
'vergeten' .
Het is de vraag of hier sprake is van een bewuste keuze. Niet iedereen is zich de
oorsprong en herkomst van de transactie bewust. Bovendien functioneert het op
bevredigende wijze in de praktijk. Er is geen sprake van ernstige misstanden, zodat
het wantrouwen tegen deze rechtsfiguur is verdwenen. Hier kan aan worden toegevoegd
dat in 1947 sleehts een zeer klein gedeelte van de commune strafzaken door middel
van transactie wordt afgedaan. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat in het
eeonomisch strafreeht problemen zullen ontstaan, zowel ten aanzien van het maken
van misbruik als het zodanig toenemen in omvang van de transactie dat de reehterlijke
procedure naar de achtergrond zal verschuiven. Bovendien kan op grond van art. 36
WED c. q. art. 74 Sr alleen een financiele sanctie worden opgelegd. Dit kenmerk wordt
door het toenemend vertrouwen in de geldboete als doeltreffende sanctie (zie 1.6),
als een positieve eigenschap ervaren. De minister wijst er uitdrukkelijk op dat de
uitbreiding van de afdoening buiten geding correspondeert met de ruimere plaats, welke
in het ontwerp voor de geldboete is ingeruimd."
Zo ontstaat in de loop der tijd een andere beeldvorming. De transactie wordt gezien
als een rechtsfiguur waar in materieel opzicht veel voordelen aan zijn verbonden.
Deze positieve waardering zallater toenemen met als 'hoogtepunt' de rapporten van
de Commissie vermogensstraffen. (Zie 5.10).
Daarom moet de suggestie dat de wetgever ten koste van de reehtsbescherming van
de verdachte een sterk 'instrumentele' vorm van strafwetgeving heeft iogevoerd, worden
genuanceerd. Er bestaat op dat moment geen grote vrees dat de rechtsbescherming
zou worden aangetast.

00 De maximumstrafdie op grond van art. 6 WED leanwordenopgelegd bedraagtzesjaar gevangenisstraf.
Dit betekent dat de toepassing van de transactie in die zin zou zijn beperkt, dat het aileen lean worden
toegepastten aanzien van misdrijven waar maximaal zes jaar gevangenisstraf of minder op is gesteld.
Deze beperking is echter schijn, omdatde WED geenhoger strafmaxirnum kent. De transactiebevoegd-
heid omvat dus aile economische delicten.

81 Memorie van toelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer 603.3, p. 13.
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Het leidt geen twijfel dat in bet buidige Wetboek van Strafvordering en Strafrecht
vele bepalingen terug zijn te vinden die aanvankelijk in de Wet economische delicten
waren opgenornen'". In dit opzicht vervult de WED een 'Schrittmacherfunktion'.
Schaffmeister vermeldt hierover het volgende.P

'Auf der anderen Seite diente und dienen die LOsingen des Niederliindischen Strafgesetzes iiber die Wirt-
schafsstraftaten als Vorbild sowohl fUr iihnliche vereinheitlichende Regelungen auf Rechtsgebieten wie
dem Steuer- und dem Zollstrafrecht als auch filr Reformen des Kemstrafrechts. In dieser "Schrittma-
cherfunktion" liegt die eigentliche Bedeutung des WED. Speziell fUr die Reformen des Kemstrafrechts
hat sich das Gesetz als praktisches Experiment erwiesen, das zur Vorabpriifung neuer Rechtseinrichtungen
gestartet wurde und inzwischen in wesentlichen Teilen erfolgreich abgeschlossen werden konnte'.

Dit beeld lean worden aangevuld. Ten grondslag aan de WED liggen commune straf(pro-
ces)rechtelijke bepalingen. Hoofdregel is dat het commune recht van toepassing is,
tenzij daar in de WED van wordt afgeweken." De wijzigingen die zijn aangebracbt
zijn in het algemeen bet gevolg van de specifieke eigenschappen van economische
delicten. Er bestaat een wisselwerking tussen het commune en bel economiscbe
strafrecht.
Een voorbeeld hiervan zijn de artt. 36 en 37 WED. Afkomstig uit het Wetboek van
Strafrecbt, is de transactieregeling aangepast aan de specifieke kenmerken van bet
economische strafrecht. Dit is zonder noemenswaardige problemen mogelijk, omdat
de uitbreiding van de transactieregeling in art. 36 WED gebaseerd is op ontwikkelingen
die reeds eerder in gang zijn gezet.
Dat in een later stadiumspecifieke bijzonderbeden van de WED zijn veralgemeniseerd,
kan deels worden verklaard uit de 'Schrittmacherfunktion' van deze wet, maar ook
uit het feit dat de bijzondere kenmerken van economiscbe delicten eveneens tot de
kenmerken van commune delicten zijn gaan beboren. Met name de enorme bedragen
die met 'commune' crirninaliteit kunnen worden verdiend, en de evenredige schade
die aan de maatschappij wordt toegebracbt, alsmede de strafwaardigheid van de
gedragingen behoren bier toe. Dan is het begrijpelijk dat met reeds ontwikkelde rechtsfi-
guren, zeker nu deze uit bel straf- en strafprocesrecht voortkomen, wordt getracbt
deze vorm van crirninaliteit te bestrijden.
De wissel werking tussen bet commune en economiscbe strafrecbt kan worden
geillustreerd aan de band van de voorwaarden die door de officier van justitie kunnen
worden gesteld. In 1921 wordt bet mogelijk dat met bet strafbare feit verworven

82 Voorbeelden hiervan zijn onder andere: de verruimingen van de mogelijkbeden tot inbeslagneming.
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondememingen en bestuurders, de maatregel ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel, en het stempelvonnis.
Zie M. Wladimiroff, o.c., p. 17.
P.A.H. Bos - Osmose tussen het economischeen commune strafrecht, SEW 1976, p. 381 ev.

Il D. Schaffrneister - Entwicklungen und Begriff des Niederllindischen Wirtschaftsstrafrecht, Frankfurt
a.M.! Zwolle 1978, p. XI.

.. Zie bv. art. 25 WED:
'V oor zover daarvan niet in deze wet of de in art. I genoemde wetten of besluiten is afgeweken, gelden
ten aanzien van de opsporing van economische delicten de bepalingen van het Wetboek van
Stra fvordering. '
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goederen verbeurd kunnen worden verklaard, Deze mogelijkbeid werd gecreeerd om
te voorkomen dat de verdachte door betaling van de maximumboete aan ver-
beurdverklaring zou kunnen ontkomen. Ret is niet de bedoeling dat de verdachte
financieel voordeel kan behalen door te transigeren. Nu bet bovendien gaat om een
financiele sanctie, zodat er een parallel bestaat met de voorwaarde betaling van een
(maximum)geldsom, zijn er geen principiele bezwaren tegen de voorwaarde verbeurdver-
klaring.
Op grond van dezelfde redenering, te weten dat er geen essentiele verschillen bestaan
tussen de geldboete en andere sancties die de verdacbte financieel treffen, worden
in art. 36 WED nieuwe voorwaarden opgenomen. Gezien bet feit dat met economiscbe
delicten bij uitstek financieel voordeel valt te bebalen zijn deze er allen op gericbt
dat voordeel op enigerlei wijze teniet te doen. Ze corresponderen dan ook gedeeltelijk
met de nieuwe straffen en maatregelen die in de WED zijn opgenomen en betzelfde
doel bezitten.85•86 Zo wordt op grond van betzelfde motief als in 1921 bet aantal
transactievoorwaarden uitgebreid.
De toelichting op deze uitbreiding is summier:

'De voorwaarden, welke de offieier van justitie ter voorkoming van de vervolging mag stellen, zijn len
opziehte van het wetboek nog uitgebreid met de maatregelen, bedoeld in art. 9, onder b-d, Er bestaat geen
aanleiding om iernand die vrijwillig aan vrij zware voorwaarden, welke niet het karakter van strafhebben,
wenst te voldoen ten einde van de zaak afte zijn, deze mogelijkbeid te onthouden. Het bevordert bovendien
een vlotte gang van zaken"."

In deze passage wordt niets verhelderd. Ret feit dat de overheid wil voorkomen dat
de verdachte door middel van een transactie financieel voordeel kan behouden is volgens
de minister in het voordeel van de verdachte. Dat is een merkwaardige redenering.
Nu het vereiste van betaling der maximum boete is vervallen, kan de verdacbte al1een
een verzoek doen om transactie. Het is vervolgens de officier van justitie die bepaalt
ofhij op dit verzoek zal ingaan en ingeval van een bevestigend antwoordonder welke
voorwaarden deze tot stand kan komen. Daarop is bet aan de verdachte of hij de gestelde
voorwaarden al dan niet wil accepteren. Het spreekt voor zich dat hij boopt dat deze
zo laag mogelijk zullen zijn. Te hoge voorwaarden kunnen er zelfs toe leiden dat bet
voordeel van het niet openbaar terecht boeven te staan zo klein wordt dat de verdacbte
het aanbod afwijst en het alsnog op een zitting laat aankomen. Uitbreiding van bet

" De minister merkt over deze nieuwe sancties op:
'Voor de econornische strafrechter zal de reclasseringsvraag vooral nevengeschikt moeten zijn aan
deze andere vragen: hoe is zoveel mogelijk het met het delict verkregen voordeel weg te nemen en
de schade te hersteUen, door het delict toegebracht, welke gevaren zijn voor de volkshuishouding te
vrezen van de in elk bepaald geval te aehten recidive en hoe kunnen deze gevaren zo doelmatig rnogelijk
worden ondervangen.
Aan de hand van de vorenstaandevragenis het stelsel van bijkomendestraffen en maatregelen belangrijk
u itgebouwd. '
Memorie van toelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer 603.3, p. 16.

.. Het onderscheid tussen straffen en maatregelen is blijkbaar niet relevant voor de toepassing van de
transactie, want de vijfvoorwaardenbestaanzowel uit straffen, bv. de verbeurdverldaring,als maatrege-
len, bv. de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

17 Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 603.3, p. 23.
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aantal voorwaarden is aileen in het voordeel van de verdachte indien er van uit wordt
gegaan dat hem daardoor de openbaarheid van de terechtzitting wordt bespaard.
Er is een tweede punt dat in het verlengde van de uitbreiding van het aantal voorwaarden
aandacht verdient. De bedragen die door mid del van de voorwaarden kunnen worden
gesteld zijn in principe onbeperkt. Aldus kunnen forse sommen geld van eigenaar
verwisselen zonder dat de rechter daar bij is betrokken. Incombinatie met het gegeven
dat ten aanzien van aile in de WED opgenomen misdrijven kan worden getransigeerd,
betekent dit dat de bevoegdheid van art. 36 WED een bijzonder groot terre in beslaat.
Alleen de principiele grens dat de verdachte door middel van transactie geen vrijheids-
straf kan ondergaan, ook niet op vrijwillige basis, blijft gehandhaafd. Daarom kan
niet langer worden volgehouden dat transactie aIleen bestemd is voor het afdoen van
bagateldelicten. Theoretiscb kunnen ook ernstige feiten (ernst in de zin van de concrete
ernst van het feit) door middel van een transactie worden afgedaan. Maar bet spreekt
volgens de minister vanzelf,

'dat de schikking beperkt moet blijven tot zaken, waarin kennelijk geen andere straf dan geldboete op haar
plaats is,.88

Dit is echter anders dan er op te wijzen dat een onderzoek ter terechtzitting de
aangewezen procedure is om strafzaken die een bepaalde graad van ernstoverschrijden
afte doen. Deze stelling kan slechts indirect uit de geciteerde passage worden afgeleid.
Het vertrouwen dat het openbaar ministerie zich aan bovengenoemde regel zal houden,
is groot. In het Voorlopig verslag van de Commissie van justitie wordt opgemerkt
dat:

'Tegen het openen van de mogelijkheid om ook ter zake van misdrijven schikkingen te treffen, heeft de
commissie geen bezwaar. Zij twijfelt er niet aan, dat het openbaarministerie in zaken van werkelijk ernstige
aard geen schikking zal toestaan. In de talloze gevallen van ondergeschikte betekenis kan het voorstel

daarentegen een belangrijke werkbesparing ten gevolge hebben,.89

De commissie voelt dus geen behoefte om de transactie aan beperkingen te onderwerpen,
omdat men er op vertrouwt dat het O.M. aileen in 'bagatelzaken' transactie zal
aanbieden.
Twee jaar later blijkt dit anders te zijn. Aan de orde is de vraag of aantekening wordt
gehouden op het strafregister van getroffen schikkingen. De Commissie voor privaat-
en strafrecht

'achtte het wei bedenkelijk, dat van ernstige zaken, die bij schikking kunnenworden afgedaan, geenaante-
kening zou worden gehouden; het strafblad zou dan een volkomen verkeerde indruk van iemands strafrechtelijk
verleden kunnen geven.

De Minister verklaarde dit gevoelen te delen'.9O

.. Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 603.3, p. 13 .

.. Voorlopig verslag, bijlagen handelingenTweede Kamer 1947-1948,603.4, p. 40.
90 Voorlopig verslag Commissie voor privaat- en strafrecht, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1949-

1950603.8 p. 77.
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Blijkbaar acht men het, in tegenstelling tot het hierboven geeiteerde, nu wei mogelijk
dat ernstige zaken worden getransigeerd. Met dit besef dringt zich de vraag op waar
dan wei de grens van de transactiebevoegdheid ligt.

'Uit de vaste commissie werd in verband met de schikkingsbevoegdheidverder gewezen op de mogelijkheid
van schikkingen tot zeer hoog bed rag . Men herinnerde er aan, dat bij de tuchtrechtspraak voor de prijzen
schikkingen zijn voorgekomen tot bedragen van/500.000,- toe. Zijn er geen feiten van zo ernstige aard,
zo werd gevraagd, dat deze in elk geval in hel openbaar berecht behoren te worden?,91

Maar deze vraag wordt door de commissie niet beantwoord. Het gevolg daarvan is
dat art. 36 WED geen beperkingen bevat voor de transactiebevoegdbeid van bet
openbaar ministerie. Voor elk gepleegd feit kan een transactie worden aangeboden
en een aantal voorwaarden, bv. de ontnemingvan wederreehtelijk verkregen voordeel,
is niet aan financiele grenzen gebonden. Het vertrouwen dat bet openbaar ministerie
de bevoegdheid van art. 36 WED zal banteren voor bet gegeven doel is zo groot dat
ook 'ernstige' zaken door middel van transactie mogen worden afgedaan.

Ondanks het feit dat geen aandacht wordt besteed aan het procedurele facet van de
transactieregeling kan een aantal grenzen worden getrokken. Juist door bet toekennen
van een in beginsel onbeperkte bevoegdheid wordt duidelijk binnen welke lijnen dit
instituut zich begeeft.
In de eerste plaats kan aileen een financiele sanctie worden getroffen. Het is niet
mogelijk dat de verdacbte vrijwillig een vrijheidsbenemende sanctie ondergaat. Er
van uitgaande dat financiele sancties in bet algemeen als minder zwaar dan vrijheidsbene-
mende sancties kunnen worden bescbouwd, wordt hiermee aangegeven dat transactie
als afdoeningsmodaliteitalleen in aanmerking komt voor die strafbare feiten waarvan
het openbaar ministerie van mening is dat deze niet met reo gevangenisstraf of becbtenis
moeten worden bestraft. Aldus kan worden geconcludeerd dat het criterium dat 'emstige
feiten' door de reehter moeten worden afgedaan, zoals door de minister aangegeven,
te weinig onderscheidend vermogen bezit, omdat niet wordt aangegeven wat onder
ernstig moet worden verstaan." Dit begrip kan nu nader worden ingevuld.
Ernstige feiten kunnen worden omschreven als die feiten die in aanmerking komen
om met een vrijheidsbenemende sanctie te worden bestraft. Het gaat dus om de ernst
van het feit in concreto.
Het begrip 'ernstig feit' wordt aldus toegespitst op de transactieregeling ingevuld.
Alle andere betekenissen die het eveneens lean bezitten, by. uit de indeling in categorieen
tussen overtredingen en misdrijven kan de ernst van bet feit in abstracto worden
afgeleid, of het gegeven dat bet plegen van een bagateldelict mike grote gevolgen
kan hebben dat desondanks, met name voor de slachtoffers, moot worden gesproken
van een ernstig delict, zijn daarmee niet irrelevant geworden, maar ze zijn niet van

., Voorlopig verslag Cornmissie voor privaat- en strafrecht, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1949-
1950603.8, p. 77.

92 Voorlopig verslag Commissie voor privaat- en strafrecht, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1949-
1950603.8. p. 77.
Zie ook M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout - De wei vennogenssanctiesen de kwaliteit van
de rechtsbedeling, DD 1983, p. II.
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doorslaggevende betekenis. Beslissend is het oordeel welke sanctie op het stratbare
feit dient te volgen (zie 5.10).
Dit leidt tot de vraag of uit de hoogte van het transactiebedrag kan worden afgeleid
dat het om een zo emstige zaak gaat dat de rechter deze eigenlijk had behoren af te
doen. M.i. is bet Diet mogelijk am aan te geven welk bedrag beslissend voor deze
onderscheiding moet zijn. In geval van bv. het toepassen van de maatregel van
wederreehtelijk verkregen voordeel, wordt de verdachte Diet gestraft in die zin dat
hem extra leed wordt toegevoegd, maar wordt datgene ontnomen wat hem reehtens
niet toekomt. Dit bed rag kan behoorlijk oplopen. Dit betekent dat bv. in zaken die
bewijsteehnisch eenvoudig zijn, een hoog bedrag als transactievoorwaarde kan worden
gesteld, zonder dat dit tevens het oordeel inhoudt dat de zaak van zodanige ernstige
aard is dat deze met een vrijbeidsbenemende sanctie moet worden afgedaan.
Het gegeven dat de officier van justitie ten aanzien van de toepassing van de
transactieregeling een grote discretionaire bevoegdheid bezit, leidt tot de formulering
van een tweede grens:
de transactie kan aileen op verzoek van de verdachte tot stand komen. De discretionaire
bevoegdheid van de officier van justitie kan worden ingeperkt indien de beslissing
of de zaak door de reebter zal worden afgedaan, uiteindelijk door de verdachte wordt
genomen. Hij is degene die bepaalt ofhij aan de gestelde voorwaarde wenst te voldoen.
De eis van vrijwillige aanvaarding behoort tot de kern van de transactieregeling. Daarom
dient te worden gegarandeerd dat de verdachte daadwerkelijk in staat is zijn mening
in vrijheid te vorrnen.
Hieruit vloeit de derde grens voor de toepassing van de transactie voort. Het openbaar
ministerie dient te worden geeontroleerd om correet gebruik van de transactiebevoegd-
heid te waarborgen. Of, in de woorden van het Tweede Kamerlid van de Heuvel:

'Wei blijkt uit de stukken, dat een dergelijke afdoening beperkt moet blijven lot zaken waarin kennelijk
geen andere stra f dan geldboeteop haar plaats is en dat de Minister voomemens is san he! openbaarministerie
zeker aanwijzingen te geven om zware zaken niet bij wege van schilling af te doen ... IIc zou er daarom
wei prijs op stellen, dat de aanwijzingen, welke de geachte bewindsman voomemens is aan het openbaar
ministerie te geven, op dit p.!!nt ~er concreet en niet gemakkelijk.en soepel zullen.,Min'."'

Deze eis van controle wordt in het vervolg niet concreet uitgewerkt. Voistaan wordt
met de constatering dat de Minister van Justitie aanwijziogen en richtlijnen moet kunnen
geven ten aanzien van de uitoefening van de transactiebevoegdheid. Over de inhoud
daarvan wordt verder niet gesproken.
Deze randvoorwaarde kan ook op andere wijze worden geformuleerd. De vraag naar
controle wordt ingegeven door de behoefte te garanderen dat een bepaalde bevoegdheid
op correete wijze wordt uitgeoefend, en onder welke voorwaarden deze mag en kan
worden gehanteerd. Daarmee wordt gezocht naar dat onderdeel van de transactieregeling
dat naar de achtergrond is verdwenen, de strafvorderlijke component. Het gaat am
de inrichting van de procedure door middel waarvan de transactie tot stand kan komen.
Kenmerkend is de tweeledigheid waamaar wordt gezocht: indien onder bepaalde
voorwaarden een bevoegdheid mag worden uitgeoefend, dan is daarmee enerzijds

., HandelingenTweede Kamer 1949-1950,p. 1601.
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aangegeven waar de grenzen van deze uitoefening liggen en zij dus niet mag worden
gehanteerd, terwijl tegelijkertijdwordt bepaald wanneer dat wel het geval is. Inderdaad
kuonen richtlijnen van de minister een gedeelte van deze bezwaren wegoemen, maar
een integrale regeling, dat wil zeggen een regeling waarin rowel de materieel als de
formeelreehtelijke componenten zijn uitgewerkt en door Laan in 1888 uitgewerkt,
is daarmee niet tot stand gebracht.
Tenslotte verdient de positie van het openbaar mioisterie aandacht. In het tweede
hoofdstuk is gewezen op de ontwikkeling dat het O.M. is uitgegroeid tot het centrale
orgaan in de strafreehtspleging. In de geschiedenis van de traosactie kan een aantal
momenten worden aangewezen waarin deze ontwikkeling tot uitdrukking komt. In
1921 wordt bepaald dat het O.M. (en niet de reehter) de transactie met de verdachte
mag aangaan en afwikkelen. Hiermee wordt een principiele keuze gemaakt. In de
WED is een belangrijke coordinerende taak voor het O.M. weggelegd. Regelmatig
wordt erop gewezen dat deze organisatie de opsporings- en vervolgingsactiviteiten
op elkaar dient af te stemmen. Bovendien moet het toezicht houden op die overheidsor-
ganen die eveneens zijn betrokken bij de handhaving en uitvoering van bijzondere
wetgeving. Om deze codrdinerende taak goed uit te kuonen voeren is het opzetten
van een eeonomisch strafreehtelijk beleid onvermijdelijk. Het O.M. neemt hierin een
spilfunctie in. Het uitoefenen van de transactiebevoegdheid vormt een onderdeel van
dit beleid.
In een later stadium heeft een soortgelijke ontwikkeling plaatsgevonden in het commune
strafreeht. Opnieuw kan hierin rowel een bevestigingvan de stelling van Schaffmeister
als een aanvulling daarop worden gezien. Bevestigend in die zin dat het eeonomisch
strafreeht in een later stadium als de bron van vernieuwing in het commune strafreeht
kan worden beschouwd. Aanvullend, omdat zonder de aanwijzing van het openbaar
ministerie in 1921 als het orgaan dat de transactie afwikkelt, er nooit sprake zou zijn
geweest van enige beleidvoering in het eeonomisch strafreeht.

Samenvattend kunnen de volgende conclusies uit de totstandkoming van de Wet
eeonomische delicten worden getrokken.:
1. De transactie is ontdaan van zijn negatieve associaties. Als oorzaak kunoen daarvoor

worden aangewezen de relatief geringe toepassing en het ontbreken van misbruik.
Het heeft in de jaren tot 1950 een onopvallend bestaao geleid. Uitbreiding van
de toepassingsmogelijkheden van art. 74 Sr stuit daarom op weinig verzet. Er was
op dat moment geen aanleiding te vermoeden dat de reehterlijke procedure
percentagegewijs door de transactie zou worden overvleugeld.

2. De basis voor de transactiestructuur zoals opgenomen in de Wet eeonomische
delicten, is gelegd in 1921. De specifieke kenmerken van economische delicten
zijn de grondslag voor de verruimingen, waarvan de belangrijkste zijn de toepassing
van de transactie op aile economische misdrijven en de uitbreiding van het aantal
voorwaarden. De aanvaarding in 1921 van het openbaar ministerie als de orgaoisatie
die de transactieregeling toepast en het opnemen van de voorwaarde der verbeurdver-
klaring zijn de basis voor de regeling van art. 36 WED.

3. De nadruk in de toelichting op het wetsontwerp ligt geheel op het materiele onderdeel
van de transactie-regeling, de sanctie. De belangrijkste zorg is of er geen te groot
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verschil ontstaat tussen de straf zoals opgelegd door de rechter en de transactievoor-
waarden door het openbaar ministerie.
De WED is de bron voor een andere taakinvullingvan het O.M. Van deze instantie
wordt verlangd dat het de coordinatie verzorgt tussen opsporing, vervolging en
bestraffing. Hier kan een vroege vorm van beleidsmatige toepassing van de
transactiebevoegdheid worden ontwaard.

4. Als gevolg van de in beginsel ongelimiteerde toepassingsmogelijkheden van art.
36 WED worden de buitenste grenzen van de transactieregeling zichtbaar.
a. De enige sanctie die als voorwaarde kan worden gesteld is een financiele, of
op geld waardeerbare sanctie. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een
vrijheidsbenemende sanctie te transigeren.
b. De transactieregeling is in beginsel bedoeld voor zg. 'lichte' strafzaken. Door
de uitbreiding van de toepassing tot misdrijven vallen in beginsel ook strafbare
feiten die niet tot deze categorie behoren onder het bereik van art. 36 WED.
Uitgangspunt blijft eehter dat emstige feiten door de reehter moeten worden
afgedaan. Het begrip 'emstig feit' kan, in het licht van de transactieregeling, dan
worden gedefinieerd als een strafbaar feit waarvan de dader met een vrijheidsbene-
mende sanctie behoort te worden gestraft. Het is niet mogelijk te bepalen bij welke
geldsom per definitie sprake is van een emstig feit dat door de reehter behoort
te worden afgedaan.
c. De verdachte is de spil van de transactieregeling. Aileen op zijn vrijwilliggedaan
verzoek kan een transactie tot stand komen. Hij is uiteindelijk degene die beslist,
nadat het openbaar ministerie op het verzoek om transactie is ingegaan, of de reehter
alsnog bij de zaak moet worden betrokken. Op deze wijze kan het bezwaar dat
hierboven onder b. is aangegeven worden ondervangen. De verdachte is vrij, indien
de voorwaarden een hoog bed rag vormen, het oordeel van de reehter in te roepen.

5. De ruime transactiebevoegdheid versterkt de roep om controle op het openbaar
ministerie. Deze wordt gezocht in het geven van richtlijnen en aanwijzingen door
de Minister van lustitie.
Het ontbreken van het besef dat de transactieregeling ook een procedurele component
bezit, wreekt zich hier. De vraag om controle kan worden omschreven als de vraag
welke voorwaarden in acht moeten worden genomen om eea rechtsgeldige transactie
tot stand te brengen. Dit is de vraag naar de procedure die dient te worden gevolgd.
Doordat deze strafvorderlijk component uit het oog is verloren, is het moeilijk
om de eis van controle concreet in te vullen.

5.10 De Wet vennogenssancties: 1983

5.10.1 Intermezzo

In 1983 wordt art. 74 Sr ingrijpend gewijzigd. Deze verandering is onderdeel van
de Wet vermogenssancties, waar in meerdere opzichten structurele wijzigingen van
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het strafrechtssysteem in zijn opgenornen.?' Er zijn grote overeenkomsten met het
in de vorige paragraaf besproken art. 36 WED. Het leeuwendeel van de veranderingen
hoeft daarom niet te worden besproken, omdat re reeds aan de orde zijn geweest.
Voor de volledigheid voigt hieronder de redactie van rowel het oude als het nieuwe
art. 74 Sr.
Art. 74 Sr (oud):
lid 1: Het recht tot strafvordering wegens overtredingen waarop naar de wettelijke

omschrijving geldboete, hetzij als enige hoofdstraf, hetzij nevens hechtenis
is gesteld, vervalt door vrijwillige voldoening aan de voorwaarde welke de
bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie op voor den aanvang ter
terechtzitting in te dienen verzoek van den verdachte ter voorkoming van de
strafvervolging mocht hebben gesteld.

Art. 74 Sr (nieuw):
lid 1: De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of meer

voorwaarden stell en ter voorkomingvan de strafvervolgingwegens misdrijven,
met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf
is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding. Door voldoening
aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering.

lid 2: De volgende voorwaarden kunnen worden gesteld:
a. beta ling aan de staat van een geldsom, te bepalen op tenminste vijf gulden

en ten hoogste het maximum van de geldboete die voor het feit kan worden
opgelegd;

b. afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor
verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer;

c. uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van
voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;

d. voldoening aan de staat van een geldbedrag gelijk aan of lager dan het
geschatte voordeel - met inbegrip van besparing van kosten -, door de
verdachte verkregen door middel van of uit het strafbare feit;

e. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte
schade.

lid 3: De officier van justitie doet aan de rechtstreeks belanghebbende die daarom
heeft verzocht, onverwijld mededeling van de datum waarop aan die
voorwaarden is voldaan.

De idee dat de Wet economische delicten een 'Schrittmacherfunktion' heeft vervuld
wordt door deze wijziging bevestigd. In de Memorie van antwoord aan de Eerste Kamer
wordt erop gewezen dat de omstandigheden die in 1947 aanleiding waren om in de
WED afwijkende bepalingen op te nemen zich nu ook ten aanzien van het totale
strafrechtelijke systeem voordoen.

'Het economisch strafrecht heeft, ... een geringe ethische lading en de materiele inhoud eIV8n verandert
veelvuldig. Echter, met de gelding van de door het economisch strafrecht gesanctioneerde wetgeving zijn

.. Wet van 31 maar! 1983, Stb. 153.
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grotemaalsChappelijkebelangengemoeid.Diegeldingdienttewordenverzekerd,dooreeneffectievehaodha-
ving ... In deze feitelijke en juridische context heeft de transactionele handhaving van het economisch strafrecht
een belaogrijke plaats kuoneo verwerveo ....
Bij de handhaving van het commune strafrecht is geleidelijk een situatie gegroeid die in menig opzicht
met die van het economisch strafrecht vergelijkbaar is gewordeo' .9$

Opvallend is dat de transactie uitdrukkelijk wordt gepresenteerd als een altematief
voor de rechterlijke procedure. De nadruk ligt daardoor op het formeelrechtelijke
onderdeel van de transactieregeling, terwijl in 1947 de verruiming van de transactie-
bevoegdheid grotendeels gebaseerd was op de materiele component. Inde tussenliggende
jaren heeft zich hieromtrent een evolutie voltrokken. Groenhuijsen en van Kalmthout -
wijzen er op dat tijdens het proces van de totstandkomingvande Wet vermogenssanc-
ties (van 1966 tot 1983) de transactie aanvankelijk werd gezien als een mogelijkbeid
om de toepassing van de korte vrijheidsstraf tegen te gaan, omdat de voorwaarde in
het algemeen een financiele sanctie inhield, terwijl in een later stadium de nadruk
valt op de bestrijding van de capaciteitsproblematiek in het strafrechtelijk systeem
door de transactie als altematief voor de rechterlijke procedure te beschouwen."
Deze verandering heeft inderdaad plaatsgevonden en orodat ze niet van belang is ontbloot
zal ik het hieronder weergeveo.

5.10.2 De Commissie vermogensstraffen

Na de tweede wereldoorlog is een omslag waarneembaar in de waarderiog voor de
transactie. Deze wordt in toenemende mate als positief en nuttig ervaren (zie 5.9).
Dit proces zet zich door en vindt een hoogtepunt in de rapporten van de Commissie
vermogensstraffen. In het interirnrapportwordtvoorgesteldeen algemene transactiebe-
voegdheid in te voeren.
Art. 74 lid 1 ontwerp:

het recht tot strafvordering vervalt door vrijwillige voldoening aan de voorwaarde
welke de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie, voor de aanvang der
terechtzitting, ter voorkoming van de strafvervolging mocht hebben gesteld.

Dit betekent dat voor alle delicten, dus ook voor zware misdrijven een transactie kan
worden aangeboden.
Achtergrond van dit voorstel is het voomemen van decommissie de korte vrijheidsstraf
zo ver mogelij k terug te dringen en door andere sancties te vervangen. Ineen uitgebreid
betoog wordt beargumenteerd dat de vrijheidsstraf zoveel nadelen bezit, dat bet beter
is deze zo weinig mogelijk toe te passen. Bezwaren zijn onder andere de gerioge
mogelijkheden om het gedrag van de delinquent te beinvloeden," er wordt geen
bijdrage geleverd aan het strafdoel conflictoplossing'" en de sociale randeffecten

., Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012, or. 31a, p. 7.

... Zie M.S. Groenhuijsen eo A.M. van Kalmthout, De wet vermogenssancties en de kwaliteit van de
rechtsbedeling, DD 1983, p. 11.

97 lnterimrapport Commissie vermogensstraffen, 's Gravenhage 1969, p. 11 .
• 8 Interimrapport Commissie vermogensstraffen, o.c., p. 16.
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(bv. de stigmatisering) zijn nadeliger dan bij andere sancties." Met andere woorden:
de korte vrijheidsstraf beantwoordt niet aan de doelstelling die door toepassing van
het strafrecht wordt nagestreefd.
De verrnogenssanctie is naar het oordeel van de commissie een uitstekend altematief.
Deze sanctie bezit veel minder sociaal declasserende effecten dan de vrijbeidsstraf,
bet is beter gescbikt om het strafdoel conflictoplossing te realiseren, bezit een groter
speciaal-preventief effect dan andere sancties en nadelen voor de generale preventie
zijn niet gebleken.l'" De transactie past uitstekend in dit concept. De voorwaarde
die door het openbaar ministerie kan worden gesteld is verrnogensrechtelijk van aard,
zodat de doeleinden van de strafrecbtspleging, zoals die door de commissie zijn geformu-
leerd, kunnen worden gerealiseerd zonder dat bet stigmatiserende effect van de
(openbaarheid van de) terechtzitting spelbreker is.
Ret materiele deel van de transactieregeling kan zich derhalve in een grote sympathie
verheugen. In de loop der tijd verandert dit perspectief ecbter. Tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsontwerp verrnogenssancties blijkt dat er nog steeds behoefte
bestaat aan het uitbreiden van de mogelijkbeden om een transactie aan te gaan, maar
de argumentatie hiervoor verschuift naar het oplossen van de capaciteitsproblematiek.

5.10.3 Het parlementaire debar

De behandeling van het wetsontwerp verrnogenssancties spreidt zich uit van 1977
tot 1983. In de Memorie van toelichting worden de eerste bouwstenen gelegd voor
een andere argumentatie. Hoewel de capaciteitsproblematiek in de rapporten van de
comrnissie Van Binsbergen niet ter sprake is gekomen, vraagt de minister zich bet
volgende af:

'De vraag kan gesteld worden, en is ook wei gesteld, of de herziening van de wetgeving inzakede vennogens-
sancties kan bijdragen tot het wegwerken van de achterstand bij de tenuitvoerleggingvan vonnissen, waarbij
de veroordeelde zich niet in preventieve hechtenis bevindt (z.g. lopende vonnissen). Deze vraag ligt wei
enigszins voor de hand. Leiden de wetswijzigingen immers tot een waameembare teruggang in opgelegde
vrijheidsstraffen, dan neemt de behoefte aan gevangeniscapaciteit, noodzakelijkom die straffen ten uitvoer
te leggen, af.
Ik wijs erop dat deze factor geen rol heeft gespeeld toen de herziening van de vennogenssancties in overweging
is genomen' .101

Vervolgens wijst de minister de toepassing van de transactie als vervanger van de
vrijheidsstraf af. De transactie dient aileen te worden toegepast in gevallen waarin
anders een verrnogensstraf zou worden opgelegd.l'" De transactie kan aileen een
indirecte bijdrage leveren aan de oplossing van de capaciteitsproblematiek. Slechts
als er een verschuiving optreedt in het rechterIijk straftoemetingsbeleid van

.. Interimrnpport Commissie vermogensstraffen, o.c., p. 23.
100 Interimrapport Commissie vennogensstraffen, o.c., p. 22-26.
101 Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1977-1978,15012 nr. 3, p. 21.
102 Dit is in overeenstemming met de ontwikkelde theorieen omtrent de transactie door's Jacob, zie zijn

dissertatie Geschiedenis, theorie en practijk van artikel74 wetboek van strafrecht, 's Gravenhage 1936,
p.99.
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vrijheidsstraffen naar vermogenssancties, ontstaat er ruimte voor een uitgebreidere
toepassing van de transactie. 103 Niettemin is de gedacbte dat de transactie een bijdrage
kan leveren aan de oplossing voor de capaciteitsproblemen, geboren.

Uit het Voorlopig verslag van de Comrnissie voor justitieuit 1978 blijktdat het streven
om de korte vrijheidsstraf terug te dringen op kamerbrede steun kan rekenen'?' De
PvdA beveelt de minister aan om richtlijnen te geven inzake het ruimhartig gebruik
maken van de verruimde mogelijkheid van transactie, om op die wijze de korte
vrijbeidsstraf terug te dringen. lOS De andere politieke partijen zetten iets meer
vraagtekens bij de voorstellen maar stemmen over het algemeen met de verruiming
van de mogelijkheden tot transactie in. Wellicht draagt het feit dat de transactie niet
voor aile misdrijven mogeJijk wordt gemaakt, maar alleen voor misdrijven waarop
een gevangenisstraf van maximaal zes jaar is gesteld, aan deze instemming bij. Maar
tijdens de vergadering van de commissie wordt het tijdsbeparende aspect alleen door
de SGP en de VVD in de discussie betrokken.

'De verruiming van de transaetiebevoegdheidvan het openbaarministerie kwarn de leden vande SGP-fraetie
uit een oogpunt van effeetiviteit wei begrijpelijk voor. Tijdsbesparing is belangrijk' .106

De VVD is kritischer. Deze partij benadrukt dat overwegingen in de trant van het
wegwerken van de achterstand bij de tenuitvoeriegging van vonnissen niet acceptabel
zijn bij het denken over altematieve sancties.

'Het al dan niet in voldoende mate aanwezig zijn van middelen ten dienste van de strafuitvoering moet
... een volstrekt ondergeschikte rol spelen' .107

De minister komt op dit punt terug in zijn Memorie van antwoord. Hij benadrukt
dat het prirnaire doel van het wetsontwerp is om, indien mogelijk, een strafbaar feit
met een vermogensstraf af te doenlO8 met als enige pretentie de korte vrijheidsstraf
in sterke mate terug te dringen.l'" Dit wordt aangevuld met de opmerking dat het
wetsontwerp vooral beoogt meer mogelijkheden te scheppen tot het opleggen van
vermogensstraffen voorde misdrijven van minder ernstige aard. Vervolgens benadrukt
de minister

103 Zie Memorie van toeliehting, bijlagen handelingenTweede Kamer 1977-1978,15012 nr. 3, p. 21.
104 Aileen de SGP en de CPN plaatsen een aantal kanttekeningen. Zie het Voorlopig verslag Commissie

voor justitie, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1978-1979, 15012 nr. 4 p. I tim 6.
10~ Deze politieke partij houdtzieh op dat momenl nog niet bezig mel de (juridische) vraag Of de transactie,

een vermogenssanctie.geschikt is om als vervanger van een vrijheidsstraf'te dienen. Oil zal later anders
worden.

106 Voorlopig verslag Commissie van justitie, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1978-1979,15012
or. 4, p. 12.

101 Voorlopig verslag Commissie van justitie, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1978-1979,15012
nr. 4, p. 3.

101 Memorie van antwoord, bijlagen handelingenTweede Kamer 1981-1982,15012 or. 5, p. 5.
109 Memorie van antwoord, bijlagen handelingenTweede Kamer 1981-1982, 15012 or. 5, p. 6.
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'dathet wegwerken van een eventuele achterstand bij de tenuitvoerleggingvan vonnissen(waarbij vrijheids-
straf is opgelegd) niet als overweging mag meespreken bij de onderbavige voorstellen. Oat is dan ook
niet gebeurd. Het waren andere, principiele en niet-opportunistische, redenen die deze voorstellen hebben
ingegeven. Hetzelfde geldt voor de studies over alternatieve sancties,llo

Deze passage lijkt duidelijk. De minister verwerpt dat de bestrijding van de
capaciteitsproblematiek op enigerlei wijze grondslag kan zijn van het wetsontwerp.
Maar in de volgende zin wordt deze opvatting reeds gerelativeerd. De rechter mag
de capaciteit van het strafrechtelijk sanctiesysteem weI in overweging nemen bij het
opleggen van een bepaalde straf.

'Anderzijds meen ik dat de vraag welke kosten of specifieke problemen met de tenuitvoerlegging van een
bepaalde stra fsoort zijn gernoeid, door de rechter zeker in zijn oordeel mede mag en ook behoort te worden
betrokken. Een veelvuldiger gebruik van de vermogenssanctiein gevallen waarin zo'n sanctie, aile overige
omstandighedenin aanmerking genomen, verantwoord is te achten, zal aldus een op zich zelfjuiste bijdrage
kunnen vonnen lot oplossing van de capaciteitsproblemen van het gevangeniswezen' .III

Van een algernene, terloops gestelde vraag, is de capaciteit van het gevangeniswezen
als probleem uitgegroeid tot een serieuze factor die de rechter mee mag nemen bij
het opleggen van een straf. Deze suggestie, gedaan door de Minister van Justitie, beeft
m.i. tot gevolg dat de grens tussen een principiele en een opportunistische grondslag
van het wetsontwerp poreus is geworden. Het opportunistische aspect mag, indien
het gaat om individuele gevallen, invloed uitoefenen op het principiele uitgangspunt
dat de korte vrijheidsstraf moet worden teruggedrongen.

De ontwikkeling zet zich voort tijdens een mondeling overleg tussen de minister en
de vaste Comrnissie voor justitie. De minister maakt in deze vergadering duidelijk
dat de uitbreiding van de transactiebevoegdheid van het openbaar ministerie voor
misdrijven een extra lading voor hem heeft gelcregen. Hij wijst erop dat een
terechtzitting voor de bestrijding van de kleine criminaliteit relatief zwaar is in
vergelijking tot de feiten. Een transactie is een beter altematief. Voorts is de minister
van mening dat:

'de transactiebevoegdheidvoor misdrijven ertoe kan bijdragen de produktiviteit van de rechterlijke macht
als geheel te bevorderen. De zaken, die nu op de zitting komen (- de bewindsmandacht daar bv. aan artikel
26 Wegenverkeerswet -, P.O.) kunnendan op een andere manierworden afgedaan ... Oit staat tevens
in nauw verband met aile vraagstukken rondom overbelasting van de rechterlijke macht leder middel
dat daaraan wat kan doen, moet worden aangegrepen' .112

De capaciteitsproblematiek is nu geworden tot een aparte rechtvaardiging voor een
deel van het wetsontwerp, de uitbreiding van de transactie. Algemene grondslag is
het nog niet. Een reden voor de toegenomen aandacht voor de positieve effecten van
het wetsontwerp voor de capaciteitsproblemen kan liggen in de maatschappelijke

110 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1981-1982, 15012 nr. 5, p. 8.
III Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1981-1982,15012 nr. 5, p. 8.
112 Eindverslag Commissie van justitie, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1981-1982, 15012 nr. 8,

p. I.
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veranderingen die hebben plaatsgevonden gedurende het tijdsverloop tussen de eerste
behandeling in de Commissie voor justitie in 1978 en het eindoverleg, dat in 1982
plaatsvond. In die peri ode is de aandacht gevestigd op de kleine criminaliteit, dat als
een steeds groter maatschappelijk probleem wordt ervaren.!" Steeds duidelijker
wordt dat de achterstand die in het justitiele apparaat ontstaat bij het afdoen van straf-
zaken, het strafrechtelijk systeem als geheel verstopt.!" De generaal preventieve
werking van het strafrecht neemt daardoor af. De politieke aandacht richt zich op
de efficientie van het afdoen van strafzaken. Tegelijkertijd zorgen de bezuinigingen
op de overheidsfinancien ervoor dat niet valt te denken aan een (personele) uitbreiding
van het justitiele apparaat. Het is in dit licht niet onbegrijpelijk dat verruiming van
de transactieregeling als een goed middel wordt gezien om de capaciteitsproblemen
te verlichten. De mogelijkbeden tot het afdoen van meer strafzaken worden groter,
zonder dat een toename van de financiele lasten plaatsvindt. De bezwaren tegen een
verruimde regeling worden dan ook summier door de minister behandeld. 115

De verschuiving in doelstelling wordt in de Tweede Kamer door een enkel parlementslid
opgemerkt. Mw. Wessel-Tuinstra zegt (hierover) het volgende:

'Het komt mij echter voor dat de motivering in de loop van de voorbereidingvan dit wetsontwerp enigszins
is verschoven. Was het aanvankelijk vooral een voordeel voor de verdachte, die immers een als pijnlijk
terechtstaan in het openbaar wordt bcspaard!", gaandeweg wordt het voordeel voor de rechterlijke macht
naar voren gehaald, narnelijk tijdsbesparing.
De minister gaat zelfs zover, dat hij in het mondeling overleg van IO maart stelt, dat ter verlichting van
de overbelasting van de rechterlijke macht ieder middel moet worden aangegrepen. Dit nu gaat mijn fractie
beslist te ver. Net zo min als ... mag bestrijding van overbelasting van de rechter het uitgangspunt zijn
van de transactiebevocgdheid van het openbaar ministerie' . 117

De VVD maakt in dit debat een ommezwaai. Was deze partij in 1978 nog van mening
dat de achterstand bij de tenuitvoerlegging van vonnissen (een onderdeel van de
capaciteitsproblematiek) geen motivering mocht zijn van dit wetsvoorstel!", in 1982
roemt haar vertegenwoordiger in de Tweede Kamer de voordelen van de uitbreiding
van de rnogelijkheden tot transactie voor de capaciteitsproblematiek.

'J3 In 1983 wordt de Commissie kleine criminaliteit ingesteld onder voorzitterschap van H. Roethof. De
cornmissie brengt op 18-12-1984 een interimrapport uit, waarin uitvoerige beschouwingenzijn gewijd
aan de omvang en de ernst van dit probleem. In 1986 wordt het eindrapport uitgebracht.

'" Ziehieromtrent A. Mulder- Overvragingvan rechtsbeschenning?in: Strafrechtsplegingonderspanning,
Arnhem 1981, p. 53-72.

'" Eindverslag Cornrnissie voor justitie, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1981-1982,15012 nr. 8,
p.6.

116 Dit argument is door de minister nooit als reden voor de wijziging van de transactieregelinggenoemd.
De achtergrond ligt in de wens tot het terugdringen van de Korte vrijheidsstraf. Het bevoordelen van
de verdachte werd slechts als een gunstig neveneffectbeschouwd. Zie Memorie van toelichting, bijlagen
handelingenTweede Kamer 1977-1978,15012 nr.3, p, 20 en 21.

111 Handelingen Tweede Kamer 1981-1982, p. 3349.
"' Letterlijk wordt genoteerd:

'Het al dan niet in voldoende mate aanwezig zijn van middelen ten dienste van de strafuitvoering moest
in de ogen van deze leden een volstrekt ondergeschikte rol spelen.'
Voorlopig verslag Commissie voor justitie, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1978-1979,15012
nr. 3, p. 3.
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'Mijn tweede opmerking betreft de overbelasting van de het OM en de rechterlijke macht. Vermindering
daarvan is ... natuurlijk niet primair het doel van de Wei Vennogenssancties. Het is een additioneel, bijkomend
gunstig effect ... Het is evenwel goed, voor ogen te houden dat het openbaar ministerie door de uitbreiding
van de transactiebevoegdheid tijd wint, wat de rechtsbedeling ten goede komt' I 19

Het kamerlid denkt vooral aan het transigeren van de tijdrovende art. 26 wvw-
zaken.P'
Tijdens het verdere verloop van het debat blijft de minister op bet standpuot staan
dat hij tijdens de vergadering van de Commissie voor justitie reeds innam. De
tijdsbesparing is geen dragend argument van het wetsvoorstel, maar wei zo belangrijk
dat bet in de loop der jaren aan gewicht beeft gewonnen.!"
In de Eerste Kamer wordt het transactiestelsel op diepgaande wijze besproken. AI
wordt de capaciteitsproblematiek niet op directe wijze aan de orde gesteld, de vragen
die de Minister van Justitie'P worden gesteld zijn zodaoig dat deze aileen met
fundamentele beschouwingen zijn voorstellen kan onderbouwen. Hij geeft deze
beschouwingen in een Memorie van antwoord. De minister vangt zijn betoog aan met
een passage omtrent het doel van bet wetsonwerp.

'Het doel van het wetsontwerp is inderdaad, indien mogelijk een strafbaar feit mel een vermogensstraf
af te doen ', 123

Deze passage is rechtstreeks overgenomen uit de Memorie van antwoord aan de Tweede
Kamer. In die Memorie van antwoord vormde zij echter een onderdeel van bet betoog
van de minister, omtrent het terugdringen van de korte vrijheidsstraf.P'
Er is m. i. een verschil tussen het centraal stellen van het terugdringen van de korte
vrijheidsstraf en het afdoen van een strafbaar feit met een vermogensstraf.P' Om
het eerste doel te realiseren neemt de transactie de positie in van een daartoe effectief
middel. Het verkrijgt aldus een afhankelijke positie. Als het doel wijzigt of verandert,
is het middel niet meer relevant. In de tweede opvatting is de vermogenssanctie zelf
tot doel verheven. Daardoor wordt de status van de transactie verhoogd tot een
zelfstandige afdoeningswijze. Immers, de transactie is qua effect op de verdachte niet
ver verwijderd van de geldboete en verkrijgt aldus een centrale positie in het wets-
voorstel. De Minister van Justitie besteedt dan ook zeer veel aandacht aan dit juridische
instrument. Er wordt nu een totaal andere motivering gegeven voor de uitbreiding
van het transactiestelsel.

119 Handelingen Tweede Kamer 1981-1982, p. 3353.
120 HandelingenTweede Kamer 1981-1982,p. 3381.
12I Handelingen Tweede Kamer 1981-1982, p. 3381.
122 Inmiddels heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Minister de Ruiter (COA) is vervangen

door Korthals-Altes (VVO).
m Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 nc. 31a, p. 2.
12' Mernorie van antwoord, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1981-1982, 15012 nc. 5, p. 1 lim 6.
12.1 Dat de minister dit ook zelf beseft blijlct uit de volgende passage:

'De zo omschreven doelstelling wijkt niet wezenlijk af (maar wijlct dus loch af, P.O.), van die welke
de Commissie Vermogensstraffen voor ogen stond.'
Mernorie van antwoord, bijlagen handelingen Berste Kamer 1982-1983, 15012 nr. 31a, p. 2.
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'De uitbreiding van de transactiebevoegdheidvan het openbaar ministerie wordt opgelegd door de eisen
die de mode me samenleving aan de rechtsstaat stelt, De sinds het eind der negentiende eeuw toegenomen
bevolkingsdichtheid, (e02.) ... dat alles heeft ertoe geleid dat de handhaving van het strafrecht kwalitatief
noch kwantitatief vah te vergelijken met de situatie die een halve eeuw geleden nog bestond,.I26

De minister geeft in deze passage aan welke veranderingen inde maatschappij hebben
geleid tot de sterke toename van het aantal stratbare feiten. Zodoende is een
handhavingsprobleem ontstaan. Hij tilt daar bijzonder zwaar aan.

'De eerste eis die aan de rechtsstaat moet worden gesteld is dat hij, de voortdurende overbelasting van
hetjustitiele apparaatten spijt, bij machteblijfthetrecht totgeldingte brengen. Regelsdie nietof onvoldoende
kunnen worden gehandhaafd verliezen hun gelding en daarrnee hun essentiele kwaliteit als rechtsregels.
lndien dat proces doorzet gaat ook de pertinentie van de uitsprsken van de democratische wetgever teloor;
de (straf)wet wordt een onzeker bezit en de in de democratische rechtsstaat georganiseerde samenleving
verliest het vennogen de horizontale betrekkingen tussen de burgers onderling en de verticale betrekkingen

tussen de staat en de burgers aan de nonnen van de rechtsorde te onderwerpen' .127

De transactie wordt in een ander kader geplaatst dan voordien is gebeurd. Uitbreiding
is nodig, niet om de korte vrijheidsstrafterug te dringen, maar om de rechtsstaat van
de ondergang te redden. Het grote aantal (onbestrafte) stratbare feiten is een gevaar
voor de samenleving. De transactie biedt goede mogelijkheden om dat gevaar in te
dammen. Hier is zonder meer sprake van een opwaardering. Een juridische constructie
die van groot belang is voor de rechtsstaat heeft een belangrijker functie dan wanneer
het als middel voor het terugdringen van de korte vrijheidsstraf wordt gebruikt.
De minister werkt zijn betoog uit door twee specifieke strafrechtelijke terreinen aan
te stippen waarin het kwantitatieve aspect een belangrijke rol speelt, te weten het
verkeersstrafrecht en het economisch strafrecht.

"Het kwantiteitsprobleem heeft zich eerst in het verkeersstrafrecht voorgedaan. Het gaat hier om een
gedetailleerd en ingewikkeld stelsel regels met een vooral functionele strekking ... Jaarlijks worden vele
honderdduizendenverkeersovertredingengeconstateerd;zij moeten, willendeinhetverkeersreehtneergeleg-
de normen hun gelding behouden, worden behandeld en afgedaan. lndien men hier uit overwegingen van
reehtsstatelijkbeid stelt dat op iedere overtreding een volledig strafproces moet volgen, dan loopt men niet
sleehts het gevaar een wezenlijke waarborg voor de rechtsstaat - namelijk de toegang tot de onafhankelijke
rechter - feitelijk te ontkrachten, maar men brengt ook de gelding van het recht in geding. lrnmers in die
benadering kan de handhaving van het recht slechts plaatsvinden voor zover de beperkte capaciteit van

de rechterlijke macht strekr..' .128

In het economisch strafrecht signaleert de minister een identieke situatie.

'Een volledige strafprocessuele afdoening van aile geconstateerde overtredingen zou de mogelijkbeden

van de economische strafrechter hebben overspannen . .' .129,

om vervolgens te constateren dat in het commune strafrecht een soortgelijke situatie
is ontstaan, die op dezelfde wijze als in het economisch strafrecht kan worden beheerst.

'26 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 or. 31a, p. 6.
127 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 or. 3Ja, p. 6.
121 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 nr. 3Ja, p. 6.
129 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983,15012 nr. 31a, p. 7.
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'Bij de handhaving van het commune strafrecht is geleidelijk een situatie gegroeid die in menig opzicht
met die van het economischstrafrecht vergelijkbaar is geworden. Met hettoenemenvan de maatschappelijke
mobiliteit ... zijn de drempels tot het plegen van wat wei de 'kleine criminaliteit' wordt genoemd allengs
wat lager geworden ...
Geplaatst voor de noodzaakhier de gelding van de wet te handhaven, blijkt zich voor het openbaarrninisterie
het dilemma voor Ie doen dat het aanspannen van een strafvervolging tegen de van 'kleine' misdrijven
verdachte personen een procedureel te zware stap is en ook de verdachte disproportioneel zou tretTen ...
De voorgestelde gradueleuitbreiding van de transactiebevoegdheidvanhet openbaarministerie tot de lichtere
misdrijven is een mid del om dit dilemma wat minder klernmend te maken. Het gaat hier niet om een Iichtvaar-
dige uitbreiding van de bestaande bevoegdheden van de staande magistratuur, maar om een ingreep die
ter verzekering van de gelding van de door de democratische rechtsstaat gestelde normen noodzakelijk
is geworden'. 130

Het zal duidelijk zijn dat de discussie op een punt is beland dat ver is verwijderd van
de aanvangssituatie. In de relatief korte periode van zeven jaar is een omslag tot stand
gekomen. De transactie is uitgegroeid tot een (belangrijk) wapen in de strijd tegen
de (kleine) criminaliteit. Het vult het gat tussen de te zwaar geachte reehtszitting en
het te lichte sepot op. Het terugdringen van de korte vrijheidsstraf is naar de achtergrond
verschoven. De transactie is een volwaardig systeem van (strafreehtelijke) afdoening
geworden dat een zelfstandige plaats in het strafreehtelijk systeem toekomt. Het gaat
niet om de sanctie die kan worden opgelegd, de reehter kan immers een gelijke sanctie
in de vorm van een geldboete opleggen, maar om de eenvoudige procedure die kan
worden gevolgd. De tijdwinst die in vergelijking met de reehterlijke procedure wordt
geboekt, is aanzienlijk, terwijl hetzelfde resultaat wordt bereikt, te weten het afdoen
van strafbare feiten door middel van een strafreehtelijke reactie, zonder dat te grote
afbreuk wordt gedaan aan de reehtsbescherming van de verdachte.

5.10.4 Aanvullingen

Vol gens art. 74 Sr is transactie aileen toegestaan voor feiten waar maximaal zes jaar
gevangenisstraf op is gesteld. Deze grens is overgenomen uit de Wet eeonomische
delicten.

'In de eerste plaats bevat het wetsontwerp een grens voor de mogelijkheden tot transactie. Deze is een
bedreigdegevangenisstra f,naar de wettelijke omschrijving, vanzes jaar. Dit sluit aan bij de Wet Economische
Oelicten, waar de hoogst bedreigde gevangenisstraf eveneens zes jaar is. Het lijkt mij een minder juiste
figuur wanneer transactie mogelijk zou zijn wegens zeer ernstige misdrijven, als moord en verkrachting.
Met een grote mate van waarschijnlijlcheid kan men aannemen dat in dergelijke gevallen toch zelden of
nooit getransigeerd zal worden, zodat de aangebrachte beperking voor de praktijk weinig verschil maakt. 131

Dit laatste argument versterkt het betoog van de minister niet, omdat bet ook kan
worden omgedraaid. Als de beperking geen invloed heeft op de werkelijke gang van
zaken, dan is er juist geen aanleiding om haar in de wet op te nemen. Het is tevens
een aanwijzing dat het criterium niet gescbikt is om een adequate onderscheiding te

"" Mernorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 nr. 318, p. 7.
III Memorie van toelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer 1977-1978,15012, nr. 3 p. 36.
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maken tussen transigabele en niet-transigabele zaken. Dit wordt opgemerkt door de
leden van D'66.

,De venuiming van de transactiebevoegdheidvan het openbaar ministerie kan naar de mening van de leden
van de fractie van D'66 worden toegejuicht. Niet duidelijk is waarom de transactiebevoegdheid niet voor
aile stralbare feiten zou kunnen gelden. Ook het rechterlijk pardon geldt voor de gehele linie. Bovendien
bestaat er voor het openbaar ministerie een volledige sepotbevoegdheid ... Als bij zeer emstige feiten wordt
aangenomen dat daar de transactiemogelijkheid niet zal worden toegepast, is er evenveel voor te zeggen

deze zaak niet te regelen, dan hier een uitzondering op de algehele transactiebevoegdheidtoe te passen' .132

Erg veel belang hecht de minister Diet aan de opmerkingen van het kamerlid van D'66,
want inde Memorie van antwoord wordt er geen aandacht aan besteed. 10 de Tweede
Kamer wordt de termijo van maximaal res jaar gevangenisstraf als positief ervaren.
Regelmatig wordt onderstreept dat de transactiebevoegdheid niet ongelimiteerd mag
zijn en dat daarom de opgenomen beperking op zijn plaats is.133 Zo Merkt de GPV-
fractievoorzitter Schutte op:

'De verruiming van de mogelijkheid tot transactie heeft mijn instemming nu deze, wat de misdrijven betreft,
niet geldt als een gevangenisstrafvan zes jaar of meer is geeist ... De grens van zes jaar sluit niet aileen
aan bij de vermoedelijkepraktijk, maa racht ik ook principieeljuist. Zware misdrijven dienenniet ondershands
te worden afgedaan' . 134

De vergelijking met de Wet economische delicten is merkwaardig. 10 art. 35 WED
is imrners een transactiebevoegdheid voor aile stratbare feiten opgenomen. Het
strafmaximum van res jaar gevangenisstraf is niet op art. 35 WED afgestemd of met
het oog daarop vastgesteld. Een beroep op de WED is daarom onzuiver. Een onbeperkte
transactiebevoegdheid kan wei op grond daarvan worden verdedigd, een beperkte
niet.!"
De wetgever wenst de transactieregeling te beperken tot het afdoen van de 'eenvoudige'
vormen van criminaliteit. De grens van maximaal res jaar gevangenisstrafleidt echter
niet tot dit resultaat. In dit criterium wordt de abstracte ernst van het feit uitgedrukt.
Hiermee wordt echter miskend dat ernstige stratbare feiten (ernstig in abstracte zin)
in een lichte vorm kunnen worden begaan en lichte stratbare feiten in een zware
vorm.!"
Het ligt meer voor de hand om aan te knopen bij de concrete ernst van het gepleegde
feit. In de vorige paragraaf is tot uitdrukking gekomen dat de transactie met name
is bestemd voor die delicten die met een financiele sanctie kunnen worden afgedaan.
Daarbij heb ik geopteerd voor de idee dat het aanbreogeo van een grens niet mogelijk
is. Groenhuijseo en Van Kalmthout denkeo daar anders over:

132 Voorlopig verslag Cornmissie van justitie, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1978-1979, 15012
Dr. 4, p. 17.

133 Handelingen Tweede Kamer 1981-1982, p. 3348-3394, rnn. p. 3352 en 3365.
I" HandelingenTweede Kamer 1981-1982,p. 3352.
III Zie M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout - De wet vermogenssancties en de kwaliteit van de

rechtsbedeling , DD 1983, p. 17.
136 M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalrnthout, o.c., p. 19.
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'Wij aehten het onnodig en ongewenst, dat het de officier van justitie in het commune strafrecht vrijstaat
transactiebedragen tot 1100.000,- aan natuurlijke en 11.000.000,- aan rechtapersonen voor te stellen eq.
op te leggen. Naar ooze mening zou een wettelijke grens voor transactiebedragen rnoeten worden gesteld
bij de maximale boete van de tweede, eventueel de derde categorie: bij 15000,- resp. 110.000,-. Deze
maxima zouden betrekking hebben op de in een concreet geval door het OM voor te stellen bedragen,
niet op de in de delictaomschrijving tegen het feit bedreigde straf' .137

De motivering van deze beperking is belangrijk. Volgens Groenhuijsen en van Kalmthout

'kan een beperking in bovengenoemdezin ... bovendien een bijdrage leveren aan de vanuit rechtastatelijk
oogpunt behartenswaardige profilering van het onderscheid tussen staande en zittende magistratuur. Oat
onderscheid dreigt steeds meer te vervagen, gezien de tendens om steeds meer en verstrekkende sanctiemo-
gelijIcheden, welke recentelijk nog werdengeacht te behorentot het 'natuurlijke takenpakketvan de rechter',
ook ter beschikking te stellen van het OM. Met een groot woord is hier de 'kwaliteit van de rechtabedeling
in het geding' .138

Het pleidooi voor een maximumbedrag als concreet te stellen voorwaarde is gebaseerd
op de gedachte dat, indien de officier vanjustitiehogere bedragen in het transactieaan-
bod zou kunnen opnemen, er niet meer sprake is van een 'bagateldelict.De kwaliteit
van de reehtsbedeling komt in het nauw als ook emstige strafbare feiten door het
openbaar rninisterie in plaats van de reehter wor~a(gedaarl.-
Op ziclrkan met deze laatste redenering worden ingestemd. Niettemin wordt ook door
dit criterium niet gegarandeerd dat de juiste instantie de voor hem bestemde zaken
afdoet. Door de mengeling van straffen en maatregelen die als voorwaarde kunnen
worden gesteld, is het mogelijk dat toch veel hogere bedragen dan de genoemde bij
de transactie zijn betrokken.lndien er van uitwordt gegaan dat de auteurs de genoemde
bedragen als een totaal beschouwen (straffen en maatregelen worden bij elkaar opgeteld),
dan wordt de betekenis van de in art. 74 lid 2 Sr opgenomen voorwaarden gemarginali-
seerd. Zo kan met 'lichte' feiten die in het algemeen met een lage boete worden bestraft,
grote wins ten worden behaald of veel schade worden aangericht.
Het verdient m.i. daarom aanbeveling geen criterium in de wet op te Demeo om de
transactiebevoegdheid te beperken. Betekent dit dat de kwaliteit van de reehtsbedeling
in het gedrang komt? Dat zou inderdaad het geval zijn indien de positie van het openbaar
rninisterie niet zou zijn veranderd.
Indien geen beperking in de wet wordt opgenomen heeft dat niet tot gevolg dat de
officier van justitie ongelirniteerd kan transigeren. De discretionaire bevoegdheid van
de officier vanjustitie wordt op andere wijze aan grenzen gebonden. De ontwikkeling
van het openbaar rninisterie tot bestuursorgaan heeft met zich meegebracht dat de
toepassing van art. 74 Sr in richtlijnen aan normen is gebonden. Afwijking van deze
normen is aileen mogelijk indien de algemene beginselen van behoorlijk bestuur c.q.
goede procesorde niet worden geschonden. Aldus kan een min of meer 'correete'
toepassing van deze discretionaire bevoegdheid worden gerealiseerd.
De transactie is aileen bestemd voor het afdoen van die feiten die met een vermogens-
sanctie dienen te worden bestraft. Het onjuist gebruik van art. 167 Sv kan door de

137 M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalrnthout, o.c., p. 19 en 20.
III M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, o.c., p. 19 en 20.
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verdachte op de zitting aan de orde worden gesteld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
om op grond van art. 5 RO de officier bet bevel te geven zijn discretionaire bevoegdheid
op een andere, meer op de afdoeoing ter tereehtzitting gerichte, wijze toe te passen.
Het feit dat aileen de reehter vrijheidsbenemende saocties kan opleggen zal voorts
een belangrijke stimulans zijn ernstige stratbare feiten (emstig in concrete zin) aan
hem voor te leggen.
Het voordeel van het scbrappen van de wettelijke beperking is dat iedere strafzaak
op de meest daarbij passende wijze kan worden afgedaan. Erkend wordt, ook indien
hoge voorwaarden aan de verdachte worden gesteld, dat het algemeen belang ermee
kan zijn gediend dat het stratbare feit door middel van een transactie wordt afgedaan.
De positionering van het openbaar ministerie als bestuursorgaan heeft tot gevolg dat
de transactiebevoegdheid in een zodaoig bed van nonnen wordt ingepast, dat kan worden
voorkomen dat het op een wijze wordt gehanteerd die de kwaliteit van de rechtsbedeling
aantast.

Het bovenstaande wordt bevestigd indien de tweede wijziging van art. 74 Sr in
ogenschouw wordt genomen. De verdachte hoeft zelf geen verzoek meer in te dienen
om te transigeren. In de praktijk bleek deze constructie vrijwel geen realiteitswaarde
te bezitten. Remmelink vermeldt dat de fictie werd gehanteerd dat, indien de officier
van justitie een transactieaanbod doet dat door de verdachte wordt geaccepteerd, uit
de aanvaarding kan worden afgeleid dat hij een verzoek had willen doen.!" In 1983
wordt deze fictie afgeschaft en bepaald dat het a.M. zelfstandig een transactieaanbod
kan uitbrengen. Die wijziging heeft weioig praktische consequenties, maar theoretisch
is ze niet zonder betekenis.
Belangrijk is dat de toegenomen betekenis van het openbaar ministerie in het
strafreehtelijk systeem wordt erkend. De transactie wordt als methode van afdoening
volledig in de handen van dit strafrechtsorgaan gelegd. Dit maakt het mogelijk een
(gecoordineerd) beleid ten aanzien van de toepassing van het opportuoiteitsbeginsel
tot stand te brengen. Nu de verdachte niet meer degene is die in eerste instantie beslist
of transactie al dan niet aan de orde is heeft het openbaar ministerie 'zijn handen vrij'.
Een bestuurlijke toepassing van art. 74 wordt hierdoor mogelijk.
In combinatie met de verandering in opvatting over de transactie, het procedurele
element van deze regeling is sterk naar voren gekomen, is het logisch dat veel aandacht
wordt besteed aan de wijze waarop het O.M. wordt gee~leerd en hoe de
transactieprocedure er uit dient te zien. De minister zoekt de oplossing, evenals bij
de regulering van art. 36 WED, in het geven van richtlijnen.I" Daarnaast wordt
art. 12 Sv van toepassing verklaard, zodat de belanghcl;bende (\2v. het slachtoffer),~ .
beklag wegens niet-vervolging bij het gereehtshofkan indienen in geval van transactie
;;;gens een misdrijf. Ook de interne hierarchische verhouding binnen het openbaar
ministerie, in combinatie met de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van

1:19 Noyon-Langemeijer-Remmelink, losbladige editie van het Wetboek van Strafrecht, aant. 4 op art. 74
Sr., suppl. 59.
Zie ook: Conc1usie A-G 's Jacob bij HR 1-3-1966, NJ 1966,375.

"" Memorie van toelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer 1977-1978,15012, nr. 3 p. 36.
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Justitie, zijn garanties voor een correet gebruik van art. 74 Sr.141Tijdens het debat
in de Tweede Kamer wordt eveneens naarstig gezocht naar waarborgen tegen misbruik
van de transactiebevoegdheid. Regelmatig wordt opgemerkt dat het opeobaar ministerie
de plaats inneemt van de reehter en dat daarom ervoor moet worden gewaakt dat de
reehterlijke procedure, waarin vele waarborgen voor de verdachte zijn opgenomen,
niet tot een bijzondere procedure verwordt.l? Er worden in de Tweede Kamer eehter
geen direete vragen gesteld over de wijze waarop de transactieprocedure dient te
verlopen.
Dat is in de Eerste Kamer anders. Daar worden door de leden van de PvdA-fractie
vragen gesteld over de wijze waarop de procedure moet worden ingevuld. Bv:

•- Wordt de verdachte op de hoogte gesteld van de precieze aard van de tegen hem ingebrachtebeschuldiging,
van de bewijsmiddelen en van de vermoedelijke straf, die de rechter naar het oordeel van de officier van
justitie zal opleggen?
- geldt ... dat een sanctie alleen kan worden opgelegd en - met aanwijzingvande bewijsmiddelen- nauwkeurig
bewezen strafbaar verklaard strafbaar feit ook voor de buitengerechtelijke strafsancties door de ofiicier
van justitie opgelegd?"?

Hier wordt gepoogd een verbinding te leggen tussen het onderzoek ter tereehtzitting
en de transactie. Door bepalingen vanuit het Wetboek van Strafvordering analoog
van toepassing te verklaren kunnen veel elementen uit de gereehtelijke procedure een
plaats vinden in de transactieregeling.
De minister reageert hierop door duidelijk te maken dat de transactie een eigen plaats
inneemt in het systeem van afdoening van strafbare feiten. Dit heeft tot gevolg dat
de procedure anders wordt ingericht dan het onderzoek ter tereehtzitting, nu het
transactiesysteem gericbt is op het routinematig en snel afdoen van veel voorkomende
(bagateljdelicten.!" De transactie bezit niet aileen een strafrechtelijk maar ook een
bestuursreebtelijk karakter en wordt daarom door de minister gedefinieerd als een
'publiekrechtelijke figuur sui generis'. 145Een belangrijke plaats is ingeruimd voor
de vrijwillige instemming van de verdacbte. Deze moet altijd de mogelijkheid bezitten
de zaak door de reebter te laten behandelen.r" Daardoor is de scheiding van machten
niet essentieel aangetast. 147Het is daarom belangrijk dat de vrijwilligheid van het
handelen van de verdachte niet op onreehtmatige wijze door bet openbaar minsterie
wordt beinvloed. (Zie verder 6.8). De transactiebevoegdheid van bet openbaar ministerie
kan dus aIleen binnen bepaalde marges worden uitgeoefend.r"

'Het openbaar ministerie kan de verdachte alleen dan een transactie onder bezwarende omstandigheden
aanbieden indien het de overtuiging heeft dat:
a. de verdachte schuldig is aan een strafbaar feit waarvan het bewijs redelijkwijs vaststaat.

14' Memorie van antwoord, bijlagen handelingenTweede Kamer 1981-1982, 15012 Of. 5, p. 24.
142 Zie bv. handelingen Tweede Kamer 1981-1982, p. 3362, 3365 en 3369.
'43 Zie verder: Voorlopige verslag van de vastie Commissie van justitie, bijlagen handelingen Eerste

Kamer 1982-1983, 15012 nr. 31, p. 3 en 4.
'44 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 Of. 31a, p. 9 en 11.
145 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 Of. 31a, p. 8.
'46 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 Of. 3la, p. 8.
141 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 Of. 31a, p. 8.

Zie ook: W.J. Witteveen - Evenwicht van machten, inaugurele rede Tilburg, Zwolle 1991.
'" Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 nr. 318, p. 8.
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b. de nonnoversehrijding van dien aard is dat zij door een sanetie moet worden getroffen (anders moet
de offieier van justitie seponeren.)

e. de bezwarende voorwaarden voor de verdachte naar redelijke verwaebting niet bezwarender zullen
zijn dan de door de rechter op te leggen straf, indien het feit ter zining wordt aangebracht".

Door deze randvoorwaarden wordt duidelijk dat de officier van justitieervan overtuigd
dient te zijn dat de recbter, in geval van een onderzoek ter terecbtzitting, tot een
veroordeling zal komen. Met andere woorden: de vragen van de artt. 348 en 350 Sv
moeten positief kunnen worden beantwoord.
Voorts wordt door de minister een belangwekkende passage aan bet bovenstaande
toegevoegd:

'Het openbaar ministerie is bij de toepassing van de transaetiebevoegdbeidgebonden aan de wet en aan
de in ooze rechtsorde erkende recbtsbeginselen die het optreden van het bestuur tegenover de burger bebeersen.
Naarmate de toepassing van de transaetiebevoegdheid verder in naar buiten kenbare beleidsafspraken of
in een bestendige praktijk is geobjeetiveerd, zal de offieier van justitie daaraan feitelijk en juridisch meer
gebonden zij n' .149

Het bestuurlijk karakter van de transactie rechtvaardigt de toepassing van de 'algemeen'
erkende rechtsbeginselen die het optreden van het bestuur tegenover de burger
beheersen', Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op de algemene beginselen van beboorlijk
bestuur. Deze vormen de noodzakelijke recbtsbescbermingscomponent in de
transactieregeling. De minister geeft verder geen uitwerking aan bet bovenstaande.
Er wordt niet aangegeven welke beginselen van toepassing zijn en boe deze door de
verdacbte kunnen worden ingeroepen.
Ret belang van deze passage is ecbter enerzijds dat de transactieprocedure nader wordt
ingevuld op grond van de kenmerken van art. 74 Sr en voorts kan er een bevestiging
in worden gevonden van bet toenemend bestuurlijk karakter van bet openbaar ministerie.
Aldus wordt bevestigd dat bet schrappen van de eis dat de verdacbte een verzoek om
transactie moet indienen van groot theoretisch belang is en niet als een kosmetiscbe
aanpassing aan de praktijk moet worden gekwalificeerd.

U it de geschiedenis van de Wet verrnogenssancties kunnen ten aanzien van de transactie
de volgende conclusies worden getrokken:
1. De positieve waardering van bet materieelrechtelijke gedeelte van de transac-

tieregeling, die reeds in 1947 kan worden geconstateerd vindt een boogtepunt in
de rapporten van de Commissie verrnogenssancties. In de financiele sanctie wordt
bet beste middel gezien om de (korte) vrijheidsstrafterug te dringen. In het verlengde
daarvan wordt voorgesteld om art. 74 Sr op aile strafbare feiten van toepassing
te verklaren.

2. Tijdens de parlementaire bebandeling van bet wetsontwerp verschuift de nadruk
naar het beteugelen van de capaciteitstekorten van het strafrechtelijk systeem. Art.
74 Sr biedt goede rnogelijkbeden bier een bijdrage aan te leveren. De korte procedure
is in dit opzicht uiterst aantrekkelijk.
Aldus vindt een bijzonder belangrijke omslag plaats. Plotseling komt de wijze waarop

... Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 nr. 3la, p. 9.
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de transactie dient te worden afgewikkeId en welke waarborgen er voor de verdachte
moeten worden opgenomen, in de belangstelling te staan. Voorts wordt eveneens
de basis gelegd voor de Wet administratiefreehtelij ke handhaving van verkeersvoor-
schriften, waarin de politietransactie voor bepaalde stratbare feiten in een uitgewerkte
(administratieve) procedure is omgezet,

3. De Wet eeonomische delicten vervult in dit proces in zoverre een 'Schritt-
macherfunktion' dat de regeling van art. 36 WED als voorbeeld dient voor de
wijzigingen van art. 74 Sr. Daar mag eehter niet uit worden afgeleid dat een
'economische' visie het commune strafreeht is gaan beheersen. Het feit dat zich
ten aanzien van het commune strafreeht dezelfde maatschappelijke omstandigheden
hebben voorgedaan is de belangrijkste aanleiding geweest om de bepalingen uit
de WED tot uitgangspunt te nemen.

4. Het openbaar ministerie neemt een centrale plaats in de transactieregeling in. Het
laten vallen van de eis dat de verdachte vooraf een verzoek om toepassing van
art. 74 Sr moet indienen is voor de praktijk van kosmetiscbe betekenis, maar
theoretisch van groot belang. Het geeft aan dat de positie van bet O.M. binnen
het strafreehtssysteem fundamenteel is gewijzigd. (Zie ook boofdstuk 2 en 3). Het
bestuurlijk karakter van deze organisatie neemt sterk toe.

5. Deze positieverandering van het openbaar ministerie geeombineerd met de nadruk
die op de procedurele component van de transactie wordt gelegd leidt tot de vraag
op welke wijze het O.M. wordt geeontroleerd en hoe deze procedure moet worden
ingericht. Controle dient plaats te vinden via de hierarchische structuur van het
openbaar ministerie met aan het hoofd de Minister van Justitie, parlementaire
controle, art. 12 Sv en art. 250 Sv.

6. De transactieprocedure dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- de vragen van de artt. 348 en 350 Sv moeten positief worden beantwoord. Er
mag aileen worden getransigeerd indien de officier van justitie ervan overtuigd
is dat de verdachte kan worden veroordeeld.
- de inbreuk op de strafbepaling dient zodanig te zijn dat de reehter een vermogens-
sanctie zou opleggen. Feiten die de reehter niet zou bestraffen dienen te worden
geseponeerd. Feiten die leiden tot een vrijheidsbenemede sanctie mogen niet worden
getransigeerd. Het openbaar ministerie dient zich in beginsel te richten naar de
op te leggen straf ter tereehtzitting. Er mogen wellichtere, maar geen zwaardere
voorwaarden worden gesteld.
- de verdachte dient vrijwillig met het transactieaanbod in te stemmen.
- het handelen van de officier van justitie dient te voldoen aan de maatstaven die
hieraan door de beginselen van een goede procesorde c.q. behoorlijk bestuur worden
gesteld.

7. De beperking die in art. 74 Sr is opgenomen, te weten dat niet mag worden
getransigeerd ten aanzien van feiten waar een maximale gevangenisstrafvan meer
dan res jaar op is gesteld, bezit geen reele betekenis. Het kan daarom worden
geschrapt. Hoofdregel is dat transactie aileen voor lichte feiten mag plaatsvinden,
waarbij 'Iicht' moet worden gedefinieerd als de concrete ernst van bet gevaI. Er
kan dan niet worden getransigeerd voor 'ernstige' delicten. Hiervan is in ieder
geval sprake indien de reehter een vrijheidsbenemende sanctie zou opleggen.
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5.11 De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften: 1990

Financiele sancties kunnen niet aileen door tussenkomst van de strafrechter worden
opgelegd. In het bestuursrecht bestaan administratieve boetes, die kunnen worden
opgelegd indien de burger zicb bv. met aan bepaalde administratieve verplicbtingen
houdt zoals bet tijdig en correct indienen van een aangiftebiljet inkomstenbelasting
(art. 68 AWR). Oorspronkelijk was deze juridische handelwijze sterk afwijkend van
de strafvorderlijke procedure tot het bestraffen van overtreding van strafrechtelijke
bepalingen. Onder invloed van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie
zijn deze verscbillen ecbter verldeind. Door te bepalen dat ook het administratief beboe-
ten van een bepaald handel en onder het begrip 'criminal charge' van art. 6 EVRM
valt, zodat de reikwijdte van deze bepaling zich ook over de administratieve procedure
uitstrekt, zijn deze twee wijzen van afdoening naar elkaar toe gegroeid.P'
In de Wet administratiefrecbtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt een synthese
tussen beide afdoeningssystemen tot stand gebracht. Op grond van deze wet worden
bepaalde verkeersovertredingen op administratieve wijze afgedaan. In het algemeen
gaat bet om gedragingen die voorheen door middel van een politietransactie werden
afgehandeld.!" (Zie voor de politietransactie hfdst. 7).
De politieambtenaar is degene die bevoegd is tot het opleggen van een administratieve
sanctie, die maximaal 1500,- per overtreding bedraagt (artt. 2 lid 4 en 3 lid 2). De
sanctie wordt bij schriftelijke bescbikking opgelegd en binnen drie maanden nadat
de gedraging heeft plaatsgevonden over de post toegezonden (art. 4). Degene tot wie
de beschikking is gericht kan binnen 30 dagen na toezending of overhandiging
schriftelijk beroep instellen bij de officier van justitie (art. 6 lid 1). Als deze een
afwijzende beschikking geeft kan de betrokkene daartegen, binnen 30 dagen nadat
de beschikking is verzonden, beroep instellen bij de kantonrechter (art. 9 lid 1).
In de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften vindt de in de
voorafgaande paragrafen gescbetste ontwikkeling een voorlopig einde. De (politie)trans-
actie is hier opgegaan in een ander afdoeningssysteem dat zowel strafrechtelijke als
admistratiefrechtelijke kenmerken bezit. Een administratieve beschikking kan echter
met met een transactieaanbod gelijk worden gesteld. Een essentieel verschil is bv.
dat in het geval van stilzitten door de verdachte de bescbikking in kracht van gewijsde
gaat en vervolgens kan worden geexecuteerd, terwijl het weigeren van het transactieaan-
bod tot gevolg heeft dat de zaak ter terechtzitting kan worden behandeld. Er is daarom
slechts een beperkt aantal factoren dat bespreking behoeft, om opheldering te verschaffen
ten aanzien van art. 74 Sr. Dat zijn die elementen die voor de transactieregeling
eveneens van belang zijn.
In de WAHY is het openbaar ministerie als adrninistratiefberoepsorgaan aangewezen.
Dit kan worden beschouwd als de ontwikkeling die het a.M. definitief in bestuursrechte-
lijke richting heeft verschoven. Ook de Doelder heeft erkend dat de juridische positie
die bet openbaar ministerie in deze wet inneemt met overeenstemt met de positie die

• .>0 Europees Hofvoor de rechten van de mens 21-2-1984, Publ. ECHR Series A vol. 73, NJ 1988,937
m.nt. EA (Ozturk) .

•" Deze gedragingen zijn opgenomen in een bijlage bij de lex Mulder.
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bij aan dit orgaan toebedeelt.!" De gestage uitbreiding van de transactieregeling
kan, gezamenlijk met ontwikkelingen in de (Europese) jurisprudentie omtrent de
toepasselijkheid van art. 6 op administratieve boetes zodat ook overbeidsorganen
'straffen' in de zin van het Europees Verdrag konden opleggen, als wegbereider voor
deze ontwikkeling moet worden bescbouwd.
De invoering van de Wet administratiefrecbtelijkebandbaving verkeersvoorscbriften
kan daarom worden bescbouwd als bet moment waarop bet openbaar ministerie zonder
voorbehoud als een bestuursorgaan kan worden gekwalificeerd.
M.i. zou dit met zich mee moeten brengen dat in de W AHV als beroepsgrond toetsing
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn opgenomen. Dit is ecbter niet
bet geval (zie art. 7 lid 2 W AHV), omdat de

'opgenomen beroepsgronden zo ruim zijn dat het opnemen van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur overbodig is en weinig of Diets aan eerstgenoemde beroepsgronden toevoegt'.!"

De Lex Mulder bezit ecbter een overwegend administratiefrecbtelijke structuur. Er
is geen reden om aan te nemen dat de ongeschreven administratieve beginselen hierop
niet van toepassing zijn. Het verdient daarom aanbeveling de WAHV in deze zin aan
te vullen.
Inhetalgemeen kan de Wet administratiefrecbtelij kehandbavingverkeersvoorscbriften
worden beschouwd als een (geslaagd) voorbeeld van bet zoeken van een nieuw
evenwicht!" tussen de vereiste mate van recbtsbescherming van de burger tegen
handelen van de overbeid en de noodzakelijke bandbaving van (ordenings)bepalingen
door middel van een daar op toegesneden procedure. Kenmerkend is dat men beeft
gezocht naar een andere vorm van rechtsbescherming zonder de effectiviteit daarvan
teniet te willen doen.!"
Het is dit streven dat ook teo aanzien van de transactie in dit hoek kan worden
getraceerd .

•>1 H. de Doelder - Van strafrecht naar adrninistratief recht, in: De wet Mulder in perspectief, onder red.
van H. de Doelder, L.J.J. Rogier en P.M. van Russen Groen, Amhem 1990, p. 93 en 94.

'" Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer, 20329 nr. 3, p. 17,43 en 44 .
•" D.H. de Jong - Naar een nieuw evenwicht, DD 1988, p. 393-396.
'" Zie A. Mulder - Alternatieven van rechtsbescherming - RM Themis 1982, p. 489-494.
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Hoofdstuk 6

De huidige transactieregeling

6.1 Inleiding

De transactieregeling zoals die in 1983 tot stand is gekomen, heeft de volgende struc-
tuur. In art. 74 Sr is de transactie opgenomen die op initiatief van de officier van
justitie tot stand komt. Het tweede lid somt limitatief 1 de voorwaarden op die bij
transactie kunnen worden opgelegd.
In art. 74a Sr heeft de oude transactieregeling een plaats gevonden. Als de verdachte
aanbiedt om op een feit waarop alleen geldboete als hoofdstraf is gesteld, de maximum-
hoete te betalen of aan overige te stell en voorwaarden te voldoen, dan mag de officier
van justitie transactie niet weigeren.
In art. 74b Sr wordt geregeld wat er moet gebeuren indien de reehter een bevel tot
vervolging overeenkomstig art. 12k Sv heeft gegeven, nadat een transactie met de
verdachte heeft plaatsgevonden.
Art. 74c Sr bevat de, voor de praktijk zo belangrijke, politietransactie. Bij algemene
maatregel van bestuur kan voor aangewezen strafbare feiten de transactiebevoegdheid
van het openbaar ministerie worden overgedragen aan de politie.

Gezien het belang van de transactie voor dit hoek voigt hieronder de tekst van de
genoemde wetsartikelen.

Art. 74 Sr.
lid 1: De officier van justitie kan voor de aanvang van de tereehtzitting een of meer

voorwaarden stell en ter voorkomingvan de strafvervolgingwegens misdrijven,
met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf
is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding. Door voldoening
aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering.

lid 2: De volgende voorwaarden kunnen worden gesteld:
a. betaling aan de staat van een geldsom, te bepalen op tenminste vijf gulden

en ten hoogste het maximum van de geldboete die voor het feit kan worden
opgelegd;

Dit blijkt uit de memorie van toelichting aan de Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 15012 nr. 31a, p.
12. Zie ook: Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 8 op art. 74 Sr.
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b. afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor
verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer;

c. uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van
voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;

d. voldoening aan de staat van een geldbedrag gelijk aan of lager dan bet
geschatte voordeel - met inbegrip van besparing van kosten -, door de
verdachte verkregen door middel van of uit bet strafbare feit;

e. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte
schade.

lid 3: De officier van justitie doet aan de reehtstreeks belanghebbende die daarom
heeft verzocbt, onverwijld mededeling van de datum waarop aan die
voorwaarden is voldaan.

Art. 74a Sr.
Is op het strafbare feit naar de wettelijke omschrijving geen andere boofdstraf gesteld
dan geldboete en biedt de verdachte aan, binnen een door de officier van justitie te
bepalen termijn, bet maximum van de geldboete te betalen en aan aIle overige,
overeenkomstig artikel 74, tweede lid, te stellen voorwaarden te voldoen, dan mag
de officier vanjustitie bet stellen van voorwaarden, aIs bedoeld in art. 74, Diet weigeren.

Art. 74 b Sf.
lid 1: Een bevel als bedoeld in art. 12k van het Wetboek van Strafvordering doet,

na voldoening aan de overeenkomstig artikel 74 gestelde voorwaarden, het
reebt tot strafvordering herleven als ware het niet vervallen geweest.

lid 2: Na een bevel, als bedoeld in bet vorige lid, worden bedragen, betaald in
toepassing van artikel 74, tweede lid, onder a, c en d, onverwijld terugbetaald
aan degene die ze heeft betaald.

lid 3: VoIgt na een bevel als bedoeld in het eerste lid een veroordeling, dan houdt
de reehter rekening met de afstand of uitlevering door de veroordeelde van
voorwerpen op grond van artikel 74, tweede lid, onder b en c, en met de
vergoeding van schade op grond van artikel 74, tweede lid, onder e.

Art. 74c Sf.
lid 1: Bij algemene maatregel van bestuur kan aan daartoe aan te wijzen opspo-

ringsambtenaren in bij die algemene maatregel van bestuur aangewezen zaken
betreffende overtredingen, begaan door personen die de leeftijd van zestien
jaren bebben bereikt, tot wederopzeggens de bevoegdheid worden verleend
die bij artikel 74, eerste lid, aan de officier van justitie is toegekend.

lid 2: De te stell en voorwaarde bestaat in de betaling van een bepaalde geldsom.
Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met
betrekking tot de wijze van betaling en de termijn waarbinnen de betaling moet
zijn geschied.

lid 3: De ambtenaren bekleed met de bevoegdbeid bedoeld in het eerste lid, maken
hiervan gebruik volgens de richtIijnen, te geven door het openbaar ministerie.
Voor zover deze richtlijnen niet zijn uitgevaardigd door de procureur-generaal
bij een gereebtsbof, behoeven zij diens goedkeuring.
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lid 4: Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met
betrekking tot de aanwijzing van de in het eerste lid bedoelde opsporings-
ambtenaren, het toezicht op de wijze waarop zij van de hun verleende
bevoegdheid gebruik maken en de intrekking van de aanwijzing van een
opsporingsambtenaar.

lid 5: Bij ofkrachtensalgemene maatregel van bestuurworden voorschriftengegeven
inzake de verantwoording van ingevolge het tweede lid betaalde geldbedragen.

6.2 Het aanbieden van voorwaarden voorafgaand aan de terechtzitting

Een van de kenmerken van het transactiestelsel is dat het aanbod op grond van art.
74 Sr voor aanvang van de tereehtzitting moet zijn gedaan. Daama kan in beginsel
geen transactie plaatsvinden.
Deze situatie roept een aantal vragen op. Wat dient er by. te gebeuren indien de
transactie niet volledig is afgewikkeld voordat de terechtzitting een aanvang heeft
genomen? Yoorts kan worden gewezen op de situatie dat na het uitroepen der zaak,
maar voor de sluiting van het onderzoek ter tereehtzitting, nieuwe omstandigheden
bekend worden op grond waarvan de verdachte aannemelijk kan maken dat hij alsnog
in aanmerking dient te komen voor een transactieaanbod. Daamaast is het mogelijk
dat de verdachte een geslaagd beroep doet op het vertrouwensbeginsel. Ook in deze
situatie kan alsnog een aanbod worden gedaan.
Tenslotte rij st de vraag of reehtsgevolgen kunnen worden verbonden aan een transactie
die plaatsvindt nadat de reehter vonnis heeft gewezen, maar voordat dit in kracht van
gewijsde is gegaan. Er kunnen vijf situaties worden onderscheiden.
1. het aanbod en de acceptatie vinden plaats voor de tereehtzitting;
2. het aanbod wordt gedaan voor de tereehtzitting; de termijn waarbinnen aan de

voorwaarden moet worden voldaan is nog niet verstreken; op de tereehtzitting deelt
de verdachte mede dat hij:
a. inmiddels aan de voorwaarden heeft voldaan
b. van plan is binnen de termijn aan de voorwaarde(n) te voldoen;

3. het aanbod wordt gedaan voor de tereehtzitting; de termijn waarbinnen aan de voor-
waarden moet worden voldaan is reeds verstreken, maar de verdachte verklaart
zich op de tereehtzitting bereid alsnog aan de gestelde voorwaarde(n) te voldoen.
Het O.M. kan daarrnee instemmen;

4. het aanbod wordt tijdens de terechtzitting gedaan; de verdachte accepteert het aanbod;
5. het aanbod wordt gedaan nadat de reehter uitspraak heeft gedaan, maar voordat

het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. De verdachte accepteert.

Ad 1:
Dit is de situatie die het meest voorkomt, de reguliere situatie. Door het vervullen
van de gestelde voorwaarde, die in het algemeen bestaat uit het betalen van een geld-
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sonr' is de transactie afgewikkeld. Het reehtsgevolg daarvan is dat het reeht tot strafvor-
dering is vervallen. Er zal geen tereehtzitting plaatsvinden. Macht dit tach het geval
zijn, by. wegens een fout van de griffie, dan zal de reehter de officier van justitie
niet ontvankelijk verklaren.
Op grond van de artt. 120 en 12p Sv is het mogelijk dat een belanghebbende beklag
indient tegen het toepassen van art. 74 Sr wegens een misdrijf. Indien dit beklag door
het gerechtshofwordt gehonoreerd herleeft het recht tot strafvordering (art. 74b Sr).

Ad 2:
Deze situatie is in de jurisprudentie aan de orde gekomen. De verdachte wordt op
twee december 1931 gedagvaard voor de zitting van de kantonreehter van vijftien
december. De zaak wordt op deze zitting aangehouden en verdaagd tot negentien januari
1932. Tijdens de hervatting blijkt dat de verdachte na de dagvaarding maar voor de
zitting van de kantonreehter van vijftien december zich tot het openbaar ministerie
heeft gewend met het verzoek de voorwaarde te vememen waaronder strafvervolging
kan worden voorkomen. Het antwoord van de officier van justitie op dit verzoek is
niet duidelijk, maar in ieder geval staat vast dat de verdachte op vijf januari 1932,
dus nadat de eerste terechtzitting heeft plaatsgevonden, een bed rag van j75,- als
transactievoorwaarde ter griffie heeft betaald.
Op de zitting van negentien januari 1932 roept het openbaar ministerie zijn niet-
ontvankelijkheid in, maar zowel de Kantonrechter in eerste instantieals de Rechtbank
in hoger beroep zijn van oordeel dat veroordeling dient te volgen. De Rechtbank
overweegt het volgende:

'dat toch het stellen van een bepaalden lennijn steeds bedoelt om op den dag van het vervallen daarvan
eene tot op die dag bestaandeonzekerheid te doen ophouden, hetgeen in casu beteekent, dat bij den aanvang
der terechtzitting zekerheid moet bestaan of het recht lot strafvordering aJ of niet is vervallen ...
dat nu verdachte zijn verzoek heeft ingediend voor den aanvang der terechtzining, doch niet tevens voor
die terechtzining heeft voldaan san de overige bij art. 74 Sr bepaalde vereischten, het bovengemeld verweer
van den raadsman van verdachte dient te worden ter zijde gesteld, en de ambtenaarvan het O.M. ontvankelijk
is in zijn recht tot strafvordering 'v'

Het oordeel van de Reehtbank is duidelijk. Zowel het verzoek om transactie, als het
voldoen aan de gestelde voorwaarden dient voorafgaand aan de tereehtzitting te
geschieden. Ook de A-G bij de Hoge Raad, Wijnveld, is deze mening toegedaan.

'Nochdewoordenvanart. 74Sr, nochdegeschiedenisvanditartikelgevenm.i. aanhetO.M. debevoegheid
de mogelijkheid van den termijn lot voldoening aan de schikkingsvoorwaardenJater te stellen, dan tot den
dag der terechtziuing ...
De bedoeling van art. 74 is dan ook afdoening buiten proces'.

De Hoge Raad komt eehter tot een andersluidend oordeel.

Vit een onderzoek van het WODe naar het transactiebeleid in misdrijfzaken blijlct dat in 99,3% van
de gevallen het beta len van een geldsom als voorwaarde wordt gesteld. Zie: M.M. Kommer; J.;.A.
Essers; W.A.F. Damen - De transactie in misdrijfzaken, WODe, 's Gravenhage 1986, p. 23.
Rechtbank Leeuwarden, 20 april 1932, opgenomen in HR 27-6-1932, NJ 1933, p. 27.

174



'0. dat in art. 74 Sr sprake is van twee termijnen: 10. van den termijn, waarbinnen de verdachte aan den
Ambtenaar O.M. moet verzoeken eene voorwaarde te stellen ter voorkoming van de strafvervolging; en
20. van den termijn, door den ambtenaar bij de voorwaarde te stellen, waarbinnen eene bepaalde geldsom
doorverdachte betaald moet worden. welke termijn voor den afloop daarvan eenmaal kan worden verJengd;
O. dat art. 74 zelf uitdrukkelijk vaststelt wanneer de eerste termijn verstreken zal zijn, te weten bij den
aanvang der terechtzitting, zoodat tot dien aanvang toe de verdachte het recht heeft het bedoeld verzoek
tot den ambtenaar te richten;
O. dat, wnt den tweeden termijn betreft, art. 74 de vaststelling van den duur daarvan geheel aan den
Ambtenaar O.M. overlaat, zonder te dien aanzien eenige grenzen te trekken;
dat hieruit voigt, dat de Rechtbank in het bestreden vonnis ten onrechte de opvatting huldigt, dat deze
tennij n, evenals de eerstgenoemde, v66r den aanvang der terechtzitting moet afloopen, daar deze opvatting
niet te vereenigenis met het in art. 74 aanden verdachte toegekenderecht om tot den aanvangderterechtzit-
ting meerbedoeld verzoek tot den Ambtenaar O.M. te kunnen richten, noch met het eveneens in genoemd
artikel verleende recht van den verdachte om van dien ambtenaareen tennijn te verkrijgen voor de betaling,
waardoor de strafvervolging kan worden voorkomen;
dat uit dit alles voIgt, dat ... de rechter, wetende dat op een verzoek als bedoeld in art. 74 is ingegaan,
het onderzoek niet mag sluiten, voordat de door den Arnbtenaar O.M. bepaaldetermijn is verstreken, omdat
eerst dan zekerheid bestaat, of al dan niet het recht tot strafvordering krachtens art. 74 is vervallen,.4

Dit arrest bevat een aantal duidelijke beslissingen. Het verzoek om transactie en het
daaropvolgende aanbod moeten voor de aanvang van de tereehtzitting zijn gedaan.
De termijn waarbinnen de verdachte aan de voorwaarden moet voldoen kan zich eehter
tot na de zitting uitstrekken. Als de reehter op de tereehtzitting constateert dat deze
situatie zich voordoet, dan mag het onderzoek niet worden gesloten voordat de (gestelde)
termijn is verstreken. Dit betekent dat de reehter het onderzoek ter tereehtzitting zal
schorsen, waarbij de redenen voor schorsing in het proces-verbaal der tereehtzitting
zullen worden vermeld (art. 277 Sv). 5 In het algemeen zal het gaan om een schorsing
voor bepaalde tijd, omdat de officier vanjustitiede verdachte meestal een afgebakende
periode gunt waarbinnen deze aan de gestelde voorwaarde(n) moet voldoen. Het kan
echter voorkomen dat geen termijn in het aanbod is opgenomen. In dat geval heeft
de verdachte altijd de mogelijkheid de zaak door transactie af te doen, ook als de
tereehtzitting reeds een aanvang heeft genomen.

'Als in het transactieaanbod geen termijn voor voldoening is opgenomen, dan dient de officier (toch) aan
dit aanbod te worden gehouden en moet worden aangenomen dat de verdachte, zolang er nog niet een
gewijsde is ontstaan. altijd de mogelijkheid heeft de zaak door transactie af te doen. Dit laatste is zelfs
nog mogelijk na uitspraak van de iudex facti in hoogste aanleg,.6

HR 27-6-1932. NJ 1933. p. 27.
In casu is de schorsing gebaseerd op art. 277 lid 3 Sv; het belang van het onderzoekvordert de rnaatregel.
Zie concl. A-G Rernmelink bij HR 3-10-1972, NJ 1973, 18.
'Moeilijker wordt het, wanneer wei een voorwaarde inhoudende betaling van een geldsom is gesteld,
doch niet over een termijn is gerept ... Twee oplossingen zijn er in dat geval denkbaar:
I . Men stelt, dat een schikkingsaanbod zonder termijn niet als een geldig transactievoorstel beschouwd
kan worden. Deze oplossing lijkt mij onaanvaardbaar. Het is te onbillijk tegenoverde verdachte, vooral
wanneerdeze binneneen redelijke tennijn heeftbetaald, Ie zeggen,dat hem "in werkelijkheid' (rechtens)
geen transnclievoorstel is gedaan enz., en dat hij alsnog (verder) vervolgd zal worden.
Voorts venneldt Remmelink uitdrukkelijk dat het zijns inziens niet mogelijk is om, naar analogie van
deartt. 1374en 1375 BW. alsnogeen termijn te stellenwaarvandelengte wordtbepaalddoorde redelijk-
en billijkheid. de goede trouw en het gebruik.
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Dient de tereehtzitting voor onbepaalde tijd te worden geschorst of kan de reebter
volstaan met een schorsing voor bepaalde tijd?
De reehter moet bij de beantwoording van de vragen van art. 348 Sv een beslissing
nemen over de ontvankelijk.heid van het openbaar ministerie. Uitgaande van de gegeven
situatie kan hij die vraag op dat moment niet beantwoorden en dient hij de tereebtzitting
te schorsen. Ais het transactieaanbod geen tennijn bevat, is dat eehter geen reden
om een schorsing voor onbepaalde tijd uit te spreken, Het wordt dan immers voor
de reehter onmogeJijk na te gaan Of de transactie ooit is afgewikkeld. De reehter kan
dus een schorsing voor bepaalde tijd uitspreken zodat hij op de volgende zitting na
kan gaan of inmiddels een tennijn is gesteld of aan de voorwaarden voldaan. De
verdachte hoeft uit die schorsing voor bepaalde tijd niet af te leiden dat zijn beta-
lingstermijn loopt tot de hervatting van de tereehtzitting. Op die zitting beoordeelt
de reehter de op dat moment bestaande stand van zaken. Als de transactie nog steeds
niet is atgewikkeld kan hij opnieuw voor bepaalde tijd schorsen. Bovendien heeft hij
dan de gelegenheid zowel het openbaar ministerie als de verdachte aan te sporen de
zaak af te handelen. Duidelijk is dat, zolang geen zekerheid bestaat over de afwikkeling
van de transactie, de reehter niet aan bet vragenscbema van art. 350 Sv kan toekomen.
Resumerend: zowel indien het transactieaanbod een termijn bevat die zich uitstrekt
tot na de terechtzitting, of geen tennijn bevat zodat moet worden aangenomen dat
deze voor onbepaalde tijd is, zal de reebter de tereehtzitting op grond van art. 277
Sv voor bepaalde tijd schorsen. De ontvankelijk.heid van het openbaar ministerie kan
nog niet worden vastgesteld. Bovendien moet worden aangenomen dat, zodra de officier
vanjustitie de gelegenheid aan de verdachte biedt om te transigeren het reeht tot straf-
vordering wordt geschorst." De schorsing van de tereehtzitting is hiervan dan bet
logische gevolg.

Ad 3:
Kan de verdachte op een wei gering om de transactie te aanvaarden alsnog op de
tereehtzitting terugkomen?
M.i. is dat niet mogeJijk. Wei gering van bet aanbod heeft tot gevolg dat dit, nadat
de gestelde termijn is verstreken, vervalt, 8 Indien de verdachte op deze weigering
terugkomt wordt dit getransformeerd in een verzoek aan het openbaar ministerie om
alsnog te transigeren.
De officier van justitie is, gezien het opportuniteitsbeginsel, niet verplicht op dit verzoek
in te gaan. Oak niet, indien de verdachte aanbiedt het maximum van de geldboete
te betalen (zie art. 74a Sr). De reden daarvoor ligt in het feit dat de verdachte geen
redeJijk belang heeft bij het verzoek. De verplichte transactie geldt aLleen voor feiten
waarop geen andere hoofdstraf dan geldboete is gesteld. De verdachte verklaart zich

Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 5 op art. 74 Sr.
• Tijdens de lermijn kan altijd worden betaald, ook na een aanvankelijkeweigering. Het transactieaanbod

wordt dan beschouwd als een bindend aanbod. Zie Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 5 op art.
74 Sr. Ue I\.8nlonn::\,;.iu.'C1 iii; cvu~~ ;::"::!!""o·,'e"'!'gt h'eromlrenl:
'0. dat de wetgever om overigens maar al te duidelijke redenen voor de Ambtenaar O.M. met oe
gelegenheid heeft geopend om op zijn gedaan aanbod terug te komen ... '
Kantonrechter Gouda. 20-6-1956. NJ 1957,589.
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bereid om het maximum van de geldboete te betalen en aan aile andere eventueel te
stell en voorwaarden te voldoen. De officier kan in zijn requisitoir geen hogere straf
eisen. Dit betekent dat de verdachte met zijn verzoek niet kan bereiken dat een transactie
wordt aangegaan waarvan de te vervullen voorwaarden Iichter zijn dan de op te leggen
straf. Derhalve heeft een verzoek gebaseerd op art. 74a Sr op de tereehtzitting geen
ZlD.

Ret bovenstaande houdt in dat, indien de verdachte het oorspronkelijke transactieaanbod
heeft afgewezen (en de tennijn voor aanvaarding is inmiddels verstreken), hij op de
tereehtzitting niet op deze weigering kan terugkomen.

Ad 4:
De officier van justitie doet op de tereehtzitting aJsnog een aanbod tot transactie. Is
deze tot stand gekomen indien de verdachte het aanbod accepteert?
Op grond van de tekst van art. 74 Sr kan de officier van justitie geen aanbod tot
transactie meer doen na aanvang van de terechtzitting. Dat betekent dat op grond van
de wet tot het moment dat de voorzitter de zaak doet uitroepen (art. 278 Sv) kan worden
getransigeerd, daama niet meer.
In 4.4 is erop gewezen dat, indien de verdachte (ter zitting) een geslaagd beroep doet
op het vertrouwensbeginsel, hij alsnog in staat zal worden gesteld te transigeren. De
officier vanjustitiekan hierop vooruitlopendoor zelfop dezitting zijnontvankelijkheid
ter discussie te stellen en de verdachte, indien deze ten onreehte geen transactie
aangeboden heeft gekregen, alsnog een aanbod te doen.
Een tweede mogelijkheid is dat tijdens het onderzoek ter terchtzitting, nieuwe feiten
of omstandigheden bekend worden, die transactie mogelijk ofwenselijk maken. Hier
kan woren gedacht aan de situatie dat, indien de verdachte by. zware mishandeling
te laste is geJegd, bekend wordt dat een ander de dader is. De verdachte heeft 'slechts'
een enkele klap uitgedeeld. De officier van justitie kan vervolgens van mening zijn
dat, op grond van deze nieuwe gegevens, de verdachte een transactie moet worden
aangeboden.
Indien de reehter het verweer honoreert dat is gebaseerd op het vertrouwensbeginsel,
of van oordeel is dat nieuwe feiten en omstandigheden met zich meebrengen dat trans-
actie als wijze van afdoening is geindiceerd, kan hij de zitting voor bepaalde tijd
schorsen. Na hervatting van de zitting zal de officier van justitie niet ontvankelijk
worden verklaard.
De conclusie die uit het bovenstaande kan worden getrokken is dat overschrijding
van de in art. 74 lid 1 Sr genoemde termijn niet fataal is in die zin dat aan een daama
tot stand gekornen transactie geen reehtsgevolgen worden verbonden,

Ad 5:
De officier van justitie biedt een transactie aan nadat de reehter uitspraak beeft gedaan,
maar voordat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. De verdacbte accepteert
het aanbod en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Kunnen daar recbtsgevolgen aan
worden verbonden?
Indien deze vraag bevestigend zou worden beantwoord, vindt een belangrijke
systeembreuk plaats. De officier van justitie is dominus litis tot het moment dat bet
strafgeding een aanvang neemt. Vervolgens neemt de reebter het initiatiefover. Aan
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de hand van het vragenschema van de artt. 348 en 350 Sv wijst bij vonnis. De enige
methode voor de verdachte om de rechtskracht van dit vonnis aan te tasten is door
middel van het instellen van een rechtsmiddel. Het alsnog kunnen transigeren zou
dit gesloten systeem doorbreken en zowel de officier van justitie als de verdachte de
mogelijkheid geven een rechterlijk vonnis aan te tasten, zonder dat een hoger
rechtscollege zich daarover een oordeel heeft kunnen vormen. Dit betekent dat, nadat
het vonnis is gewezen, geen transactie meer tot stand kan komen.
Art. 74a Sr brengt geen verandering in deze situatie. Het gegeven dat in deze bepaling
geen termijn is opgenomen betekent niet dat het op ieder tijdstip in de strafrechtelijke
procedure kan worden toegepast. Art. 74a Sr is geen bepaling die onafhankelijk van
art. 74 Sr functioneert. Er wordt een bijzondere vorm van transactie in geregeld die
in het reeds opgetrokken systeem moet worden ingepast.? De hoofdlijnen van de
transactieprocedure gelden dus ook voor art. 74a Sr.
Dit betekent dat de verdachte tot het moment dat vonnis wordt gewezen, transactie
kan afdwingen voor feiten waarop naar de wettelijke omschrijving geen andere
hoofdstraf dan geldboete is gesteld, door aan te bieden de maximum geldboete te betalen
en alle overige voorwaarden die op grond van art. 74 lid 2 Sr kunnen worden gesteld,
te voldoen. Na dit tijdstip is dit niet meer mogelijk. '

Uit de bespreking van de ad 4 en ad 5 genoemde situaties blijkt dat de in art. 74 Sr
genoemde termijn, te weten dat het transactieaanbod voorafgaand aan de terechtzitting
moet zijn gedaan, niet fataal is. Onder omstandigheden kan ook aan een transactie
die na dit tijdstip tot stand is gekomen rechtsgevolgen worden verbonden.
Dit betekent niet dat op ieder moment een aanbod kan worden gedaan. Nadat het vonnis
is gewezen kan niet meer worden getransigeerd, omdat dan het gesloten stelsel van
rechtsmiddelen zou worden doorbroken.

6.3 Bet aanbod tot transactie

10 art. 74 lid I Sr wordt bepaald dat de officier van justitie een of'meer voorwaarden
kan stellen ter voorkoming van strafvervolging. Uit het gecursiveerde gedeelte blijkt
dat de officier van justitie een aanbod aan de verdachte moet doen om een transactie
tot stand te brengen.
10 het Wetboek van Strafvordering zijn geen artikelen opgenomen waarin wordt bepaald
aan welke eisen het aanbod dient te voldoen. De minimuminhoud wordt dus bepaald
door algemene beginselen. 10 4.6 is uiteengezet dat op grond van het zorgvuldigheids-
beginsel is vereist dat de verdachte voldoende infonnatie dient te krijgen om zijn
processuele positie adequaat te kunnen bepalen. Dit houdt in dat het aanbod alle
essentiele elementen van de te sluiten transactie dient te bevatten. Is dat niet het geval,
dan komt de transactie niet tot stand. Voor een concrete interpretatie van het
zorgvuldigheidsbeginsel kan aansluitingworden gezocht bij bepaJingen uithet Wetboek
van Strafrecht en Strafvordering.

Zie Memorie van toelichting bij het wetsontwerp vennogenssancties, bijlagen handelingen Tweede
Kamer 1977-1978,15012 nr. 3, p. 48 en 49,
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Uit de tekst van art. 74 Sr kunnen twee essentialia worden afgeleid. In de eerste plaats
moet het aanbod de voorwaarden bevatten die de verdachte moet vervullen alvorens
het recht tot strafvordering vervalt. Deze voorwaarden staan limitatief in de wet
opgesomd (art. 74 lid 2 Sr).lo
Ret niet verrnelden van de te vervullen voorwaarde betekent dat de verdachte niet
weet wat zijn prestatie rnoet zijn om strafvervolging te voorkomen. Ret transactieaanlxxl
schiet tekort in zijn inforrnerende functie en is onduidelijk. Hierdoor wordt het
gediskwalificeerd als rechtsgeldig aanbod.
De tweede voorwaarde die in art. 74 Sr wordt verrneld is dat het aanbod tot transactie
betrekking moet hebben op een overtreding of een misdrijfwaar een gevangenisstraf
van maximaal zes jaar op is gesteld. Ret spreekt voor zich dat het niet verrnelden
van het strafbare feit tot gevolg heeft dat de verdachte niet weet waarop het
transactieaanbod betrekking heeft. Ret is voor hem niet mogelijk om de hoogte van
het aanbod te controleren en, belangrijker, te controleren van welk strafbaar feit bij
nu wordt verdacht. Met andere woorden: het transactieaanbod dient het strafbare feit
waarvoor wordt getransigeerd te verrnelden. Deze eis wordt in onderstaande
beschouwingen uitgewerkt.

Voor het bespreken van de overige essentialia wordt gebruik gemaakt van een aanbod
tot politietransactie"; zoals dat in het arrondissement Breda, gemeente Tilburg anno
1989 wordt gehanteerd, aangevuld met een aanbod tot O.M.-transactie uit het
arrondissement Rotterdam.

Voorzijde

Gemeentepolitie Tilburg
Noordhoekring 186
5038 GG Tilburg
Telefoon: 013-428911

Geachte heerlmevrouw,
1. U wordt verdacht van het plegen van een overtreding, waarvan de gegevens onderaan

deze brief zijn verrneld. In verband daarmee doe ik u een schikkingsvoorstel: als
u het op de aangehechte acceptgiro verrnelde bedrag voor de hierop aangegeven
datum betaalt, is de zaak daarmee afgedaan.
Betaling in termijnen is niet toegestaan, te laat ontvangen betalingen worden
teruggestort.

Wanneer u niet of te laat betaaIt, zal ik het proces-verbaal aan de officier vanjustitie
overdragen. Deze zal u een nieuw schikkingsvoorstel doen. Ret bedrag is dan hoger.

10 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer, zitting 1982-198315012, Dr. 318, p. 12.
De minister verwerpt uitdrukkelijk de gedachte dat de officier van justitie als transaclievoolWaarde
ontzeggingvan de rijbevoegdheidop kan leggen. Dit is alleen mogelijk na tussenkomt van de wetgever,

II Nu het gaat om het vaststellen van minimumeisen maakt het geen verschil of er sprake is van een politic-
dan wei een O.M.-transactie.
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Als u ook dan niet of niet op tijd betaalt, kan de officier van justitie besluiten uw
zaak: ter beoordeling aan de reehter voor te leggen.

2. Betreft het een op kenteken geconstateerde overtreding met een motorrijtuig dan
is hieronder het kenteken venneld. Indien u als eigenaar of houder daarvan niet
zelf de overtreding hebt gepleegd stel ik u hierbij in de gelegenheid de naam en
het volledige adres van de bestuurder bekend te maken. Ik verzoek u in dat geval
de achterzijde van dit fonnulier volledig ingevuld en ondertekend voor de
vervaldatum aan mij terug te zenden.

3. Wanneer u het transactiebedrag al op het politiebureau hebt voldaan, dan kunt u
deze brief als niet verzonden heschouwen. Voor nadere inIichtingen kunt u tereeht
bij bovengenoemd adres. Bij correspondentie verzoek ik u het zaaknummer te
vermelden.

U wordt verzocht bij betaling uitsluitend gebruik te maken van de aangeheehte
acceptgiro.

De hoofdcommissaris van politie

Zaaknummer
Datum overtreding
Tijdstip
Aard
Plaats
Straat/Zijstraat
Kenteken
Verbalisantnummer
Bijzonderheden

: 243244 S
: 25-05-89
: 17.40
: NIET STOPPEN VOOR ROOD LICHT
: TILBURG
: VELDHOVENRING

.. geen ..
1125

Acceptgiro
over te schrijven/storten

20 gld 00 ct

van girorekening

: 243244 SIl B
: 250589 1740 1125
: .. geen.. feitnr: 4A360B

vervaldatum: 04-07-89
van bankrekening handtekening

zaak/afdnr
pvb.nr.
kenteken

van/door:
OSINGA P
L. VAN VECHELSTRAA T 45
5014 HD TILBURG
op rekening 72836
~~'! M!lli"tp.np. van lustitie. politietransactie gemeentepolitie

Tilburg
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Achterzijde

lk wens niet te betalen, omdat het voertuig:
* op het moment van overtreding werd bestuurd door:
* v66r het moment van overtreding werd verkocht aan:

naam
voomamen (voluit)
geboortedatum plaats:
ad res

postcode/woonplaats
telefoonnummer
datum verkoop

* aankruisen wat van toepassing is

(handtekening)

(datum)

(naam)

Transactievoorstel Rotterdam van 21-2-1991

Arrondissementsparket te Rotterdam
Schiekade 34
Correspondentieadres: Postbus 3981 3003 BB Rotterdam

Parketnummer. 1OIE-152224-91 Schikkingsvoorstel

U wordt verdacht van het plegen van een of meer strafbare feiten, waarvan de gegevens
onderaan deze brief zijn vermeld.
Ik ben bereid van verdere strafvervolging af te zien, indien U voor 03 april 1991 het
op aangeheehte acceptgiro genoemde bedrag betaalt. Betaling in termijnen is niet
toegestaan.

Wanneer U niet ofte laat betaalt, zal ik uw strafzaak ter beoordeling voorleggen aan
de reehter.

De geldboete die ik ter tereehtzitting zal vorderen, is in de regel hoger dan het bedrag
dat U thans als schikking wordt voorgesteld.

Betaling van dit schilckingsvoorstel kan aIleen met aangehechte acceptgiro. Bij eventuele
correspondentie dient U het parketnummer te vermelden.
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Indien in verband met het (de) door U gepJeegde stratbare feit(en) een of meer
voorwerpen in besJag genomen zijn, geeft U door betaling van dit schikkingsvoorsteJ
tevens aan dat U afstand doet van het inbeslaggenomene.

Ornschrijving stratbaar feit
RVV art. 8 jo bord 12
Geslotenverklaring in een richting
(bord 12)

gepJeegd
op 07 oktober 1990, 11. 15 uur
te Rotterdam
Eendrachtsweg

Kenteken: IK97FY

De Officier van Justitie
Ik wens niet te betalen, omdat het voertuig:
* op het moment van overtreding werd bestuurd door:
* voor het moment van overtreding werd verkocht aan:

naam
voomamen (voluit)
geboortedatum plaats:
adres

postcode/woonplaats
telefoonnummer
datum verkoop

*) aankruisen wat van toepassing is

(handtekening)

(datum)

(naam)

Voor een nadere invulling van de vereisten waaraan een transactieaanbod dient te
voldoen, kan aansJuiting worden gezocht bij de bepalingen omtrent de dagvaarding.'?
Deze dient, kort gezegd, de volgende functies te vervullen.!'
1. het oproepen van de verdachte om op een aangegeven pJaats, dag en uur voor de

in de dagvaarding genoemde instantie te verschijnen;
2. het informeren van de verdachte omtrent een aantal rechten die het Wetboek van

Strafvordering hem toekent;

12 Een (gedetailleerde) vergelijking tussen de oproeping en de transactie kan achterwege blijven, nu de
oproeping op grand van art. 386 lid 4 Sv aan de eisen die krachtens art. 261 Sv. aan de dagvaarding
worden gesreio , tiit:u\ re \'U;~VCIl. ~.:. f..;;;.~:.::::::!~~~~,.l'ip n~roe!ling worden vervuld zijn identiek aan

de dagvaarding.
13 LM. van Bemme1en; Th. W. van Veen - Ons strafrecht dee1 IV; strafprocesrecht, negendedruk, Alphen

aan de Rijn 1986. p. 220-238.
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3. het informeren van de verdachte omtrent de feiten waarvan hij wordt beschuldigd
(de telastelegging).

Ad 1: in ieder geval dient de identiteit van de verdacbte vast te staan. Voorts dient
de dagvaarding aan de verdachte te worden betekend (artt. 585 - 590 Sv).

Ad 2: de reehten waarvan de verdachte in ieder geval op de hoogte dient te worden
gesteld, zijn:
a. de mogelijkheid tot het oproepen van getuigen en deskundigen;
b. het indienen van een bezwaarschrift tegen de dagvaarding;
c. de mogelijkheid tot toevoegen van een raadsman;
d. mogelijkheid tot transactie (op grond van art. 74a Sr).

Ad 3: - de telastelegging bevat een opgave van het feit. Niet noodzakeJijk is dat
de wetsartikelen zijn opgenomen waarop de strafbaarheid van het feit is
gegrond.

- voorts dienen tijd en plaats waar het strafbare feit is geschied te worden
vermeld.

Het ontbreken van een van deze gegevens (feit, tijd of plaats) , alsmede een
onbegrijpelijke telastelegging, leiden tot nietigheid van de dagvaarding.

Indien deze eisen op het transactieaanbod worden geprojecteerd kunnen m.i. de volgende
essentiele elementen worden geeonstrueerd.
- opgave van het strafbare feit;
- de plaats waar het strafbare feit is geschied;
- de tijd waarop bet strafbare feit heeft plaatsgevonden;
- de identiteit van de verdachte.

Zonder deze gegevens is het transactieaanbod onduidelijk, ofwel omdat niet vaststaat
om welke gedraging het gaat, ofwel omdat identificeerbaarheid van plaats of persoon
niet exact mogelijk is. Hoe gedetailleerd de informatie dient te zijn is afhankelijk van
de omstandigheden van het geval. In bet algemeen zal meteen summiere omschrijving
kunnen worden volstaan, maar in bijzondere omstandigheden, by. indien bij de
gebeurtenis vele personen zijn betrokken die ieder op zicb een soortgelijk of een zelfde
verwijt kan worden gemaakt, kan bet noodzakelijk zijn dat meer informatie wordt
gegeven. Andere bijzondere omstandigbeden kunnen zijn gelegen in bet feit dat er
sprake is van voortdurende of gewoontedelicten,
De volgende vraag die kan worden gesteld is of in het aanbod de mededeling moet
worden opgenomen dat de verdachte niet verplicht is het te aanvaarden. Het niet
vermelden van deze opmerking kan ertoe leiden dat de verdachte in de veronderstelling
verkeert dat het transactieaanbod gelijk staat aan een veroordeling en hij moet betalen.
Aan deze voorwaarde wordt echter impliciet voldaan, omdat het aanbod de consequenties
vermeldt van afwijzing. Gewezen wordt op het feit dat in geval van weigering van
het aanbod de zaak aan de reehter zal worden voorgelegd en dat ter zitting een hogere
boete zal worden geeist, Het bedrag of het percentage waarmee de eis zal worden
verhoogd wordt niet op de acceptgirokaart genoemd. Dit gegeven is voor de verdacbte
relevant om de voor en- nadelen van acceptatie correet in te kunnen scbatten. Daarom
verdient het aanbeveling dit bed rag in de toelichting op het aanbod op te nemen.
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Een soortgelijk probleem rijst ten aanzien van de vraag of bet toepasselijke wetsartikel
in bet transactieaanbod moet worden vermeld.
De wetgever beeft de officier van justitie niet verplicbt om in de dagvaarding reeds
de kwalificatie op te nemen." Dit neemt niet weg dat bet gewenst is in bet transac-
tieaanbod aan te geven welk wetsartikel in casu van toepassing is. Ret verschil tussen
de transactieprocedure en de dagvaardingsprocedure is, dat alleen in de laatstgenoemde
procedure de reebter zijn oordeel geeft. Hij beoordeelt en controleert boe bet
telastegelegde feit moet worden gekwalificeerd. Nu bij de transactie deze controle
ontbreekt moet de verdacbte zelf in staat worden gesteld een zo volledig mogelijke
controle uit te voeren. Aangezien van bem niet kan worden verwacbt dat zijnjuridiscbe
kennis toereikend is om zelfstandig te bepalen welk wetsartikel van toepassing is,
dient bet aanbod deze infonnatie te bevatten. Met name in bet geval dat feitelijke gebeur-
tenissen onder meerdere strafreebtelijke bepalingen kunnen worden gebracbt en in
geval van misdrijven, is bet van belang dat de verdacbte goed wordt geinformeerd.
Opmerking verdient in dit kader dat in bet arrondissement Breda in bet aanbod tot
politietransactie geen wetsartikel wordt vermeld, terwijl dit wei bet geval is in bet
aanbod tot O.M.-transactie van bet openbaar ministerie. Mijn voorkeur gaat emaar
uit, om voornoemde redenen, reeds op de acceptgirokaart van de politietransactie
bet van toepassing zijnde wetsartikel te vermelden.
Hier zou tegen in kunnen worden gebracbt dat de officier vanjustitie, door de werking
van het vertrouwensbeginsel, teveel wordt vastgelegd op de kwalificatie van de feitelijke
gebeurtenis. Daar staat eebter tegenover dat de vrijheid van een opsporingsambtenaar
een transactie aan te bieden in het Besluit politietransactie sterk is beperkt. Sleehts
voor nauwkeurig in deze algemene maatregel van bestuur omschreven strafbare feiten
kan een transactie worden aangeboden. Dit betekent dat het bij de verdacbte aanwezige
vertrouwen niet wordt opgewekt door een kwalificatie in bet transactieaanbod, maar
reeds door de algemene maatregel van bestuur. De officier van justitie wordt niet
meer gebonden dan reeds het geval is.

6.4 Voldoen aan de gestelde voorwaarden

Voor het tot stand komen van een transactie is vereist dat de verdacbte aan de gestelde
voorwaarden voldoet. Deze voldoening dient plaats te vinden binnen de daarvoor
gestelde terrnijn.
Is het mogelijk dat acceptatie van het transactieaanbod en betaling gescbeiden van
elkaar plaatsvinden, in die zin dat de transactie reeds tot stand komt door het aanbod
van de officier van justitie en de instemming van de verdachte, zonder dat deze
instemming in betaling wordt uitgedrukt? Er zijn, behalve de tekst van de wet, twee
argumenten die tegen deze optie pleiten.
In de eerste plaats wordt de kern van de strafreebtelijke procedure bepaald door bet
feit dat een sanctie kan worden opgelegd. Het doel van de transactie is dan ook dat

I. Zie D.H. de Jong - De macnt van ae teiasieiegg] ..~; .. :•.;.;;;!:-::!'r~~~ • .1;« nfflningen. Arnhem 1981.
p. 5-8 en
E. Andre de la Porte - De telastelegging in strafzaken, diss. Leiden, Arnhem 1976, aant. 14 op art.
261 Sv.
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de verdaehte, wegens het plegen van een strafbaar feit, aan een sanctie voldoet. AIleen
in dat geval kan het reeht tot strafvordering vervallen. De bereidverklaring van de
verdaehte om aan bepaalde voorwaarden te voldoen is Diet voldoende om hem de gang
naar de reehter te besparen. Mocht dat wei het geval zijn, dan zou het voor hemlhaar
wei bijzonder eenvoudig zijn om een strafprocedure te ontlopen. Immers, de reehter
zou dan reeds de niet-ontvankelijkheid van de offieier van justitie moeten uitspreken,
op basis van een bereidverklaring. Zoals eehter in 6.2 is gebleken, zal de reehter hoog-
stens tot schorsing van de tereehtzitting kunnen overgaan, om de verdachte alsnog
een termijn te gunnen waarbinnen bij tot voldoening van de voorwaarden kan overgaan.
Als laatste argument kan worden gewezen op het rechtskarakter van de transactie.
Indien de in de eerste alinea genoemde vraag bevestigend zou worden beantwoord,
wijst dit op een overwegend eivielreehtelijk karakter van de transactie. Dit moet eehter
worden afgewezen. De transactie moet, zoals onder andere uit de wetsgeschiedenis
blijkt, worden beschouwd als een zelfstandige strafreehtelijke wijze van afdoening."
Het reeds tot stand kornen van een transactie alleen op grond van wilsovereenstemming
moet worden afgewezen.

Nu kan worden vastgesteld dat de transactie pas tot stand komt door het voldoen aan
de gestelde voorwaarden, kan men zich afvragen wat er dient te gebeuren indien dit
sleehts gedeeltelijk is gescbied. Volgens Melai e.s. is de situatie in dat geval onduidelijk.
Analoge toepassing van art. 74b Sr komt niet in aanmerking omdat dat Diet praktisch
IS.

'Het openbaar ministerie doet er goed aan de betrokkene alsnog te dagvaarden en het reeds betaalde bed rag
te reserveren in afwachting van de beslissing van de rechter' .16

De oplossing moet inderdaad in deze riehting worden gezocht. Het sleehts gedeeltelijk
voldoen aan de voorwaarden kan worden vertaald als Diet tijdig betalen. Nadat de
termijn is verstreken kan de offieier vanjustitiehoogstens eonstateren dat de verdachte
de bereidheid heeft getoond gedeeltelijk aan de voorwaarden te voldoen. Maar tevens
dat dit niet tot volledige voldoening heeft geleid. Naar gelang de mate van betaling
(en de overige omstandigheden) kan de officier van justitie besluiten de verdachte
alsnog een nieuwe termijn te gunnen, danwel tot dagvaarding over te gaan. In het
laatste geval zal de reehter bij de beantwoording van de vraag naar de ontvankelijkheid
van het O.M. kunnen onderzoeken of deze instantie terecht tot vervolging heeft besloten.
Deze vraag zal aileen in hoogst uitzonderlijke gevallen ontkennend kunnen worden
beantwoord. Nu de verdachte de termijn waarbinnen bij moest presteren heeft laten
verstrijken in die zin dat hij sleehts gedeeltelijk aan de gestelde voorwaarden heeft
voldaan, is de transactie Diet tot stand gekomen. Dat heeft tot consequentie dat het
reeht tot strafvordering niet vervalt. De enige reden op grond waarvan dit toch het
geval zou kunnen zijn is indien de vervolging in strijd is met de beginselen van een
goede proeesorde.

" Melai c.s., o.c., aant. 9a op art. 167 Sv.
16 Melai c.s., o.c., aant. 8 op art. 167 Sv.

Inmiddels heeft de bewerker van art. 167 Sv, J.M. Reijntjes, een nieuwe versie het licht doen zien.
Daar is de geciteerde tekst niet meer in opgenomen.
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In casu zal dat aileen het geval zijo indien de verdachte absoluut niet in staat was aan
de gestelde voorwaarden te voldoen terwijl hij wei alles in bet werk beeft gesteld om
deze na te komen. Er dient bern met andere woorden geen verwijt te kunnen worden
gemaakt omtrent de niet-nakoming. Vervolging zou in dat geval zo onredelijk kunnen
zijn dat de officier van justitie Diet ontvankelijk dient te worden verklaard. Bij de
beoordeling van deze situatie kunnen vragen aan de orde komen als welke (gerecbtvaar-
digde) verwachtingen zijo bij de verdachte door bet openbaar ministerie opgewekt,
is er sprake van willekeur, handel! bet a.M. met misbuik van bevoegdbeid, is bet
gelijkheidsbeginsel gescbonden, zijn alle belangen in redelijkheid door de vervolgende
instantie afgewogen enz."
Een vraag die aan het bovenstaande is gerelateerd is of de verdacbte in een keer aan
de gestelde voorwaarden moet voldoen (als tenminste uit de aard van de voorwaarde
voortvloeit dat dit mogelijk is), of in termijnen mag betalen. Indien de verdacbte een
beperkt inkomen heeft zal het voor bern Diet altijd mogelijk zijn om met name debogere
transactiebedragen geheel af te dragen. Deze vraag zal uitgebreider in 6.5.2 worden
behandeld. am niet in herhalingen te vervallen kan reeds hier worden gesteld dat
voldoening in tennijnen mogelijk moet zijn.

Er rijzen in de praktijk regelmatig problemen omtrent de wijze waarop wordt betaald.
De automatisering in de afdoening heeft ertoe geleid dat de transacties waarbij de
voorwaarde bestaat uit het betalen van een geldsom in het algemeen door middel van
een acceptgiro worden betaald. Dat kan tot een aantal problemen leiden. Bv. in bet
geval dat de verdachte niet heeft gewacbt totdat hij wordt gemachtigd te betalen, maar
zelf via een overschrijvingskaart bet vereiste bedrag gireert. Als dat Diet op de juiste
manier wordt geregistreerd bestaat het risico dat de verdachte alsnog wordt gedagvaard.
Kan de verdachte zich op dat moment erop beroepen dat een transactie met het openbaar
ministerie is aangegaan?
In 1938 beslist de Hoge Raad negatief.

'Ten onrechte heeft de Kantonrechter geoordeeld, dat door het feit dat, gerequireerde ... dat bedrag zonder
enige nadere aanduiding van hare postrekening heeft doen overschrijven op die van genoemdengriffier,

het recht tot strafvordering was vervalIen' .18

17 C.P.M. Cleiren, o.c., p. 68-130
Zie voor een uitgebreide behandeling van de beginselen van een behoorlijke procesorde hfdst. 4.

II HR 10-1-1938, NJ 1938,766.
Van belang is dat art. 578 Sv tot 1983 de volgende redactie kent:
lid I: Indien iemand overeenkomstig de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht

de vervolging wenst te voorkomen zal hij, voorzien van een schriftelijke machtiging van het
openbaar ministerie bij het tot berechting der zaak bevoegde gerecht, binnen de tennijn, bij
die machtiging daartoe bepaald en op de plaats, bij die machtiging daartoe aangewezen, welke
plaats zal zijn de griffie van hetgerecht, binnenwelks rechtsgebiedde standplaatsvan voornoemd
openbaar ministerie gelegen is, aan de hem gestelde voorwaarden moeten voldoen.

1;<1 ? Het tweede en derde lid van artikel 572 zijn van overeenkomstige toepassing.
Art. 572 Sv:
lid 2: Voor het uitleveren van de verbeurdverklaarde voorwerpen kan het openbaar ministerie een

andere plaats aanwijzen.
lid 3: In buitengewone omstandigheden kan Ooze Minister van Justitie het openbaar ministerie machtigen
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Op grond van art. 578 Sv dient de betaling te geschieden met een schriftelijke
machtiging van het O.M. Indien de verdachte betaalt door middel van een overschrij-
vingskaart, dan ontbreekt deze machtiging. De Hoge Raad brengt dit aspect in zijn
arrest tot uitdrukking.
Annotator Taveme is verheugd over het arrest, omdat hij het van groot belang acht
dat de Hoge Raad het gebruik van de postgiro als betalingswijze Diet heeft afgewezen.
Aileen het gireren zonder enige nadere aanduiding en machtiging van het openbaar
ministerie wordt niet toegestaan. De conclusie die It contrario uithet arrest kan worden
getrokken is dat afschrijving door middel van eigen giro mogelijk is, mits de benodigde
gegevens worden vermeld.
In de jaren vijftig komt een soortgelijk geval aan de orde. De verdachte betaalt de
transactie door middel van een overschrijvingskaart. In overleg met het openbaar
ministerie weigert de griftier de giro. Vervolgens wordt de verdachte gedagvaard.
Tijdens de zitting roept hij de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in.
De Kantonrechter honoreert dit verweer op basis van de redenering dat het openbaar
ministerie een gedaan transactieaanbod niet meer kan intrekken en de verdachte de
keuze heeft of hij al dan niet zal accepteren. Als hij daartoe overgaat, dan is de wijze
waarop hij aan de gestelde voorwaarde(n) voldoet Diet meer van belang. Het openbaar
ministerie mag de acceptatie niet meer weigeren, omdat deze instantie dan in feite
het door haar gedane aanbod intrekt en dat is volgens de Kantonrechter niet mogelijk.
Door het gireren van het gewenste bedrag heeft de verdachte aan de gestelde
voorwaarden voldaan en op het moment van ontvangst vervalt het recht tot strafvorde-
nng.

'0. dat de wetgever om overigens maar aile duidelijlee redenen voor de A. O.M. niet de gelegenheid heeft
geopend om op zijn gedaan aanbod terug te leomen, maar deze gelegenheid op grand van een hecht in
ons recht veranleerd beginsel zeker niet meer bestaat, indien een verdachte, gelijle ten deze, een eenmaal
gedaan aa nbodhee ft aanvaard en daarmede aan de overeenleomstigde wet gestelde voorwaardeheeftvoldaan;
O. dan ook , dat oole al zou de A. O.M. zijn toegestaan een giro-overschrijving te doen weigeren, dit niet
a fdoet aan het onloochenbaar feit, dat, hoe dan ook, het recht tot strafvordering is vervallen op het ogenblile
waarop de verdachte aan de hem gestelde voorwaarde gevolg heeft gegeven, waaruit voIgt, dat het O.M.
in zijn vordering thans niet meer lean worden ontvangen' .19

Er kan weI een vraagteken bij deze uitspraak worden gezet.
Belangrijk is dat door de Kantonrechter de acceptatie en de wijze van betaling van
elkaar worden gescheiden. Het doet er Diet toe hoe aan de voorwaarde wordt voldaan,
als er maar aan wordt voldaan. Hij miskent daardoor dat de wijze waarop aan het
transactieaanbod moet worden voldaan deel kan uitmaken van de voorwaarde zelf.
Op het moment dat de verdachte een soortgelijke prestatie verricht, maar Diet op
dezelfde wijze, kan niet worden gezegd dat hij aan de gestelde voorwaarde heeft
voldaan. Indien voor beide partijen duidelijk is dat een girobetaling Diet gelijk staat
aan het voldoen aan de voorwaarde 'betalen van een geldsom', vervalt het recht tot
strafvordering juist niet.

een andere plaats van betaling aan te wijzen dan de griffie van het gerecht, binnen welles
rechtsgebied de standplaats is gelegen.

.. Ktr. Gouda, 20-6-1956, NJ 1957,589.
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Het openbaar ministerie is kennelijk ook niet tevreden met het vonnis van de
Kantonrechter en tekent hoger beroep aan. De Rechtbank te Rotterdam geeft de
volgende, m.i, correcte, beslissing.

, "Betaling " in de zin van hettweede lid van art. 74 Sr is niet anders dan de zodanigehandeling ... tengevolge
waarvan degene, die bij machtiging tot het in ontvangst nemen van de betaling gerechtigd is verldaard,
over het te betalen bedrag de beschikking Icrijgt. Weigering van een giro-overschrijving door de griffie
van het Kantongerecht lean niet tot gevolg hebben, dat de verdachte geacht zou worden aan de hem gestelde

voorwaarde niet te hebben voldaan'.W

De Rechtbank maakt geen splitsing tussen acceptatie en de wijze van betaling, maar
stelt dat aan de voorwaarde 'het betalen van een geldsom' is voldaan op bet moment
dat de gri ffie, als gernacbtigde van het openbaar ministerie, de beschikking krijgt over
het te betalen bedrag. En dat is het geval indien het bedrag giraal wordt overgemaakt.
Het openbaar ministerie kan volgens de Rechtbank op drie verschillende manieren
de beschikking verwerven over het te betalen transactiebedrag. De verdachte kan het
contant ter griffie betaIen (waarbij de griffier optreedt als gemachtigde van het openbaar
ministerie) ofhij kan gebruik maken van een acceptgiro- dan wei een overschrijvings-
kaart. In deze drie gevallen is het te betalen bed rag aan het openbaar ministerie ter
beschikking gesteld, en mag de griffie een dergelijke betaling niet weigeren".
Door de wijziging van art. 578 Sv in 1983, waarbij de bepalingen die betrekking hebben
op het betalen ter griffie zijn vervallen, moet worden aangenomen dat de verdacbte
ook zelf de boete door middel van een overschrijvingskaart mag betalen. Daarmee
is de genoemde jurisprudentie gecodificeerd.

Een uitspraak die van belang is in verband met het huidige geautomatiseerde beta-
Iingsverkeer, is hetarrest van de Hoge Raad van 8 maart 1977, NJ 1978, 228. Centraal
in dit arrest staat de vraag op welk tijdstip is betaald. Is dat op het moment dat de
verdachte opdracht geeft tot betaling, of gaat het om het moment van ontvangst.
In de casus, het gaat om een politietransactie, moet de verdachte voor zeven januari
aan de gestelde voorwaarden voldoen. Op res januari, dus de laatste dag van de gestelde
termijn, geeft de verdachte zijn bank opdracht tot overboeking; op dertien januari

20 Rb. Rotterdam, 19-2-1957, NJ 1957,590.
Letterlijk overweegt de rechtbanle het volgende:
, "Betaling" toch in de zin van het tweede lid van art. 74 is niet anders dan de zodanige handeling
... tengevolge waarvandegene, die bij de machtigingtothet in ontvangstnemenvande betalinggerechtigd
is verklaard, over het te betalen bedrag de beschilclcing Icrijgt.
Dit is het geval, wanneer door of namens de verdachte hetzij ter plaatse als bij de machtiging daartoe
aangewezen het in die machtiging genoemde bedrag ter betaling wordt aangeboden, hetzij, indien de
machtiging de betalingper giro toe staat, dat bedragter stoning op de aangegevengiro-releeningconfonn
de voor een dergelijlee stoning geldende voorschriften san de tot het in ontvangst nemen van zodanige
bedragen gerechtigde is overgegeven dan wei door of namens de verdachte doeltreffende maatregelen
zijn genomen, dat het bedrag ten gunsle van de aangegevengiroreleening tan worden overgeschreven.
Indien, i!eliik in het onderhavige geval, de in art. 74 Sr. bedoelde voorwaarde aileen bestaat in de
betaling van een bepaaldegeldsom, heeft de verdachte aan de ter voorkoming va .. cc.. ~"a:"':""v:gi;;6
hem gestelde voorwaarde voldaan op hel ogenblik, waarop een der drie hierboven genoemde
gebeurtenissen heeft plaats gehad.'
Rb. Rotterdam, 19-2-1957, NJ 1957,590.
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wordt deze opdracht daadwerkelijk uitgevoerd. Heeft de verdachte op tijd betaald?
Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord dan is dat op basis van de
verzendtheorie, een ontkenning is gebaseerd op de ontvangsttheorie.
De Hoge Raad kiest voor de laatste opvatting. De geschetste situatie levert met op
'een voor of op zes januari gedane betaling'. In casu is het tijdstipvan betaling dertien
januari.
Met deze uitspraak vermijdt de Hoge Raad allerlei lastige complicaties die zouden
zijn opgetreden indien de verzendtheorie zou zijn geaccepteerd. Bv. de vraag welk
moment als moment van verzending moet worden bescbouwd. Is dit bet tijdstipwaarop
de verdachte de giro op de post heeft gedaan, of het moment dat de postbank de op-
dracht ontvangt, of bet moment dat intern opdracht wordt gegeven om bet bedrag
over te boeken. Deze vraag wordt nog moeilijker te beantwoorden indien tussen deze
schakels vertragingen optreden die niet aan de verdachte kunnen worden toegerekend.
Behalve het voorkomen van praktische problemen is aan de ontvangsttheorie ook
een systematiscb voordeel verbonden. Op grond van het hierboven genoemde vonnis
van de Reehtbank te Rotterdam uit 1935 is pas aan de gestelde voorwaarde(n) voldaan
op het momentdat het a.M. de beschikkingkrijgtoverhette betalen bedrag. Daarvan
kan aIleen sprake zijn als dit bedrag is ontvangen. De verzendtheorie schiet hier te
kort.
Tenslotte: de situatie kan zich voordoen dat de verdachte (ruim) op tijd betaalt, maar
dat door een fout van bv. de bank, het desbetreffende bedrag niet op de rekening van
het openbaar ministerie wordt gestort. In dit geval zal het beroep van de verdachte
op de niet-ontvankelijkheid van bet a.M. niet slagen, maar indien blijkt dat de bewering
correet is kan de reehter de tereehtzitting voor bepaalde tijd schorsen, zodat alsnog
een transactie tot stand kan komen.
Een variant op het bovenstaande probleem komt tot uiting in de volgende casus. De
acceptgirokaart die aan de verdachte wordt toegezonden bevat de opmerking dat de
verdachte strafvervolging kan voorkomen door betaling voor een uiterlijkeaangegeven
datum. Er is echter geen datum ingevuld. De officiervanjustitie besluitop een gegeven
moment tot vervolging over te gaan, omdat niet wordt betaald.
Heeft hij nu voortijdig vervolging ingesteld, of mocht hij daartoe zonder meer overgaan?
De Hoge Raad gaat niet op het verweer in, omdat het voor het eerst in cassatie wordt
gevoerd en dus geen bespreking behoeft.f Volgens Remmelink moet bet ervoor worden
gehouden dat, indien in het transactieaanbod geen termijn is opgenomen, dit voor
onbepaalde tijd geldig is. De verdachte beeft altijd de mogelijkbeid het aanbod te
accepteren, ook indien de tereehtzitting reeds een aanvang beeft genomen.P
De verdachte is echter niet verplicht te betalen. Hij hoeft op basis van de hem
toegezonden acceptgiro niets te ondernemen. Ret O.M. zal in bet algemeen niet op
de hoogte zijn van het feit dat in het aanbod is verzuimd een termijn op te nemen.P'
Daarom zal na verloop van tijd, nu de redenen voor niet-betaling niet bekend zijn,
tot dagvaarding worden overgegaan. Op dat moment kan de verdachte het aanbod
alsnog accepteren, waardoor het recht tot strafvordering vervalt. Een andere

22 HR 14-11-1978, NJ 1979, 168.
2.3 Concl. A-G Rernmelink bij HR 3-10-1972, NJ 1973, 18.
24 Indien dat wei het geval is, moot alsnog een tennijn worden gesteld.
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mogelijkbeid is dat hij de officier van justitie attendeert op de ontbrekende gegevens
van de acceptgiro. Na deze mededeling kan de officier vanjustitieeen nieuwe tennijn
stellen.
lndien de verdachte opnieuw niets van zich laat boren zal de tereebtzittingplaatsvinden,
met dien verstande dat de verdacbte nog a1tijd de mogelijkbeid heeft bet oorspronkelijke
aanbod te accepteren. Zoals in 6.2 beschreven, bestaat dan de mogelijkbeid dat de
reebter de terechtzitting voor bepaalde tijd scborst om de procespartijen in de
gelegenheid te stell en de zaak af te wikkelen.
Dit betekent dat de officier van justitie die niet op de boogte is van bet feit dat in bet
transactieaanbod geen termijn is opgenomen, gerechtelijke vervolging kan instellen.
In bet tegenovergestelde geval is bet opportuun een nieuw transactieaanbod te doen.

In een andere casus wordt als verweer bij de Kantonreebter gevoerd, dat de verdacbte
zelf om een transactie heeft verzocbt, maar door financiele omstandigbeden niet in
staat was op tijd te betalen. Hij is het er niet mee eens dat hij nu het risico loopt dat
een (hogere) boete door de reebter wordt opgelegd.
De Kantonreehter verwerpt dit verweer zonder enige motivering. De Hoge Raad is
van mening dat de verdacbte een beroep doet op de niet-ontvankelijkheid van bet
openbaar ministerie, omdat niet op het verzoek is gereageerd. Een dergelijk verweer
moet gemotiveerd worden verworpen. Dat was in casu niet gebeurd en daarom wordt
het vonnis van de Kantonreehter vernietigd." Inhoudelijk wordt eehter niet op bet
verweer gerespondeerd. Maakt het kans van slagen? Naar mijn mening is dat niet
bet geval.
De stelling van de verdachte komt er op neer dat bet openbaar ministerie onbeboorlijk
handelt door een dagvaarding uit te brengen en een hogere boete te eisen.P Hij beroept
zich op het feit dat hij een verlenging van zijn termijn of een betaling in tennijnen
wenst. De afwijzing van dit verzoek, gevolgd door de beslissing te vervolgen, is in
strijd met de beginselen van een goede procesorde.
Deze stelling is niet zonder nader feitenonderzoek te beantwoorden, omdat het sterk
van de omstandigheden afbankelijk is of sprake is van onzorgvuldig handelen. Maar
het feit dat de verdachte zelf een verzoek om transactie heeft gedaan boudt in bet
algemeen niet in dat het openbaar rninisterie verplicht is daar op in te gaan. Een
verplichting bestaat aileen indien het verzoek op art. 74a Sr is gebaseerd.
In de laatste casus die ik in deze paragraaf wit bespreken wordt door de verdacbte
het verweer gevoerd dat het openbaar mini steri e niet-ontvankelijkis in zijn vervolging,
omdat hij het transactiebedrag ad f35, - reeds beeft betaald. Hij ontvangt dat bedrag
echter terug, omdat hij geen p. v .-nummer beeft vermeld. Vervolgens betaalt de ver-
dachte opnieuw en vermeldt nu het nummer dat door bet parket is opgegeven. Dit
blijkt echter ook verkeerd te zijn. Daarop wordt hij gedagvaard.
De Hoge Raad geeft geen inhoudelijk oordeel, maar casseert op grond van een

2> HR 21-12-1982. NJ 1983,360.
26 Bij de praktijk dat de geeiste en opgelegde boete ter terectzitting in het algemeen 20% hoger is dan

het transactieaanbod kunnen inderdaad de nodige vraagtekens worden gesteld. Deze zullen aan de orde
komen in 6.8.
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motiveringsgebrek.F De Kantonrechter heeft het verweer ten onrechte niet opgevat
als een verweer met betrekking tot de ontvankelijkheid van de officier van justitie
en geen motivering gegeven.
Vaststaat dat het vertrouwensbeginsel in het geding is. In de woorden van A-G
Remmelink:

'Het lean zijn, dat moet worden geoordeeld, dat rekwirants storting lean worden verwaarloosd, omdat hij
niet op de voorgeschreven wijze heeft betaald, ... , maar het lean ook zijn, dat geoordeeld moet worden,
dat rekwirant in dit opzicht in dwaling is gebracht door een (formeel onbevoegde) instantie waarop hij
niettemin heeft lcunnen vertrouwen. Uw raad neernt immers aan, dat alsdan ook het vervolgingsrecht van
het OM kan verval1en'.

De rechter zal enerzijds constateren dat de verdachte reden heeft om de niet-
ontvankelijkheid van het O.M. in te roepen, anderzijds dat formeel gezien voor de
overtreding die in het geding is het recht tot strafvordering niet is vervallen, omdat
niet aan de gestelde voorwaarde is voldaan. De oplossing kan ook bier liggen in het
schorsen van de zitting zodat partijen in de gelegenbeid worden gesteld de vergissing
te herstellen en de zaak tot beider tevredenbeid af te wikkelen. Vervolgens kan de
niet-ontvankelijkheid van het O.M. worden uitgesproken.

6.5 De beklagprocedure van art. 12 Sv

6.5.1 Inleiding

Bij de afhandeling van een strafzaak kunnen meerdere belangen zijn betrokken dan
van het openbaar ministerie en de verdachte. In bepaalde gevallen kan het voorkomen
dat deze belangen worden geschaad door de wijze waarop de strafzaak wordt afgedaan.
In art. 12 Sv e. v. wordt de mogelijkheid geopend voor rechtstreeks belanghebbenden
om beklag in te dienen bij het gerechtshof indien het strafbare feit niet wordt vervolgd
of de vervolging niet wordt voortgezet.
In 1983 is in de Wet vermogenssancties de mogelijkheid geopend dat de rechtstreeks
belanghebbende beklag kan indienen tegen de transactie van een misdrijf." Ben aparte
regeling is noodzakelijk omdat het rechtsgevolg van de transactie is dat het recht tot
strafvordering vervalt. Ben beroep op art. 12 Sv zou dan moeten worden afgewezen,
omdat vervolging niet haalbaar is.29
Het beklag moet binnen drie maanden worden ingediend nadat aan de voorwaarden
is voldaan. Daarom wordt de rechtstreeks belanghebbende onverwijld mededeling
gedaan van de datum waarop dit heeft plaatsgevonden (art. 74 lid 3 Sr) Het is niet
mogelijk beklag tegen een transactie wegens een overtreding in te dienen (art. 12p
Sv).
Knigge vermeldt in Melai c.s. dat in sommige gevallen wegens een overtreding (bv.

21 HR 15-1-1985, NJ 1985,359.
,. Oorspronkelijkwasdeze regeling neergelegdin art. 12 derde en vierde lid Sv. Bij de wet van 8-11-1984,

Sib. 551 zijn deze bepalingen vervangen door de artt. 120 en 12p Sv.
29 Melai c.s .. o.c., aant. I op art. 120 en 12p Sv.
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art. 25 WVW) is getransigeerd, maar dat de belanghebbende van mening is dat wegens
misdrijf (bv. art. 36 WVW) had moeten worden vervolgd. Hij is van mening dat niet-
ontvankeLijkverkLaring van het beklag onbevredigend is, omdat in het geval dat bet
openbaar ministerie wegens misdrijfhad getransigeerd beklag wei mogelijk zou zijn
geweest.

'Wij zouden art. 12p daarom zo willen uitleggen, dat het alleen aan beklag over het niet vervolgen van
de getransigeerde overtreding als zodanig in de weg staat. Over het niet vervolgen van het misdrijf kan
dan wei geklaagd worden"."

Knigge vermeldt vier eisen, die in de jurisprudentie tot stand zijo gekomen, voor de
ontvankelijkheid van het beklag:"
1. Er moet sprake zijn van een persoonlijk of kenmerkend belang.

'De klager moet ... een bijzonder beLang bebben bij vervoLging. Het belang dat
een ieder wordt geacht te hebben bij naleving van de strafwet Levertniet een dergelijk
bijzonder belang op. Daarom zal als regel niet geklaagd kunnen worden over het
niet vervolgen van deLicten, waarbij geen slachtoffers 'vallen' dan wei waarvan
een 'ieder' slachtoffer is. N iernand staat tot dat delict in een bijzondere verhouding.

2. De eis van eigen belang.
Als de klager aileen maar opkomt voor het belang van een ander terwijl bij zelf
geen belang heeft, dan zal bij niet-ontvankelijk worden verklaard.

3. De eis van een objectief bepaalbaar belang.
Belangen kunnen hun grondslag vinden in psycbische belevingen, die alleen voor
iemand prive gelden. Dergelijke belangen kunnen Diet als een rechtens te beschermen
belang worden aangemerkt. Er moet van het privebelang worden geabstraheerd,
omdat anders ieder die meent zelf belang te hebben beklaggerechtigd is.

4. De eis van een redelijk belang.
Niet ieder voordeel dat met strafvervolging is gemoeid, is een belang in de zin
van art. 12 Sv. Met name oneigenlijke belangen, dat is een belang waar het O.M.
bij zijn vervolgingsbeslissing geen rekening hoeft te houden, komen niet in
aanmerking.

Een belangrijke vraag is wie als 'rechtstreeks belanghebbende' kunnen worden
beschouwd. In geval van transactie wegens misdrijf kan een aantal categorieen voor
dit predikaat in aanmerking komen. In de eerste plaats degene die door bet misdrijf
wordt geschaad, het slachtoffer. In sornmige gevallen kunnen ook publieke belangen
zijn aangetast. In dat geval kunnen organisaties die deze belangen behartigen van mening
zijn dat vervolging wenselijk is. Tenslotte is bet mogelijk dat de verdachte, nadat de
transactie tot stand is gekomen, alsnog van mening is dat vervolging is geindiceerd,

so Melai C.S., o.c., aant. 1 op art. 12p Sv.
11 Melai C.S., O.C., aant. lOop art. 12 Sv.
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6.5.2 Het slachtoffer

Het slachtoffer is een direet belanghebbende in de zin van art. 12 SV.32Het is eehter
de vraag of hij na transactie belang heeft bij vervolging. In geval van transactie kan
op grond van art. 74 lid 2 sub 5 Sr het betalen van schadevergoeding als voorwaarde
worden gesteld. In tegenstelling tot de voegingsregeling van de artt. 332-337 Sv is
deze voorwaarde niet gebonden aan bepaalde maximumbedragen (zie artt. 44 lid 3
en 56 lid 5 RO). Op grond van de richtlijnen slachtofferbeleid van het O.M. van 19
november 1986 dient de officier van justitie bij elke misdrijfzaak: waarin schade is
toegebracht het betalen van schadevergoeding een belangrijke rol te laten spelen bij
zijn beslissing over de wijze waarop de zaak: wordt afgedaan.
Het slachtoffer heeft geen belang bij een beklag wegens niet vervolgen indien hij zijn
schade reeds vergoed heeft gekregen. De wens dat de verdachte alsnog door de reehter
wordt veroordeeld opdat aan de psychische behoefte van het slachtoffer wordt voldaan
dat hetjegens hemlhaar misdrevene wordt erkend, geldt niet als objeetiefbepaalbaar
belang.
Groenhuijsen vermeldt hieromtrent in zijn dissertatie:

'Welke door een gerechtshofte honoreren belang kan een beledigde partij dan nog hebbenom aan te dringen
op behandeling van het geval ter tereehtzitting? II:: zou het niet weten' .33

Maar ook indien de verdachte geen schadevergoeding hoeft te betalen, maar aan andere
gestelde voorwaarden heeft voldaan, is het moeilijk te bepalen welk objeetiveerbaar
belang hij heeft bij strafvervolging.

'Zijn echter aan de verdachte transactievoorwaarden gesteld en heeft hij daaraan voldaan, dan zal de
belanghebbende nog minder aanleiding hebben - die hij ten overstaan van de rechter bovendien waar zal
moeten maken - om te verlangen dat alsnog een stra fvervolging behoort plaats te hebben', 34

Dit betekent dat de bekJagregeling van art. 12 Sv vrijwel geen mogelijkheden biedt
voor het slachtoffer vervolging af te dwingen indien de zaak: door een transactie is
afgedaan. Dus ook in de situatie dat aan hem geen schadevergoeding is toegekend
is de kans dat zijn beklag niet-ontvankelijk zal worden verklaard, of zal worden
afgewezen, aanzienlijk.
Deze situatie kan worden verkJaard door het feit dat het gedrag van de verdachte door
het voldoen aan de transactievoorwaarde(n) is gesanctioneerd. In materieel opzicht
heeft 'vervolging' plaats. Datde transactie in strafvorderlijke zin onderniet-vervolging
moet worden begrepen doet daar niet aan af. Dit betekent dat de regeling Van art.
120 en 12p Sv zijn doel voorbijschiet. De belangen van het slachtoffer kunnen op
deze wijze niet adequaat worden beschermd. De transactie past niet meer in deze
strafprocessuele context. Het is een zelfstandige wijze van afdoening geworden.

n Melai c.s .. o.c., aant. 9 op art. 12 Sv; Memorie van toelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer
1917-1918.77 stuk 1, p. 45.

" M.S. Groenhuijsen - Schadevergoedingvoor slachtoffers van delicten in het strafgeding, diss. Leiden,
Nijmegen 1985. p. 167.

)4 Memorie van toelichting Wet vermogenssancties, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1977-1978,
15012 nr. 3. p. 49.
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6.5.3 venegenwoordlgers van collectieve belangen

Op grond van art. 12 lid 2 Sv wordt onder rechtstreeks belanghebbende mede verstaan
een rechtspersoon die krachtens zijn doelstellingen blijkenszijn feitelijkewerkzaamhe-
den een belang behartigt dat door de beslissing tot niet (verder) vervolgen rechtstreeks
wordt getroffen.
Door deze bepaling is het mogelijk dat organisaties die zwaarwegende belangen
behartigen, bv. het milieu, als belanghebbende in de beldagprocedure kunnen worden
erkend. Niet iedere organisatie kan onder dit criterium worden begrepen. In het
algemeen moet aan de volgende eisen zijn voldaan:
a. het bezit van rechtspersoonlijkheid (in civielrechtelijk zin) die
b. krachtens zijn doelstelling (zoals omschreven in statuten en reglementen)
c. uit de feitelijke werkzaamheden moet blijken dat het belang daadwerkelijk wordt

behartigd.
Groenhuijsen geeft aan dat twee belangrijke gezichtspunten kunnen worden geformuleerd
die een nadere omlijning geven van de reeds genoemde criteria. Het door de
rechtspersoon behartigde belang moet overeenkomen met het door de vermoedelijk
overtreden strafbepaling beschermende belang, en er mag geen altematieve klager
aanwezig zijn."
Door toepassing van art. 74 Sr kunnen onder omstandigheden zaken worden afgedaan
waardoor by. het milieu is getroffen. Ook in fraudezaken wordt regelmatig
getransigeerd. Een voordeel van de transactie voor de verdachte is dat hij geen last
heeft van negatieve publiciteit. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de belangenorga-
nisaties het juist betreuren dat deze publiciteit er niet is geweest. De afschrikwekkende
werking daarvan zou potentiele overtreders kunnen weerhouden van het plegen van
soortgelijke delicten. Daamaast kan het van belang zijn dat de verdachte door de rechter
wordt veroordeeld omdat daardoor de 'morele verwerpelijkheid' van zijn gedrag
publiekelijk wordt uitgesproken.
Hebben organisaties die de getroffen belangen behartigen, ervan uitgaande dat ze aan
de genoemde criteria voldoen, een mogelijkheid op grond van art. 120 Sv gerechtelijke
vervolging af te dwingen?
Hier doet zich hetzelfde probleem voor als in het in 6.3.1 besprokene. Door de
transactie is de overtreding van de strafwet gesanctioneerd. Bovendien is het de vraag
of het belang waarin de organisaties beschermd willen worden overeenkomt met het
door de overtreden strafbepaling beschermde belang.
De conc1usie die hieruit kan worden getrokken is dat de procedure van art. 120 Sv
aan ideele organisaties weinig mogelijkheden biedt een transactie terug te draaien en
gerechtelijke afdoening af te dwingen. Het nadeel hiervan is dat de bescherming van
collectieve belangen, waar in geval van schending in het algemeen Diet altijd een
individualiseerbaar slachtoffer is aan te wijzen, in het strafrecht moeilijk kan worden
geincorporeerd.

" Zie verner uilgeo.,,;.:.
Melai c.s, o.c., aan!. 16 tIm 18 op art. 12 Sv en M.S. Groenhuijsen - verrieciigiuj; va •• .;~!!:;;::e·.'e
belangen in het strafrecht in: Verdediging van collectieve belangen via de rechter, Zwolle 1988, p.
99·133.
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6.5.4 l)e verdachte

Soms kan het voorkomen dat de verdachte acbteraf spijt beeft van de transactie. Hij
kan deze bv. hebben geaccepteerd om 'van het gezeur' afte zijn. 36 Ook is het mogelijk
dat hij onvrijwillig met het aanbod beeft ingestemd. In dit geval kan hij aan het a.M.
het verzoek doen de transactie terug te draaien. Indien de officier vanjustitie hierop
ingaat, herleeft het reeht tot strafvordering.

'De in art. 74 Sr vermelde afdoening buiten proces doet het recht tot strafvordering vervallen en kan aldus
in bepaalde , door de wet omschrevenomstandighedeneen middel zijn voor de verdachte een strafvervolging
te voorkomen.
Indien deze zg , 'transactie door het O.M. op verzoek van de (oorspronkelijke) verdachte ongedaan wordt
gernaakt, moet deze transactie geacht worden nimmer te hebben plaalsgevonden, waaruit voortvloeit dat
het recht 101 strafvordering niet is vervallen' .37

In de casus die aan dit arrest ten grondslag ligt honoreert de officier van justitie het
verzoek van de verdachte. Er zijn eehter vele argumenten op grond waarvan hij dit
kan afwijzen. Zo kan uit de aanvaarding van het aanbod worden afgeleid dat de
verdachte erin heeft toegestemd van een beroep op de reehter af te zien. Honorering
van het verzoek zou een doelstelling van de transactieregeling, het verminderen van
capaciteitstekorten, kunnen doorkruisen.
Kan de verdachte in dit geval op grond van art. 120 Sv alsnog strafvervolging
afdwingen?
In de praktijk heeft zich een aantal gevallen voorgedaan waarin de reehter de verdachte
als belanghebbende in de zin van art. 12 Sv heeft geaccepteerd. Gewezen kan worden
op de uitspraken van het Hof 's Hertogenbosch van 30 september 1982, NJ 1982,
653 en de Hoge Raad van 28 februari 1984, NJ 1984,490. In dit laatste arrest spelen
eehter bijzondere omstandigheden een rol. De verdachte is reeds vervolgd en in eerste
aanleg veroordeeld tot vijfjaar gevangenisstraf en wordt hangende het hoger beroep
naar Frankrijk uitgezet. De zaak zal vervolgens aan de Franse autoriteiten worden
overgedragen.
De verdachte wenst voortzetting van de vervolging op grond van art. 12 Sv en dient
beklag in bij het Gereehtshof Amsterdam. Dit stemt met het betoog van de verdachte
in en gelast de verdere vervolging. De Hoge Raad overweegt:

'Nadat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, heeft de verdachte in het algemeen aanspraak op
voortzeuing der procedure tot en mel de einduitspraak. In beginsel is de verdachte te dien aanzien
"belanghebbende " ."

l6 Knigge noeml de volgende redenen: de verdachte kan naar rehabilitatie streven, hij is uit op een
proefproces om een rechterlijke uitspraak over een bepaalde kwestie te krijgen, hij wil voor de rechter
zijn (politieke) motieven uiteenzetten al dan niet om propagandistische redenen, ofhij heeft een sterke
strafbehoefte , Dat wil zeggen dat hij de wens koestert het misdrevene door het ondergaan van straf
recht te zeuen.
Hij is echter van mening dat deze rnotieven niet het in art. 12 Sv bedoelde belang opleveren, omdat
aan de eis van een objectief bepaalbaar belang niet is voldaan.
Zie Melai c.s., o.c., aant. 19 op art. 12 Sv.

n HR 25-1-1966. NJ 1966, 160.
,. HR 28-2-1984, NJ 1984. 490.
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Knigge is van mening dat dit arrest de enige uitzondering is op de regel dat de verdachte
geen belanghebbende is in de zin van art. 12 Sv, omdat in alle andere gevallen er
van uit moet worden gegaan dat het met (verder) vervolgen voor de verdachte gunstig
IS.

'Oat een verdachte zelf zijn belang soms anders inschat doet daaraan niet af. Een subjectieve beoordeling
van de situatie levert geen objectief bepaalbaar belang op"."

P.M. Frielink ziet mogelijkheden voor de verdachte om in een fiscale (straf)zaak als
belanghebbende te worden erkend. De verdachte kan een belangrijk financieel belang
hebben bij strafvervolging, omdat daardoor op grond van de anti-cumulatiebepalingen
van de AWR (ziedeartt. 91id4, 181id 3 en 211id2 AWR) de opgelegde.administratie-
ve boete dient te vervaJlen. De strafreehtelijke sancties zijn in het algemeen lager
en in dit financiele voordeel is het belang van de verdachte gelegen.
Ik betwijfel eehter of dit belang als redelijk moet worden gekwalificeerd. Indien de
officier van justitie tot vervolging overgaat moet dat op gronden aan het algemeen
belang zijn gebaseerd. Het financiele voordeel van de verdachte bij strafvervolging
kan naar mijn mening niet als een algemeen belang worden gekwalificeerd;"

Het bovenstaande houdt in dat de verdachte die wenst dat na zijn transactie alsnog
vervolging wordt ingesteld vrijwel geen perspeetief heeft dat hij als belanghebbende
in de zin van art. 12 Sv zal worden erkend. Zijn belang zal of als subjeetief of als
oneigenlijk kunnen worden gekwalificeerd. Daar kan aan worden toegevoegd dat de
reeds afgewikkelde transactie tot gevolg heeft dat de strafzaak reeds met een sanctie
is afgedaan.

6.5.5 Afronding

De conclusie die kan worden getrokken is dat de betekenis van de artt. 120 en 12p
Sv zeer gering is. Het feit dat het strafbare feit reeds door de transactie is gesanctio-
neerd is daar debet aan.
Dit heeft tot gevolg dat de genoemde categorieen van belanghebbenden de keuzemomen-
ten die bij de toepassing van art. 74 Sr een rol spelen, zoals de wijze waarop de
transactie tot stand komt, de inhoud van het aanbod, de methode waarop met de
belangen van derden rekening is gehouden, met aan het oordeel van de reehter kunnen
onderwerpen. Dit is een onbevredigende situatie.
Tegelijkertijd moet worden erkend dat de procedure van art. 120 Sv met geschikt
is om de verlangens van de genoemde categorieen te vervuJlen. Een korte reehterlijke
procedure waarin de genoemde aspecten aan de orde kunnen worden gesteld en waarin
de reehter de mogelijkheid heeft een voorlopige voorziening te treffeo, komt daar
beter aan tegemoet.

'" Melai c.s., o.c., aant. 15 op art. 12 Sv.
.. P.M. Frielink - Beklag over niet vervolgen met het oog op verval van administratieve boeten, WFR

1988, p. 284-291.
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6.6 Het rechtskarakter van de transactie

6.6.1 Inleiding

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde: wat is bet recbtskarakter van de transactie?
Door het beantwoorden van deze vraag kan worden bepaald welke positie bet
transactiestelsel inneemt in het systeem van bet afdoen van strafbare feiten.
In de inleiding is geformuleerd dat de transactie bestaat uit twee elementen. Het is
zowel een sanctie als een procedure. Door middel van deze indeling kan (onder andere)
worden bepaald met welke sancties op een strafbaar feit kan worden gereageerd, welke
normen de procedure beheersen en voor welke feiten een transactie kan worden
aangeboden.
Aan de hand van het onderscheid tussen sanctie en procedure zal bet recbtskarakter
van de transactie worden uitgewerkt.

6.6.2 De transactie als sanctie

Door P. 's Jacob is in navolging van de wetgever in 1921, de anticipatiegedachte
geformuleerd. Dit houdt in dat de te stell en voorwaarde een afspiegeling dient te zijn
van de door de reebter op te leggen straf ter terechtzitting." In deze formulering
komt tot uitdrukking dat de transactie geen zelfstandige betekenis in bet strafreebtelijk
systeem toekomt, maar dat de te stellen voorwaarde afhankelijk is van bet door de
reebter te vellen oordeel.
Met de toenemende praktiscbe betekenis van de transactie is deze gedacbte verlaten.
De sanctie wordt in bet algemeen aan de hand van vooraf opgestelde ricbtlijnen bepaald.
De P-G's nemen in bun besluitvorming bet te verwacbten oordeel van de reebter in
zoverre in aanmerking, dat de bedragen die in de ricbtlijnen worden vastgesteld
daaronder dienen te blijven. Dit betekent dat weliswaar op bet vonnis wordt
geanticipeerd, maar aileen in die zin dat de bovengrens van de transactievoorwaarde
wordt bepaald. Onder dit bed rag is bet openbaar ministerie vrij een zelfstandig
straftoemetingsbeleid te voeren, mits bet verscbil tussen de transactievoorwaarde en
de straf ter terechtzitting niet zodanig groot wordt, dat bet reeht op toegang tot de
reehter op onreehtmatige wijze wordt geblokkeerd.
Door gebruik te maken van deze 'vrije ruimte' is de invloed van bet a.M. op de
straftoemeting zodanig toegenomen dat een wederzijdse beinvloeding is ontstaan.
In sommige gevallen beeft de reebter zelfs zijn primaat als degene die de boogte van
de sanctie bepaalt, verloren. Zo kan door de officier, in geval van voeging, een hoger
bedrag aan schadevergoeding worden geeist dan de reebter ter zitting kan opleggen.
Op grond van art. 1 Sr moet de op te leggen straf of maatregel vooraf bij de wet zijn
bepaald. Aan deze eis wordt voldaan, omdat in art. 74 lid 2 Sr de te stellen voorwaarden
limitatief zijn opgesomd. Dit betekent dat experimenten met altematieve sancties niet
door middel van transactie kunnen worden uitgevoerd.

" P. 's Jacob - Geschiedenis, theorie en practijk van art. 74 wetboek van strafrecht, diss. Leiden,
's Gravenhage 1936, p. 100.
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De voorwaarden dragen eeo financieel karakter. Gezien bet zojuist genoemde limitatieve
karakter van art. 74 lid 2 Sr beeft dit tot gevolg dat vrijbeidsbenemende sancties niet
door middel van transactie aan de verdacbte kunnen worden opgelegd.

Strafzaken kunnen niet aileen door middel van transactie buiten de reebter om worden
afgedaan, dit is ook mogelijk door toepassing van bet voorwaardelijk sepot.
Groenhuijsen en van Kalmtbout bebben reeds betoogd dat bet onderscbeid tussen deze
vormen van afdoening is verdwenen.? De Jong beeft er vervolgens op gewezen dat
bet voorwaardelijk sepot kan worden gebanteerd in die gevallen waarin transactie niet
kan worden toegepast. 43 Dat is bv. bet geval indien meer dan res jaar gevangenisstraf
op een strafbaar feit is gesteld. In 5.10 is ervoor gepleit deze beperking te schrappen.
Daardoor zal de praktiscbe betekenis van bet voorwaardelijk sepot vrijwel verdwijnen.
Het kan eehter in een opzicbt blijven functioneren. Hierboven is er op gewezen dat
niet door middel van transactie met nieuwe sancties kan worden geexperimenteerd.
Het voorwaardelijk sepot kan voor deze experimenten worden gereserveerd." Daardoor
boeven veelbelovende alternatieve sancties geen zacbte dood te sterven.

6.6.3 De transactie als procedure

In bet Wetboek van Strafvordering wordt de toepassing van de transactie geregeld
in art. 578 Sv. In dit artikel wordt bepaald dat:
lid 1: Indien het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 74 van bet Wetboek

van Strafrecht voorwaarden stelt ter voorkoming van de strafvervolging, bepaalt
bet daarbij de termijn binnen welke aan die voorwaarden moet zijn voldaan,
en zo nodig tevens de plaats waar zulks moet geschieden. De gestelde termijn
kan worden verlengd.

Voor het overige wordt niets geregeld. Dit betekent dat vragen over de voorwaarden
waaraan bv. het transactieaanbod moot voldoen, hun beantwoording in bet ongeschreven
reeht vinden. De toepassing van art. 74 Sr wordt genormeerd door de beginselen van
behoorlijk bestuur c.q. goede procesorde. Deze worden ingekleurd door de bepalingen
die in het Wetboek van Strafreebt en Strafvordering zijn opgenomen.
De normering van de transactieprocedure door middel van uit bet bestuursreebt
atkomstige beginselen betekent eehter niet dat de transactie met een bescbikking gelijk
kan worden gesteld. Er is immers geen sprake van een eenzijdige, door de officier
vanjustitie te verrichten reebtsbandeling, waartegen de verdachte, als bij bet er niet
mee eens is, een bezwaarschrift kan indienen. Het beslissende onderscheid is gelegen
in bet feit dat de verdachte bet aanbod vrijwillig dient te accepteren. Anders komt
de transactie niet tot stand. Hierin komt bet overeenkomstkarakter van de transactie
tot uitdrukking .

• 2 M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout - Transactie en voorwaardelijk sepot: 1000 OM oud ijzer?,
DD 1983, p. 474-487.

43 D.H. de Jong - De afdoening van strafzaken buiten proces, Preadvies voor de Vereniging van de
vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland 1985, p. 21 en 22.

.. Zo ook: J.M. Jongh-Bruins - Voorwaardelijk politiesepot in wetsvoorstel Herziening Jeugdrecht - DD
1990. p. 820-836, met name p. 827.
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Ret gebruik van de term 'overeenkomst' roept civielrechtelijke associaties op. Reeds
in 1927 komt in cassatie de vraag aan de orde of transactie moet worden gezien als
een specifieke vorm van dading, geregeld in art. 1888 BW (oud). De tekst van dit
artikel luidt:
lid 1: Dading is eene overeenkomst waarbij partijen, tegen overgave, belofte of

terughouding eener zaak, een aanhangig geding ten einde brengen, of een te
voeren geding voorkomen.

lid 2: Deze overeenkomst is slechts van waarde, indien zij schriftelijk is aangegaan.
De Hoge Raad spreekt zich kort en bondig over het middel uit.

'0. dat ook het tweede middel ongegrond is, omdat de wei voor de rechtsgeldigheid van de transactie geen
geschrift vereischt en inzonderheidart. 1888 BW toepassing mist, daarde transactie niel is een overeenkomst
van dading in burgerrechtelijken zin' .45

Bijna veertig jaar later laat A-G van Oosten zich als voIgt uit over het rechtskarakter
van de transactie:

'Het betalen van de door het O.M. bepaalde geldsom mag ... niet beschouwd worden als een betaling
ingevolge een overeenkomsttussen het O.M. en de verdachte, maar als een rechtshandelingter voldoening
aan een door het O.M. eenzijdig, anders dan bij overeenkomsl, gestelde voorwaarde,.46

De advocaat-generaal benadrukt het publiekrechtelijk karakter van de transactie. Ook
Remmelink is van mening dat dit aspect overheersend is.

'Aan van Oosten moet echter worden toegegevendat het publiekrechtelijkkaraktervan deze 'overeenkomst'
sterk domineert' .47

Hier kan ik mij bij aansluiten. De transactie vindt plaats m een setting die door
publiekrechtelijke normen wordt beheerst.
Op grond van het bovenstaande kan de volgende definitie worden gegeven:
de transactie is in formeel opzicht een publiekrechtelijke overeenkomst die door het
afleggen van twee eenzijdige rechtshandelingen (het aanbod en de acceptatie) tot stand
komt. De toepassing wordt door ongeschreven rechtsbeginselen genormeerd.
Aldus kan de volgende indeling worden gemaakt in methoden tot bet afdoen van
strafbare feitenr"
sepot
voorwaardelijk sepot
transactie

de zaak wordt terzijde gelegd; berisping.
experimenten met altematieve sancties.
procedure waarin de sanctie wordt bepaald door
bet openbaar ministerie. Vrijwillige acceptatie is
vereist. Er kunnen aileen voorwaarden met een
financieel karakter worden gesteld.

45 HR 27 juni 1927, W. 11713.
.. Conclusie A-G van Oosten bij HR 25-1-1966, NJ 1966, 160.
47 Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant, 5 op art. 74 Sr.
•• Th. W. van Veen - Het nieuwe art. 74 Sr, een aardverschuiving, DD 1983, p. 543.
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onderzoek ter tereehtzitting procedure waarin de reehter de sanctie oplegt aan
de veroordeelde. De sanctie kan zowel een vrij-
heidsbenemend als een financieel karakter dragen.

6.7 Ret verval van bet recht tot strafvordering

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het reehtsgevolg van art. 74 Sr, het
verval van het reeht tot strafvordering. In dat kader komen de samenIoopbepalingen
en de ne bis in idem regeling aan de orde. De vraag die wordt gesteld is op welke
wijze deze leerstukken van invloed zijn op de toepassing van de transactieregeling.

Indien het transactieaanbod van de officier van justitie wordt geaccepteerd door de
verdachte en hij voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan vervalt op grond van art.
74 Sr het reeht tot strafvordering.
Er is een aantal problemen dat de aandacht verdient. In de eerste plaats lean de vraag
worden gesteld voor welk feit het reehtsgevolg intreedt. Is dat aileen voor de
strafrechtelijke bepaling die is overtreden of geldt dit ook voor aile andere strafrechtelij-
ke bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Bv: een fietser rijdt door het rode
stoplicht. Hij overtreedt daarmee art. 8 jo. 110 RVV. Indien deze gedraging echter
gevaar oplevert" kan eveneens art. 25 WVW telaste worden gelegd. Indien wordt
getransigeerd voor art. 8 jo. 110 RVV is dan tevens het reeht tot strafvordering voor
art. 25 WVW vervallen?
Een ander voorbeeld. Ret ondertekenen van een valse aangifte levert overtreding van
art. 68 lid 1 sub b AWR op, maar eveneens van art. 225 Sr, valsheid in geschrifte.
Indien voor het eerste feit wordt getransigeerd, is dan eveneens het reeht tot
strafvordering voor het tweede vervaIlen?
We hebben hier te maken met de ne bis in idem - problematiek van art. 68 Sr en de
samenloopbepalingen van art. 55 Sr.

Door de samenloopregeling wordt voorkomen dat, in geval van overtreding van
meerdere delictsomschrijvingen, straffen ongelimiteerd worden opgestapeld.j" Deze
bepalingen zijn van toepassing indien er sprake is van 'een feit'. Aan dit begrip kan
een verschillende uitleg worden gegeven. Ben voorbeeld is een vonnis van de Rechtbank
's Gravenhage. SI

•• Er wordt een levendige discussie gevoerd omtrent de vraag of art. 25 WVW een zelfstandige plaats
verdient naast het RVV. Indien die vraag bevestigend wordt beantwoord is het uitgangspunt dat
overtreding van een regel uit het RVV niet automatisch inhoudt dat daarmee ook het gevaar is gegeven.
In deze visie is overtreding van art. 25 WVW van een ander karakter dan van een RVV-bepaling.
De andere optiek is dat het RVV uitwerkingen beval van art. 25 WVW en dat, indien bv. art. 8 RVV
is overtreden, daarmee per definitie gevaar is gecreeerd. Oil heeft 101 consequentie dal vervolging op
grond van art. 25 niel mogelijk is indieneen R VV -bepalingis overschreden, wegensde generalis-specialis
regel.
Th. W. van Veen - Het gevaar op de weg, DO 1974, p. 61-68.

>0 A. A. Franken· Over samenloop van strafbare feiten en he! non bis in idem-beginsel, Nijmegen 1992,
p.3.

" Rb. 's Gravenhage, 3-2-1930, NJ 1930, p. 894
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'Rijden met een rijwiel in een bij Politieverordening verboden richting en het niet in het bezit hebben van
een rijwielbelastingmerk, moet worden beschouwd als eene strafbare handeling, ook al werden door die
eene handeling tegelijkertijd verschillende wetsvoorschriften overtreden en al is een van de overtreden
wetten een Rijksbelastingwet.
Nu verdachte ter zake van de overtreding van de politieverordening met den Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie een schikking getroffen heeft, moet de Rijksadvocaatniet-ontvankelijk in zijne vordering worden
verklaard ' .

Het telastegelegde feit kan rowel worden gekwalificeerd als overtreding van art. 11
Motor- en Rijwielreglement, waarvoor bet openbaar ministerie bevoegd is te vervolgen,
en art. 1 Rijwielbelastingwet waarvoor bet Ministerie van Financien bevoegd is te
vervolgen. Er is getransigeerd ten aanzien van art. 11 Motor- en Rijwielreglement.
Dat er sprake is van eendaadse samenloop wordt niet betwist, maar beeft dat in casu
tot gevolg dat bet recbt tot strafvordering voor bet Ministerie van Financien eveneens
is vervallen? De Hoge Raad laat geen misverstand bestaan.

'0. dat waar alzoo voorschreven a fdoening een enkele handeling betrof door den Kantonrechter als eenheid
te berechten, ingevolge voormeld eerste lid van art. 74 aile recht tot strafvordering deswege verviel en
de Politierechter terecht heeft beslist, dat de Rijksadvocaat niet-ontvankelijk was in de desniettemin door
hem ingestelde vervolging' .52

De samenloopregeling beeft bier bet onvermoede (of ongewenste) gevolg dat bet recbt
tot vervolglng wordt aangetast. 53 In plaats van bet voorkomen van een cumulatie
van straffen, wordt bet recbt tot strafvordering aan bet, in dit geval, Ministerie van
Financien ontnomen. De gevolgen van deze uitspraak waren dan ook uiterst onpraktiscb,
aldus Langemeijer. 54

Het is duidelijk dat in deze uitspraak de leer van bet materiele feit wordt gebanteerd.
Hoewel de gedraging onder meerdere strafbepalingen valt, wordt zij gezien als een
handeling. Dit heeft tot gevolg dat, nu getransigeerd is ten aanzien van de overtreding
van de Politieverordening, bet recbt tot strafvordering eveneens is vervallen ten aanzien
van de overtreding van een bepaling uit de Rijksbelastingwet.

>2 HR 26-5-1930, Nl 1930, p. 1437
>3 Bockwinkel geeft in zijn dissertatie de volgende omschrijving van de samenloop:

'Bij poging en deelneming is sprake van uitbreiding van stralbare gedragingen, er ontstaan andere
wettelijke omschrijvingen. Bij eendaadse samenloop en voortgezenehandeling is sprake van beperking
va n toepassel ijkheidvan stra fbepal ingen, doch de wettelij ke omschri jvingenblijven onaangetastdezel fde.
Pogi ng en deelne ming staan naast de afzonderlij ke stra fbare feiten en bedreigenevenalsdeze afzonderlij ke
straf, Samenloop staal boven de strafbare feiten, bedreigt zelf geen straf doch zegt uitsluitend hoe de
straf zal worden toegemeten door het stellen van collusie - enlof cumu1atieregels.'
Uit deze omschrijving wordt duidelijk dat de samenloop geenszins de strekking heeft het recht tot
strafvordering te beperken. Het gaat hier in hoofdzaak om een straftoemetingsbepaling. Met Taverne
kan men zich afvragen of de toepassing van de leer van de samenloop als een fysieke gedraging niet
te ver wegdrijft van de doelstelling daarvan, nu het resultaat wordt bepaald door belemmeringen ten
aanzien van de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.
A. Bockwinkel- Beschouwingenoverde nieuwe leervande HogeRaad omtrent samenloopvan stralbare
feiten, diss. Utrecht 1953, p. 6

j4 G .E. Langemeijer- Behoeftde regelingvandensamenloop,bezienin hetlicht van de huidige rechtspraak
van den Hoogen Raad Wijziging?, Preadvies voor de Nederlandse luristenvereniging 1941, p. 8.
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De leer van het materiele feit, die in de literatuur wordt opgevat als het uitgangspunt
van de wetgever" wordt in 1932 in het Oude kijk in 't Jat straat-arrest verlaten.
In dit arrest gaat het om een dronken bestuurder die eveneens een gebrek.kige verlichting
aan zijn motorvoertuig voert. Hoewel er duidelijk sprake is van twee strafbare feiten,
gaat het slechts om ren fysieke handeling. De Hoge Raad beslist als voigt:

'Oat deze twee feiten geheellos van elkander lcunnenwordengedacht en elk feit op zichzelf een zelfstandige
overtreding van verschillend karakter oplevert, zoodat, allrunnenzij zich, gedurendeeenzekertijdsverioop,
zeergemakkelijkten aanzien van eenzelfdendader gelijktijdig voordoen, die gelijktijdigheid niet iets wezen-
lijks is, het eene feit als 't ware in het andere opgaat en het eene feit dan ook niet kan worden beschouwd
als een omstandigheid, waaronder het andere feit zich voordoet; dat bij een dergelijk complex van feiten
het ook zeer goed rnogelijk is, dat op een bepaald oogenblik het eerste feit, onafhankelijk van het tweede
en op een ander oogenblik het tweede feit onafhankelijk van het eerste wordt geconstateerd;
dat uit dit alles voortvloeit, dat zich hier niet voordoet het geval voorzien bij art. 55 Sr, doch hier plaats
heeft gehad samenloop van twee overtredingen als bij art. 62 Sr is geregeld,.56

In dit arrest wordt gebroken met de leer van bet materiele feit. Er is nu alleen nog
sprake van eendaadse samenloop indien de overtreden stratbepalingen naar doel, belang,
aspect of karakter met elkaar overeenstemmen. Taveme, een van de raadsberen die
het arrest mede heeft gewezen, wijst erop dat z. i. de inhoud van de delictsomschrijving
van prirnaire betekenis is." Maar niet mag worden aangenomen dat bet vervullen
van meerdere delictsomschrijvingen de aanwezigheid van ren feit uitsluit. In dat geval
zou de eendaadse samenloop uit bet Nederlandse strafrecbt zijn weggeinterpreteerd. 58

Desalniettemin biedt dit arrest meer ruimte voor vervolging dan voor die tijd werd
gegeven. Door de beperktere interpretatie van het begrip eendaadse samenloop vervalt
in een aantal gevallen het recht tot strafvordering niet voor strafbare feiten die voorheen
als ren fysieke handeling werden gezien.
De artt. 55 Sr e. v. hebben echter niet aileen betekenis voor het vervolgingsrecbt van
het O.M. Zoals reeds gezegd hebben de samenloopbepalingen in hoofdzaak betrekking
op de straftoemeting (zie noot 53). In geval van meerdaadse samenloop kan een
maximumstraf worden opgelegd die eenderde hoger ligt dan het boogste strafmaximum
(artt. 57 en 58 Sr). Betekent dit, indien op een misdrijf een maximumgevangenisstraf
van zes jaar is gesteld en door de regeling van de meerdaadse samenloop maximaal
acht jaar kan worden opgelegd, dat er voor dit feit niet meer mag worden getransigeerd?
M.i. is dat niet het geval. In art. 74 Sr wordt uitdrukkelijk bepaald dat aileen niet
mag worden getransigeerd ten aanzien van feiten waarop naar de wettelijke omschrijving
niet meer dan zes jaar gevangenisstraf is gesteld. De door de wetgever bepaalde

j, Zie O. Hazewinkel-Suringa; 1. Remmelink, o.c., elfde druk, Alphen aan den Rijn 1989, p. 522, 'Naar
mijn mening zal men in ieder geval moeten aannemen, dat de wetgever in 1886 met feit inderdaad
heeft bedoeld, wat de Hoge Raad indertijd noemde een 'rnaterieel gebeuren' . Zo eveneensJ.F. Nijboer;
I.M. Abels -Sarnenloop en vorrnen van telastelegging in: Bij deze stand van zaken Amhem 1983, p.
325 en 326, J. Remmelink - Samenloop en art. 68 Sr, Verkeersrecht 1974, p. 28.

j6 HR 15-2-1932, NJ 1932, p. 289.
57 B.M. Taveme - Eendaadsche samenloop. Een keerpunt in de jurisprudentie van den Hoogen Raad,

NJB 1932, p. 133.
'" O. Hazewinkel-Suringa, Behoeft de regeling van den samenloop, bezien in hetlicht van de huidige

rechtspraak van den HoogenRaad wijziging? - Preadvies voorde NederlandseJuristenvereniging 1941,
p. 113 en 115.
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maximumstraf is doorslaggevend. Dat in praktijk voor de meerdaadse samenJoopregeling
een hogere straf kan worden opge1egd is voor de transactiebevoogdheid niet van belang.

Ret Oude kijk in 't Jatstraat-arrest heeft niet aileen betekenis voor de interpretatie
van art. 55 Sr, maar ook van art. 68 Sr, de ne bis in idem regeling. Met name ten
aanzien van dit leerstuk leverde de jurisprudentie in de praktijk een moeilijk hanteerbare
situatie op, omdat de rechtsbescbermende functie sterk werd ondermijnd. Dit beeft
tot gevolg gehad dat de interpretatie van bet begrip 'feit' van art. 68 Sr gescbeiden
is gaan veri open van hetzelfde begrip in art. 55 Sr e. v. In de jurisprudentie op art.
68 Sr is opnieuw aangeknoopt bij de feitelijke gebeurtenis. In 1961 overweegt de Hoge
Raad, in een geval waarin alcoholmisbruik de oorzaak was van bet plegen van een
aantal strafbare feiten, dat de strekking van de strafbepalingen van art. 26 WVW en
art. 453 Sr niet identiek is, nu de eerste bepaling de verkeersveiligbeid op het oog
heeft en de tweede bet vermijden van aanstoot. Desondanks kan sprake zijn van hetzelfde
feit in de zin van art. 68 Sr.

'Dat een en ander evenwel niet wegneemt dat, gelet op de verwantschap in de gedragingen, die in beide
bepalingen zijn strafbaar gesteld, beide daarin stratbaar gestelde feiten lcunnen worden begaan onder om-
standigheden,waaruitblijkt vaneenzodanigverbandmetbetrekkingtotdegelijktijdigheidvandegedragingen
en den wezenlijken samenhang in het handelen en in de schuld van den dader, dat de strekking van art.
68 rnedebrengt, dat degene, te wiens aanzien ter zake van overtreding van een der beide bepalingen onher-
roepelijk is beslist als in dit artikel bedoeld, niet andermaal kan worden vervolgd ter zake van overtreding
van de andere bepaling' .59

In dit arrest wordt dus zowel naar de wet gekeken, de verwantschap tussen de strafbaar
gestelde gedragingen, als naar de feitelijke gebeurtenis, waarbij de gelijktijdigheid
van de gedraging( en) en de samenhang in schuld centraal staan. De consequentie voor
de toepassing van art. 74 Sr is dat, indien wordt getransigeerd ten aanzien van feit
A geen vervolging meer kan worden ingesteld ten aanzien van feit B.60
In hetjoy-riding-II arrest (RR 17-12-1963, NJ 1964,385) komt de problematiek zoals
hierboven weergegeven gecombineerd aan de orde, omdat de Hoge Raad zich in dit
arrest moot uitspreken over de betekenis van het begrip 'feit' in de samenloopbepalingen
en art. 68 Sr, alsmede over de consequenties voor de toepassing van art. 74 Sr.

'0. dat de bepaling van art. 74 lid I Sr, met uitbreiding van het beginsel van art. 68 Sr beoogt tegen te
gaan dat iemand, die op de in eerstgenoemde bepaling bedoelde wijze de strafvervolging ter zake van een
feit voorkwam, alsnog ter zake van datzelfde feit zal worden vervolgd;
dat er dan ook sprake lean zijn van hetzelfde feit in evenbedoeldezin, indien de feiten in den zin van de
artt. 57 jo. 62 Sr als meerdere feiten zijn op te vatten, omdat dit laatste geval niet uitsluit dat de feiten
begaan zijn onder omstandighedenwaaruit blijkt van een zodanigverband met betrekkingtot de gelijktijdig-
heid van de gedragingen en den wezenlijken samenhang in het handelen en in de schuld van den dader,

,. HR 21-11-1961. NJ 1962,89.
Zie ook: HR 5-2-1963, NJ 1963,320.

60 Overigens houdt deze toepassing van art. 68 impliciet in dat de voorwaarde die bij de transactie kan
worden opgelegd een sanctie is die gelijk kan worden gesteld met de sanctie die door de rechter na
veroordeling lean worden opgelegd. Het gaat hier dus niet om een afgeleide van een straf, maar om
een volwaardig alternatief dat als gelijkwaardig aan de straf moet worden beschouwd en daar niet
ondergeschikt aan is, maar nevengeschikt.
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dat de strekking der artt. 68 en 74 Sr medebrengt, dat zij in den zin van beide laatstgenoemde bepalingen
als hetzelfde feit zijn aan te merken'.

In de eerste plaats is opvallend, dat de Hoge Raad expliciet duidelijk maakt dat een
onderscheid moet worden gemaakt tussen de interpretatie van het begrip 'feit' in de
samenloopbepalingen en art. 68 Sr. Zelfs indien er sprake is van meerdaadse samenloop
kan de ne bis in idem-regel opgeld doen. Interessant is echter ook dat de Hoge Raad
overweegt dat de strekking van rowel art. 68 als van art. 74 Sr met rich meebrengt
dat in casu van hetzelfde feit moet worden gesproken.
Als strekking, of als doel van art. 74 Sr kan worden genoemd het afdoen van zaken
buiten geding, of het voorkomen dat voor 'eenvoudige' strafzaken een gerechtelijke
procedure moet worden gevolgd. De doelstelling van art. 68 Sr kan worden
geformuleerd als het voorkomen dat een persoon twee maal voor hetzelfde feit wordt
bestraft (ne bis in idem) of vervolgd (ne bis in vexari). Daarmee zijn rowel de
proceseconomie als de rechtsbescherming van de verdachte gediend."
Om het arrest te kunnen interpreteren dient er derhalve van te worden uitgegaan dat
de verdachte recht heeft op een bepaalde vorm van rechtsbescherming, te weten dat
hij niet twee keer voor hetzelfde feit zal worden vervolgd, en vervolgens dat deze
doelstelling op een efficiente wijze kan worden gerealiseerd. Deze combinatie van
factoren maakt duidelijk dat de Hoge Raad enerzijds niet wil tomen aan de praktische
mogelijkbeden die art. 74 Sr oplevert, maar anderzijds de rechtsbescherming die aan
een strafproces inherent is, niet aan de verdachte wil ontzeggen als het gaat om
afdoening buiten geding.
Indien het bovenstaande wordt toegepast op de vraagstukken van samenloop en ne
bis in idem ontstaat een eenvoudig beeld. De interpretatie van deze wetsartikelen wordt
door toepassing van art. 74 Sr niet aangetast. Indien wordt getransigeerd in geval
van eendaadse of meerdaadse samenloop dient dat tot uitdrukking te komen in de inhoud
van de op te leggen voorwaarden, terwijl art. 68 Sr in volle omvang kan worden
toegepast indien na de transactie een strafvervolging wordt ingesteld, (of een
transactieaanbod gedaan!) ten aanzien van strafbare feit(en) die als hetzelfde feit in
de zin van het genoemde artikel moeten worden opgevat. Dit betekent concreet dat
na een transactie het recht tot strafvordering vervalt voor al die feiten waarvan blijkt
dat een zodanig verband bestaat met betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragingen
en de wezenlijke samenhang in het handel en en de schuld van de dader, dat de strekking
van het artikel meebrengt dat zij (in de zin van deze bepaling) als hetzelfde feit zijn
aan te merken.

De processuele component van art. 68 Sr is het verbod van dubbele vervolging (nemo
debet bis vexari, letterlijk: niemand mag voor de tweede maal met een vervolging
worden gekweld).
Het openbaar ministerie kan zel{kiezen welke afdoeningsmethode de voorkeur verdient,
Maar daarbij dient het in het oog te houden, dat een keuze inhoudt dat daar niet meer
op kan worden teruggekomen. De weg die wordt gevolgd is in beginsel beslissend.

61 A. Machielse - Samenloop, art. 68 en beginselen van behoorlijk strafproces, DO 1983, p. 146.
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Het ne bis in idem beginsel krijgt dan gestalte in het verbod van dubbele vervolging.
Krabbe en Poelman merken bierover bet volgende op:

'Hel beginsel (gedoeld wordt op het ne bis in idem-beginsel) vervult een rol als een van de voorwaarden
waaraan het straf(procesjrecht moet voldoen. Het reageren op en vervolgen van stratbare feiten, teneinde
de maatschappijte beschermentegen inbreukenop de in die maalschappijgesanctioneerdenormenen waarden
en het bewerkstelligen dat de schuldigen aan die inbreuken ook daadwerkelijk de strafrechtelijke reactie
ondergaan, dient te geschieden op een zowel voor de maatschappij als de verdachte minst schadelijke wijze.
Daartoe behoort dat een tweede vervolging van hetzelfde feit verrneden moet worden'''.

De scbrijvers geven vervolgens aan dit beginsel de volgende uitwerking.

'Ook de male waarin samenwerking en coordinatie binnen het vervolgende apparaat beter in staat is 'het
in een keer goed te doen', waarbij in het 'goed te doen' rowel de belangen van de gemeenschap als van
de individu verdisconleerd moeten worden, zal een ruime(re) erkenning van het fie bis in idem in de regel
eerder plaatsvinden'. 63

Er zijn drie reebtsgronden van bet ne bis in idem beginsel aan te wijzen'":
1. De onschendbaarheid van de staatsautoriteit.

Het gaat hierbij om de idee dat, grof gezegd, een vonnis van de strafreehter, een
staatsorgaan, niet door een andere vervolging opnieuw ter discussie mag worden
gesteld omdat dan het risico ontstaat dat de staat zichzelf gaat tegenspreken.

2. Het beginsel der reehtszekerheid.
Burgers kunnen niet weten waar ze aan toe zijn indien een reeds beeindigde
procedure opnieuw kan worden aangevangen. De samenleving blijft daardoor in
het onzekere over de te verwachten reactie op strafbaar gesteld gedrag. De open bare
orde vraagt er dus om dat een reebtsstrijd niet tot het oneindige kan worden
voortgezet.

3. De individuele reehtszekerheid.
De vervolgde moet op de inhoud van een bepaald vonnis kunnen vertrouwen. Het
oordeel dat de reebter daarin geeft boort in principe definitief te zijn. In een
strafreehtelijke procedure beeft de overheid de beschikking over een aantal
dwangmiddelen. Deze situatie beboort niet tot in bet oneindige voort te duren.

Het tweede en derde uitgangspunt geven aan waar bet in casu om draait, te weten
de reehtszekerheid. Duidelijk wordt dat dit beginsel niet aIleen als een vorm van
reebtsbescbenning ten behoeve van de verdachte functioneert, maar eveneens de

., H.G.M. Krabbe; H.M. Poelman - Enkele aspecten van het ne bis in idem-beginsel in internationaal
verband - Liber Amicorum Th. W. van Veen, Arnhem 1985, p. 126.
Opmerking verdientdal de schrijvers het ne bis in idem beginsel niel vertalen als een verbod tot dubbele
bestraffing, maar als 'het beginsel dat eenzelfde verdachte terzake van hetzelfde feit niet tweemaal
mag worden vervolgd'. Zie p. 125.

61 H.G.M. Krabbe; H.M. Poelrnan, o.c., p. 126.
De auteurs hanteren dat de contructie dat het (algemene) ne bis in idem-beginsel uit twee varianten
bestaat: het ne bis in idem puniri en ne debet bis vexari.

.. H.G.M. Krabbe; H.M. Poelman, o.c., p. 125 en 126.
G.A.M. Strijards - De intemationale erkenning van strafgewijsden, in: Naar eer en geweten, Liber
Amicorum J. Rernmelink, Arnhem 1987, p. 591 en 592.
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doelmatigheid dient. Het komt een daadkrachtig bestuur ten goede indien kan worden
volstaan met ren vonnis.
Voor de transactie komt bet bovenstaande op bet volgende neer: bet ne bis in idem-
leerstuk heeft twee varianten. De eerste variant betreft de materiele uitwerking van
bet beginsel, en kan ook worden gevangen in het adagium ne bis in idem puniri
(niemand mag tweemaal worden bestraft). Deze variant heeft uitwerking gevonden
in de dogmatiek en de jurisprudentie.
De tweede variant heeft betrekking op het verbod van dubbele vervolging (ne debet
bis vexari). In dit adagium wordt de procesrechtelijke variant van het ne bis in idem
beginsel uitgedrukt.
Centraal staat dat de keuze van het openbaar ministerie om een stratbaar feit door
middel van een transactie af te doen niet aileen een keuze voor een bepaalde sanctie"
inhoudt, maar eveneens voor een bepaalde procedure. Een belangrijke reden om tot
transactie over te gaan ligt in het feit dat het openbaar ministerie de 'normale'
recbterlijke procedure wil vermijden.
Het is in bet belang van de recbtszekerbeid, zowel voor de overbeid als voor de
verdachte om de gekozen procedure af te lopen, de zaak geheel af te wikkelen en
finaal af te doen. Nemo debet bis vexari benadrukt dit streven. Het genoemde beginsel
moet dan ook niet als een directe beschermingsnorm voor de verdachte worden gezien,
maar als een richtsnoer voor het handel en van de overheid. Het ne bis in vexari beginsel
richt zich in deze optiek tot het openbaar ministerie, dat bij de hantering van het
opportuniteitsbeginsel er rekening mee zal moeten houden.

6.8 Transactie en vrijwillig handelen

6.8.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt de voorwaarde bebandeld dat de verdacbte vrijwillig moet
instemmen met bet transactie-aanbod. De achtergrond van deze voorwaarde ligt in
het recht op toegang tot de rechter, zoals geformuleerd in art. 6 lid 1 EVRM.
Transigeren bestaat uit het volgen van een bepaalde procedure om een gepleegd strafbaar
feit door middel van een financiele sanctie af te doen. Op bet moment dat de verdacbte
een transactieaanbod wordt gedaan door de officier van justitie beeft bij een
keuzemogelijkheid tussen twee procedures. Hij kan kiezen voor de transactie of voor
een onderzoek ter terecbtzitting. Zo wordt hem in geval van transactie bet openbaar
terechtstaan bespaard, dat door vele verdacbten als belastend wordt ervaren. Beide
procedures bezitten bepaaldekenmerken en een bepaalde vorm van recbtsbescberming,
toegesneden op het eigen karakter van de procedure. Door de keuze voor een procedure
wordt de andere uitgesloten. Er zijn voor de verdacbte zowel voor- als nadelen aan

6j Het gaat hier om een negatieve keuze , Er kunnen vele sancties worden opgelegd, varierend van het
betalen van een geldsom 101het afdragen van wederrechtelijk verkregen voordeel, maar er kan in ieder
geval geen vrijheidsbenernende sanctie worden opgeJegd. Oat blijft voorbehouden aan de rechter.
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de transactie verbonden; hetzelfde geldt voor het onderzoek ter terechtzittmg."
De alternatieven voor de verdachte zijn ongelijksoortig, maar dat wil niet zeggen dat
ze ook ongelijkwaardig zijn. Indien de verdachte ervoor kiest om de zaak door middel
van een transactie af te doen, dan Iigt het voor de hand te veronderstellen dat hij aan
deze procedure de voorkeur geeft boven gerechtelijke afdoening. Er wordt echter op
de verdachte een bepaalde druk uitgeoefend om het aanbod te aanvaarden. De reden
hiervoor is dat het onmogelijk is om elk strafbaar feit voor te laten komen. Het
strafrechtelijk systeem schiet in capaciteit tekort om hieraan te voldoen. 67 Als richtlijn
wordt een verhoging van 20 % gehanteerd tussen bet transactieaanbod en de eis ter
terechtzitting." Maar bet is ook mogelijk dat de eis ter terecbtzitting op een andere
wijze wordt verzwaard, by. door bet opnemen van een maatregel tot het ontnemen
van wederrechtelijk verkregen voordeel.
De eis van vrijwillige instemming houdt dan in dat bij in vrijheid zijn afweging moet
bebben kunnen maken tussen de alternatieven. Er mag op bern geen druk worden
uitgeoefend die als 'unreasonable?" moet worden gekwalificeerd. Er kan in deze
problematiek een relatie worden gelegd met het bepaalde in art. 29 lid 1 Sv:

'In aile gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, onthoudtde verhoorende rechter of a mbtenaar
zich van alles wat de strekking heeft eene verkJaring te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden dat
zij in vrijheid is afgelegd'.

Het gaat om het bepalen van een grens tussen aanvaardbare method en om de verdachte
tot het afleggen van een verklaring te bewegen en onaanvaardbare methoden."
Hetzelfde geldt ten aanzien van de toepassing van art. 74 Sr. Wanneer sprake is van
een onder dwang totstandgekomen acceptatie kan in abstracto echter moeilijk worden
aangegeven.

Indien de wilsvorming van personen als probleem aan de orde wordt gesteld, dan
wordt een associatie gelegd met de interne gemoedsgesteldheid van de verdachte. Dit
roept de vraag op hoe kan worden bepaald of de verdachte al dan niet vrijwillig met
een transactieaanbod heeft ingestemd. Is daarvoor de wil beslissend of de handeling
die daaruit voortvloeit? Indien dat laatste het geval is, kan de verdachte zich later
niet op 'onvrijwillige' instemming beroepen. Uit de acceptatie, de handeling, blijkt

66 U. van de Pol- Openbaarterecht. Een onderzoekvanhet openbaarheidsbeginselin de strsfrechtspleging,
diss. Amsterdam, Arnhern 1986, p. 278.
Zie ook R. Rijksen - Meningen van gedetineerden over de strsfrechtspleging, Assen 1958.

67 Overigens kan de vraag worden opgeworpen of het gewenst is dat elk strafbaar feit door de rechter
wordt a fgedaan. M .i. neemt daardoor het niveau aan stra frechtelijke repressie toe, met alle maatschap-
pelijke nadelen die daar aan verbonden zijn. Gedacht kan worden aan de stigmatisering die iemand
ondervindt als hij door de rechter is veroordeeld.
Een van de redenen voor de omslag van het negatief naar het positief opportuniteitsbeginselligt juist
in de wens te voorkomen dat individuen onnodig in aanraking komen met het strafrechtelijk handha-
vingssysteem.

.. Richtlijn openbaar ministerie, uitgangspunten transactiebeleid rnisdrijven or. 8, Stcrt. 23-6-\987, nr.
117.

69 Europees Hofvoor de rechten van de mens 27-10-1980, Publ. ECHR Series A vol. 35 (1980).
10 Melai C.S., o.c., aant. 9, 10 en 11 op art. 29 Sv.
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immers het tegenovergestelde. Als hij het niet met de inhoud van bet aanbod eens
is, of de wijze waarop dit tot stand is gekomen, dan kan hij bet afwijren. Uit de
acceptatie zelf kan niet worden afgeleid dat deze onvrijwillig is geschied.
Betekent dit dat de aandacbt zich aileen dient te rich ten op de psychiscbe gesteldheid
van de dader? Ook dit bevredigt niet. Op deze wijre zou de verdachte elke transactie
later kunnen terugdraaien door zicb te beroepen op niet-vrijwillige acceptatie. Bovendien
kan, indien aileen de psycbische gesteldheid van belang is, niet worden gecontroleerd
of de verdachte de waarbeid spreekt.
De combinatie van beide elementen, by. uit de handeling van de verdachte kan zijn
wil worden afgeleid, leidt ook niet tot een bevredigende oplossing omdat, zoals reeds
hierboven uiteen is gezet, uit de acceptatie aileen kan worden afgeleid dat deze vrijwillig
tot stand is gekomen. De verdachte beroept zicb ecbter op onvrijwillig bandelen. Met
andere woorden: de handeling is tegengesteld aan de wil en re kunnen dus Diet op
elkaar betrokken worden.
Nu zowel de wil van de verdachte, als zijn bandeling, of een combinatie van beide,
geen opbeldering kunnen bieden ter beantwoording van de vraag of hij vrijwillig met
bet transactieaanbod heeft ingestemd, moet deze problematiek op andere wijze worden
opgelost. Een uitweguitditdilemmawordtgebodendoorM.A. Lotb.lnzijndissertatie
'Handeling en aansprakelijkheid' vermeldt hij hieromtrent bet volgende:

, In het voorgaande is reeds betoogd dat het onderscheid tussen onvrijwillig en vrijwillig handelen nie: berust
op de al dan niet aanwezigheid van een voorafgaande wilsact ( ... ). Hieronder zal worden verdedigd dat
de (on)vrijwilligheid van het handelen zelfs niet primair afhankelijk is van de geestestoestandvan de actor,
zoals de (niet- )intentionaliteit van het handelen, maar van een reeks van omstandigheden van de handeling ',
(Cursivering van mij, P.O)."

Ret antwoord op de vraag of een individu al dan niet vrijwillig heeft gehandeld wordt
dan niet gegeven door de persoon zelf in bet centrum van de aandacht te plaatsen.
Loth sluit hieromtrent aan bij Aristoteles.

'Onvrijwillig acht Aristoteles de handelingendie zijn verricht onderdwang of onwetendheid. Een handeling
is onder dwang verricht wanneer zij is toe te schrijven aan uitwendige omstandigheden, waartoe de actor
zelf niet heeft bijgedragen. Een handeling die uit onwetendheid wordt verricht is aileen dan onvrijwillig,
indien de actor achteraf zijn handeling betreurt. Anders is de handeling weliswaar niet vrijwillig, maar
toch niet onvrijwillig"."

Door deze omschrijving worden de omstandigheden die van belang zijn voor de vorming
van de wil of het handel en van de verdachte nader beperkt tot die factoren die leiden
tot dwang of onwetendheid. Vervolgens wijst Lotb op een aantal belangrijke conse-
quenties van deze theorie:

'Een tweede inzicht dat we aan Aristoteles ontlenen is de ongelijksoortigheid van de begrippen 'onvrijwillig
handelen' en 'vrijwillig handelen'. Van deze be ide begrippen is het eerstgenoemde primair. De negatieve
uitdrukking "onvrijwillig handelen" duidt immers op de (positieve) aanwezigheid van een bijzondere
omstandigheid. De positieve uitdrukking 'vrijwillig handelen' daarentegen indiceert niet meer dan de

71 M.A. Loth - Handeling en aansprakelijkhheid, diss. Leiden, Arnhem 1988, p. 66.
72 M.A. Loth, O.c., p. 66.
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afwezigheid van een bijzondere ornstandigheid die het handelen onvrijwillig maakt ...
Een derde inzicht dat aan Aristoteles wordt ontleend is de gedachte dat de grens tussen onvrijwillig en
vrijwillig handelen - anders dan die tussen intentioneel en niet-intentioneel handelen - vloeiend is'.73

Opnieuw wordt duidelijk dat het gaat om de omstandigheden die het handelen kunnen
beinvloeden, om factoren die buiten de betrokkene staan. Voorts wordt een element
aangestipt dat ook, zoals hieronder zal blijken, in de Europese jurisprudentie wordt
benadrukt. Het gaat er niet om dat een bepaalde druk op de verdacbte wordt uitgeoefend
om bet transactieaanbod te accepteren. Deze zal, vanwege bet feit dat er een keuze
moet worden gemaakt, altijd aanwezig zijn. Het gaat daarentegen om de mate waarin
en de wijze waarop deze druk op de verdacbte wordt gelegd. Pas indien deze als
onrechtmatig kan worden gekwalificeerd, is er sprake van ongeoorloofde druk. De
grens tussen deze begrippen is vloeiend. Voorafkan geen moment worden aangewezen
waarop de omslag plaatsvindt. Het gaat er uiteindelijk om dat de verdacbte geen
altematief rest.
Bij de beoordeling van de concrete situatie moeten ook de capaciteiten van de betrokkene
worden betrokken. Bovendien speelt de context waarin bet bandelen plaatsvindt, in
casu de acceptatie van bet transactievoorstel, een rol. Lotb formuleert de volgende
defmitie:

'De onvrijwillige handeling kan nu worden omschreven als de handeling waarbij de actor, gegeven zijn
capaciteiten en de gelegenheid, niet anders had kunnen handelen. n4

Door deze formulering wordt het oordeel of er al dan niet vrijwillig is gebandeld niet
aileen bepaald door toetsing aan abstracte criteria, maar wordt tevens de relativiteit
van deze criteria benadrukt door de persoon van de betrokkene alsmede de situatie
waarin het gebeuren plaatsvindt bij de beoordeling betrekken.
Voor de beantwoording van de vraag of de verdacbte vrijwillig met bet transactieaanbod
heeft ingestemd, zijn dus de volgende factoren van belang:
- Aan de hand van omstandigheden moet worden bepaald of de verdacbte al dan

niet vrijwillig met het transactieaanbod beeft ingestemd. Dit betekent dat aan de
wil of bet handelen van de verdachte, dan wei een combinatie van beide, a priori
geen doorslaggevende betekenis kan worden toegekend.

- Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee groepen relevante factoren.
Dat zijn die factoren die leiden tot dwang of onwetendheid.

- De grens tussen vrijwillig en onvrijwillig handel en verloopt vloeiend. Er kan geen
moment worden aangewezen waarop een omslag valt te constateren. Een bepaalde
druk om de transactie te accepteren is altijd aanwezig. Het gaat vervolgens om
de vraag wanneer deze als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd.

- Als 'onvrijwillig' wordt gehandeld dan is een bijzondere omstandigheid aanwezig.
Indien de verdachte zich hierop beroept, moet bij deze factor(en) aangeven.

7' M.A. Loth, o.c .. p. 67.
74 M.A. Loth, O.c., p. 69.
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Het vraagstuk der vrijwilligbeid speelt niet aileen een rol bij de transactie. In bet
strafprocesrecht zijn veel momenten ingebouwd waarop de verdachte een keuze dient
te maken uit verschillende altematieven, waarbij het uitgangspunt is dat deze keuze
vrijwillig dient te worden gemaakt. Swart merkt hieromtrent op:

'A1s een regel van ongeschreven recht beheerst het concept (der vrijwilligheid, toevoeging van mij, P.O.)
met name het gehele vooronderzoek en in het bijzonder de toepassing van dwangmiddelen. Zoals nag zal
blijken gaat het hier om een sleutelbegrip waarvan de betekenis nauwelijks kan worden overschat'.15

Een voorbeeld daarvan is onder andere het geven van toestemming voor het toepassen
van dwangmiddelen. Als de verdachte by. toestemming geeft aan een opsporingsambte-
naar om zijn huis binnen te treden hoeft niet aan de voorwaarden van de artt. 120-123
Sv te zijn voldaan.P Deze instemming kan ook worden gekwalificeerd als het doen
van afstand van recht.
Toch kunnen verschillen worden geconstateerd tussen de aanvaarding van het transactie-
aanbod (op vrijwillige basis) en het doen van afstand van recht.
Deze bewering verdient nadere toelichting. De situatie waarin de verdachte het aanbod
accepteert moet worden vergeleken met de situatie waarin hij het aanbod afwijst. In
het laatste geval wordt hij vervolgens gedagvaard en kan hij gebruik maken van de
mogelijkbeden die hem gegeven zijn in het Wetboek van Strafvordering. Afwijzing
van het aanbod hoeft echter niet uitdrukkelijk te geschieden. De verdacbte kan volstaan
met nietsdoen. Ais hij bv. de acceptgirokaart niet ondertekent treedt de dagvaar-
dingsprocedure auiomaiiscn in werking. Dit is van belang in de situatie dat de verdachte
niet op de hoogte is van de hem toekomende strafvorderlijke bevoegheden. Zijn gebrek
aan kennis leidt er niet toe dat hij zijn rechtsbeschenning verspeelt. Deze treedt
daarentegen geheel in werking. Dat de verdachte door zijn tekortschietende juridische
kennis niet altijd in staat is deze rechten uit te oefenen is in dit opzicht niet relevant.
Belangrijker is dat deze hem niet kunnen worden onthouden. Nu wordt duidelijk waarom
de rechtsfiguur 'afstand van recht' niet adequaat de gevolgen van het al dan niet
accepteren van het transactieaanbod beschrijft.
Voor toepassing van dit leerstuk is vereist dat de verdachte op de hoogte is van het
hem toekomende recht. Dit is zowel noodzakelijk om er gebruik van te maken als
er afstand van te kunnen doen. Het al dan niet instellen van rechtsmiddelen is een
voorbeeld daarvan. Op grond van art. 397a Sv wordt aan de verdachte medegedeeld
welk rechtsrniddel tegen het vonnis openstaat. Daarna kan hij afstand doen van dit
recht. In geval van transactie is deze situatie anders, nu onwetendheid leidt tot het
inwerking treden van de hem toekomende rechtsbeschenning. Daarom past de rechtsfi-
guur 'afstand van recht' niet op de situatie van de instemming met het transactieaanbod.
Ook de term toestemming is rninder geschikt om te hanteren. Dit begrip wordt veelal
gebruikt om aan te geven dat de verdachte instemt met het toepassen van dwangrnidde-
len. Hij geeft aldus toestemrning om op hem toekomende (grond)rechten inbreuk te
maken. Ook hier bestaat de situatie dat nietsdoen van de verdachte er toe kan leiden
dat, ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijketoezegging, toch uitde omstandighe-

7> Noot A.J. Swart onder HR 16 februari 1982, AAe 1983, p. 491 tim 499.
76 F. Vellinga-Schootstra - Huiszoeking en inbeslagneming, diss. Groningen, Alphen aan den Rijn 1982.
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den kan worden afgeleid dat hij heeft toegestemd in het toepassen van dwangmiddelen.
In het geval van binnentreden (artt. 120-123 Sv) heeft de Hoge Raad reeds in 1861
beslist dat van binnentreden tegen de wil van de bewoner geen sprake is als bij
binnentreden geen weigering of verhindering heeft plaatsgevonden." Dit betekent
dat toestemrning niet uitdrukkelijk hoeft te worden gegeven. Uit niet-handelen van
de verdachte kan toch de concIusie worden getrokken dat hij instemt met het maken
van inbreuken op zijn (grond)reehten.
In geval van de al dan niet acceptatie van het transactieaanbod gaat deze constructie
niet op. Het is niet mogelijk om uit de omstandigheden af te leiden dat de verdachte
met het aanbod heeft ingestemd indien hij daartoe geen uitdrukkelijk handeling heeft
verricht. Instemming kan aileen worden aangenomen aIs de verdachte deze ondubbelzin-
Dig kenbaar rnaakt. Dit blijkt uit bet gegeven dat transactie pas tot stand komt op bet
moment dat de verdachte aan de voorwaarden beeft voldaan.

Het bovenstaande leidt tot de volgende concIusie. Voor een reebtsgeldige transactie
is vereist dat de verdachte vrijwillig op bet transactieaanbod is ingegaan. Hij rnaakt,
na een afweging van aile factoren, een keuze uit altematieven. Uit de acceptatie kan
in beginsel worden afgeleid dat deze vrijwilligis gescbied. Immers, indien de verdacbte
niet met het aanbod wenst in te stemmen, wijst hij bet af.
Hier kan een kanttekening bij worden geplaatst. Indien deze redenering consequent
wordt volgehouden bestaat bet gevaar dat ook factoren die de verdacbte sterk onder
druk plaatsen, sleehts als een nadeel worden gekwalificeerd met als consequentie dat
de gemaakte keuze, zijnde een afweging, tocb als vrijwillig moot worden bescbouwd.
Of, in de woorden van Lotb:

'Een andere suggestie ... is de analyse van vrijwillig handelen in tennen van keuze's .... Dit lijkt mij om
twee redenen ongewenst. In de eerste plaats zijn er talloze handelingen die vrijwillig zijn maar niet op
een keuze berusten (handelingen die "zo maar" worden verricht) en omgekeerd zijn er ook handelingen
die op een keuze berusten maar onvrijwillig zijn (met een pistool op de slaap kan men er voor kiezen zijn
portemonnee a f te geven)' .71

Uit bet feit dat de keuze op de transactie is gevallen kan Diet per definitie worden
afgeleid dat deze vrijwillig is geschied. Om te beoordelen of er al dan Diet sprake
is van vrijwillig bandelen moeten de omstandigheden/factoren die tot de beslissing
hebben geleid aan een onderzoek worden onderworpen. Indien kan worden vastgesteld
dat de verdachte onder onwetendheid of onder dwang beeft gehandeld, geldt zijn keuze
als onvrijwillig.

6.8.2 Art. 6 EVRM

Het probleem der vrijwilligheid bevat een intemationale component. In art. 6 lid 1
EVRM is het recht op toegang tot de reebter gewaarborgd. Indien de verdacbte

T7 HR 12juni 1861, W 2282. Zie ook: F. Vellinga-Schootstra, o.c., p. 117.
18 M.A. Loth, o.c., p. 69.
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onvrijwillig een transactieaanbod accepteert betekent dit dat zijn recht op toegang tot
de reehter is geschonden.
In een aantal arresten van het Europese Hof voor de reehten van de mens worden
beslissingen genomen ten aanzien van het transactiestelsel en de vereiste vrijwilligheid.
In het arrest Deweer, een Belgische strafzaak, komt de vraag aan de orde of het
transactiestelsel in strijd is met het Europees Verdrag, omdat de reehter niet bij het
afdoen van de strafzaak is betrokken. Het antwoord luidtontkennend. Het Hofbesteedt
ten eerste uitvoerig aandacht aan de vraag of art. 6 EVRM van toepassing is op het
Belgische transactiestelsel. Dit wordt Diet vanzelfsprekend geacht. 79

Ruim drie pagina's worden aan dit vraagstuk besteed. Als eerste zet het Hofuiteen
dat de betrokkene niet de status heeft van 'accuse' en dat er ook geen sprake is van
een vervolging. De redenen daarvoor zijn dat op het moment dat de betrokkene door
de 'vervolgende' instantie wordt benaderd, Dietaan de voorwaarden die in de Belgische
wet worden gesteld ten aanzien van het begrip 'accuse'(verdachte) is voldaan en voorts
dat er pas sprake is van een 'criminal charge' indienjegens de betrokkene vervolgings-
handelingen zijn verricht en daar is in casu juist geen sprake van nu reeds voor dat
stadium de zaak buiten de reehter om is afgedaan. Dit zou tot de conclusie kunnen
leiden dat art. 6 EVRM niet van toepassing is.
Vervolgens legt het Hof uit waarom deze redenering niet kan worden aanvaard. Daartoe
wordt het volgende criterium gehanteerd:

'The 'charge' could, for the purposes of 6.1, be defined as the official notification given to an individual
by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence'.w

In tegenstelling tot de materiele criteria die in het Engel-arrest" zijn geformuleerd,
wordt in het Deweer-arrest gekozen voor een formeel criterium. Er is sprake van
(het instellen van) een criminal charge, indien er een officiele mededeling aan een
individu door een daartoe bevoegde autoriteit wordt gedaan van een bescbuldiging
dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd. Het is duidelijk dat op basis van dit criterium
de transactie onder het bereik van art. 6 EVRM valt.
In hetzelfde arrest is beslist dat er geen onreehtmatige druk (unreasonable constraint)
op de verdachte mag worden uitgeoefend om het transactieaanbod te aanvaarden. De
uit Belgie afkomstige Deweer werd beschuldigd van het overtreden Van prijs-bindende
wetgeving. Er werd hem een minnelijke schikking aangeboden om de zaak af te doen.
Dat ging eehter vergezeld met de mededeling dat indien Deweer deze schikking niet
zou aanvaarden, zijn winkel zou moeten worden gesloten als voorlopige maatregel.
Deze sluiting zou ernstige financiele gevolgen hebben voor de verdachte. Deze was
van mening dat als gevolg van deze handelwijze zijn reeht op toegang tot de reebter
was gescbonden.

79 'At the hearings, the Delegates found it 'quite obvious' that Mr. Deweer was faced with a 'criminal
charge'; the Government did not dissent.'
Europees Hofvoor de rechten van de mens, 27-2-1980, Pub!. ECHR Series Avo!. 35 (1980) (Deweer-
arrest.)

80 Zie noot 79.
I, Europees Hofvoor de rechten van de mens, 8-6-1976, Pub!. ECHR Series A, vol. 22. (Engel-arrest).
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Het Hof beantwoordt deze vraag in drie gedeelten. Na de hierboven genoemde conc1usie
dat art. 6 EVRM in casu van toepassing is komt de vraag aan de orde of het
transactiestelsel op zichzelf in strijd is met deze bepaling. Het antwoord is ontkennend.

'In the Contracting States' domestic legal systems a waiver of this kind is frequently encountered ... in
criminal matters in the shape, inter alia, of fines paid by way of composition. The waiver, which has undeni-
able advantages for the individual as well as for the administration of justice, does not in principle offend
against the Convention' .III

Dit betekent dat deze buitengereehtelijke vorm van afdoening Diet in strijd is met het
Europese Verdrag.P Vervolgens wordt uiteengezet binnen welkjuridisch kader een
transactie tot stand dient te komen.

'Nevertheless, in a democratic society too great an importance attaches to the 'right to a court' for its benefit
to be forfeited solely by reason of the fact that an inidividual is a party to a settlement reached in the course
of a procedure ancillary to court proceedings,.84

Niet elke overeenkomst die tussen de verdachte en het openbaar ministerie wordt
gesloten is acceptabel. Een transactieaanbod legt altijd een zekere druk op de verdachte
om het te aanvaarden. Deze 'normale' pressie leidt er op zichzelf niet toe dat het reeht
van de verdachte op toegang tot de reehter wordt geschonden. Maar een verdergaande
dwang wordt door het Hof Diet geaccepteerd.

'The constraint ... was to be found in another quarter, namely in the closure order of30 september 1974.
Mr. Deweerwould have su ffered considerable loss as a consequence ... The moderation rendered the pressure
so compelling that it is not surprising that Mr. Deweer yielded,.85

Door deze druk die op de verdachte wordt gelegd kan zijn instemming met het aanbod
Diet moor als vrijwillig worden gekwalificeerd. Daarmee is zijn reeht op toegang tot
de reehter geschonden.
Indien het bovenstaande wordt overzien dan kan worden geconcludeerd dat de eisen
die uit art. 6 EVRM voortvloeien om het reeht van toegang tot de reehter te
verwezenlijken in het concept der vrijwillige handeling, zoals hierboven is geschetst,
kunnen worden ingepast. Op grond van het arrest Deweer kan het volgende stelsel
worden geconstrueerd.

De transactie is als systeem van afdoening van strafbare feiten Diet in strijd met
art. 6 EVRM. De druk die op de verdachte wordt uitgeoefend en inherent is aan

III Zie noot 79 .
., In het arrest Ozturk is het Hof nog een stap verder gegaan. Daarin werd beslist dat het Duitse

Ordnungswidrigkeitenstelsel,een vorm van adrninistratieve afdoening, niet in strijd is met het Europese
verdrag. Mede op grond van dit arrest is de Wet adrninistratiefrechtelijke handhaving van verkeers-
voorschriften tot stand gekomen, met inachtnerning van de eisen die op grond van art. 6 EVRM aan
deze vorm van afdoening dienen te worden gesteld.
Europees Hofvoor de rechten van de mens 21-2-1984, Publ. ECHR Series A, vol 73, NJ 1988,937
m.nt. EA (Ozuirk).

.. Zie noot 79.

... Zie noot 79.
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het feit dat deze een keuze dient te maken tussen transigeren en een onderzoek
ter terechtzitting, is niet van dien aard dat hij wordt belemmerd in zijn recht op
toegang tot de rechter.
Bijkomende factoren kunnen er echter toe leiden dat de druk op de verdachte om
het aanbod te aanvaarden zo groot wordt dat het recht op 'fair trial' is geschonden.

6.8.3 Nadere uitwerking

Er zijn vele omstandigheden die van invloed zijn op het al dan niet vrijwillig handelen.
Een aantal van deze factoren is te herleiden tot de verdachte (bv. zijn financiele positie),
andere zijn inherent aan het transactieaanbod (bv. de openbaarheid van de terechtzitting
in geval van afwijzing), of zijn het resultaat van de wijze waarop de officiervanjustitie
het aanbod heeft gedaan (bv. de verhoging van 20% in geval van afwijzing). Daarbij
dient in het oog te worden gehouden dat een strikte scheiding niet altijd mogelijk is.
Zo zal de draagkracht van de verdachte van invloed zijn op het gewicht van de 20 % -
verhoging. Niet al deze factoreo leideo tot het oordeel dat de instemming van de
verdachte onder onrechtmatige druk tot stand is gekomen. Alleen die factoren zijn
relevant die aan het a.M. kunneo worden toegerekeod. Overige omstandighedeo moeten
buiten beschouwing worden gelaten.
In6.8.1 is benadrukt dat de verdachte een keuze dient te maken tussen de hem geboden
alternatieven. Deze keuze geldt alleen als vrijwillig indieo de verdachte van alle voor-
en nadelen op de hoogte is. Pas daama kan de vraag aan de orde komen of hij al dan
niet onder dwang heeft gehandeld.

• Dit betekent dat de verdachte volledig op de hoogte dient te zijn van zijn juridische
positie, zodat hij ook daadwerkelijk in staat wordt gesteld een keuze te maken. Anders
is er sprake van dwaling." Hier kan een verbinding worden gelegd met het
zorgvuldigheidsbegioseJ. Op grond van dit beginsel rust op het openbaar ministerie
een bepaalde mededelingspJicht. De verdachte moet op de hoogte worden gesteld van
al die gegevens die noodzakeJijk zijn om zijn processuele positie correct in te kunnen
schatten (zie 4.6.5).81 Voor de reikwijdte van de informatieplicht van het a.M. kan
worden aangeknoopt bij de eisen waaraan de inhoud van het aanbod minirnaal dient
te voldoen. Als in deze primaire informatie Diet is voorzien, is er in ieder geval sprake
van dwaling. Eventuele instemming komt dan onrechtmatig tot stand.
In 6.3 zijn de essentiaiia van het aanbod besprokeo. Tot de minimale informatie behoren
in ieder geval die gegevens die op grond van art. 261 Sv in de dagvaarding dienen
te zijn opgenomen. Dat houdt in dat er een opgave van het feit dat te laste wordt gelegd,
of een korte aanduiding van het feit, moet worden gegeven, onder vermelding van

.. M.A. Loth, o.c., p. 68.
Indien de verdachte by. in het ongewisse wordt gelaten over hetgeen hem telaste wordt gelegd, en
op welke strafbare feiten dit betrekking heeft, dan dwaalt hij omtrent zijn rechtspositie. Hij kan deze
immers niet correct inschatten.

v Ook in het civiele recht kan en ontwikkeling worden geconstateerd waarin de dwaling wordt
geinterpreteerd als het leerstuk van de mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten.
Zie J .B.M. Vranken - Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht,
Zwolle 1989, p. 3.
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tijd en plaats waar bet is begaan, alsmede de identiteit van de verdacbte.
Hier kan een onderscbeiding worden gemaakt tussen routine- en individuele zaken.
In routinezaken vindt transactie door middel van het toepassen van ricbtlijnen plaats.
De verdachte krijgt een acceptgiro tbuisgestuurd. Daar staat impliciet op aangegeven
dat de eis ter tereehtzitting zal worden verhoogd. Dat bet eebter mogelijk is dat de
reebter de verdachte vrijspreekt, ontslaat van reehtsvervolging of een lagere straf kan
opleggen, wordt niet vermeld.
Is bier sprake van onreebtmatig bandelen? M.i. is dat nietbet geval. Deze mededeling
behoort niet tot de essentiele informatie die op grond van de analoge toepassing van
art. 261 Sv aan de verdachte moet worden verstrekt. Het betreft bier bovendien een
feit van algemene bekendheid. Een ieder kan op de boogte zijn van de taak en de
mogelijkbeden van de reebter.
Niettemin verdient het aanbeveling om een dergelijke mededeling op te nemen, zodat
de informatie van de verdachte zo volledig mogelijk is. Het is onmiskenbaar dat het
weglaten van deze informatie past in het streven om de verdachte er toe te bewegen
de transactie te accepteren. Bezien vanuit het oogpunt van de verdachte kan het weglaten
van de genoemde mededeling tot verwarring leiden.
In individuele (misdrijf)zaken die in aanmerking komen voor een boge transactievoor-
waarde dient, op grond van de richtlijnen in deze strafzaken, een kennisgeving van
verdere vervolging te worden gestuurd. In deze kennisgeving zijn de feiten opgenomen
die de verdachte te laste zijn gelegd. Op basis van die informatie kan hij zijn kansen
ter tereehtzitting inschatten. Dient bet reeht op informatie verder te gaan? Zo zou
de verdachte analoog aan de artt. 30-34 Sv inzage in de stukken kunnen c1aimen.
Voor de inwilligingvan dit verzoek zou pleiten dat, met name in ingewikkeldezaken,
de verdachte moeilijk kan inschatten hoe zijn juridische positie is. Indien by. de
kwalificatie van het telastegelegde onduidelijk is omdat de jurisprudentie in beweging
is, (bv. feitelijk leidinggeven, of art. 140 Sr), kan inzage van belang zijn. De verdachte
is zonder kennisname van bet dossier niet in staat zijn kansen ter tereehtzittingvolledig
in te schatten.
Daar staat tegenover dat de stand van het onderzoek met zich mee kan brengen dat
inzage moet worden uitgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie dat meerdere
verdachten bij een strafzaak zijn betrokken en bet onderzoek tegen ben nog niet is
afgerond. Om te voorkomen dat gegevens over deze zaken aan de andere verdachten
bekend worden, kan inzage voorlopig worden geweigerd. In dit geval brengt het
zorgvuldigheidsbeginsel met zich mee dat de verdachte een zodanig ruime termijn
moet worden gegund om bet aanbod te accepteren dat in een later stadium alsnog
inzage kan worden verleend. Uiteindelijk kan een dergelijk verzoek dus niet worden
geweigerd, de inwilliging kan aileen worden uitgesteld."

sa P.M. Mevis plaatst het recht op inzage in het kader van art. 6 EVRM.
'fin van de genoemde rechten is het recht van de verdachteom overvoldoende faciliteiten te beschikken
teneinde zijn verdediging tijdens het eindonderzoek voor de te bereiden (art. 6 lid 3 sub b EVRM)'.
Nu de afweging van de verdachte of hij het transactieaanbod zal accepteren rechtstreeks gerelateerd
is aan zijn mogelijkheden tot verdediging tijdens het eindonderzoek, wordt een beroep op inzage door
aan het EVRM ontleende argumenten ondersteund.
P.M. Mevis - Enige opmerkingen over het recht op kennisneming van processtukken in het licht van
de artikelen 5 en 6 EVRM, DD 1991, p. 28-40.
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Tenslotte de gevallen waarin geen kennisgeving van verdere vervolging is uitgebracht,
maar die ook niet als een routinezaak worden afgehandeld. Ook dan dient het transactie-
aanbod, analoog aan de eisen van art. 261 Sv die feiteo te bevatteo die de verdachte
te laste worden gelegd. Indien dat niethet geval is, moet aan een verzoek om informatie
worden voldaan.

In 6.8.1 is er op gewezen dat de eis van de vrijwiUige instemming met het transactieaan-
bod overeenkomsten vertoont met art. 29 lid 1 Sv. De verdachte dient zijn verldaring
in vrijheid afte leggen. Hij mag niet onder onrechtmatige druk (dwang) worden gezet.
In 1966 formuleerde Remmelink in een artikel in RM Themis een criterium voor
ongeoorioofde verhoormethoden. Hij zoekt aansluiting bij art. 47 Sr. Daarin worden
de uitlokkingsmethoden genoemd: een gift, een belofte, misbruik van gezag, geweld,
bedreiging en misleiding." Deze categorisering kan ook mede diensten bewijzeo
bij de beoordeling van de omstandigheden waaronder de verdachte zijn instemming
met bet transactievoorstel heeft verleend. Indien by. het transactieaanbod vergezeld
gaat met de mededeling dat, in geval van weigering, een forse gevangenisstraf zal
worden geeist, is er m.i. sprake van bedreiging. De verdachte kan niet anders dan
het aanbod accepteren. Naast de uitlokkingsmethoden spelen ook algemene beginselen
een rol in deze kwestie. Zoals reeds eerder is betoogd verioopt de grens tussen vrijwillig
en niet-vrijwillig handel en vloeiend. Het gaat om de mate waarin en de wijze waarop
er druk op de verdachte is uitgeoefend.

6.8.4 Omstandigheden die de vrijwilligheid kunnen betnvloeden

Aan de hand van een aantal voorbeelden zal worden besproken welke elementen een
rol kunnen spelen bij de wilsvorming van de verdachte ten aanzien van het al dan
niet accepteren van het transactieaanbod.

Een automobilist rijdt met een snelheid van 140 kilometer per uur op een weg waar
de maximumsnelbeid 120 kilometer per uur bedraagt. Hij wordt gefotografeerd en
ontvangt een paar weken later een transactie-aanbod. De automobilist heeft niet veel
zin om te betalen en wil de zaak voor laten komen in de hoop het proces zo lang te
rekken dat hij onder de boete uit kan komen. Ais hij echter hoort dat de uiteindelijk
op te leggen boete hoger zaJ zijn dan het transactieaanbod besluit hij alsnog de acceptgiro
te tekenen.

Een student fietst naar het ziekenhuis, omdat zijn moeder daar onverwacht wegens
een ongeval in is opgenomen. Hij heeft haast en rijdt daarom door het rode stoplicht.
Deze overtreding wordt geconstateerd door een politieagent en hij verbaliseert de
verdachte. Een aantal weken later ontvangt hij een acceptgirokaart waarop een bedrag
van 150,- staat vermeld. Navraag bij de politie maakt hem duidelijk dat als hij het

.. J. Remmelink - Het verhoor in strafzaken, RM Themis 1966, p. 331.
Zie ook: A.J. Swart, noot onder HR 16 februari 1982, AAe 1983, p. 491-497.
Melai C.S., O.C., aant. lOop art. 29 Sv.
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transactieaanbod niet accepteert, de eis ter terechtzitting (na een eventueel herhaald
aanbod) /25,- hoger zal zijn. Eigenlijk is de student van mening dat hij in een
overmachtsituatie handel de en dus niet scbuldig is. Maar gezien bet risico van een
hogere bestraffing en zijn lage inkomen besluit hij het transactieaanbod toch te
accepteren.

Het openbaar ministerie verdenkt een bankbedrijfvan bet op grote schaal plegen van
fraude. Er wordt een inval gedaan en de boekhouding wordt in beslag genomen. De
zaak is geruchtmakend en trekt veel publiciteit. Het openbaar ministerie besluit de
topfunctionarissen van de bank als feitelijk leidinggever te vervolgen. Aan andere
betrokkenen wordt een transactie aangeboden.
De verdacbte aan wie een aanbod wordt gedaan is van mening dat hij onschuldig is.
Hij betwist de opvatting van het openbaar ministerie dat hij leiding heeft gegeven aan
verboden gedragingen. Een terechtzitting, waar bij zicb zou !runnen verdedigen, heeft
echter door zijn openbare karakter veel, voor hem negatieve, publiciteit tot gevolg.
Hij scbat daarom zijn kansen op een toekomstige vergelijkbare functielaag in, ongeacbt
de afloop van bet strafproces. Na een lang afwegingsproces accepteert hij tenslotte
de transactie.

Tenslotte:
De politie komt op bet spoor van een grote milieufraude. De namen van degenen die
leiding geven aan deze fraude zijn echter niet bekend. Aan de hand van bv. fiscale
informatie wordt een tussenpersoon gearresteerd. Tijdens bet verhoor stelt de officier
van justitie aan de verdachte voor dat deze in ruil voor de naam van de hoofdverdachten,
een transactieaanbod zal worden gedaan met een relatief lage voorwaarde. Als hij
niet op bet voorstel ingaat, zal bij worden gedagvaard.
De tussenpersoon besluit bet aanbod te accepteren. Vervolgens wordt de aangegeven
persoon gearresteerd. De zaak is gecompliceerd omdat de strafbare feiten gecombineerd
met legale handelingen zijn gepleegd. Bovendien is de schade aan bet milieu moeilijk
vast te stellen, en is de rol van de verdacbte niet gebeel duidelijk. Zowel bet openbaar
ministerie als de verdachte bebben geen behoefte aan een langdurig strafproces. De
officier van justitie stelt daarop voor, in ruil voor een bekentenis en het geven van
informatie, de zaak te transigeren. Als voorwaarde stelt hij /10.000,- geldboete en
/50.000,- ontneming wederrecbtelijk verkregen voordeel. De verdachte is bereid op
de transactie in te gaan, maar aileen als de voorwaarden op een lager bedrag worden
gesteld. Na een onderhandelingsronde besluit de officier vanjustitiej7500,- als betaling
van een geldsom en /40.000,- aan ontneming te stellen. De verdacbte gaat akkoord.

In deze voorbeelden worden situaties geschetst waarin de verdacbte een transactieaanbod
accepteert. Hij doet dat, omdat een terecbtzitting naar zijn mening teveel nadelen voor
bern met zich meebrengt. In de eerste twee voorbeelden wil de verdacbte niet bet risico
nemen dat hij tot een boger bedrag dan de schikkingsvoorwaarde wordt veroordeeld.
In bet derde voorbeeld beschouwt de verdacbte de te verwacbten publiciteit die de
openbaarheid van de terecbtzitting met zich meebrengt als zo nadelig dat hij bet
transactieaanbod accepteert. In bet laatste voorbeeld komt de transactie na een
onderhandelingsproces, dat ook wei bekend staat als plea-bargaining, tot stand.
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In 6.8.1 zijn die handelingen als onvrijwillig gedeftnieerd die onder dwang of
onwetendheid tot stand zijn gekomen. Bij de beoordeling dient rekening te worden
gehouden met de capaciteiten van de persoon en de context waarbinnen het gesitueerde
plaatsvindt. Voorts is benadrukt dat de grens tussen vrijwillig en onvrijwillig handelen
vloeiend verloopt.
Ret handelen van het openbaar ministerie dient te voldoen aan de maatstaven van de
beginselen van behoorlijk bestuur c.q. goede procesorde. Deze beginselen kunnen
door strafrechtelijke en strafvorderlijke bepalingen worden ingekleurd. Remmelink
forrnuleert in een artikel in RM Themis een aantal situaties waarin sprake is van het
toepqassen van een zodanige pressie op de verdachte dat deze niet meer kan worden
geacht in vrijheid een verklaring te hebben afgelegd. Hij zoekt aansluiting bij art.
47 Sr waarin uitlokkingsmethoden worden genoemd."
De volgende factoren kunnen bij een transactieaanbod een rol spelen:

het verhogen van de eis ten opzichte van de gestelde voorwaarde met 20 %;
de openbaarheid van de terechtzitting;
daarrnee gepaard gaande publiciteit;
de (economische) consequenties voor de verdachte;
plea-bargaining."

De verhoging van 20 %
Indien in de richtlijnen van het openbaar ministerie voor het transigeren van zowel
misdrijven als overtredingen is aangegeven welke bedragen als voorwaarde kunnen
worden gesteld, dan geldt als regel dat, indien de verdachte het aanbod afwijst, ter
terechtzitting een bedrag dat ±20% hoger ligt zal worden geeist.

'Ter bevorderingvan een vlotte afdoening vanzaken werd - bij de invoeringvan de Wet Vennogenssaneties-
het transaetiebedrag ± 20 % lager, ... gesteld dan het bedrag dat doorgaans ter zitting zal worden geeist'."

Uit deze eufemistische tekst van de richtlijn blijkt dat het openbaar ministerie door
dit verschil te hanteren een prikkel op de verdachte wenst uit te oefenen de transactie
te accepteren.
De verhoging van 20% kan worden beschouwd als een 'incentive' Dit begrip wordt
door R. in 't Veld ornschreven als:

'maatregelen, die gedragsprikkels verschafTen met een niet-dwangmatig karakter' .93

Bij de verhoging c. q. veri aging van 20 % wordt duidelijk gedemonstreerd dat de grens
tussen al dan niet vrijwillig handelen vloeiend verloopt. Gezien bet feit dat de

so J. Remmelink - Het verhoor in strafzaken, RM Themis 1966, p. 331-336.
Zie ook: A.J. Swart, noot onder HR 16-2-1982, AAe. 1983, p. 491-497.
Melai e.s., o.e., aant. lOop art. 29 Sv.

9, Daarmee wordt gedoeld op de mogelijkheden die hij aanwezig acht om door de reehter te worden
veroordeeld.

92 Richtlijnen openbaar ministerie transactiebeleid misdrijven - Uitgangspunten transactiebeleid misdrij-
yen, punt 8, Stert. 23 juni 1987, nr, 117.

9) RJ. in 't Veld - Verandering en bestuur, afscheidsrede Nijmegen 1982, p. 14.
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beoordeling mede afhankelijk is van de persoon van de dader en de context van het
gebeuren is moeilijk aan te geven waar de omslag ligt. Bovendien hangt het van de
nominale hoogte van de boete af welk bedrag de verhoging in concreto bedraagt. Door
voor een percentage te kiezen staat dit bedrag in absolute zin niet vast.
Tijdens het opstellen van de richtlijnen wordt in beginsel geen rekening gehouden
met de persoon van de dader. Er is by. geen variatie aangebracht in die zin dat de
meer draagkrachtige een hoger bedrag moet betalen dan de minder draagkrachtige.
Dat is ook niet mogelijk, omdat over de financiele gegevens van de dader niets bekend
is. In 6.9.2 wordt uiteengezet dat dit niet betekent dat met het draagkrachtbeginsel
geen rekening wordt gehouden. Dit wordt in zoverre gehanteerd dat de vermelde
bedragen gebaseerd zijn op de minimumdraagkracht van de verdachte. Het betreft
dus ook rninimumbedragen. Afwijking van de richtlijn naar beneden zaI in het aIgemeen
niet plaats vinden, afwijking naar boven aileen indien de draagkracht van de verdachte
daartoe aanleiding geeft.
Er is een aantal redenen waarom niet met de in de richtlijn gekozen formulering kan
worden ingestemd. Belangrijk is dat hierdoor het doel van de 20%-regeling wordt
versluierd. Dit kan worden geformuleerd als het uitoefenen van invloed op hethandelen
van de verdachte, zodat het wei degelijk als een gewenst effeet wordt beschouwd dat
de verdachte het verschil tussen de transactievoorwaarde en de eis ter tereehtzitting
als een verhoging beschouwt. Het dient immers als prikkel voor de verdachte om zijn
reeht op toegang tot de reehter aileen dan te benutten als het eeht nodig is. Het verschil
van 20 % als een verlaging in plaats van een verhoging te presenteren is inconsistent.
Dit betekent dat de op te leggen straf door de rechter boven de minimale draagkracht
van de verdachte kan uitgaan, en de verhoging invloed uitoefent op de standpuntbepaIing
van de verdachte.
De vraag of door de incentive de verdachte zodanig onder druk wordt gezet dat hij
onvrijwillig met het transactieaanbod instemt kan in het algemeen ontkennend worden
beantwoord. Geen der door Remmelink genoemde uitlokkingsmiddelen is op de
verhoging van toepassing, en deze kan ook de toets van de eisen die worden gesteld
door de beginselen van behoorlijk bestuur (waar proportionaliteit en subsidiariteit bij
zijn inbegrepen) doorstaan.
In bijzondere gevallen kan het eehter voorkomeo dat het inkomen van de verdachte
zo laag is, by. een student die aileen in het bezit is van een basisbeurs of een
bijstandsmoeder, dat het onder de gemiddelde minimale draagkracht valt. Het is niet
uitgesloten dat door de verhoging in deze gevallen onreehtmatige druk op de verdachte
wordt uitgeoefend. Het is eehter aan de reehter om te beoordelen waar de grens van
het aanvaardbare zal moeten worden gelegd.
Voorop staat eehter dat de binding aan de concrete ernst van het feit moet worden
gehandhaafd, zowel voor het transactiebedrag als de op te leggen geldboete.

- De openbaarheid der tereehtzitting; publiciteit; eeonomische benadeling.
De openbaarheid van de tereehtzitting kan voor de verdachte zowel een voor- als een
nadeel zijn. Het is een voordeel indien hij gebruilcmakend van zijn mogelijkheden
ter verdediging, een veroordeling kan 'ontlopen' dan wei een lagere straf krijgt
opgelegd. De openbaarheid van de zitting is voor de verdachte van belang, omdat
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hij daardoor de garantie bezit dat hij wet in het geheim wordt berecbt" en dat het
voor buitenstaanders mogelijk is om kritiek te geven op de het proces(verloop). Het
nadeel kan voor hem bestaan uit het feit dat iedereen op de hoogte kan zijn van het
feit dat hij zich voor de reebter dient te verantwoorden voor telastegelegde delicten
en de straf die eventueel wordt opgelegd." In (grote) fraudezaken, maar soms ook
in andere zaken, kan een tereehtzitting gepaard gaan met veel publiciteit. Deze kan
tot gevolg hebben dat bv. de reputatie van een bedrijf zodanig wordt beschadigd dat
eeonomische schade wordt gel eden. 96

De openbaarheid van de zitting, alsmede de consequenties die daaraan kunnen zijn
verbonden, oefenen een bepaalde druk uit op de verdachte. Het is mogelijk dat hij
om deze te vermijden, de transactie accepteert. De druk die op de verdachte rust is
aileen dan onreebtmatig indien de factoren die deze veroorzaken aan het openbaar
ministerie kunnen worden toegerekend. Dat is bij de drie genoemde factoren wet het
geval. De openbaarheid en alles wat daarmee samenhangt is inherent aan de
tereehtzitting.
Dit wordt eehter anders indien het openbaar ministerie (voor een gedeelte) verantwoorde-
Iijk is voor de publiciteit die rondom een strafzaak kan ontstaan." Het is momenteel
gebruikelijk dat een speeiaal daarvoor aangestelde officier vanjustitie(de persofficier)
informatie verstrekt aan de joumalistiek over verrichte werkzaamheden. Met name
de grote fraudezaken (Slavenburg, Masson, Zegwaard) zijn met veel publiciteit omringd
geweest. In somrnige gevallen heeft hetopenbaar ministeriedaarin een rol gespeeld."
Dat is enerzijds een onderdeel van zijn taakuitoefening, anderzijds kan het een mogelijk-
heid zijn om druk op de verdachte uit te oefenen een transactieaanbod te accepteren.
Indien er ook eeonomische gevolgen kunnen zijn, dient het O.M. zo terugboudend
mogelijk te zijn ten aanzien van de informatieverstrekking.
Het zal voor de verdachte niet eenvoudig zijn aan te tonen dat de acceptatie van het
transactieaanbod onder onreehtmatige druk is geschied. Hij moet dan aannemelijk
maken dat het O.M. meer informatie aan de pers heeft gegeven dan noodzakelijk was
voor het vervullen van zijn taak, met het doel hem zodanig onder druk te zetten dat
hij de transactie heeft geaccepteerd. Hierbij moet in het oog worden gehouden dat
de officier van justitie aileen een transactie mag aanbieden indien naar zijnjuridisch
inzicht de vragen van de artt. 348 en 350 Sv positief zijn beantwoord.
Indien dat niet het geval is, maar hij gebruiktde publiciteitom de verdachte te bewegen
toch het aanbod te accepteren, dan leidt het geen twijfel dat er onreehtmatige druk
wordt uitgeoefend. Opnieuw geldt eehter dat op de verdachte een zware bewijslast

94 Zie voor een uitvoerige uiteenzeuing van het openbaarheidsbeginsel in de strafrechtspleging: U. van
de Pol - Openbaar terecht, diss. Amsterdam, Arnhem 1986 .

• j Zie bv. R. Rijksen - Meningen van gedetineerden over de strafrechtspleging, Assen 1958.
E. Rood-Pijpers - Mensen over misdaad en straf, Arnhem 1988, p. 194.

.. In sommige gevallen gaat de reehter er zelfs toe over bij het bepalen van de straf rekening te houden
met het feit dat de verdachte door de publiciteit ernstig is getroffen.
Zie de voorbeeldengenoemd in R. Pagano Mirandi - Publiciteit als element van straftoemetingsbeleid,
NJB 1990, p. 1851-1853.

97 Zie hierormrent: H.F. Doelernan - Openbaar ministerie en publiciteit, Trema 1985, p. 279-289.
Rapport van de commissie publiciteit in strafzaken, Trema 1986, p. 251-259.

•• C.H. Brants en K.L.K. Brants - De sociale eonstructie van fraude, o.c ., p. 186-188.
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rust. Het zal niet eenvoudig zijn aan te tonen dat het openbaar ministerie te kwader
trouween transactie heeft aangeboden.

- Plea-bargaining.
In sommige gevallen komt het voor dat transactie pas wordt aangeboden nadat de
verdachte met de officier van justitie over de hoogte van de te stell en voorwaarde
heeft onderhandeld. Als deze gesprekken plaatsvinden geschieden ze in het algemeen
met in de openbaarheid. Er kunnen vele onderwerpen aan de orde komen. Zo kan
de verdachte bv. in ruil voor informatie worden toegezegd dat een relatief laag bedrag
als transactievoorwaarde zal worden gesteld. Ook kan het in theorie voorkomen dat
er ' dreigementen' worden geuit om de verdachte onder druk te zetten, Bv. het dreigen
met het inschakelen van de pers indien het aanbod met wordt geaccepteerd ofhet eisen
van een gevangenisstraf ter tereehtzitting.
Daarnaast is het mogelijk dat een verdachte van mening is dat het transactieaanbod
te hoge voorwaarde(n) bevat, of dat zijn inkomen te laag is om er aan te voldoen.
Hij kan dan een verzoek doen het aanbod te verlagen met een verwijzing naar zijn
financiele situatie. Als de officier van justitie het verzoek honoreert kan aIsnog transactie
tot stand komen. In deze situatie staat aileen de hoogte van de sanctie ter discussie.
In sommige gevallen kan een transactieaanbod dat uit plea-bargaining voortvloeit in
het voordeel van de verdachte zijn. Het is mogelijk dat hij vrijwillig met het aanbod
instemt en daarover tevreden is. Met name in het laatste voorbeeld, waarin de officier
van justitie het aanbod verlaagt om tegemoet te komen aan de moeilijke financiele
situatie van de verdachte, is het resultaat met instemming van beide partijen tot stand
gekomen.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat door plea-bargaining de verdachte
enerzijds in een moeilijke positie kan worden gebracht, maar dat anderzijds tegemoet
kan worden gekomen aan redeJijke bezwaren die tegen de inhoud van het aanbod
bestaan. Daarom is er aanleiding een onderscheid tussen de situaties te maken.
Hierbij kan worden aangetekend dat een plea-bargaining situatie zich niet beperkt tot
de transactie. De officier van justitie kan, als dominus litis, de verdachte sleehts een
gering aantal delicten uit het dossier ten laste leggen, zodat de door de reehter op
te leggen straf relatief laag zal zijn. Zo kan de houding die de verdachte inneemt
aanleiding zijn niet de zwaarste delicten in de dagvaarding op te nemen. Het onderscheid
met een onderhandelingssituatie is dan subtiel.
Zie voor een voorbeeld de gebeurtenissen die in een artikel van de journalist Marc
Josten in Vrij Nederland worden beschreven. In dit artikel wordt een brief van de
hoofdofficier van justitie te Alkmaar, A. Josephus Jitta afgedrukt, gericht aan de
advocaat van de verdachte. In deze brief wordt de verdachte aangeboden, in ruil voor
informatie, de te stell en eis ter tereehtzitting te beperken tot vijf jaar gevangenisstraf.
Bovendien za1 de hoofdofficier zich niet verzetten tegen een voorstel van de verdediging
art. 47 Gevangenismaatregel toe te passen. Zowel de procureur-generaal te Amsterdam
als de Minister van Justitie zijn van oordeel dat geen sprake is van een 'deal', maar
dat de hoofdofficier de verdachte mogelijke voordelen in het vooruitzichtheeft gesteld,
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indien deze een bepaalde processuele houding zou innemen. De verdachte heeft deze
voordelen overigens nooit genoten, omdat hij de gestelde voorwaarden oiet wenste
te vervullen."
Indien de officier van justitie de bevoegdheid bezit de inhoud van de telastelegging
te bepalen, dan heeft hij tevens de mogelijkheid de verdachte een transactieaanbod
te doen in plaats van de zaak aan de reehter voor te leggen. Hij kan de aanklacht
beperken tot een minder ernstig feit dat met een financiele sanctie kan worden afgedaan.
Tevens moet in aanmerking worden genomen dat de verdachte de vrijheid heeft een
bepaalde processuele strategie te volgen, zij het dat aan zijn keuze reehtsgevolgen
kunnen worden verbonden,
Vanuit deze optiek bezien wordt duidelijk dat het strafvorderlijk stelsel eoige ruimte
biedt om afspraken te maken tussen de officier van justitie en de verdachte. Voorwaarde
is eehter dat deze i.novereenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur c.q.
goede procesorde tot stand komen.

Er kunnen verschillende bezwaren tegen plea-bargaining in geval van toepassing van
art. 74 Sr worden ingebracht.
In de eerste plaats kan worden gewezen op het gebrek aan openbaarbeid. De
onderhandelingen vi.nden in stilte plaats, zodat het later oiet mogelijk is na te gaan
wat heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de reehter geen controle kan uitoefenen.
Daarui tv loei t voort dat niet meer kan worden bepaald op welke wijze het bewijsmateri-
aal is verzameld, of de inhoud voldoende is om tot een bewezenverklaring te komen,
schending van strafvorderlijke bepalingen niet kan worden vastgesteld en motivering
voor de hoogte van de gestelde voorwaarden ontbreekt.
In de tweede plaats is het de vraag of de transactie voor dit doel mag worden toegepast.
De wetgever wil in 1921 voorkomen dat een onderhandelingssituatie tussen het openbaar
ministerie en de verdacbte za1 ontstaan (zie 5.8). Daartoe wordt bepaald dat het ioitiatief
tot transactie door de verdachte moet worden genomen. In 1983 wordt deze eis
geschrapt, omdat in de praktijk blijkt dat hij is achterhaald, maar dit boudt oiet in
dat daardoor de vrijheid aan bet openbaar mioisterie wordt gegeven met de verdachte
in het kader van de transactie een 'deal' te sluiten.
Het doel van de regeling van art. 74 Sr is tweeledig en bestaat uit bet bieden van een
uitweg uit de capaciteitsproblemen en het terugdringen van de korte vrijheidsstraf
(zie 5.10). Dit betekent dat het hanteren van de transactiebevoegdheid om met de
verdachte een overeenkomst te sluiten in strijd is met het doel waarvoor deze is gegeven.
Er is sprake van detournement de pouvoir.
Hier kan aan worden toegevoegd dat plea-bargaining situaties onder de uitlok-
kingsmiddelen van art. 47 Sr kunnen vallen. In dat geval is per defioitie sprake van
het toepassen van dwang. Indien wordt vastgesteld dat de verdacbte door een gift,
een belofte (bv. het aanbieden van een lagere voorwaarde), misbruik van gezag,
bedreiging (bv. de mededeling dat in geval van afwijzing van het aanbod de pers zal
worden ingelicht of ter tereehtzitting een gevangenisstraf zal worden geeist), misleiding
(bv. het geven van onjuiste informatie over de juridische positie van de verdachte)

YO Marc Josten - De 'deal' van de hoofdofficier, de kat van de procureur-generaa1,en het foute antwoord
van de minister, Vrij Nederland 14 maart 1992, p. 12-17.
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of geweld (hetgeen nauwelijks denkbaar is dat het voor zal komen) zijn wil heeft ge-
vormd, staat vast dat onrechtmatige druk is uitgeoefend.
Op grond van het bovenstaande kan worden geconc1udeerd dat voor een onderhan-
delingssituatie (plea-bargaining) in geval van toepassing van art. 74 Sr vrijwel geen
ruimte aanwezig is. Aileen in het geval dat de verdaehte zijn financiele situatieaanvoert
als reden om het transaetieaanbod te verlagen kan overleg worden gevoerd zonder
dat het kader van de transaetieregeling wordt verlaten. In andere gevallen is sprake
van detournement de pouvoir, al dan niet samengaand met het toepassen van de
uitlokkingsmethoden van art. 47 Sr.

Het is de vraag of kan worden voorkomen dat plea-bargaining plaatsvindt. Zeker in
het geval de verdaehte tevreden is met het onderhandelingsresultaat, zal er voor hem
geen aanleiding zijn het optreden van het openbaar ministerie aan de orde te stellen.
Bovendien zal het voor hem uiterst moeilijk zijn, indien bij niet tevreden is, te bewijzen
dat plea-bargaining heeft plaatsgevonden. De beslotenheid maakt eontrole vrijwel
onmogelijk.
Er is reeds op gewezen dat de wetgever niet gecharmeerd was van deze situatie. De
historische woorden: "Met de meerderheid der Commissie acht de Minister het beginsel
van transaetie in strafzaken volstrekt verwerpelijk";'?' kunnen ter illustratie in
herinnering worden geroepen. Daarom dient ernaar te worden gestreefd dat plea-
bargaining niet wordt toegepast.
In de transaetieriehtlijnen kan worden bepaald dat van elke transaetie die hoger is
dan een bepaald bedrag (bv. flOOD, -) wordt aangegeven welke redenen tot de hoogte
van het aanbod hebben geleid en hoe het tot stand is gekomen. Dit leidt tot een vorm
van intern toezieht op de transaetiepraktijk.
Het is niet uitgesloten dat in de toekomst zal blijken dat een sterke behoefte aan de
invoering van een plea-bargaining systeem zal ontstaan. Dit is echter een zo ingrijpende
verandering dat naar mijn mening aileen door wetgeving een dergelijk systeem kan
worden ingevoerd.

Na deze besehouwingen is het mogelijk antwoord te geven op de gegeven voorbeelden.
In het eerste voorbeeld aeeepteert de verdaehte de transaetie, vanwege een verhoging
met 20 % die ter terechtzitting zal worden geeist, Hier is m.i. sprake van een vrijwillige
aeeeptatie. De verdaehte wordt niet in een bepaalde riehting gedwongen, bij wordt
daartoe slechts lieht aangezet. Van een autobezitter mag worden verwaeht dat hij in
staat is strafrechtelijke boetes, die slechts een fraetie bedragen van de totale kosten
van een auto, te betalen. Dit neemt echter niet weg dat in uitzonderingsgevallen het
mogelijk is dat onrechtmatige druk op de verdaehte wordt uitgeoefend. Het tweede
voorbeeld kan in dit opzicht als illustratie dienen. Ook hier verhindert een verhoging
met 20% dat de verdaehte het oordeel van de reehter inroept. De draagkracbt speelt
hier een belangrijke rol. Niettemin kan ook in dit geval m.i. worden aangenomen
dat de instemrning niet onder dwang tot stand is gekomen. De stelling dat de verdaebte
niet anders beeft kunnen handelen dan bij heeft gedaan is m.i. in casu niet boudbaar.
Als bet om een hoger bedrag gaat kan dat echter anders liggen,

100 Zie 5.5.
H.J. Smidt - Wetboek van Strafrecht I, Haarlem 1886, p. 470.
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In het derde voorbeeld is de hoeveelheid negatieve publiciteit voor de verdachte de
reden om de transactie te accepteren. Hij wordt onreehtmatig onder druk gezet indien
hij kan aantonen dat het openbaar ministerie deze bewust heeft veroorzaakt om hem
te bewegen het aanbod te aanvaarden. Op hem rust in dat geval een zware bewijslast,
omdat hij aannemelijk moet maken dat het openbaar ministerie meer publiciteit heeft
veroorzaakt dan voor een normale uitoefening van zijn taak nodig zou zijn geweest.
Voorts kan achteraf blijken dat een aantal medeverdachten door de reehter wordt
vrijgesproken. Indien de verdachte voor identieke strafbare feiten heeft getransigeerd,
is er aanleiding te vermoeden dat de officier van justitie, voordat hij de transactie
aanbood, er niet van overtuigd kon zijn dat de vragen van de artt. 348 en 350 Sv positief
konden worden beantwoord. In dat geval zou de verdachte zijn misleid. Ook dan is
het mogelijk dat het a.M. onrechtrnatig heeft gehandeld. Ter beoordeling staat dan
de situatie die aanwezig was op het moment van aanbieden, en de verwachtingen die
de officier vanjustitie toen omtrent het procesverloop mocht koesteren. Het is in deze
casus niet ondenkbaar dat onreehtmatigheid kan worden aangenomen.
In het laatste voorbeeld komt de transactie door middel van plea-bargaining tot stand.
Het resultaat is onreehtmatig, omdat de officier vanjustitie zijn transactiebevoegdheid
heeft gehruikt voor een doel waar deze niet voor is gegeven.

lndien het hovenstaande wordt overzien kan worden geeoncludeerd dat een beroep
op onvrijwillig handelen als voigt dient te verlopen:
de verdachte is van mening dat zijn acceptatie van het transactievoorstel onvrijwillig
is geschied. Dat wil zeggen dat er op hem door het openhaar ministerie onreehtmatige
druk is uitgeoefend. Daardoor is zijn reeht op toegang tot de reehter gescbonden.
Vervolgens dient hij aan te geven welke omstandigbeden tot deze psycbiscbe gesteldbeid
hebben geleid. Niet iedere factor is relevant. Aileen die omstandigheden die aan bet
openbaar ministerie kunnen worden toegerekend komen in aanmerking. Vervolgens
wordt het handel en van het a.M., in concreto het doen van een transactieaanbod,
getoetst aan met name de beginselen van behoorlijk bestuur c.q. goede procesorde.
Het nadeel voor de verdachte bestaat uit bet feit dat zijn reeht op toegang tot de reebter
is geschonden.
Tenslotte komt aan de orde de vraag welke sanctie dient te zijn gesteld op het
onreehtmatige gedrag van het openbaar ministerie. M.i. komt scbadevergoeding niet
altijd in aanmerking, behalve in die gevallen waarin er sprake is van een grove
onreehtmatigheid. Herstel van de situatie is ook mogelijk. Macbielse wijst erop dat
formele sancties (bv. de niet-ontvankelijkheidvan bet openbaar ministerie), niet gericht
zijn op de 'afstraffing' van overbeidsorganen, maar op reparatie.'?'
Dit zou voor de geschetste situatie kunnen inhouden dat de transactie niet reebtsgeldig
word! verklaard. Het betaalde bedrag wordt aan de verdachte terug gegeven en bet

101 AJ. Machielse - Over de plaats en de functie van strafvorderlijke vormvoorschriften in: In zijn
verdediging geschaad, opstellen aangeboden aan J. Rernmelink, Anthem 1989, p. 24-27.
, ... het wezender stra fvorderlij ke sanctie is gelegenin de ongedaanmakingen datzo een ongedaanmaking
niet nodig is wanneer het verzuim al is hersteld of alsnog kan worden hersteld, of wanneer het geen
enkel nadelig effect heeft gehad voor de verdachte.'
AJ. Machielse, o.c .. p. 27
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oordeel van de reehter kan dan, op basis van een dagvaarding, alsnog worden
ingeroepen. De handelwijze van het openbaar ministerie kan dan leiden tot niet-
ontvankelijkheid of worden verdisconteerd in de op te leggen sanctie.
Tenslotte: in het Wetboek van Strafvordering is op dit moment geen mogelijkheid
opgenomen waardoor de verdachte in staat wordt gesteld zich te beroepen op onvrijwillig
handelen. Door de acceptatie van het transactieaanbod is immers het reeht op
strafvordering vervaJlen. Momenteel rest hem dan niet anders dan een beroep te doen
op de civiele reehter in kort geding. M.i. is dit een ongewenste situatie. Het verdient
daarom aanbeveling dat in het Wetboek van Strafvordering een voorziening wordt
opgenomen die in deze lacune voorziet. Een strafvorderlijk kort geding rou uitkomst
kunnen bieden'?", In dit geding kan de strafreehter de handelwijze van het openbaar
ministerie toetsen aan algemene behoorlijkheidsnormen.

6.9 Art. 74 lid 2 - De transactievoorwaarden

6.9.1 Inleiding

In het tweede lid van art. 74 Sr zijn de voorwaarden opgenomen die de officier van
justitieaan de verdachte kan aanbieden. Hij kan kiezen uit vijf altematieven, te weten:
1. Betaling van een geldsom.
2. Afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurd-

verklaring of onttrekking aan het verkeer.
3. Uitlevering, ofvoldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen

die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring.
4. Voldoening aan de staat van een geldbedrag gelijk aan of lager dan het geschatte

voordeel - met inbegrip van de besparing van kosten - door de verdachte verkregen
door middel van of uit het strafbare feit.

5. Gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade.

De genoemde voorwaarden zijn limitatief in art. 74 Sr opgesomd. De officier van
justitie kan dus geen andere dan de in de wet genoemde in zijn aanbod opnemen.t'"
Zo is het bv. niet mogelijk om door middel van een transactievoorwaarde een verdachte
de rijbevoegdheid te ontzeggen.'?' In de volgende paragrafen zullen de in de wet
opgenomen voorwaarden worden besproken.

102 Zie 6.10.
'0] 'Inderdaad geeft artikel 74, tweede lid, Wetboek van Strafrecht, een lirnitatieve opsomming van de

voorwaarden die bij een transactie kunnen worden gesteld.'
Memorie van antwoord op de Wet vermogenssancties, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982·1983,
15012, nr. 31a, p. 12.
Zie ook: Th. W. van Veen· Het nieuwe art. 74 Sr, een aardverschuiving, DD 1983, p. 541.

'0< Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 nr. 31a, p. 12.
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6.9.2 BetaLing van een geLdsom

In l.6.1 is gewezen op de samenhang tussen de toename van bet aantal transacties
en de gestegen waardering van de geldboete als sanctie. Deze waardering komt met
name tot uitdrukking in bet interimrapport van de Commissie vermogensstraffen.
In de eerste plaats wordt gewezen op de kwantitatieve omvang van de geldboete. In
getalsmatig opzicht beeft de geldboete de vrijheidsstrafvan zijn overbeersende plaats
reeds lang verdrongen.l'" Uit de statistiscbe gegevens die de commissie presenteert,
blijkt dat in 1850 ± 29 % van alle opgelegde straffen een onvoorwaardelijke
vermogenssanctie was en ±71 % een onvoorwaardelijke vrijbeidsstraf. 106 Ruim
honderd jaar later is deze verbouding omgedraaid. De commissie noemt een aantal
factoren die tot deze ontwikkeling bebben geleid.

, In deeerste plaats zij n de mogelijkhedentot toepassen van de vennogensstrafsindsdevorigeeeuw aanzienlijk
toegenomen,zowel door de stijging van de welvaartals door de veranderingenin de aard van de criminaliteit.
In de vorige eeuw leefden grote groepen van de bevolking op de rand van het bestaansminimum terwijl
bovendien de vonnen van gedrag die strafrechtelijk bestreden werden, voornamelijk in deze groepen
geconcentreerd waren. Sindsdien is - zo zou men kunnen zeggen - de criminaliteit 'gedemocratiseerd'.
Men denke hierbij bv. aan rijden onder invloed, en aan delieten in de sfeer van het sociaal-economische
ordeningsrecht ... Bovendien is de financiele draagkracht in vrijwel aile bevolkingsgroepen aanzienlijk
toegenomen.
Inde tweede plaatsheeft men meeroog gekregenvoorde nadelendie de vrijheidsstraffenaankleven,betgeen

tot de vennindering van de toepassing van deze strafsoort leidde'. 101

Vervolgens spreekt de commissie een sterke voorkeur voor de geldboete uit, omdat
deze sanctie beter voldoet aan de doeleinden die men wenst te bereiken met bet
toepassen van strafsancties. Deze voorkeur leidt tevens tot een grote sympathie voor
art. 74 Sf. Er wordt zelfs een algemene transactiebevoegdbeid voorgesteld:

'N iet aileen met betrekking tot de hantering van de boete doorde reehter wordt een grotere armslag wenselijk
geaeht. Hetzelfde geldt voor het oordeel van de commissie voor bet gelegenheid bieden tot transaetie door

bet openbaar ministerie. Ook hier is het voorbeeld van de WED een bran van inspiratie geweest' .108

De voordelen voor de verdachte tell en zwaar voor de commissie:

'Ook het grotendeelsbuiten de wet om gegroeide instituut van het voorwaardelijksepot wijst op de behoefte,
welke in de praktijk der strafrecbtpleging aan een uitbreiding van de transactiebevoegdheid bestaat. De
voordelen daaraan verbonden zijn dan ook van niet te onderschatten belang: voor de verdaebte, dat bern
bespaard wordt bet in de regel als zeer pijnlijk ervaren tereehtstaan in het openbaar; voor de getuigen,
de deskundigen, de raadsman, de reebter en het O.M. een belangrijke tijdsbesparing, waardoor met name
de recbterlijke mach! meer ruimte krijgt voor de behandeling van problemen die van wezenlijk belang
zijn' .109

10> Interimrapport commissie vennogensstra ffen, 's Gravenhage 1969, p. 18 en 21 .
106 Interimrapport commissie vennogensstraffen, o.c., p. 18.
107 Interimrapport commissie vermogensstraffen, o.c., p. 21.
101 Interimrapport commissie vennogensstraffen, o.c., p. 79.
109 Interimrapport commissie vennogensstraffen, o.c., p. 80.
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De ruime transactiebevoegdheid wordt door de Commissie vermogensstraffen niet
in een (instrumentele) tendens geplaatst om het maatscbappelijk leven strafrechtelijk
te beheersen, maar als een mogelijkbeid beschouwd om de gevolgen voor de verdacbte
te verlichten. In de Memorie van toelichting op de Wet vermogenssancties worden
de positieve werkingen van deze sanctie onderschreven.!'?
Uiteindelijk wordt de volgende voorwaarde geformuleerd: 'betaling aan de staat van
een geldsom te bepalen op ten rninste vijf gulden en ten hoogste bet maximum van
de geldboete die voor het feit kan worden opgelegd'.

Er wordt door de wetgever een vrijwel identieke formulering gekozen als in art. 23
Sr. Uit de tekst van art. 74 lid 2 sub a Sr blijkt dat de grenzen die in art. 23 Sr aan
de geldboete worden gesteld ook op deze transactievoorwaarde van toepassing zijn. III

In bet tweede lid van dit artikel wordt bepaald dat bet minimumbedrag van een geldboete
vijf gulden bedraagt. Ret maximum is gelijk aan de boetecategorie die voor dat feit
is vastgesteld (art. 23 lid 2 Sr). In het vierde lid wordt aangegeven welke categorieen
worden onderscheiden en hoe hoog het daarmee corresponderende bedrag kan zijn.
Er zijn zes categorieen: de eerste categorie vijfhonderd gulden, de tweede categorie:
vijfduizend gulden, de derde categorie: tienduizend gulden, de vierde categorie:
vijfentwintigduizend gulden, de vijfde categorie: honderdduizend gulden en de zesde
categorie: een rniljoen gulden. In art. 74 Sr is geen beperking opgenomen ten aanzien
van bet bedrag dat door de officier van justitie als voorwaarde kan worden gesteld.
Dit betekent dat, indien de zesde categorie van toepassing is, en er is niet meer dan
zes jaar gevangenisstraf op bet strafbare feit gesteld, maximaal een miljoen gulden
als voorwaarde kan worden gesteld. Ook art. 23 lid 7 Sr is in dit verband van belang.
In geval van veroordeling van een recbtspersoon kan, indien de voor bet feit bepaalde
boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, een geldboete worden opgelegd tot
ten hoogste het bed rag van de naast hogere categorie.
De mogelijkheid om de maximale boete op te leggen in daarvoor aangewezen gevallen
is een bevestiging van de in 5.10 besproken stelling, dat de beperking van de
transactieregeling tot rnisdrijven waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op is gesteld,
geen reele is. Ret aantal strafbare feiten waar dit strafmaximum voor geldt, is groot.
Niet aileen kan worden gewezen op aile econorniscbe delicten (zie artt. 6, 8, en 36
WED)., maar ook op andere misdrijven als art. 225 Sr (valsheid in gescbrift; max.
6 jaar gevangenisstraf, geldboete 5e categorie; dit artikel wordt in ruime mate in de
fraudebestrijding toegepast), art. 140 Sr (bet deelnemen aan een organisatie die tot
oogmerk heeft het plegen van misdrijven; maximaal 5 jaar gevangenisstraf, geldboete
4e categorie), art. 300 Sr (gekwalificeerde rnishandeling, strafbaar gesteld met een
maximumgevangenisstraf van 6 jaar en een geldboete van de 4e categorie) en art.
310 en 311 lid 1 Sr ( (gekwali ficeerde) diefstal). In de praktijk kan de transactiebe-
voegdheid dan ook ruirnhartig worden gehanteerd. De begrenzing die in art. 74 Sr
is opgenornen bezit slechts een geringe praktische relevantie.

110 Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 15012, nrs 1-3, p. 20 en 21.
III D. Hazewinkel-Suringa, J. Remmelink - Inleiding lot de studie van het Nederlandse strafrecht - Alphen

aan den Rijn 1991, 12e druk , p. 586 en
Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 8 op an. 74 Sr.
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In art. 24 Sr is het draagkrachtbeginsel opgenomen.

'Bij de vasistelling van de geldboete houdt de reenter reli:ening met de draagli:raeht van de verdachte in
de mate waarin hij dat nodig acht met het oog op een passende bestraffing van de verdachte zonder dat
deze in zijn inkomen en vermogen onevenredig wordt getroffen'.

Ret is de vraag op welke wijze met dit beginsel rekening wordt gebouden als de
transactievoorwaarden door middel van bet opstellen van ricbtlijnen worden bepaald.
Over de financiele gegevens van de dader is immers niets bekend. Als de transactie
niet op grond van richtlijnen wordt vastgesteld, maar gericht op het individu tot stand
komt, kan wei rekening worden gehouden met de draagkracht.
In de richtlijn voor het strafvorderingsbeleid inzake rijden onder invloed wordt een
opmerking over de draagkracht gemaak:t.

'Ten aanzien van de geldboete is bv. per schijf een bepaald bed rag genoemd dat als uitgangspunt zal dienen
voor de verdachte met een gemiddelde draagkracht. Is er sprake van een grotere draagli:racht dan zal een
evenredig hogere geldboete dienen te worden gevorderd. Oe bedragen zijn derhalve uitdrukkelijk niet als
maxima bedoeld,.112

Hiermee wordt (a contrario) aangegeven dat de opgenomen bedragen minimumbedragen
betreffen. Ret in de richtlijn weergegeven standpunt vindt zijn grondslag in de parlemen-
taire behandeling van de Wet vermogenssancties. In de eerste plaats wordt door de
Minister van lustitie aangegeven dat een vermogenssanctie aan een dubbele
evenredigheid moet voldoen. De straf moet passend zijn, dat wil zeggen evenredig
aan de concrete ernst van het strafbare feit en de omstandigheden waaronder dit
plaatsvindt. 113

'Die evenredigheidlaat wei een zekere, soms ruime marge, maardaarbovenwordt de geldboete, in absolute
zin, zo hoog en daar beneden zo laag, dat het verband tussen het strafbare feit en de sanctie teloorgaal.
Binnen de door het vereiste van een passende bestraffing gestelde marges is er ruimte voor de tweede even-
redigheidseis: de sanctie moet naar inkornens- en vermogenspositieniet gelijke veroordeelden in ongeveer
gelijke mate treffen' .114

In de richtlijnen komt deze dubbele evenredigheidseis tot uitdrukking. De bedragen
die zijn opgenomen reflecteren de opvattingen over de concrete ernst van bet feit en
voldoen daardoor aan de eerste evenredigheidseis. Voorts is bet mogelijk van deze
standaardbedragen af te wijken, indien de concrete omstandigheden daartoe nopen.
(inherente afwijkingsbevoegdheid, zie 4.2). In beginsel is het mogelijk dat deze afwijking
zowel tot een hoger als een lager bedrag kan leiden. Uit de Memorie van antwoord
wordt echter duidelijk dat, indien de afwijking op bet draagkracbtbeginsel wordt
gebaseerd, deze alleen naar boven kan zijn. Uitgangspunt is dat degenen die tot een
vermogenssanctie worden veroordeeld in bet algemeen een draagkracbt bezitten op
bet minimurnniveau.

112 Richtlij nen voor het stra fvorderingsbeleidinzali:e rijden onderinvloed en het weigeren van medewerking
aan ademtest of bloedproef - Richtlijn OM van 28 april 1983, Stert. 82.

113 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983,15012 nr. 31a, p. 13.
114 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983,15012 nr. 31a, p. 13.
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'Bij het uitwerken van concept-richtlijnen over de toepassingvan het draagkrachtbeginseldoor het openbaar
rninisterie is gebleken dat een verantwoorde toepassing van dit beginsel meebrengt dat men moet aannemen
dat de financiele draagkracht van de verdachte in het algemeen op het niveau van het minimuminkornen
ligt. Met andere woorden: bij de toepassing van de vennogenssancties is de "gerniddelde draagkracht"
in beginsel de minirnumdraagkrachr' .115

Deze constatering heeft volgens de minister onder andere de volgende consequenties:
in het merendeeI der gevallen zal de reehter bij de vorming van zijn oordeel of
de geldboete een passende sanctie is, van de minimale draagkracht moeten uitgaan
waarop in beginsel geen correctie naar beneden meer mogelijk is;

- de toepassing van het draagkrachtbeginsel zal vooral moeten plaatsvinden op de
minderheid van verdachten, die een financiele draagkracht heeft welke duidelijk
boven het minimum ligt; waar toegepast, zal de draagkracht dus in de regel een
correctie naar boven van de geldboete moeten inhouden.!"

Uitdrukkelijk wordt voorts nog vermeld dat er van uit moet worden gegaan dat een
draagkracht op bijstandsniveau voldoende ruimte biedt voor de betaling van een
'passende bestraffing biedende' geldboete.'!?
Toegepast op de transactierichtlijnen hebben deze opmerkingen tot gevolg dat dedaarin
opgenomen bedragen, die op gemiddeld een 'lager' niveau liggen dan de geldboete
die ter terechtzitting wordt opgelegd, als minimumbedragen gelden. Afwijking naar
beneden zal niet plaats vinden, afwijking naar hoven aileen dan indien de draagkracht
van de verdachte daartoe aanleiding geeft. Bovendien is het openbaar ministerie op
het moment dat het transactieaanbod wordt gedaan niet op de hoogte van de financiele
situatie van de verdachte. Het kan daar dus geen rekening mee houden. Dit heeft tot
gevolg dat ook afwijking naar hoven zelden plaats zaI vinden, omdat het niet aannemelijk
is dat de vermogende verdachte het O.M. zal informeren over het feit dat hij een man
in bonus is. De betekenis van art. 24 Sr is voor de toepassing van art. 74 Sr dus be-
perkt. Het kan worden opgevat als een bepaling die herinnert aan het dilemma dat
in het algemeen speelt bij het opleggen van een straf, te weten het idee dat de straf
een bijdrage dient te leveren aan de handhaving van de rechtsorde, maar tevens rekening
moet houden met de belangen van de verdachte.!"

Vervolgens komt art. 24a Sr aan de orde. In dit wetsartikel wordt aangegeven dat
tennijnbetaling van de geldboete in bepaalde gevallen mogelijk is. Geldt dit ook voor
de transactie?
In 6.3 is een voorbeeld opgenomen van een transactieaanbod. Op de acceptgirokaart
wordt uitdrukkelijk vermeld dat betaling in termijnen niet mogelijk is. De achtergrond
hiervan kan waarschijnlijk worden gevonden in de doelmatigheid. Het vergt extra
administratieve inspanningen om een betaling in termijnen te regelen.
Bovendien kan, zolang niet aan de voorwaarde in z'n geheel is voldaan, de zaak niet
als afgedaan worden beschouwd. Het recht tot strafvordering is dan immers nog niet

IIj Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 nr. 31a, p. 14.
116 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 nr. 31a, p. 14.
117 Memorie van antwoord, bijlagen handelingen Eerste Kamer 1982-1983, 15012 nr. 31a, p. 15.
III Zie: V.L.H.M. van Grinsven en GJ.N. Bruinsma - Het besluitvormingsprocesvan de politierechter,

DD 1990, p. 35.
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vervallen. Indien de verdachte na betaling van een aantal termijnen opboudt met de
voldoening van de gestelde voorwaarde, moet bij alsnog worden gedagvaard. De
bepalingen van de artt. 576 Sv e. v. kunnen niet in werking treden. Dit leidt tbeoretiscb
tot de mogelijkheid dat de verdachte kan traineren. Ais hij volstaat met gedeeltelijke
betaling moet alsnog het strafreehtelijk systeem in werking treden.
Het is eehter de vraag of op grond van deze argumenten termijnbetaling kan worden
geweigerd. Op grond van systematischeoverwegingen kan daaraan worden getwijfeld.
In de eerste plaats is de bepaling van art. 578 Sv van belang. Hierin wordt aangegeven
dat, indien de verdachte niet binnen de gestelde termijn betaalt, deze kan worden
verlengd. Het is dus mogelijk dat in meerdere termijnen aan de voorwaarde(n) wordt
voldaan. Het verscbil met het vooraf vaststellen van termijnen is gradueel. Ook in
art. 561 Sv, dat handelt over de tenuitvoerlegging van vonnissen, wordt de mogelijkbeid
van tennijnbetaling geopend. In het derde lid wordt bepaald dat betopenbaar ministerie
uitstel van betaling kan verlenen of betaling in termijnen toestaan. Indien de officier
van justitie deze bevoegdheden bezit ten aanzien van een door de reebter opgelegde
geldboete, dan is het onaannemelijk om te veronderstellen dat bij deze bevoegdbeid
niet bezit ten aanzien van transactie, waarin dezelfde sanctie als voorwaarde wordt
gesteld. Dit betekent dat analoge toepassing van art. 24a Sr mogelijk is.
Dit heeft tot gevolg dat aileen transacties waarin een bedrag dat hoger of gelijk is
aan /500,- in aanmerking komen in tennijnen te worden betaald. Door deze grens
kan gedeeltelijk het gevaar dat hierboven is gesignaleerd worden ingedamd, te weten
dat de verdachte na voldoening van een aantel termijnen opboudt met betalen. Voorts
bedraagt ieder gedeelte rninstens honderd gulden en is de lengte van de termijnen
rninimaal een en maximaal drie maanden. Tesamen mogen ze het tijdvak van twee
jaar niet overschrijden.

De bepalingen van de artt. 24b en 24c Sr bezitten voor de transactie geen betekenis.
Deze artikelen hebben respectievelijk betrekking op het aanrnanen en eventueel verhogen
van de geldboete als deze door de verdachte niet tijdig worden betaald, dan wei in
het uiterste geval bet toepassen van voorlopige heebtenis. Indien de verdachte eehter
niet aan de hem gestelde voorwaarde(n) voldoet, komt de transactie niet tot stand en
kan aileen door de reehter een financiele sanctie worden opgelegd. Reele exeeutie
van de transactievoorwaarde is niet mogelijk.

6.9.3 Afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor
verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer

De verbeurdverklaring wordt in art. 9 Sr gekwalificeerd als een bijkomende straf en
frequent toegepast. Zo is deze sanctie in 1988 in 2632 gevallen door de reehter
uitgesproken.!'? In somrnige gevallen kunnen grote bedragen met de verbeurdverkla-
ring gemoeid zijn.
In art. 33a Sr is geregeld welke goederen vatbaar zijn voor verbeurdverklaring. Dit

119 Criminaliteit en strafrechtspleging 1988, CBS-publicaties, 's Gravenbage 1990, p. 52.
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zijn:

a. aan de veroordeelde toebehorende voorwerpen en vorderingen die grotendeels door
middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen.

b. voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan.
c. voorwerpen met behulp van welke bet feit is begaan ofvoorbereid ofvoorwerpen

met behulp van welke de opsporing van bet misdrijf is belemmerd.
d. voorwerpen die tot het begaan van bet misdrijf zijn vervaardigd of bestemd.
Voorwerpen van derden die onder de genoemde categorieen vallen kunnen aileen worden
verbeurd verklaard indien deze bekend was met het gebruik dat van die voorwerpen
in verband met bet feit is gemaakt, dan wei dat gebruik redelijkerwijs bad kunnen
vermoeden (art. 33a lid 2 Sr).
Voorts is bet mogelijk dat afstand moet worden gedaan van voorwerpen die vatbaar
zijn voor onttrekking aan bet verkeer. In de artt. 36c en 36d Sr is aangegeven om
welke voorwerpen het gaat. De in art. 36c opgenomen categorieen stemmen vrijwel
overeen met de in art. 33a Sr genoemde. Verscbillen zijn dat vorderingen niet aan
bet verkeer kunnen worden onttrokken en bet vereiste 'strafbaar feit' dat in art. 33a
Sr wordt genoernd, is beperkt tot het begrip 'feit'. De strafbaarbeid is niet als
voorwaarde opgenornen, omdat bet bij de ontrekking aan bet verkeer, een maatregel,
om voorwerpen gaat die van zodanige aard zijn, dat bet ongecontroleerde bezit daarvan
in strijd is met de wet of het algemeen belang. Hierbij werd door de Minister van
Justitie onder andere gedacht aan valse muntstempels, valse munten, inbrekerswerktuigen
enz. Het gaat om zaken die uit bun aard gevaarlijk zijn.l2JJ Overigens is wei vereist
dat de voorwerpen in beslag zijn genomen.
In art. 36d Sr wordt een belangrijke uitbreiding aan de reeds genoemde categorieen
gegeven: 121

'Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn bovendien de aan de dader of verdachte toebehorende
voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het
algemeen belang, welke bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane misdrijf, dan wei
het misdrijfwaarvanhij wordt verdacht, zijn aangetroffen, doch aileen indien de voorwerpenkunnendienen
tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven, dan wei tot de opsporing daarvan'.

Hier kan worden gedacbt aan verdovende middelen, pomografische lectuur,
inbrekerswerktuigen en dergelijke. 122 Van Veen noemt als voorbeelden de opgevoerde
bromfiets waarmee een parkeerovertreding wordt begaan,of de auto vol gebreken die
foutief wordt geparkeerd. 12J

De strekking van art. 36d Sr is om ook onttrekking van voorwerpen mogelijk te maken
die niet in verband staan met bet tnisdrijf dat is gepleegd, maar wei kunnen dienen
om soortgelijke misdrijven te kunnen begaan.P' Voldoende om tot onttrekking over

120 Noyon-Langerneijer-Remmelink, aant. la op art. 36c Sr.
121 Zie voor een kritische beschouwing over de plaats van deze maatregel in het sanctiestelsel: D.C.I.

van Delft - Onttrekking aan het verkeer: het onecht kind van het strafrecht, NJB 1982, p. 509-519.
122 Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant, la op art. 36d Sr.
III Th. W. van Veen - De nieuwe regeling van de verbeurdverklaring en de onttrekking aan het verkeer,

DO 1983, p. 881.
1>4 J .M. van Bemmelen - Th. W. van Veen; J.P. Balkema - Sanctierecht, Alphen aan den Rijn 1990, 7e

druk, p. 221.
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te kunnen gaan, is dat de voorwerpen bij 'gelegenheid van bet onderzoek naar deze
zaak zijn aangetroffen', Het is dus mogelijk om, indien het strafbare feit bv. handel
in bard drugs betreft, de onttrekking van een gevonden pistool uit te spreken als dit
bij bet onderzoek wordt aangetroffen, ook al bestaat er geen direct verband met bet
feit waar het opsporingsonderzoek zich op ricbt.
Voor de toepassing van de transactieregeling is relevant dat de verdachte a/stand moet
doen van de voorwerpen die in aanmerking komen voor verbeurdverklaring of
onttrekking aan het verkeer, Alleen aan deze bandeling kunnen rechtsgevolgen worden
verbonden. Dit roept een aantal vragen op. In de eerste plaats komt aan de orde uit
welke handeling de afstand dient te bestaan. In de wet zijn geen speeifieke vormvereisten
opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat aanvaarding van het transactieaanbod vol staat
voor het definitief afstaan van de aangegeven voorwerpen. Hierdoor vindt tevens
eigendornsoverdracht plaats.l25

Dit betekent dat de eisen waaraan het aanbod moet voldoen van toepassing zijn. Vereist
is in de eerste plaats dat duidelijk wordt aangegeven om welke voorwerpen het gaat.
Een acceptgirokaart waarop een bepaald bedrag is aangegeven (als voorwaarde: betaIing
van een geldsom), en voorts de letters m.a. zijn vermeld (met afstand), zonder dat
nader is aangegeven om welke voorwerpen het gaat, voldoet niet aan deze eisen. De
verdachte is niet voldoende op de hoogte gesteld van de inhoud van het aanbod, en
kan zich later beroepen op onwetendheid c.q. dwaling zijnerzijds.
Een voorbeeld van deze situatie is te vinden in de uitspraak van de Rechtbank te Breda
van 21 juli 1983. De verdachte heeft een acceptgirokaart ondertekend en daarmee
volgens de officier van justitie tevens afstand gedaan van zijn inbeslaggenomen auto.
Hij wijst op het feit

'dat op de voorzijde van de betreffende acceptgirokaart verwezen wordt Mar de achterzijde, waar de
voorwaarden waaronder de transactie wordt aangegaan vermeld staan. Naar het oordeel van de O.v.I.
mag het a.M. ervan uitgaan dat een verdachte door ondertekeningvan een acceptgirokaart akkocrd gaat
met de op de achterzijde daarvan gestelde voorwaarden' .126

De raadsman bepleit daarentegen dat de verdachte niet had kunnen begrijpen dat hij
door ondertekening van een acceptgirokaart, waar op de achterzijde de voorwaarden
in algemene zin zijn gesteld, afstand had gedaan van zijn auto.
De Rechtbank honoreert dit verweer:

'Naar het oordeel van de Rb. verschaft noch de op de voorzijde van de acceptgirokaart geplaatste opdruk
"gebruiksaanwijzing z.o.z.", noch de bij de acceptgirokaartgevoegde bijsluiter de duidelijkheid die nodig
is om een verdnchte te wijzen op de aan het schikkingsvoorstel verbonden voorwaarden.
De verwijzing "gebruiksaanwijzing z.o .z ."komt voorop Aileacceptgirokaartenen behelstnieteen verwijzing
naar de op de achterzijde van de kaarten geplaatste mededelingenanders dan die betreffende het gebruik.
De bijsluiter doet dit evenmin.
Onder deze omstandigheden hoefde V.d.N. niet te veronderstellen dat hij door ondertekening van de
acceptgirokaart ook afstand deed van de inbeslaggenomen auto'.

Dit heeft tot gevolg dat de transactie niet tot stand is gekomen en de auto op grond
van art. 552a Sv aan de verdachte dient te worden teruggegeven.
Ten tweede moet aan de juridische voorwaarden voor verbeurdverklaring respectievelijk

-us Noyon-Lnngemeijer-Remmelink, aanl. 8 op art. 74 Sr.
126 Zie Rb. Breda 21-7-1983, NJ 1984,176.
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de onttrekking aan het verkeer zijn voldaan. Als de verdachte vermoedt dat dat met
het geval is kan hij het aanbod afwijzen. Gezien de juridische geeompliceerdheid van
de verbeurdverklaring, is het mogelijk dat de verdachte inzage wenst in zijn dossier.
Zeals in 6.8.4 uiteen is gezet kan dit in het algemeen niet worden geweigerd, omdat
de verdachte anders niet goed in staat zal zijn de voor- en nadelen van het aanbod
tegen elkaar af te wegen.
Tenslotte: met de toepassing van deze voorwaarde kunnen grote bedragen gemoeid
zijn. In 5.10 is er op gewezen dat de toepassing van de transactie zich dient te beperken
tot de 'lichte' strafbare feiten, waarmee wordt gedoeld op de concrete ernst van het
feit. Bij het opleggen van een straf wordt op grond van het proportionaliteitsbeginsel
met deze ernst rekening gehouden. De verbeurdverklaring is op grond van art. 9a
Sr een bijkomende straf en dient in beginsel aan deze maatstaf te voldoen.
Daarom past het m.i. minder goed bij de strekking van de transactie de bedragen die
met deze voorwaarde kunnen zijn gemoeid, hoog op te voeren. Een groot bedrag aan
verbeurdverklaarde goederen kan tot het vermoeden leiden dat het om een 'ernstige'
zaak gaat, waarvan het de voorkeur verdient dat deze door de reebter wordt afgedaan.

In sommige gevallen kunnen ook voorwerpen van derden bij de transactie zijn betrokken
(art. 33a lid 2 Sr).127Remmelink vermeldt hieromtrent:

'Waar voorwerpen van derden nu eenmaal ook aan verbeurdverkiaring onderhevig zijn, en art. 74 Sr.
geen verdere eisen stelt, zal dit in beginsel mogelijk moeten zijn' .128

In art. 552b Sv is een beklagregeling getroffen voor belanghebbenden, in de situatie
dat de verbeurdverklaring of onttrekking door de reehter is bevolen. Deze bepaling
kan niet analoog van toepassing zijn op de transactie, omdat het beklag zicb ricbt tegen
een in kracht van gewijsde gegaan vonnis. Bij de transactie ligt geen exeeutabele titel
aan de verbeurdverklaring of onttrekking ten grondslag.
Ook art. 120 Sv biedt hierin geen uitkomst, omdat deze beklagregeling betrekking
beeft op het toepassen van art. 74 Sr. Daartegen richt zicb bet bezwaar eebter met.
Het beeft aileen betrekking op de transactievoorwaarden.
Maar indien voorwerpen toebeboorden aan derden te goeder trouw, is met voldaan
aan de wettelijke vereisten van de artt. 33a jis 36a-36c Sr. De transactie is met
reehtsgeldig tot stand gekomen.F' Remmelink beveelt aan art. 552a Sv toe te passen:

'Moeilijker wordt het, wanneer de Officier en derden na de transactie gaan twisten over de goode trouw.
Hoewel de wetgever hierin niet heeft voorzien - ... - zal m.i. de derde het rechtvaardigst behandeld worden,
wanneer men hem in de gelegenheid stelt gebruik te maken van de '" klachtprocedure van art. 552a Sv.
Hij dient dan te stellen, dat er een rechtens ongeldige (dus geen) transactie heeft plaatsgevonden en dat
de Officier derhalve een last tot teruggave dient te geven' .130

127 Zie voor een overzicht van de totstandkomingvan deze bepaling: M.E.W. Muskens; H.M. Poelman -
Art. 33a lid 2 Sr: verbeurdverklaring en derden, DD 1985, p. 844-858, evenals
A.J .A. van Dorst - Moet art. 33a lid 2 Sr. worden gewijzigd?, DD 1986, p. 367-373.

III Noyon-Langemeijer-Remrnelink, aanl. 6 op art. 74 Sr.
129 HR 23 juni 1902, W7800.
130 Noyon-Langemeijer-Remmelink, aanl. 6 op art. 74 Sr.
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Het beklag dient binnen 3jaar na de inbeslagneming te worden ingediend bij het O. M.-
parket waar de zaak is getransigeerd. De officier vanjustitieneemt binneneen redelijke
termijn een beslissing.
Een strafvorderiijk kort geding kan in deze situatie soulaas bieden. Het voordeel is
dat de reehter een uitspraak doet over het beroep van de derde, en niet de officier
van justitie. Beide partijen kunnen in de gelegenbeid worden gesteld hun visie naar
voren te brengen waarna een beslissing wordt genomen. Bovendien kan de zaak op
een snelle en efficiente wijze worden afgewikkeld. Indien het bekJag van de derde
wordt toegewezen, moeten de voorwerpen aan hem worden teruggegeven. Dit heeft
tot gevolg dat de transactie niet tot stand is gekomen en het reeht tot strafvordering
herleeft. De officier vanjustitiekan vervolgens een nieuw aanbod doen met een andere
voorwaarde.!"

6.9.4 Vi/levering of voldoening aan de staat van de geschaite waarde, van voorwerpen
die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring

De derde voorwaarde die de officier van justitie in zijn transactieaanbod kan stellen
sluit bij de vorige aan. Nu gaat het om uitlevering of voldoening van de geschatte
waarde van voorwerpen, die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring. Het equivalent
van deze voorwaarde is opgenomen in art. 34 Sr. In dit artikel wordt bepaald dat:
lid 1: Niet in beslag genomen voorwerpen worden bij verbeurdverklaring in de

uitspraak op een bepaald geldelijk bedrag geschat.
lid 2: De voorwerpen moeten in dit geval worden uitgeleverd of de geschatte waarde

moet worden betaald.
lid 3: De artikelen 24b, 24c, en 25 vinden overeenkomstige toepassing.
Dit laatste lid bezit, zoals reeds eerder uiteengezet, voor de transactie geen betekenis
nu geen exeeutabele titel aanwezig is.
De uitlevering heeft betrekking op niet inbeslaggenomen voorwerpen. Art. 34 Sr is
bedoeld als een exeeutie-bepaling voor de verbeurdverklaring.

'Verbeurdverklaring is in zoverre een onvolrnaakte straf, dat zij voor rechtstreekse executie niet vatbaar
is, wanneer de verbeurdverklaarde voorwerpen niet reeds in beslag zijn genomen. Zij moet derhalve door
een subsidiaire sanctie worden aangevuld' .132

In de transactieregeling heeft de uitlevering niet het karakter van een exeeutiebepaling
van een door de reehter opgelegde straf, maar praktisch gezien kan deze voorwaarde
wei als zodanig functioneren. De wijze waarop acceptatie kan plaatsvinden, komt
overeen met de regeling die in de artt. 577 jis 561 en 572 Sv is getroffen. Uitlevering
kan geschieden bij het parket van het openbaar ministerie, waar het aanbod is gedaan.
Betaling van de geschatte waarde kan daar eveneens plaats vinden, analoog aan de
artt. 1 en 2 AMvB, KB 5-10-1978, Stb. 496. De schatting van de waarde vindt op

131 Het dagvaarden van de verdachte ligt niet voor de hand. Deze kan een beroep doen op het
vertrouwensbeginsel mocht de officier daar toch toe over gaan.

132 Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 2 op art. 34 Sr.
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grond van art. 34 Sr door de reehter plaats. In geval van transactie dient deze plaats
te vinden door de officier van justitie. Indien de verdachte het niet met het bedrag
eens is, kan hij het aanbod afwijzen en de z.aak door de reehter laten afhandelen,
Voor een overzicht van de voorwerpen die bij de uitlevering zijn betrokken, verwijs
ik naar 6.9.3.

Uit gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat deze voorwaarde
niet of nauwelijks wordt toegepast. In 1987, 1988 en 1989 wordt de uitievering in
totaal een keer toegepast. 133

6.9.5 Yoldoening aan de staat van een geldbedrag gelijk aan of lager dan het geschaue
voordeel - met inbegrip van besparing van kosten - door de verdachte verkregen
door middel van of uit het strafbare feit

De ontneming van wederreehtelijk verkregen voordeel is als vierde voorwaarde
opgenomen in art. 74 lid 2 Sr. Ret is in 1983 bij de Wet vennogenssancties aan de
transactieregeling toegevoegd, tegelijkertijd met de invoering van art. 36e Sr, waarin
de maatregel zelfstandig is geformuleerd. De bron van deze maatregel is de Wet
economische delicten.!" In de Memorie van toelichtingvan de Wet vennogenssancties
wordt de invoering van deze maatregel als voIgt gemotiveerd:

'Wanneer een delinquent financieel (d. w .z. op geld te waarderen) voordeel heeft behaald door middel van
of uit het begane strafbare feit, en hem dat voordeel niet wordt ontnomen, zal dit in het algemeen als
onrechtvaardig worden ervaren door, en tegenover, degenen die zich weI overeenkomstig de wet hebben
gedragen. Aldus blijft een conflictsituatie, een onopgelost conflict, bestaan. Laat men de delinquent in
het genot van de wederrechtelijle verleregen baten, dan lean - en zal stellig niet zelden - afbreuk worden
gedaan aan het (speciaal- en generaal-) preventieve effect dat mede, wellicht zelfs in de eerste plaats met
het strafrechtelijk optreden wordt beoogd'. \35

De minister acht het om een aantal redenen van belang dat er een onderscheiding wordt
gemaakt tussen financiele sancties (gericht op de afdoening van het stratbare feit) en
een speeifiek op ontneming van de baten van het stratbare feit gerichte sanctie.

'" Criminaliteit en strafrechtspleging 1989 - CBS publicaties 1991, 's Gravenhage 1991.
Toepassing 1987: 0; 1988: 0; 1989: I.

'34 In de WED is deze maatregel in art. 8 WED geformuleerd. In art. 36 WED is bepaald dat de officier
deze maatregel als voorwaarde in een transactieaanbod lean opnemen, zodat voor de delicten die onder
het bereik van deze leaderwet vie len reeds voor 1983 her financiee1 behaalde voordeel leon worden
afgeroomd. In de Memorie van toelichting op de Wet vermogenssancties wordt daar ook op gewezen.
Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1977-1978, 15012 or. 3, p. 46.
De minister citeert letterlijle uit het eindrapport van de Commissie vermogensstraffen.
'Betreft het een economisch delict, dan lean voorts onder andere voldoening van een bedrag gelijle aan
het geschatte voordeel worden geeist. De mogelijlcheid tot het stellen van deze laatste voorwaarde -
aangepast bij de voorgestelde bepalingen omtrent de maatregel van ontneming van wederrechtelijle
verleregen voordeel - zou de commissie ook in het algernene strafrecht geopend willen zien.'
Eindrapport Commissie vermogensstraffen - 's Gravenhage 1972, p. 31.

m Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1977-1978, 15012 or 3, p. 29 met aanhaling
van het eindrapport van de Commissie vermogensstraffen, o.c., p. 23.
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'Door de behaaldebaten via een niet specifiekop ontnemingdaarvaogerichte sanctie (boete, verbeurdverkla-
ring) •afte rornen" bemoeilijkt men, zowel voor de delinquentzelf als voorderden, het inzicht in de stra frech-
telijle reactie ... Een hoge boete, opgelegd omdat de reehter ervan is uitgegaan dat de verdachte aanzienlijlee
baten uit het feit heeft getrokken, lean een verkeerde indruk wekken orntrent het reehterlijk oordeel over
de relatieve ernst van het begane feit, dus over de maatschappelijke gevaarlijlcheid of schadelijkheid daar-
van' .136

Deze algemene uitgangspunten gelden ook voor de ontnemingsmogelijkheid die in
art. 74 Sr wordt opgenomen. De bezwaren die tegen het opnemen van deze maatregel
als transactievoorwaarde kunnen worden ingebracht, zijn naar de mening van de
commissie en de minister gering, en bovendien makkelijk te ondervangen doordat
de verdachte het transactieaanbod kan afwijzen.

'Het hiertegen in te brengen bezwaar, dat aan het openbaar rninisterie dan wei een zeer ruime, min of
meer discretionaire, bevoegdheid wordt toegekend (immers, het wederrechtelijk verkregen voordeel zal
zelden volkornen exact te bepalen zijn), komt haar niet klernmend voor. A1s de verdachte de schatting
te hoog vindt, lean hij het op een vervolging, en dus op een uitspraak van de bevoegde rechter, laten
aankomen. Hij is niet gehouden op de aangeboden transaetie in te gaan'.I37

Het inzicht van de commissie dat er een onderscheid dient te bestaan tussen de geldboete
en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, is m.i. verhelderend. Indien
de geldboete de enige financiele sanctie zou zijn waarmee op een delict kan worden
gereageerd, dan moet de met het delict behaalde winst daarin worden verdisconteerd.
Hierdoor is de verhouding tussen de hoogte van de sanctie en de concrete ernst van
het feit niet direct zichtbaar. Voor de transactie heeft dit tot gevolg dat er relatief
hoge bedragen als voorwaarde 'betaling van een geldsom' zullen worden gesteld, voor
relatief geringe vergrijpen, zonder dat voor de betrokkene duidelijk is in hoeverre
zijn winst hem wordt ontnomen en in hoeverre hij wordt bestraft. In die zin kan de
aparte opneming van deze voorwaarde als positief worden beschouwd.
Het bedrag van het wederrechtelijk genoten voordeel moet worden geschat door de
officier van justitie. Hij is daarbij gebonden aan het stratbare feit waarvoor hij de
transactie aanbiedt. Dit in tegenstelling tot art. 36 WED lid 1 sub d Sr waarin is bepaald
dat hij ook 'soortgelijke' feiten in de afweging mag betrekken.
In het wetsvoorstel ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de maatregel
van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere vennogenssancties, 138

'" Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1977-1978, 15012 or. 3, p. 29 en
eindrapport van de Commissie vermogensstraffen, o.c., p. 23.

131 Memorie van toolichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1977-1978, 15012 or. 3, p. 46.
Eindrapport Commissie vermogensstraffen, o.c., p. 31.

III Zie voor een algemeencommentaar op dit wetsontwerp: L.F. Keyser-Rignalda - De 'Pluk ze-wetgeving'
in het licht van de rechtsbeginselen, DD 1991, p. 1078-1098.
In een eerder stadium wordt door verschillende auteurs kritiek geleverd op rapporten die aan het
wetsontwerp vooraf zijn gegaan. Zie onder andere:
H. de Doelder - Wederrechtelijle staatsvoordeel?, DD 1989, p. 633-643.
M.S. Groenhuijsen; A.M. van Kalmthout (red). - Voordeelsontnemingin hetstrafrecht, Amhem 1989.
PJ. Wallel - Plule ze! 1 en II. DD 1987, p. 689-700 en p. 787-804.
L.T. Wemes - Over het ontnemen van voordeel, NJB 1988, p. 417-422.
M. Wladimiroff - Een buitgeriehte aanpak, NJB 1987, p. 1117-1120.
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wordt voorgesteld om het bereik van art. 74 lid 2 sub 2 Sr eveneens tot'soortgelijke'
feiten' uit te breiden.
10de Memorie van toelichting wordt slechts globaal aangegeven wat onder soortgelijke
feiten moet worden verstaan. Volgens de minister kan daar onder worden begrepen
feiten die tot dezelfde delictscategorie behoren als de feiten waarop de rechterlijke
uitspraak betrekking heeft.!"
10 het boek 'Voordeelsontneming in het strafrecht' wordt kritiek op deze defmitie
geleverd.l'" De Raad van State neemt deze opmerkingen vrijwel integraal over:

'Deze definitie biedt nochtans onvoldoende houvast. Met name vraagt het college zich af of een delict tot
dezelfdedelictscategoriebehoortals het in dezelfde b ijzondere wet is opgenomen. In dit verband kanworden
opgemerktdat kennelijk niet beslissend is of de misdrijven ondereenzelfde titel in het WvSrzijn opgenomen,
nu het in paragraaf3.2.3. in de memorie van toelichting genoemde "bedrogsdelict" staat venneld in titel
XXV WvSr en het eveneens in deze paragraaf genoemde delict "valsheid in geschrift" in titel XU. In dit
kaderware aan te gevenof de eenvoudigebankbreuk(titel XXVI) eveneensals soortgelijk is te beschouwen.
De onzekerheden die uit dit wetsvoorstel voortvloeien hebben tot gevolg dat de officier van justitie aan
de hand van het proces-verbaal een relatief grote vrijheid heeft om vast te stellen welke delicten soortgelijk
zijn en welke niet, hetgeen tevens meebrengt dat er rekening mee moet worden gehouden dat de rechter
uiteindelijk - en nadat mogelijkerwijze veel Kosten zijn gemaakt - anders zal oordelen' .141

De minister geeft als antwoord op deze kritiek dat het gaat om in het dosssier genoemde
fei ten , die voor het eerst bij de opsporing en vervolging in de boofdzaak worden
betrokken. Afgezien van bet feit, dat dan nog niet duidelijk is om welke feiten het
in concreto kan gaan, is belangrijker dat geconstateerd wordt dat, indien soortgelijke
feiten bij de vaststelling van de transactievoorwaarde worden betrokken, ook daarvoor
het recbt tot strafvordering vervalt.

'Uit de omstandigheid dat de in het dossier over de hoofdzaak betrokken soortgelijke feiten mede hebben
gediend ter vaststelling van het bed rag waarop te ontnemen wederrechtelijk voordeel is gesehat en dat die
feiten ook voor dat doel aan de kennisneming van de reehter zijn onderworpen, moet naar het oordeel
van de ondergetekende worden afgeleid dat het openbaar ministerie daarmee de afdoening daarvan heeft
beoogd en dat het aldus van zijn recht om de veroordeelde alsnog voor die feiten in rechte te betrekken
afstand heeft gedaan. Zulks zou naar zijn oordeel strijdig met beginselen van een behoorlijk procesrecht
zijn,.142

De officier van justitie is niet gebonden aan de eis dat het bedrag uit de wettelijke
bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid. Ret wettelijk bewijsstelsel is niet van
toepassing verklaard. Dit betekent dat hij een grote vrijbeid bezit bij het maken van
zijn schatting. Ret is daarom mogelijk dat het voor de verdachte met altijd eenvoudig
zal zijn om in te scbatten op welke wijze de boogte van bet bedrag is bepaald.
Opnieuw is van groot belang dat de verdacbte vrijwillig het aanbod al dan met
accepteert. Nu bet bij de ontneming van wederrecbtelijk verkregen voordeel om (zeer)
grote bedragen kan gaan, moet grote zorgvuldigheid worden betracht om te voorkomen

,)'I Memorie van toelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer 1989-1990,21504 nr. 3, p. 11.
14" M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout (red.) - Voordeelsontneming in het strafrecht, Arnhem

1989, p. 142.
,4, Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1989-1990,21504 B, p. 6 en 7.
,<2 Bijlagen handelingenTweede Kamer 1989-1990,21504 B, p. 6 en 7.
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dat hij onder invloed van dwang of dwaling zijn instemming met bet transactieaanbod
betuigt (zie 6. 8). Het gegeven dat de officier vanjustitiekan volstaan met een scbatting
en zich daarbij slechts globaal op het verzamelde bewijs hoeft te orienteren, vergroot
op zichzelf de onzekerheid van de verdachte over de wijze waarop bet aanbod tot
stand is gekomen. De behoefte aan informatie zijnerzijds kan daardoor stijgen.
Wat dient er te gebeuren indien de verdachte het aanbod zou willen accepteren, maar
hij is het niet eens met de hoogte van bet aanbod? In de praktijk zijn het met name
deze situaties die kunnen leiden tot onderhandelingen tussen de verdachte en het
openbaar ministerie over de hoogte van de sanctie. In 6.8 wordt de mogelijkheid dat
de officier van justitie, na verzoek van de verdachte, bet bedrag van de te stell en
voorwaarde verlaagt, niet geheel uitgesloten. Met name indien de draaglcracht van
de verdachte daartoe aanleiding geeft, kan het bedrag worden verminderd,
N iettemin heeft deze constructie niet mijn voorkeur, omdat bet risico bestaat dat deze
gesprekken zich over juridische problemen kunnen uitstrekken. De wetgever beeft
uitdrukkelijk te kennen geven dat de transactieprocedure daar niet voor is bestemd.
In de wet zijn geen aanknopingspunten aanwijsbaar op grond waarvan kan worden
aangenomen dat de verdachte met het openbaar ministerie over het bedrag der ontneming
tot een akkoord kan komen. In art. 36e Sr wordt in het vierde lid bepaald dat de
artikelen 24a-24c Sr van overeenkomstige toepassing zijn. In de artt. 24b en 24c Sr
is de mogelijkheid geopend dat de verdachte indien daartoe redenen aanwezig zijn,
in termijnen betaalt. Een matigingsrecht voor deofficier vanjustitie, op basis waarvan
onderhandelingen kunnen worden geopend, kan daar echter niet uit worden afgeleid.
Het is overigens opvallend dat art. 24 Sr niet van overeenkomstige toepassing op de
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is verklaard. Met de draagkracht
van de verdachte hoeft bij de vaststelling van de hoogte van deze maatregel blijkbaar
geen rekening worden gehouden. Wellicht gaat men er van uit dat, indien er aanleiding
is om verworven winsten te ontnemen, de draagkracht als corrigerende factor om
het vastgestelde bed rag te matigen, per definitie geen rol kan spelen. De verdachte
is immers een man in bonus. Het maatregeLkarakter van de voorwaarde rechtvaardigt
bet loslaten van het draagkrachtvereiste,
Dit betekent dat uit art. 36e Sr niet kan worden afgeleid dat de officier van justitie
een mogelijkheid bezit om met de verdachte in onderhandeling te treden over het
transactieaanbod.
Hiermee kan echter niet worden volstaan. In bet vijfde hoek van het Wetboek van
Strafvordering getiteld 'tenuitvoerlegging en kosten', is in art. 577 Sv een regeling
opgenomen die ertoe kan leiden dat een vermindering van bet vastgestelde bedrag
aan ontneming wordt toegestaan. In het tweede lid wordt deze rnogelijkbeid uitdrukkelijk
vastgelegd. Art. 577b lid 2 Sv:

'Op vordering van het openbaar rninisterie, dat met de tenuitvoerlegging is belast, of op schriftelijk verzoek
van de veroordeelde, kan de rechter die de in het vorige lid bedoelde maatregel heeft opgelegd, het daarin
vastgestelde bedrag verminderen of kwijtschelden ... '.

Deze bepaling moet in verband met het vierde lid van art. 577b Sv worden gelezen.

'Het vastgestelde bed rag kan slechts worden venninderd ofkwijtgescholdenop grond van omstandigheden
die zich na de uitspraak hebben voorgedaan, of die ten tijde daarvan niet, of niet volledig aan de rechter
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bekend waren'.

In deze bepaling wordt uitdrukkelijk aan de rechter de taak opgedragen om te bepalen
of de veroordeelde in aanmerking komt voor een kwijtschelding of vermindering van
het vastgestelde bed rag aan ontneming van wederreehtelijk verkregen voordeel.
Belangrijk is tevens hetgeen is bepaald in het vierde lid. Hierin komt tot uitdrukking
dat de reehter aileen tot vermindering of kwijtschelding kan overgaan indien er
omstandigheden zijn die ten tijde van de uitspraak zieh nog niet hebben voorgedaan,
of die ten tijde daarvan niet of onvolledig aan de rechter bekend waren. Met andere
woorden: de veroordeelde dient aan te tonen dat er sprake is van een gewijzigde situatie,
waarna de reehter beslist of hij van mening is of dit een argument kan zijn om het
reeds vastgestelde bedrag te verlagen. Uit dit wetsartikel kan niet worden afgeleid
dat de reehter met de verdachte in onderhandeling treedt over de hoogte van het vast
te stell en bedrag.

6.9.6 Gehele of gedeeLteLijke vergoeding van de door het strajbare felt veroorzaakte
schade

De laatste voorwaarde die in art. 74 Sr wordt genoemd is het betalen van schadevergoe-
ding. De toepassing van de voorwaarde is onder andere geregeld in de richtlijnen
van de commissie Vaillant. Deze richtlijnen, waarin het algemene slachtofferbeleid
van zowel de politie als het openbaar ministerie is neergelegd.!" geld en voor aLLe
misdrijven.!" Voor zover relevant voor de hantering van art. 74 Sr eiteer ik de
volgende passages: 145

Bijlage II: Taak van he! openbaar ministerie ten aanzien van het slachtoffer van misdrijf.
Bij het inschrijven van een proces-verbaalten parkettezal in die zaken, waarin de politie ... heeft aangegeven
dat in deze zaak een slachtoffer is dat schadevergoedingwenst te hebbenenlof op de hoogte wenst te blijven
van de gehele gang van zaken volgend op de aangifie, het slachtoffer door middel van een standaardbrief
worden uitgenodigd aan te geven of hij:
I. op de hoogte wenst te worden gehouden van het verloop van de procedure;
2. prijs stelt op de mogelijlcheid van schadevergoeding binnen het strafproces.
3 .

•0 Zie voor de mate waarin deze instanties aan naleving van de richtlijnen zijn gebonden: C. Bangma;
M.E. Broring - De juridische relevantie van de slachtoffercirculaires voor het optreden van politie
en Openbaar Ministerie, DD 1990, p. 410-423 .

• 44 De richtlijnen die aan de huidige voorafgingen beperktenzich tot slachtoffers van ernstige misdrijven,
zie richtlijnen uit 1963, 1966 en 1972, Stb. 16 januari 1986 .

•45 Zie voor de volledige tekst:
Slachtofferbeleid - Richtlijnen aan politie en Openbaar Ministerie ten aanzien van uitbreiding
slachtofferbeleid - Richtlijnen OM van 19 novenber 1986, gepubliceerd in Stert. I april 1987, 64.
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Ad I: Bij een bevestigend antwoord op de vraag of het slachtoffer op de hoogte wil worden gehouden
moeten in ieder geval de volgende beslissingen van het openbaar ministerie over het verloop van
de procedure worden meegedeeld:
- (on)voorwaardelij II: sepot ...
- transactie: het vermelden van de transactievoorwaarde(n)waarondereventuele schadevergoeding
voor het slachtoffer en het wijzen op de mogelijkheid van beklag tegen transactie ex artikel 12
Sv binnen drie maanden nadat aan de voorwaarden is voldaan; ...

Ad 2: Bij elke beslissing van de officier vanjustitie over de behandelingvan een misdrijfzaak waarbij
schade is toegebracht, dient de vergoeding van deze schade door de dader een centrale rol te spelen
wanneer het slachtoffer daarom heeft verzocht. Oit geldt zowel voor de beslissing tot seponering
(incl. dienstverlening), en aanbieding van een transactie als voor de beslissing ter zitting.
Beslissingen tot sepot of het doen van een transactievoorstel dienen slechts te worden genomen
wanneerde dader er binnen de hem redelijkerwijs ter beschikking stsande mogelijkhedenen binnen
een door het O.M. te stellen termijn, alles aan gedaan heeft om de schade te vergoeden.
Inspanningen van de dader om de schade te vergoeden zullen voor de officier van justitie steeds
een belangrijke factor zijn bij afweging om al dan niet te vervolgen'.

In de richtlijn wordt niets verrneld over de wijze waarop schadevergoeding als
transactievoorwaarde dient te worden toegepast. Zo wordt by. niet aangegeven hoe
de vaststelling van het bedrag tot stand komt, of daartoe de opgave van het slachtoffer
voldoende is, of dat de omvang van de schade uit het aanwezige bewijsmateriaal c.q.
bewijsrniddelen moet kunnen worden afgeleid. Ten aanzien van de hoogte van het
bedrag kan worden gesteld dat de maximumbedragen die in de artt. 44 en 56 RO zijn
opgenomen voor de regeling van de artt. 332-337 Sv, voor deze transactievoorwaarde
niet van toepassing zijn.!" Dit kan onder andere ook worden afgeleid uit de tekst
van art. 74 Sr, omdat uitdrukkelijk is bepaald dat het kan gaan om gehele vergoeding
van de door het strafbare feit veroorzaakte schade.
Bovendien kan een parallel worden getrokken met art. 14c Sr waarin de mogelijkheid
voor de reehter is opgenomen in geval van een voorwaardelijke veroordeling als
voorwaarde betaling van schadevergoeding te stellen (art. 14c lid 2 sub 10 jo. art.
14a Sr). Ook dit bedrag is niet aan een grens gebonden.!" Tenslotte kan worden
gewezen op art. 74a Sr, dat de mogelijkheid voor de verdachte opent dat bij zelfaanbiedt
de totale schade te vergoeden, dus ook als deze de in de artt. 44 en 56 RO genoemde
bedragen te boven gaan.!"
Daarna komt de vraag aan de orde, op welke wijze de hoogte van het bedrag kan
worden bepaald. Evenals bij de ontneming van wederreehtelijk verkregen voordeel,
kan de officier van justitie volstaan met een schatting. Hij is niet gebonden aan het
wettelijk bewijsstelsel. De schade kan met behulp van ieder relevant gegeven worden
vastgesteld. (Los daarvan staat de eis, dat de vragen van de artt. 348 en 350 Sv, dus
met inachtnerning van het wettelijk bewijsstelsel, positief moeten kunnen worden
beantwoord.) Op grond van art. 14c Sr is het mogelijk dat de reebter niet het exacte
bedrag bepaalt dat van de schade moet worden vergoed, maar vol staat met de

,.. Zo 0011:: M.S. Groenhuijsen - Schadevergoedingvoor slachtoffers van delicten in het strafgeding, diss.
Leiden, Nijmegen 1985, p. 40.

'47 Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 2b op art. 14c Sr.
'41 Hier kan worden aangetekend dat in het wetsontwerp waarin de positie van het slachtoffer opnieuw

wordt vastgesteld, de bedragen waaraan de schadevergoeding maximaal was gebonden, zijn vervallen.
Bijlagen handelingenTweede Kamer 1989-1990,21345 or. 3, p. 4 en 9.
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mededeling dat de schade in zijn geheel moot worden betaald (of een bepaald percentage
daarvan). De partijen kunnen dan onderling vaststellen welk bedrag aanvaardbaar
is. Daardoor kan hij problemen die eventueel kunnen rijzen bij de vaststelling van
het bedrag, omzeilen. Hij bepaalt vervolgens achteraf of de veroordeelde aan de
voorwaarden heeft voldaan. Ten aanzien van de transactie lijkt deze methode minder
gewenst. De verdachte kan, als de hoogte van het bedrag Diet in bet transactieaanbod
is opgenomen, geen keuze maken tussen de afdoeningsprocedures transactie en
onderzoek ter terechtzitting. Het bedrag van de sanctie beboort tot essentialia van
het aanbod. Zonder deze gegevens is de verdachte niet in staat om vrijwillig bet aanbod
al dan niet te accepteren. Hieruit vloeit voort dat de officier vanjustitie in ieder geval
een bepaald bed rag in het aanbod dient te noemen.
Als de verdachte het niet met de gestelde voorwaarde eens is, kan bij bet aanbod
afwijzen. Het is echter ook mogelijk, evenals bij de ontneming van wederrecbtelijk
verkregen voordeel, dat hij wei wenst te transigeren, maar bet by. Diet eens is met
bet geschatte bed rag. Een strafvorderlijk kort geding zou, op grond van de reeds
genoemde argumenten, ook hier een uitweg kunnen bieden (zie 6.10).
Op grond van de hierboven geciteerde richtlijn-Vaillant kan de bereidheid van de
verdachte om schadevergoeding te betalen, een rol spelen bij bet nemen van de
vervolgingsbeslissing. Pas nadat hij de schade aan het slachtoffer heeft vergoed, of
zich daartoe op redelijke wijze heeft ingespannen, wordt een beslissing tot sepot of
transactie genomen. Achtergrond hiervan is, dat bet betalen van schadevergoeding
op civielrechtelijke basis plaats vindt. Partijen kunnen, onathankelijk van de
strafrechtelijke gang van zaken, onderling tot een regeling komen. De vraag of deze
regeling tot stand is gekomen en welke inspanningen daartoe zijn verricht, is vervolgens
een onderdeel van de belangen die bij de vervolgingsbeslissing in aanmerking kunnen
worden genomen. Hij kan dan by. worden gerubriceerd onder de noemer: gedrag
van de verdachte.
Het is op zich niet ongebruikelijk om consequenties te verbinden aan de persoonlijke
opstel1ing van de verdachte. Ook op andere momenten kan zijn gedrag van betekenis
zijn voor het verloop van het strafproces. Hier kan bv. worden gedacbt aan
strafverzwaring wegens het innemen van een 'kennelijk leugenachtige bouding' ter
terechtzitting (materieel aspect) 149, of de voeging ad info, een wijze van afdoening
die aileen plaats kan vinden als de verdachte een bekentenis heeft afgelegd.P"
Ter illustratie maak ik melding van een aantal experimeaten dat de afgelopen jaren
is uitgevoerd. In Leiden heeft in 1987 een project plaatsgevonden, waarin de politie,

,•• Zie oa. HR 3 maart 1964, NJ 1964,400, HR 18-12-1984, NJ 1985 en HR 27-1-1987, NJ 1987,711.
Uit het laatst genoemde arrest eiteer ik de volgende overweging:
'Geen rechtsregel verbiedt de reehter bij het bepalen van de op te leggen straf in aanmerking te nemen
de houding welke de verdaehte tijdens het onderzoek heeft aangenomen.'

'''' Zie by. HR 13-2-1979, NJ 1979,243 en HR 25-9-1984, NJ 1985,317
'Het door de verdaehte begaan zijn van een niet ten laste ge1egd strafbaar feit mag als bijzonder reden
ter bepaling van de straf in aanmerking worden genomen, wanneer op grond van verdaehtes erkenning
ter tereehtzitting te dien aanzien aannemelijk is geworden dat hij dat feit heeft begaan, en wanneer
ervan mag worden uitgegaan dat ter zake van dat feit tegen de verdaehte geen vervolging meer zal
worden ingesteld.'
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onder supervisie van bet O.M. een actieve rol speelde bij het totstandkomen van een
scbadevergoedingsregeling tussen de dader en bet slachtoffer. Hier is sprake van een
bewuste stimulatie van bet regelen van de civieIrecbtelijke relatie tussen partijen, hoewel
er strafrecbtelijke consequenties waren, omdat de zaak daaropvolgend werd geseponeerd.
De resultaten werden door alle betrokkenen als positief ervaren, zoals blijkt uit
onderzoek van bet wODe.151 Inmiddels beeft bet bureau slachtofferbulp de rol van
de politie overgenomen.
In bet arrondissement Middelburg loopt een soortgelijk experiment, maar de rol van
de politie is overgenomen door het openbaar ministerie. In dit project bemiddelt de
officier van justitie tussen de verdachte en het slachtoffer. In geval van succes kan
de zaak worden geseponeerd.
Voorts heeft in Amsterdam tussen 1 december 1989 en 1 december 1990 Humanitas
een project opgezet met 'strafrechtelijke dading'.152 In een aantal zaken waarin het
openbaar ministerie reeds had besloten om tot gerechtelijke vervolging over te gaan,
werd de verdachte alsnog in de gelegenbeid gesteld om met de benadeelde een
civielrechtelijke regeling te treffen. Het onderscheid met de vorige projecten is, dat
het o.M . geen bemiddelende rol speel t, maar de totstandkoming van de overeenkomst
geheel aan partijen (en hun advocaten) overliet. Ais er inderdaad overeenstemming
wordt bereikt, vindt alsnog sepot plaats. Indien de overeenkornst later niet of slechts
gedeeltelijk door de verdachte wordt nagekomen, kan dit sepot niet alsnog worden
ingetrokken, omdat deze niet onder voorwaarde(n) is geschied. Een dergelijk conflict
moet civielrechtelijk worden opgelost.P!
Het onderscheid tussen transigeren en de gevolgde strafvorderlijke handelwijze in
de experimenten is duidelijk. Aan de toepassing van art. 74 Sr komt men in het
algemeen niet toe. Er wordt voor gekozen om de schadevergoeding op andere wijze
dan als transactievoorwaarde te regelen, meestal in de vorm van het voorwaardelijk
sepot (behalve in het project van Humanitas, waarin de civielrechtelijke aspecten centraa1
staan).
In 6.6.3 wordt uiteengezet waarom bet onderscheid tussen voorwaardelijk sepot en
transactie zodanig is verwaterd, dat de eerstgenoemde wijze van afdoening naast de
transactie geen bestaansrecht meer heeft. Daarom verdient het m.i. de voorkeur dat
alle buitengerechtelijke vormen van schadevergoeding die in een strafrechtelijk kader
plaatsvinden, door rniddel van transactie, waaronder politietransactie is begrepen,
tot stand komt. In de praktijk zal voor de betrokkenen geen verschil bestaan met de
huidige situatie. Het voordeel is dat de onduidelijkheid die nu bestaat, vanwege bet
bestaan van verscbillende afdoeningssystemen, verdwijnt.

Ij! Het schadebemiddelingsproject van de Gemeentepolitie Leiden, - WODC, 's Gravenhage 1989.
", Zie voor een overzicht: P. lngelse - Oading in plaats van strafrecht, NIB 1991, p. 963-967.
OJ] Grondslag voor deze gang van zaken is onder andere het beginsel dat het strafrecht slechts als ultimum

remedium kan functioneren. Andere vonnen van afdoening genieten de voorkeur.
G.J.M. Corstens - Civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke rechtshandhaving?,
Preadvies voor de Nederlandse Iuristenvereniging 1984, p. 51-53.
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6.10 Het strafvorderlijk kort geding

Het is niet de eerste keer dat wordt geeonstateerd dat de in het Wetboek van
Strafvordering opgenomen reehtsbeschenning van deverdachte in een aantal opzichten
tekortschiet. 154 In de onlangs verschenen studiepocket 'Het kort geding in strafzaken'
wordt aangegeven in welke gevallen de civiele reehter in het strafvorderlijk systeem
ingrijpt. Dit is bv. het geval bij de inverzekeringstelling en de teruggave van
inbeslaggenomen goederen. ISS

Groenhuijsen geeft aan dat de civiele reehter in het kort geding uitspraak kan doen,
indien een leemte in de rechtsbescherming is ontstaan. Deze kan zich op twee manieren
voordoen:

'Er is len onrechte geen rechtsmiddel opengesteld tegen een bepaalde handeling of beslissing van een van
de autoriteiten in het slrafgeding, of de wei beschikbare rechtsgang is te traag om aan dat doel te
beantwoorden' .156

Met name indien in het Wetboek van Strafvordering geen reehtsmiddel is opengesteld
om een bepaalde handeling of beslissing aan het oordeel van de rechter te kunnen
onderwerpen is er aanleiding om in de lacune te voorzien."?

In bet Wetboek van Strafvordering is geen regeling opgenomen waardoor de verdachte
in staat wordt gesteld het oordeel van de reehter in te winnen over beslissingen die
tijdens de transactieprocedure worden genomen. De enige mogelijkheid is bet afwijzen
van het aanbod. Indien de verdachte bv. onvrijwillig aan de voorwaarden voldoet,
is ook deze weg voor hem afgesneden. Voorts is het mogelijk dat de verdachte wenst
te transigeren, maar het niet eens is met de voorwaarden die zijn gesteld. In dit geval
is het feit dat hij het aanbod kan afwijzen niet meer dan een schrale troost.
In de voorafgaande paragrafen en hoofdstukken is regelmatig gebleken dat op bepaalde
momenten behoefte bestaat het oordeel van de recbter in te winnen. Gedacht kan worden
aan de volgende situaties:
1. de wijze waarop de beslissing wordt genomen een transactie aan te bieden;
2. de omstandigheden waaronder de verdachte aan de gestelde voorwaarden heeft

voldaan.
3. de inhoud van het transactieaanbod.
Ad 1: het betreft de wijze waarop bet opportuniteitsbeginsel is gehanteerd. Aan de

orde kan bv. worden gesteld of de in bet geding zijnde belangen met inacbtne-
ming van bet vertrouwensbeginsel, bet gelijkheidsbeginsel of een ander beginsel
van behoorlijk bestuur c.q. goede procesorde zijn afgewogen.

Ad 2: hier gaat het bv. om de vraag of de verdachte vrijwillig met het aanbod heeft
ingestemd.

Ad 3: het is mogelijk dat de verdachte wenst te transigeren, maar dat bij van mening
is dat de gestelde voorwaarden te hoog zijn.

,>4 T.M. Schalken - Strafrecht als systeern van rechtsbetrekkingen, oratie Amsterdam, Amhem 1987.
'" J .H. Blaauw - He! kort geding in strafzaken, Zwolle 1992.
,,. M.S. Groenhuijsen - Een kort geding in strafzaken, DO 1991, p. 230-245, mel name p. 234.
1.S7 M.S. Groenhuijsen, o.c., p. 231.
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In deze situaties kan eeo strafvordelijk kort geding uitkomst bieden. Dit beeft een
aantal voordeleo.
In de eerste plaats krijgt de verdacbte betgeeo bij wenst, te weten een toetsing van
bet bandeleo van de officier van justitie, alsmede een beroverweging van het aanbod,
zonder de nadelen die voor bern verbonden zijn aan bet onderzoek ter terecbtzitting.
Ten tweede wordt controle uitgeoefend door de reebter op de wijze waarop de officier
van justitie van zijn bevoegdhedeo gebruik maakt, zodat er een vorm van rechtsbescher-
ruing ontstaat die is toegesneden op de transactieprocedure. Bovendienwordtvermeden
dat er een plea-bargaining situatie ontstaat, een praktijk die zich aan iedere controle
onttrekt, terwijl aan de behoefte die er aan ten grondslag ligt, heroverweging van bet
aanbod, wordt tegemoetgekomen. Het laatste voordeel is dat de reebter het straftoeme-
tingsbeleid van de officier van justitie kan corrigeren, indien dat is vereist. Hiermee
wint hij eeo deel van zijo verloren gegane invloed terug.
De reebter kan vervolgens een voorlopige voorziening geven. 158 Hij kan bv. bepalen
dat de officier van justitie de verdacbte een ander transactieaanbod moet doen en de
inhoud daarvan aangeven. Voorts is bet mogelijk dat hij bepaalt dat de transactie niet
tot stand is gekomen, omdat de verdachte onder onreehtmatig uitgeoefende druk met
het aanbod heeft ingestemd. Het reeds gepresteerde moet dan worden teruggegeven
en het reeht tot strafvordering herleeft.
Afrondend kan worden gesteld dat het strafvorderlijk kort geding een uitstekende
mogelijkheid is om de lacune in de reehtsbescherming van de transactieprocedure
op te vangen.

1>1 Zie bv. art. 42 lid I ontwerp strafvordering Nederlandse Antillen:
'In aile gevallen, waarin het belang van een goode strafrechtsbedeling een voorziening dringend
noodzakelijk maakt en het wetboek daarin niet voorziet, kan een verzoek om zodanige voorziening
worden gedaan door de verdachte of degene die bij de voorziening een rechtstreeks hem bepaaldelijk
aangaand belang heeft.'
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Hoofdstuk 7

De politietransactie

7.1 Ontstaan en ontwikkeling van de politietransactie

Capaciteitstekorten en overbelasting van het strafrechtelijk systeem zijn reeds eerder
aan de orde geweest. Inhoofdstuk 5 is aangegeven dat deze argumenten een belangrijke
reden zijn geweest om de transactie in het Wetboek van Strafrecht op te nemen en
de toepassingsmogelijk:heden daarvan in een later stadium uit te breiden. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat dezelfde argumenten de rechtvaardiging vormen voor de
invoering van de politietransactie.

'Het jaarlijks gegroeid aantal verkeersovertredingen legt in toenemende mate een belasting op de politie,
de parketten van het openbaar ministerie en mede op de kantonrechter. In drietal opzicht werkt deze
ontwikkeling nadelig. Vooreerst wordt het voor de met handhaving van de wet belaste organen steeds
moeilijker om temidden van de stroom van zaken van eenvoudigeaard de noodzakelijkeaandachtte geven
aan de(genen), waarbij groter belangen zijn betrokken. Voorts worden aan de personeelsbezetting zware
eisen gesteld. In de derde plaats remt de massaliteit van het aantal verkeersovertredingen het tempo van
de afdoening van deze zaken ... '1

De Minister van Justitie van Oven, streeft naar een scherp toezicht op het verkeer,
opdat de discipline van de weggebruiker zal groeien. Hierdoor kan in de toekomst
het aantal te vervolgen feiten afnemen.? Een enigszins utopische gedachte, gezien
de huidige situatie. Ret strafrechtelijk systeem was en is niet in staat de grote hoe-
veelheid strafzaken te verwerken.

,Het onderhavigewetsontwerp strekt er vooreerst toe de mogelijkheid te scheppen, dat verkeersovertredingen
en ook andere strafbare feiten van geringe ernst en van eenvoudige aard, kunnen worden afgedaan door
simpele betaling van een gefixeerd geldbedrag aan de ambtenaar, die het feit opspoort, dan wei op het
bureau waar hij onder ressorteert . .'.'

De politietransactie wordt ingebed in het reeds bestaande transactiestelsel. De regeling
van art. 74 Sr vormt het referentiekader en de politie krijgt uiteraard geen bevoegdheden
toegedeeld die ruirner zijn dan die van het openbaar ministerie.

Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1956,4415 nr. 3, p. 3.
Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1956,4415 nr. 3, p. 3.
Memorie van toelichting, bij1agen handelingen Tweede Kamer 1956,4415 nr. 3, p. 3.
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'Daar staat tegenover, dat juist het bestaan van art. 74 van het Wetboek van Strafrecht en de daannede
in de praktijk opgedane ervaringen het fundament lcunnen vonnen voor de invoering van een regeling van
afdoening van de eenvoudigste van de zaken, waarop dat artikel 74 kan worden toegepast. Men kan er
nu imrners mede volstaan de aan bepaalde opsporingsambtenaren toe te kennen bevoegdheid tot het stellen
van voorwaarden ter voorkoming van de strafvervolging af te leiden van die van het openbaar ministerie.
Een dergelijke regeling kan gemakkelijk worden ingevoegd in de bestaande wetgeving. Hierbij past het
ook, dat aan het openbaarministerie wordt opgedragenom met richtlijnen, die steunenop de eigen ervaring
met het instituut der schikkingen, leiding te geven aan het optreden van de opsporingsambtenaar' ~

De politie kan alleen gebruik maken van zijn transactiebevoegdheid onder leiding van
bet openbaar ministerie. De toepassing moet worden gestuurd door richtlijnen. In
de toenmalige verhouding tussen beide organisaties is dit een nieuw element. Bovendien
is het een pikant gegeven dat de politieambtenaar, onbetwistbaar een onderdeel van
de bestuurlijke macht, de sanctie kan bepalen. Enkele kamerleden zijn van mening
dat de politie door middel van de politietransactie een rechtsprekende taak uitoefent.
Daardoor wordt de scheiding tussen politieenjustitie (waar ook het O.M. als 'staande
magistratuur' toe behoort) opgeheven. In bet Voorlopig verslag wordt opgemerkt dat:

'Als principiele bezwaren zijn genoemd dat met de voorgestelde nieuwe transactie-mogelijkheid de
taakverdeling tussen politie en justitie zal worden doorbroken . .' .j,

waarop de minister antwoordt:

'Een principiele scheiding tussen politie enjustitie be staat in zoverre, dat de rechtspraak eenzaak der justitie
is. Op deze regel maakt het onderhavige stelsel geen inbreuk. Waar in de geschriften over het onderhavige
wetsontwerpovereen scheidingvanjustitie en politiewordtgesproken,zal men ... bij dejustitie bepaaldelijk
het openbaar ministerie op het oog hebben gehad , Daarbij kan voorts niet gedacht zijn aan de zaken op
bestuurlijk gebied, (adviseren van vergunningen, naturalisatieverzoekenen dergelijke) of aan de opsporing
van strafbare feiten, waarbij immers een principieel onderscheid met de politie niet valt te maken, maar
men zal in het bijzonder gedacht hebben aan de vervolgende taak van het openbaar ministerie. Deze wordt
echter doorhet onderhavige voorstel, hetwelk juist handelt over de voorkoming van strafvervolging,princi-
pieel niet geraakt'."

Ik neem deze passage in zijn geheel over, omdat er belangrijke aanknopingspunten
in zijn opgenomen, over de wijze waarop bet buidigeart. 74c Sr in bet transactiestelsel
moet worden ingebed, zij het dat ik mij met de conclusie van de minister (Samkalden)
niet kan verenigen. Het tweede kamerlid voor de KVP, van Doorn, legt de zwakheid
van de redenering bloot:

'In de Memorie van Antwoord staat, voor wat de principiele kwestie betreft, dat er een principiele scheiding
is tussen de politie enjuslitie: "rechtspraak is de zaak vanjustitie en daarop maakt dit wetsontwerp geen
inbreuk" ... Ik moel opmerken dat deze geruslstelling van de Minister van Justilie vrij onwerkelijk aandoel.
Slrikl fonneel gezien, heeft de Minister gelijk, maar in feite wordl de po Iitie - na het openbaar ministerie
via artikel 74 van het Welboek van Strafrecht - loegelaten tol eeo werkzaamheid, die naar de oude opvatting
die des rechlers behoorde Ie zijn en te blijven'.'

Memorie van loelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer 1956,4415 or. 3, p. 3.
Voorlopig verslag Commissie van rapporteurs, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1956-1957,4415
nr. 4, p. 4.
Memorie van antwoord, bijlagen handelingenTweede Kamer 1956-1957,4415 nr. 5, p. 2.
HandelingenTweede Kamer 1957-1958,p. 2017.
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Van Doom geeft duidelijkaan dat er weliswaar een onderscheid kan worden gemaakt
tussen politie en justitie, maar dat dit voor deze problematiek geen waarde bezit. Als
de politie een sanctie oplegt, oefent deze een taak uit die tot dan toe aan de reehter
(en het openbaar ministerie) was voorbehouden. Hij ziet hierin eehter geen emstige
bezwaren.

' ... ik meen, dat dit geen ongelukkige weg is, evenrnin als de gewone pralctijk, waarbij bet in feite de politie
is, die, geheel in strijd met de oorspronkelijkebedoelingvan de wetgever, in tal vangevallende taak uitoefent
van het openbaar ministerie, de taak, die onder meer deze is om in vele gevallen te beslissen over de vraag,
of de zaak zal worden doorgezet dan wei met een vennanend woord zal worden afgedaan ... Het is echter
stellig niet nodig en bij de huidige ontwikkeling van het verkeer ook niet wenselijk, een scherpe onderschei-
ding te handhaven tussen politie en justitie voor wat betreft het opleggen van eorreeties wegens het plegen
van zeer eenvoudige verkeersovertredingen'."

Het argument van de minister dat het onderscheid tussen politie en justitie door de
invoering van de politietransactieniet is aangetast, is door de ontwikkelingendie daama
hebben plaatsgevonden achterhaald.
In de eerste plaats kan worden gewezen op het tegenstrijdige karakter van het argument
dat de politietransactie tot doel heeft het voorkomen van strafvervolging, zodat de
politieeen andere taak verricht dan 'justitie' (waaronder het openbaar ministeriewordt
begrepen). De reehtsgevolgen van beide transacties zijn eehter identiek: het reeht tot
strafvordering vervalt. Op dat punt bestaat er geen verschil met de O.M.-transactie.
Voorts kan worden geeonstateerd dat aile bevoegdheden die de politie op grond van
art. 74c Sr mag hanteren, afgeleid zijn van die van het openbaar ministerie. Uit de
hieronder te bespreken regeling van de politietransactie kan worden geeoncludeerd
dat deze reehtstreeks aan art. 74 Sr is gebonden.
In het tweede argument dat door van Doom wordt genoemd is de denkwereld van
de verdachte het uitgangspunt. Voor hem zal geen verschil bestaan tussen de sanctie
die door de politie of door het openbaar ministerie wordt bepaald. Dat er in formeel
opzicht een onderscheid bestaat tussen de transactie en de boete opgelegd ter
tereehtzitting is in dit opzicht niet relevant. In de gedachtenvorming van de verdachte
staan de politie en het openbaar ministerie in het verlengde van elkaar.
Tegelijkertijd leidt van Doom uit dit argument, zoals hierboven is aangegeven, de
aanvaardbaarheid van de politietransactie af. Als het voor de verdachte geen verschil
uitmaakt of de transactie door het openbaar ministerie of de politie wordt aangeboden,
dan is er geen reden om de politie geen transactiebevoegdheid toe te kennen.
De angst van de minister het verwijt te krijgen dat hij de reehter buiten spel zet, IS

groot genoeg om aan zijn stand punt vast te houden.

'Ik weet wei, dat men het zal zien als een boete en zal gevoelen als strafreehtelijke repressie, maar ik aeht
het toch van belang ... om aan de gedachte, waaraan hier vonn is gegeven, vast te houden. Het is natuurlijk
ook een heel belangrijk verschil of men te rnaken heeft mel een boete dan wei of men te maken heeft met
een voorwaarde tot voorkoming van strafvervolging. Het moet voor een ieder, die de voorwaarde vervult,
duidelijk zijn, dat hij iets doet, waartoe hij niet gedwongenis. Het kenrnerk van de strafreehtelijke repressie
is juist de onvrijwilligheid, de dwang, die hier ontbreekt ... Als men dat zou doen, (bedoeld wordt het
laten vallen van de eis dat de transactie aileen op verzoek van de verdachte kan plastsvinden) zou men

Handelingen Tweede Karner 1957-1958, p. 2018.
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ongetwijfeld voet geven aan de redenering, dat wij deze transactiemogelijkheid gaan verschuiven in de
rich ling van een stra f, die niet wordt opgelegd door de rechter. Ik zou daar liever niel aan willen meewerken
,.

De uitleg die de minister geeft van de politietransactie komt overeen met de wijze
waarop deze reehtsfiguur op dat moment in het strafreehtelijk systeem wordt geplaatst.
(Zie 5.10). Enerzijds biedt art. 74 Sr een belangrijkemogelijkheidom strafbare feiten
snel en efficient af te doen, anderzijds wordt het als een afgeleide van de reehterlijke
procedure beschouwd, omdat de reehtvaardiging voor het gegeven dat niet de rechter
maar een ambtenaar van het openbaar bestuur de straf zou bepalen, als onvoldoende
werd gekwalificeerd.
Daar is verandering in gekomen. Uit de opkomst en de ontwikkeling van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur c.q. de beginselen van een goede procesorde, de
werking van art. 6 EVRM, welke zich tot de administratieve sancties uitstrekt (zie
5.11), de Wet administratiefreehtelijke handhaving van verkeersvoorschriften en de
Algemene wet bestuursreeht, kan worden geeoncludeerd dat de reebter niet meer de
instantie bij uitstek is die aan de verdacbte straffen kan opleggen. Ook bestuursinstanties
kunnen daartoe overgaan, mits aan een aantal waarborgen is voldaan.
Dit betekent dat inmiddels bij de opvatting van van Doom kan worden aangesloten.
In de hoofdstukken 1 tim 4 is de positie van het openbaar ministerie uitgebreid aan
de orde gekomen. De positionering van deze organisatie als (strafrecbtelijk)
bestuursorgaan, maakt het mogelijk de politietransactie in bet verlengde van de O. M.-
transactie te plaatsen. Aan een onderscheid tussen politie en justitie is nu, althans in
dit opzicht, geen behoefte meer. De politie-ambtenaar hanteert zijn transactiebevoegdheid
binnen het juridisch kader dat door bet openbaar ministerie is gescbapen. Hij neemt
daarbij geen plaats op de stoel van de rechter, maar op die van de officier vanjustitie.
Uit de reehtvaardiging van de O.M.-transactie (een bestuursorgaan kan in bepaalde
gevallen sancties opleggen, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan), kan die van
de politietransactie worden afgeleid. Daarmee zijn tevens de grenzen van de
bevoegdheden van de politie vastgelegd: deze zijn niet ruimer dan die van het openbaar
ministerie. Datgene wat een officier van justitie Diet mag, is een politie-ambtenaar
zeker Diet toegestaan. Bovendien is het normenkader waarbinnen hij dient te handelen,
bekend. Zijn beslissingen moeten een toetsing aan de beginselen van behoorlijk bestuur
kunnen doorstaan en zijn aan het toezieht van het openbaar ministerie onderworpen.
am het overzieht over de wijze waarop de transactie door de politie wordt toegepast
te vergemakkelijken en tevens het risico te verkleinen dat de transactiebevoegdbeid
op een wijze wordt gehanteerd die Diet in overeenstemming is met het strafreehtelijk
beleid, wordt deze vooraf zoveel mogelijk vastgelegd. De discretionaire bevoegdheid
is u: klein mogelijk gehouden, door bij algemene maatregel van bestuur de
overtredingen waarvoor de politie mag transigeren limitief op te sommen en de bedragen
die als voorwaarde kunnen worden gesteld op een bepaald bedrag te fixeren. De
(inherente) afwijkingsbevoegdheid van de politieagent neemt daardoor sterk af.
In 6.6 is geconstateerd dat de transaetie uit rowel een sanctie (materieel aspeet), als
een (korte) procedure (formeel aspeet) bestaat. Ten aanzien van de politietransactie

HandelingenTweede Kamer 1957-1958,p. 2019.
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kan dan het volgende worden geconstateerd: de voorwaarde die kan worden gesteld
(bet betalen van een geldom) is gelijk aan de O. M. -transactie. De andere voorwaarden
die in art. 74 lid 2 Sr worden genoemd kunnen in een aanbod tot politietransactie
niet worden opgenomen.
Ten aanzien van het formele aspect kan worden vastgesteld dat in de wijze waarop
het opportuniteitsbeginsel wordt gehanteerd (seponeren, administratief afdoen,
transigeren of de zaak: aan het openbaar ministerie doorgeven) aan deopsporingsambte-
naar een bepaalde vrijheid is gelaten. Maar indien is vastgesteld dat een transactie-
aanbod zal worden gedaan, oefent de politie de bevoegdheid van art. 74c Sr in
gebondenheid aan de O.M.-transactie uit.

7.2 Het Besluit politietransactie"

In art. 74c lid 1 en lid 2 Sr wordt bepaald dat in een algemene maatregel van bestuur
wordt geregeld welke opsporingsambtenaren transactiebevoegdheid krijgen en op welke
wijze betaling van de gestelde voorwaarde dient te geschieden. In deze AMvB zijn
de volgende onderwerpen geregeld:
- de transactiebevoegdheid;
- de aanwijzing van zaken;
- de betaling;
- het toezicht;
- de verantwoording der gelden.

In art. 1 van het Besluit politietransactie wordt transactiebevoegdheid aan een aantal
groepen opsporingsambtenaren toegekend. Toegerust met een algemene bevoegdheid
zijn de:

'met de opsporing van strafbare feiten belaste bezoldigde ambtenaren van het Korps Rijkspolitie en van
de gemeentepolitie, de politieambtenaren die tijdens hun opleiding een pra1ctij1cstage volgen bij een van
deze 1corpsen'.

Daamaast worden voor bepaalde delicten nog een aantal categorieen opsporingsambtena-
ren toegewezen. Dit zijn onder andere: onbezoldigde ambtenaren van het korps
rijkspolitieen van de gemeentepolitie, die als lid van de parkeerpolitie werkzaam zijn
(art. 1 lid 2 sub b Besluit politietransactie) of als lid van de reinigingspolitie (art. 1
lid 2 sub c Besluit politietransactie), of als park- c.q. milieuwachter (art. 1 lid 2 sub
c Besluit politietransactie). Hier wordt echter niet mee volstaan. Ook in het Besluit
transactie rijksdienst voor het wegverkeer!' wordt op basis van art. 74c Sr in art.
1 transactiebevoegdheid toegekend aan 'de ambtenaren van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer, die krachtens artikel42 van de Wegenverkeerswet (Stb. 1935,554) zijn
belast met de opsporing van strafbare feiten.
Door de limitatieve opsomming die in deze besluiten is opgenomen staat vast welke

10 Besluit van 18-4-1978, Stb. 192.
" Besluit van 2-7-1989, Stb. 332.
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politie-ambtenaren weI of geen transactiebevoegdheid bezitten. Dit betekent echter
Diet dat toezeggingen door onbevoegden geen rechtsgevolgen hebben. Integendeel,
het vertrouwensbeginsel kan ook zijn werking uitstrekken over de (rechts)betrekking
die tussen een verdachte en een tot (politie)transactie onbevoegde ambtenaar is
ontstaan. 12 (Zie 7.3).
In 7.1 is reeds aangestipt dat de positionering van het openbaar ministerie als
bestuursorgaan een goede verklaring biedt voor het bestaan van de politietransactie.
Deze verhouding vindt bevestiging in het bepaalde van art. 2 Besluit politietransactie.
Art. 2 lid 1:

'Indien de taakvervulling van een opsporingsarnbtenaar als bedoeld in bet vorige artikel naar bet oordeel
van de officier van justitie, boofd van bet arrondissementsparket, vordert dat tot nader bericht die ambtenaar
geen gebruik zal maken van de verleende transactiebevoegdbeid, doet de officier van justitie scbriftelijk
mededeling aan de Algemene Inspecteur van bet Korps Rijkspolitie of - indien bet een ambtenaar van
gemeentepolitie betreft - aan de burgemeester. De Algemeen Inspecteur of de burgemeeSler draagt zorg
dat die ambtenaar zicb onthoudt van uitoefening van de transactiebevoegdbeid'.

Remmelink vermeldt hierorntrent dat deze schorsingsbevoegdheid van de officier van
justitie - want daar kornt het kort gezegd op neer - 'curieus' is.'? Tot nu toe kon
geen aannemelijke verklaring voor deze bevoegdheid worden gegeven. Naar mijn
mening wordt in deze bepaling niet aIleen de gezagsverhouding tussen het openbaar
ministerie en de politie aangegeven, maar komt tevens het in het tweede hoofdstuk
belichte aspect van de groei van het openbaar ministerie tot het centrale orgaan van
de strafrechtspleging tot uitdrukking.
Het voeren van een strafrechtelijk beleid brengt met zich mee dat de afwikkeling van
de keten opsporing-executie op een logische en systematische wijze dient te verlopen.
Transactie is een belangrijk middel om dit beleid uit te voeren. Succes is (waarscbijnlijk)
alleen mogelijk indien het openbaar ministerie grip heeft op de wijze waarop art. 74c
Sr door de daartoe aangewezen ambtenaren wordt toegepast. Een correctiemogelijkheid
dient aanwezig te zijn, om te voorkomen dat andere prioriteiten dan die in het
beleidsproces tot uitdrukking zijn gekomen, worden gehandhaafd. Indien bv. in het
driehoeksoverleg is afgesproken dat wegens de parkeeroverlast intensiever zal worden
gecontroleerd op parkeerovertredingen en vervolgens blijkt dat een of meerdere
(onbezoldigde) opsporingsambtenaren zich stelselmatig richten op het bekeuren van
fietsers zonder bel of achterlicht, kan de officier van justitie met behulp van art. 2
Besluit politietransactie een correctie aanbrengen. Het ligt in dit opzicht voor de hand
dat deze bepaling aileen wordt gehanteerd indien op stelselmatige wijze wordt afgeweken
van de vastgestelde doelstellingen. Incidenteel onjuist gebruik van de transactiebevoegd-
heid kan door middel van de gewone hierarchische politionele structuur worden opgelost.
Het openbaar ministerie bemoeit zich bier aileen mee, indien het strafrechtelijk beleid
in het geding is. Curieus is de bevoegdheid van art. 2 Besluit politietransactie dus
Diet.

12 Zie T.M. Scbalken-Strafrecbtalssysteemvan recbtsbetrekkingen,inaugurelerede Amsterdam, Amhem
1987.

13 Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 6 op art. 74c Sr.
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Daamaast is inde artt. 6 toten met 13 van het Besluiteen aantal bepalingen opgenomen
dat correct gebruik moet garanderen.
Art. 6 lid 1:

'in het belang van een juist gebruik van de transactiebevoegdheid wordt er op toegezien, dat de
opsporingsambtenaar die besluit een voorwaarde ter voorkoming van slrafvervolging te stellen, aan de
betrokken persoon een kennisgeving doet toekornen waarin de voorwaarde is vermeld'.

Door de kennisgeving wordt de verdachte op de hoogte gesteld van het stratbare feit
waarop hij is betrapt. Bovendien staat het bedrag van de boete daar eveneens op
vermeld. Zodoende wordt hij niet voor een verrassing gesteld als de acceptgirokaart
in de brievenbus valt. Maar belangrijker is, dat op deze wijze eenvoudig kan worden
geregistreerd hoe de opsporingsambtenaar van zijn bevoegdheid gebruik maakt.
In art. 8 Besluit wordt geregeld dat de opsporingsambtenaar van elke zaak waarin
bij art. 74c Sr toepast, aantekening moet houden. Desgevraagd krijgt de officier van
justitie inzage, zodat bij opmerkingen kan maken over de wijze waarop de transactiebe-
voegdheid wordt gehanteerd. Inbepaalde gevallen kan hij, in het belang van een goede
rechtsbedeling, verzoeken dat daar geen gebruik meer van wordt gemaakt. Tenslotte
wordt in de artt. 10-12 van het Besluit de inning en de verantwoording der gelden
geregeld.
Uit deze minitieuze regeling kan worden geconcludeerd dat bij de toepassing van art.
74c Sr niets aan het toeval is overgelaten. De opsporingsambtenaar wordt omgeven
door een woud van regels. Er wordt op vele momenten toezicht op hem uitgeoefend.
De kans op misbruik wordt aldus belangrijk verkleind.

In afdeling 2 van het Besluit politietransactie wordt aangegeven welke zaken in
aanmerking komen om door middel van een politietransactie te worden afgedaan. Ook
bier zijn beperkingen aangebracht ten opzichte van de O.M.-transactie. Art. 3:

'Als zaken waarin de transactiebevoegdheidkan worden uitgeoefend, worden aangewezen die zaken welke
betreffen de op heterdaad of met een technisch hulpmiddel door de bevoegde ambtenaar ontdekte strafbare
feiten, aangeduid in de bijlage van dit besluit, voorzover de verdachte de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt
en behoort tot een categorie, die met met betrekking tot die feiten in de bijlage van dit besluit is vermeld'.

De verschillen die kunnen worden aangewezen hebben betrekking op de zaken die
voor transactie in aanrnerking komen. Er worden extra voorwaarden gesteld. In de
eerste plaats moet het gaan om zaken waar de verdachte op heterdaad is betrapt. In
art. 128 Sv wordt de volgende definitie gegeven: 'Ontdekking op heeterdaad heeft
plaats wanneer het stratbare feit ontdekt wordt, terwijl het begaan wordt of terstond
nadat het begaan is'. (art. 128 lid 1 Sv). Inhet tweede lid wordtbierop een aanvulling
gegeven: 'Het geval van ontdekking op heeter daad wordt wet langer aanwezig geacht
dan kort na het feit dier ontdekking'.
In de praktijk komt het er op neer dat de politieambtenaar zelf aanwezig moet zijn
geweest indien er een stratbaar feit wordt gepleegd, dan wei zo kort na het plegen
daarvan op de hoogte moet worden gesteld, dat bij de dader nog kan achterhalen.
Op deze wijze kan worden voorkomen dat er wordt getransigeerd voor stratbare feiten
waarvan niet zeker is of de verdachte deze heeft gepleegd. Het leveren van bewijs
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door middel van bv. getuigenverklaringen, op grond waarvan de reebter tot een
bewezenverklaring kan komen biedt voor de politietransactie onvoldoende garantie.
Door het steIJen van de 'heterdaad'eis kan met grotere zekerheid ervan worden uitgegaan
dat de eerste vraag van art. 350 Sv positief kan worden beantwoord.
Het is eehter de vraag of bet mogelijk is om in aile gevallen aan deze voorwaarde
te voldoen. Met name bij bet constateren van verkeersovertredingen staat vast, door
het grote aantal daarvan, dat bet onmogelijk is dat de verdacbte altijd op beterdaad
door de politie-ambtenaar wordt 'betrapt'. Daarom is bet ook mogelijk transactie aan
te bieden voor stratbare feiten die door een techniscb bulpmiddel worden geconstateerd.
Ook in bet Besluit transactie rijksdienst voor bet wegverkeer wordt voor eel} soortgelijke
constructie gekozen.:" Hier vol staat de 'met een teehniscb bulpmiddel '" ontdekte
strafbare feiten ... voor zover de ontdekking geschiedt binnen een maand na de dag
waarop het feit is begaan . .'.
Het probleem is eehter dat bij op deze wijze geeonstateerde stratbare feiten Diet kan
worden vastgesteld dat degene waarvan wordt vermoed dat hij bet strafbare feit beeft
gepleegd, de dader is. In de Nota van toelicbting op bet laatstgenoemde besluit wordt
bieromtrent bet volgende vermeld:

'De in het voorgaandegeschetsteopsporingsmethodiekbrengt met zich mee, dat de betrokkenovertredingen
niet op heterdaad worden geconstateerd. De toegepaste technische hulpmiddelen bieden echter voldoende
zekerheid dat een strafbaar feit is begaan'."

Maar Diets wordt vermeld over de vraag of afdoende kan worden vastgesteld of degene
aan wie het transactie-aanbod wordt gedaan, de dader is. Dit betekent dat in deze
gevallen niet aan de algemene voor iedere transactie geldende eis, dat de vragen van
de artt. 348 en 350 Sv positief kunnen worden beantwoord, wordt voldaan.
am dit bezwaar te ondervangen wordt op de acbterzijde van iedere acceptgirokaart
de verdachte de mogelijkheid geboden aan te geven wie de bestuurder van de auto
is geweest, indien hij het geeonstateerde strafbare feit Diet beeft gepleegd. Als hij
de naam van een ander invult kan bet transactieaanbod worden ingetrokken. Reageert
hij niet op deze mogelijkheid, dan kan met voldoende zekerbeid worden aangenomen
dat niet een ander dan degene aan wie bet transactieaanbod is gedaan, de dader is.
Het openbaar rninisterie kan tot dagvaarding overgaan, omdat er van uit mag worden
gegaan dat veroordeling door de reebter mogelijk is.

Een tweede verschil met de O.M.-transactie is dat de feiten waarop art. 74c Sr van
toepassing is, limitatief in een bijlage van het Besluit politietransactie zijn opgesomd
(art. 7 lid 3 Besluit). Hierdoor wordt exact aangegeven waar de grenzen van de
bevoegdheid van de politie-ambtenaar liggen. Dit betekent dat de keuzevrijbeid die
hij tot zijn beschikking beeft, beperkter is dan die van de officier van justitie.
Na constatering van een strafbaar feit kan door de opsporingsambtenaar bet volgende
scbema worden gevolgd. In de eerste plaats moet bet feit worden gekwalificeerd. Daama

.. Dit besluit is aileen van toepassing op de artikelen 9a, eerste lid, en 9b WVW; overtredingen van de
periodieke keuringsplicht voor motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers.

" Nota van toelichting op het Besluit transactie rijksdienst voor het wegverkeer, 2 juli 1987, Sth. 332.
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komt de vraag aan de orde welke methode van afdoening moet worden gekozen. In
beginsel heeft de opsporingsambtenaar drie mogelijkheden tot zijn beschikking. Hij
kan de zaak seponeren, een aanbod tot politietransactie doen, of de zaak doorgeven
aan het openbaar ministerie."
Uit het Broodjeswinkel-arrest'", wordt door annotator Pompe afgeleid dat de Hoge
Raad geen algemene plicht voor de opsporingsambtenaar heeft aangenomen om proces-
verbaal op te maken.
De advocaat-generaal Langemeijer gaat daarentegen van de tegenovergestelde opvatting
uit. De opsporingsambtenaar moet zich z.i. richten naar

'het oordeel van de bevoegdeorganen van het O.M. zoals hij dat kent of redelijkerwijs mag veronderstellen.
Sleehts mag hij de bestaande gebrui1c:en veronderstellen, dat hij proces-verbaal achterwege mag laten van
zodanige feiten, als oo1c:het O.M. naar redelij1c:erwijze valt te verwaehten bij volledige kennis van za1c:en
onvervolgd zou laten,""

Evenals Schalken sluit ik mij bij deze opvatting aan. Om een behoorlijk strafrechtelijk
beleid te kunnen voeren is het essentieel dat de strafbare feiten die prioriteit genieten
te worden vervolgd, door de politie worden opgespoord.

'Omdat de politie niet fonneel, doch wei materieel in ster1c:emate het vervolgingsbeleid beinvloedt, behoort
de vrijheid van de politie gebonden te zijn aan het inzieht van het openbaar ministerie omtrent datgene
wat via de eigen coordinatiestructuren en vanuit een speeifie1c:crimineel-politieke visie als algerneen beleid
heeft vastgesteld' . 19

Voor de vraag of een strafbaar feit door transactie moet worden afgedaan, dient de
opsporingsambtenaar zich te rich ten naar het te verwachten oordeel van de officier
van justitie.
De vervolgingsrichtlijnen zijn voor hem een belangrijk richtsnoer. Daarom zal eerst
worden nagegaan of het geconstateerde strafbare feit daarin is opgenomen. Zo niet,
dan wordt het aan zijn eigen inzicht overgelaten hoe de zaak moet worden afgedaan.
Als het strafbare feit wordt genoemd, dan is de politieagent in beginsel gehouden de
vermelde beslissing te nemen. De inhoud van het aanbod moet vallen binnen de marges
van de bedragen die daarvoor zijn aangegeven.
ConcIuderend kan worden gesteld dat het gegeven dat de strafbare feiten die in
aanmerking komen om door middel van een politietransactie te worden afgedaan
limitatief in een algemene maatregel van bestuur zijn opgesomd, tot gevolg heeft dat
de beslissingvrijheid van de politieambtenaar krachtig is ingeperkt. Deze komt in feite
neer op beantwoording van de vraag: is het strafbare feit in de richtlijn omschreven?
In geval van een bevestigend antwoord wordt een transactieaanbod gedaan. Zo niet,

I. Sinds de invoering van de Wet administratiefreehtelij1c:e handhaving verkeersvoorschriften 1c:anhij in
bepaalde gebieden oo1c:een beschikking geven.

17 HR 31-1-1950, NJ 1950,668.
II Conel. A-G Remmelink bij HR 31-1-1950, NJ 1950,668.
19 T.M. Schalken- Het politiesepotende mandaatverboudingtussen openbaarministerie en politie, Trema

1984,p.7.
Anders: H. de Doelder en A.C. 't Hart - De zeggenschap van het O.M. over de opsporing en het
politiesepot in: Redenen van wetenschap, Amhem 1985, p. 1-9.
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dan herleeft de oorspronkeli j kesi tuatie en kan de poli tieambtenaar naar zij n persoonlijk
inzicht handelen.
In het verlengde van het bovenstaande kan de opsommiog van situaties worden begrepeo
waarin de opsporingsambtenaar niet mag overgaan tot het doen van een aanbod. In
een richtlijn van de procureurs-generaal worden de volgende gevallen genoemdr"
1. wanneer de opsporingsambtenaar of een van zijn naaste familieleden bij het feit

of de gevolgen betrokken is.
2. wanneer verschil van inzicht bestaat tussen de opsporingsambtenaaren de verdachte

omtrent de feiten en/of de strafbaarheid.
3. wanneer het feit schade ten gevolge heeft of overigens te emstig van aard is.
4. wanneer het feit onder verzwarende omstandigheden is gepleegd.
5. wanneer inbeslagneming plaats vindt, dan wel van enig voorwerp vrijwilligafstand

wordt gedaan.
6. wanneer het feit wordt geeonstateerd tezamen met een (ofmeer) ander(e) feit(en),

waarvoor geen politietransactie mag worden aangeboden.
7. wanneer de militaire reehter uitsluitend bevoegd is.

Ook hierin ligt opgesloten dat de beleidsvrijheid zo beperkt mogelijk moet worden
gehouden. Zodra twijfel zou kunnen ontstaan over de wijze waarop de reehter de
strafzaak zou beoordelen, en dat is het geval als over de beantwoording van de vragen
van de artt. 348 en 350 Sv discussie zou kunnen ontstaan, mag de beslissing over
de afdoening van de strafzaak niet in handen van de politie-ambtenaarworden gelaten.
Hij moet deze 'overdoen' aan het openbaar ministerie.

7.3 Het vertrouwensbeginsel

Nu in art. 1 van het Besluit politietransactie is bepaald wie bevoegd is tot het doen
van een politietransactie en in art. 3 Besluit tevens is aangegeven voor welke strafbare
feiten deze mogelijkheid bestaat, rijst de vraag wat er dient te gebeuren indien een
verdachte een toezegging is gedaan, die niet met deze bepalingen in overeenstemming
IS.
Er zijn vier situaties mogelijk. In de eerste plaats kan de toezegging worden gedaan
door een bevoegde ambtenaar voor een strafbaar feit dat in de bijlage is opgenomen.
Dan is er niets aan de hand. De verdachte vindt na verloop van tijd een acceptgirokaart
in de bus.
De tweede situatie is dat een onbevoegde ambtenaar een toezegging doet voor een
feit dat niet in de bijlage is opgenomen. Hierbij maakt het verschil ofhet feit op grond
van art. 74 Sr transigabel is of Diet. Indien de laatste situatie zich voordoet is het
antwoord eveneens eenvoudig: er kan geen transactie worden aangeboden. Maar als
een opsporingsambtenaar aan de verdachte een toezegging doet voor een feit dat niet
in de bijlage is opgenomen maar wei transigabel is, ontstaat de mogelijkheid dat de
verdachte een beroep kan doen op het vertrouwensbeginsel.

20 Stcrt. 9.12.1987.328.
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In de derde situatie biedt een onbevoegde ambtenaar een transactie aan voor een in
de richtlijn opgenomen feit. En tenslotte komt aan de orde of het mogelijk is dat een
onbevoegde ambtenaar een aanbod doet voor een strafbaar feit dat niet in de bijlage
is opgenomen, maar waar op zich transactie voor is toegestaan.
De Hoge Raad beeft in deze rnaterie in het parkeerwacbter-arrest een belangrijke
uitspraak gedaan. In een arrest van 19-9-1988, NJ 1989, 379, wordt bet volgende
overwogen:

' ... dat de Rb., uitgaande van de feitelijke vaststelling dat ... een zgn. politiesepot heeft plaatsgevonden,
heeftgeoordeelddat daardoor in hetonderhavigegeval- ... - bij de verdachtehetgerechtvaardigdevertrouwen
is gewekt dat hij van verdere vervolgingverschoondzal blijvenen dat de officiervanjustitie daar desondanks
tot vervolging van de verdaehte te besluiten handelde in strijd met beginselen van een goede procesorde
en dientengevolge in die vervolging niet ontvanke1ijlc diende te worden verlclaard.
Aldus gelezen geven de ... overwegingen van de Rb. geen blijlc van een onjuiste rechtsopvatting'.

Dit arrest is opmerkelijk, omdat opgewekt vertrouwen door iemand die geen Lid is
van bet openbaar minsterie wordt gebonoreerd. Aldus wordt de officier van justitie
beperkt in zijn discretionaire bevoegdbeid om bet opportuniteitsbeginsel toe te passen.
Tot nu toe was een beroep op bet vertrouwensbeginsel, indien dit niet door een lid
van bet openbaar ministerie is opgewekt, met de volgende redenering verworpen:

'dat het niet tot de bevoegdheid van de reehter behoort uitbreiding te geven aan de gevallen waarin de
wet aan een kennisgeving van de officier orntrent niet-vervolging het reehtsgevolg heeft verbonden dat
nadien het O.M. is verstoken van het recht alsnog tot zodanige vervolging over te gaan':"

Dit stand punt kwam er kort gezegd op neer dat de wet geen recbtsgevolgen verbindt
aan bet O.M.-sepot, zodat toch een vervolging kan worden ingesteld, Obk nadat de
verdachte was meegedeeld dat zijn strafzaak was geseponeerd.
In bet eerste Pieter Menten-arrest is de Hoge Raad 'omgegaan'. Vanaf dat moment
kunnen rechtsgevolgen worden verbonden aan bepaalde toezeggingen, indien deze
aan bet openbaar ministerie kunnen worden toegerekend. Uitlatingen van opsporingsamb-
tenaren vielen daar echter niet onder.
Schalken is daarom bijzonder verbaasd over het arrest, omdat het in casu niet ging
om een politieagent, maar een parkeerwacbter.

'En dan wordt nu ineens - zonder dat er, ... enige aanzet tot die ommezwaai in de ontwi1c.keling van de
rechtspraak vall aan te wijzen - het mel het vervolgingsmonopoliebelaste staatsorgaan rechtensonherstelbaar
gebonden aan een mededeling van een parkeerwachter, die natuurlijk iets heeft gezegd in de trant van:
"Mijnheer, U mag hier niet staan, ik zal het vandaag nog door de vingers zien, maar de volgende keer
bent U de sigaar"."

Vervolgens wijst bij op een aantal consequenties die uit het arrest voortvloeien.
Belangrijk is dat:

21 Zie HR 2-6-1964, NJ 1964,419 mnt. B.V.A. Roling en HR 17-6-1975, NJ 1975,467 mnt. Th. W.
van Veen.

22 T.M. Schalken - HR en politiesepot; de carriere van een parlceerwachter, NIB 1989, p. 917 en 918.
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'In algemene zin kan niet meer worden volgehouden, zoals de HR nog in 1986,591 heeft vastgesteld,
dat in het recht geen steun is te vinden voor de opvauing, dat beginselen van behoorlijk procesrecht
meebrengen dat het O.M. is verstoken van het recht tot vervolging over te gaan, indien uit handelingen
van een 'niet voor het strafvervolgingsbeleid verantwoordelijke overheidsorgaan kan worden opgernaakt
dat strafvervolging achterwege blijft ... Evenmin kan nog de door de HR gedeelde opvatting worden
verdedigd, dat de vraag of het politieoptreden in strijd is geweest met beginselen van behoorlijk bestuur
niet van invloed is op de niet-ontvankelijkheid van het O.M'."

Nu kan de derde situatie, te weten het geval waarin iemand die niet bevoegd is om
een politie- dan wei een O.M.-transactie aan te bieden voor een feit dat transigabel
is, worden besproken. Indien door de rechter feitelijk wordt vastgesteld dat de verdachte
mocht vertrouwen dat er een transactieaanbod zou worden gedaan, waarbij het geen
verschil uitmaakt of het om een politie- dan wei een O.M.-transactie gaat, dan is de
officier vanjustitiegebonden, indien dit vertrouwen aan hem kan worden toegerekend.
Dit kan ook het geval zijn indien het wordt opgewekt door een persoon die geen deel
uitmaakt van het openbaar ministerie. Nu dit vertrouwen kan worden opgewekt door
een parkeerwachter", is deze kring van personen sterk uitgebreid."
De volgende vraag die kan worden gesteld is of het ook mogelijk is dat by. deze
parkeerwachter vertrouwen kan opwekken ten aanzien van strafbare feiten waarvoor
hij geen transactiebevoegdheid bezit, Een voorbeeld hiervan is dat op het parkeerterrein
deze wachter constateert dat vernieling wordt gepleegd. Hij betrapt de dader op
heterdaad maar zegt deze toe dat, indien hij de schade vergoedt aan de eigenaar, de
zaak zal worden getransigeerd. Vervolgens vergoedt de jeugdige boef de schade. De
officier van justitie besluit echter toch een vervolging in te steUen. De verdachte beroept
zich ter zitting op het opgewekte vertrouwen door de parkeerwachter.
De feitelijke situatie speelt een belangrijke rol, maar op grond van het hierboven
besproken arrest kan niet worden betoogd dat het openbaar ministerie geen rekening
hoeft te houden met datgene wat is geschied in de fase voordat dit strafrechtsorgaan
bij de afdoening van strafbare feiten is betrokkken.
Een beroep op het gegeven dat de verwachting zou zijn gewekt dat de strafzaak door
een transactie zal worden afgedaan, richt zich op de toepassing van het opportuniteitsbe-
ginsel. Een dergelijk verweer kan, om redenen die zijn uiteengezet in 4.4, in een beroep
op het motiverings- danwel het zorgvuldigheidsbeginsel worden geconverteerd. De
officier van justitie zal nu in meer gevallen dan voorheen dienen te motiveren waarom
hij tot vervolging is overgegaan. Zo niet, dan kan niet-ontvankelijkheidhet mogelijke
rechtsgevolg zijn.

13 T.M. Schalken, o.c., p. 918.
2A Een parkeerwachter is een persoon die op grond van art. 1 lid 2 sub c Besluit politietransactie aileen

transactie- en sepotbevoegdheid bezit ten aanzien van parkeerovertredingen.
2> Eenzwaluw maakt echter nog geenzomer. De Hoge Raad wees een week voorhet parkeerwachter-arrest

in een andere zaak een beroep op het vertrouwensbeginsel af.
Een mededeling van een brigadier van de gemeentepolitie aan de verdachte dat hij niet zou worden
vervolgd had geen consequenties. Kort daarvoorhad hij echter telefonisch contactgehad met de officier
vanjustitie, die zijn toestemming voor deze mededeling niet had gegeven. Ook het feit dat de afdoening
van deze stra fzaak niet in een richtlij n was vastgelegd is verschillend van de situatie in het parkeerwachter-
arrrest.
Zie HR 13-9-1988, NJ 1989,403.
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Zelfs in het geval dat een onbevoegde ambtenaar verwachtingen opwekt omtrent het
afdoen door middel van een transactie van een stratbaar feit, dat niet in de bijlage
Besluit politietransactie is opgenomen maar wei transigabel is, kan er sprake zijn van
opgewekt vertrouwen.

De conclusie die uit het bovenstaande kan worden getrokken is, dat de werking van
het vertrouwensbeginsel is versterkt. Het arrest van de Hoge Raad kan worden
verkJaard, indien er van uit wordt gegaan dat bet openbaar ministerie is uitgegroeid
tot het centrale orgaan van de strafrechtspleging en als een bestuursorgaan wordt
beschouwd. Dit beeft tot gevolg dat bandelingen van personen die tot een ander
bestuursorgaan (bv. de politie) behoren, en betrekking hebben op de bevoegdheden
van het a.M., consequenties kunnen bezitten. Het is Diet meer mogelijk om deze
handelingen buiten beschouwing te laten. Deze versterkte werking van het vertrouwens-
beginsel, die samenvalt met de beleidvoering door het openbaar ministerie, leidt er
vervolgens toe dat het a.M. meer greep wil verwerven over de politie. Of, in de
woorden van Schalken:

,Nu echter het verbaliseringsbeleid zo dwingend het vervolgingsbeleid kan aanlasten, kan er voor het O.M.
aile reden zijn om de leiding over de politie strakker aan te trekken, Zo zou het politiesepot, dat vaak wordt
verdedigd vanuit de zelfstandigebeleidsvrijheid van de politie, wei eenstot inperking van die vrijheid kunnen
leiden' .26

Aan de hand van deze conclusie kan worden geTIIustreerd dat de positionering van
bet openbaar ministerie als bestuursorgaan enerzijds leidt tot de legitimatie van het
voeren van een strafrechtelijk beleid, anderzijds tot een toeneming van de rechtsbe-
scberrning van de verdachte, omdat de beginselen die de toepassing van dit beleid
normeren, in kracht toenemen.
Zo ontstaat een specifiek op de situatie toegesneden vorm van rechtsbescherming,
die de verdachte ook daadwerkelijk kan activeren. Tegelijkertijd wordt de eenheid
in de strafrechtstoepassing gestimuleerd. De officier vanjustitie zal het handelen van
de politie in zijn afwegingen dienen te betrekken, zodat de verdachte in mindere mate
dan voorheen wordt geconfronteerd met de situatie dat in dezelfde zaak twee
verschillende beslissingen worden genomen. Het risico dat in willekeur wordt gehandeld
neemt daardoor af.

7.4 Politietransactie bij misdrijven

7.4.1 Wetsontwerp22523

De aantrekkelijkheid van de politietransactie is Diet onopgemerkt gebleven. Op 27
februari 1992 is aan de Tweede Kamer een wetsontwerp aangeboden waarin wordt
voorgesteld het toepassingsbereik daarvan uit te brei den tot eenvoudige misdrijven."

26 T.M. Schalken, o.c., p. 918.
27 Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991·1992, 22523 nrs. 1-3.
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Dit voorstel bouwt voort op een aantaJ experimenten dat in bet leader van bet beleidsplan
'Samenleving en Criminaliteit' in verschillende steden is uitgevoerd.P De begeleiding
en evaluatie van deze experimenten is door bet WODC voor zijn rekening genomen."
De resultaten zijn zo hoopgevend dat in het beleidsplan 'Recht in Beweging' reeds
wordt aangekondigd dat een wetsvoorstel ter voorbereiding van de politietransactie
voor winkeldiefstal zal worden ingediend.P'
De minister noemt als belangrijkste motiefvoor bet invoeren van een politietransactie
voor misdrijven bet toenemen van rowel de efficientie als de effectiviteit van de
handhaving." De periode tussen bet constateren van bet strafbare feit en de reactie
daarop kan aanzienlijk worden ingekort tot ± 8 Ii 12 weken. Als tweede voordeel
wordt genoemd het feit dat bet aantal zaken waarin een strafrecbtelijke reactie wordt
toegepast toeneemt, zodat de overtreden norm consequenter kan worden bevestigd.?

'Dit gegeven is niet aileen van belang voor de beleving van de overtreder, het raakt ook zijn omgeving
die daarvan kennis neernt, evenals de eventuele gedupeerden. Met name ook voor deze groepering is een
snelle reactie van belang. Zij weten zich daardoorgesterkt in het gevoel dat hun belangeoook strafrechtelijk
worden beschermd, hetgeen ertoe kan lei den dat zij ook zelf bereid zijn aan de handhaving bij te dragen
door bij voorbeeld vaker aangifte te doen"."

Tenslotte wordt het waarschijolijk geacbt dat de belasting voor het openbaar ministerie
en de rechterlijke macht in evenredigheid aan bet aantaJ delicten waar een politietransac-
tie voor zal worden aangeboden, zal afnemen.
Niet ieder misdrijf komt in aanmerking door de politie op deze wijze te worden
afgedaan.

'Daarbij dient uiteraard voorop te staan, dat deze afdoeningsmogelijkbeid aileen die misdrijven dient te
betreffen die zich naar hun aard daarvoor lenen en onder voorwaarden die zulks verantwoord doen zijn.
Hierbij vall te denkenaan de nodige waarborgen voorde positie van de verdachte eneventuele benadeelden,
en aan een adequate mogelijkbeid tot controle door het openbaar rninisterie op het gebruik van de bevoegd-
heid' ."

De misdrijven die zich naar bun 'aard' lenen voor de politietransactie zijn

'eenvoudige misdrijven, die veel voorkomen, gernakkelijk op te sporen zijn en uit bewijsoogpunt geen
moeilijkbeden opleveren, en ten aanzieo waarvan de besluitvorrning met betrekking tot de afdoening in
de praktijk gestandaardiseerd is'."

Door deze definitiekomen slecbts twee delicten in aanmerking, te weten (eenvoudige)
winkeldiefstal (en -verduistering) en rijden onder invloed met een ademalcobolgebalte

,. Bijlagen handelingen Tweede Kamer 1986-1987, 18995 Dr. 26.
29 Zie LJ.M. Koolen, CJ. Wiebrens, E.A.I.M. vanden Berg - Geschikt of niet geschikt?; Een evaluatie

van de Lik-op-Stuk experimenten, WODe KI 1989.
]A) Bijlagen handelingenTweede Kamer 1990-1991,21829 or. 2, p. 24.
31 Memorie van toelichting, bijlagen handelingenTweede Kamer 1991-1992,22523 nr. 3, p. 3.
n Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992,22523 nr. 3, p. 3 en 4.
" Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992,22523 or. 3, p. 4.
,. Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992,22523 or. 3, p. 4.
" Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992,22523 or. 3, p. 4.
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van maximaal 350ug/I (dit komt overeen met een bloedalcoholgehalte van maxirnaal
0,8 promille).
In de uitgevoerde experimenten met betrekking tot winkeldiefstal werden vijf
voorwaarden geformuleerd voordat tot politietransactie wordt overgegaanr"

strafrechtelijk meerderjarige verdachte;
- geen specifieke recidive binnen een termijn van twee jaar;
- de waarde van het gestolene moet duidelijk omschreven zijn en mag niet meer

dan /250,- bedragen;
geen ontkennende verdachte;
eenvoudige diefstal;

- het gestolen goed moet zijn teruggegeven of de schade moet zijn vergoed.

Na overleg met het openbaar ministerie worden deze voorwaarden aangescberpt. In
de voorgestelde regeling kan aileen een transactie worden aangeboden aan een
bekennende verdachte, zodat degene die de voorkeur geeft aan het hanteren van zijn
zwijgrecht geen politietransactie wordt 'opgedrongen'. Voorts wordt de eis dat er
geen sprake van specifieke recidive mag zijn, uitgebreid in die zin dat er meer delicten
onder het begrip specifiek worden gebracht. De verdachte mag ook geen andere vormen
van diefstal en heling hebben gepleegd."
Daar staat echter tegenover dat ook 'eenvoudige' winkelverduistering eveneens in
aanmerking kan komen voor afdoening door rniddel van politietransactie, omdat het
onderscheid tussen diefstal en verduistering in deze gevallen uitermate subtiel kan
zijn."
Voor de andere delicten waarmee is geexperimenteerd, mishandeling, vemieling en
aanrijding, wordt de mogelijkbeid van politietransactie (voorlopig) niet geopend.
Het WODC-rapport vermeldt hieromtrent:

'Mishandeling leent zich niet voor LOS, (Deze afkorting staat voor Lik-op-Stuk, P.O.) omdat er vaak
sprake is van tegengesteldeofuiteenlopendeverlelaringenvan verdachte en slachtoffer, of omdatonduidelijle
is wie slachtoffer en verdachte is. Vemieling leent zich minder voor een LOS-afhandeling vanwege de
eis dat de schade vergoed moet zijn alvorens een transactie lean worden aangeboden ... LOS is derhalve
niet het meest geeigende middeltegen aile vonnen van veel voorkomende criminaliteit'.'"

In tegenstelling tot het WODC-rapport, wordt in de Memorie van toelichting vermeld
dat ook in geval van doorrijden na aanrijding politietransactie niet is aangewezen,
omdat er nogal eens sprake is van bewijsproblemen terwijl ook de positie van de
benadeelde regelmatig van invloed is op bet achterwege laten van een aanbod tot
politietransactie.
Opmerkelijk is dat is gekozen om de politie een zelfstandige transactiebevoegdheid
toe te kennen, en niet voor een mandaatconstructie zoals in de experimenten het geval
was. In het laatste geval oefent de politie de transactiebevoegdheid uit namens het
openbaar ministerie. Schelterna omschrijft mandaat en delegatie respectievelijk als

J6 LJ.M. Koolen; LJ. Wiebrens; E.A.I.M. van den Berg, o.c., p. I.
37 Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992,22523 nr. 3, p. 5 .
.. Memorie van toelichting , bijlagen handelingenTweede Kamer 1991-1992,22523 nr. 3, p. 5.
'" LJ.M. Koolen; LJ. Wiebrens; E.A.I.M. van den Berg, o.c., p. 36.
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'de machtiging aan een ander orgaan om een bevoegdheidniet op eigen gezag, maaronderverantwoordelijk-
heid van het orgaan dat de machtiging verleent uit te oefenen'. en
'de overdracht van een bevoegdheid aan een ander orgaan, zodanig dat het die bevoegdheid op eigen gezag
gaat uuoefenen."

Het beslissende onderscheid is volgens Scheltema gelegen in de vraag wie verantwoorde-
lijk is voor de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik wordt gemaakt. In geval
van mandaat blijftdeze berusten bij deinstantieaan wiede bevoegdheidoorspronkelijk
is toegekend, bij delegatie wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen."
De experimenten vonden plaats onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie,
maar de minister kiest nu voor een andere constructie.

'De alternatieve mogelijkheid om uitdrukkelijk te voorzien in mandatering door het openbaar ministerie
acht ik niet aantrekkelijk. Daarbij zou de politietransactie bij misdrijven imrners de facto met minder
waarborgen zijn omkleed dan thans het geval is bij overtredingen.?

Op deze wijze wordt aangesloten bij een betoog van Corstens uit 1984 om de
transactiebevoegdheid van het openbaar ministerie voor misdrijven nader te reguleren.

'Die bezwaren (tegen de uitbreiding van de mogelijkheid tot transactie in de Wet verrnogenssancties 1983,
P.O.), leiden ertoe de transactie bij misdrijven te beperken tot nader omschreven categorieen van lichte
en eenvoudige misdrijven, de daarvoor geldende qua hoogte beperkte transactiemaxima te omschrijven
en het in concreto door het OM genoemde transactiebedrag als pia fond voor de eis ter terechtzitting en
de rechterlijke strafioemeting te laten functioneren. Daarbij dient de selectie bij delicten met slachtoffer
strenger te zijn dan die bij delicten zonder slachtoffer"."

In het wetsvoorstel is de volgende structuur van de politietransactie bij misdrijven
opgenomen. Er wordt aansluiting gezocht bij art. 74c Sr 'omdat deze regeling ... in
de loop der jaren zijn waarde heeft bewezen' .44 Ineen algemene maatregel van bestuur,
dat functioneert als een aanvulling op het Besluit politietransactie, worden de feiten
waar transactie voor kan worden aangeboden zo conereet mogelijk en op limitatieve
wijze opgesomd.

'Oat wil zeggen dat per overtreden artikel de verschillende denkbare varianten van het feit zo concreet
mogelijk worden aangeduid. Voor eenvoudige diefstal houdt dat in een onderscheid naar de waarde van
het gestolene' ."

Voor rijden onder invloed kan een indeling aan de hand van het adem- c.q. het
bloedalcoholgehalte worden gemaakt. Vervolgens wordt het bedrag voor elke variant
op een vast bedrag gefixeerd. Ook de andere voorwaarden die aan de verdaehte kunnen

40 M. Scheltema - De vrijheid van overheidsorganenom publiekrechtelijke bevoegdhedendoor anderen
te laten uitoefenen in: Vrijheid en recht, Zwolle 1975, p. 235 .

• , M. Scheltema, o.c .. p. 235.
41 Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992,22523 or. 3, p. 6.
43 G.1.M. Corstens - Transactie bij rnisdrijven, in: Straffen in gerechtigheid, Arnhem 1987, p. 82.
.. Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992,22523 or. 3, p. 6.
" Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992,22523 or. 3, p. 6.

260



worden gesteld zullen exact in de AMvB worden opgenomen. Zodoende kan de
verdachte (direct) zekerheid worden geboden over de hoogte van het transactieaanbod.
Hij kan zowel voor- als na het gepleegde feit in de AMvB opzoeken welk bedrag op
overtreding is gesteld en daarmee een 'controle' uitoefenen op het optreden van de
politie.
Voorts is gewaarborgd datde politienietzelfstandig de strafwaardigheid van het gedrag
van de verdachte gaat beoordelen. Deze taak blijft voorbehouden aan de rechter, de
politie functioneert slechts als 'la bouche de la loi'.
Voor het toezicht op de politie zal worden aangesloten bij de huidige regeling in het
Besluit politietransactie. Dit betekent dat, zoals reeds in 7.2 is omschreven, de
transactiebevoegdheid van een opsporingsambtenaar kan worden ingetrokken indien
de wijze waarop hij deze uitoefent daartoe aanleiding geeft (zie art. 2 Besluit
politietransactie). Voorts moet hij aantekening houden van elke zaak waarin een
transactie wordt aangeboden (art. 8 Besluit politietransactie), zodat periodiek lean worden
gecontroleerd in welke zaken een transactie wordt aangeboden (art. 8 lid 3 Besluit
politietransactie)." Tenslotte moet worden vermeld dat de aan te bieden voorwaarde
'het betalen van een geJdsom' het bed rag vanJ500,- niet te boven mag gaan. Aldus
wordt aangesloten bij de lex-Mulder.
Op deze wijze wordt vol gens de Minister van lustitie bereikt dat de (ogenscbijolijk)
zelfstandige bevoegdheid van de politie niet in de uitoefening van willekeur kan
ontaarden. Door de politie te binden aan de richtlijnen van het openbaar ministerie
en het bedrag van de voorwaarde maximaal op J5oo,- te fixeren wordt de 'noodzakelijke
begrenzing' bereikt. 47

7.4.2 Commentaar

De O. M. -transactie is aileen aanvaardbaar als wijze van afdoeningvan strafbare feiten,
indien kan worden aangetoond dat zowel de efficientie als de rechtsbescherming voor
de verdachte op bevredigende wijze zijn geregeld. Datzelfde uitgangspunt beheerst
de in de vorige paragrafen besproken politietransactie.
Ret spreekt voor zich dat daarom de uitbreiding van het toepassingsbereik naar een
aantal misdrijven aan dezelfde voorwaarden dient te voldoen. Met name de positie
van de verdachte moet hierbij in het oog worden gehouden. Vanuit dit oogpunt kan
een aantal vraagtekens bij het wetsontwerp worden gesteld.
Inde eerste plaats is opmerkelijk dat een opsporingsambtenaar nu ook voor misdrijven
een transactie mag aanbieden. Dit wordt door de D'66-fractie in de tweede kamer
als voIgt verwoord:

'Hun reserve betrof het feit, dat met dit wetsvoorstel de principiele Slap wordt gezet om de politie de
bevoegdheid te geven om op eigen gezag de voorkoming van strafvervolging terzake van misdrijven aan
te bieden, daar waar deze bevoegdheid 101 nog toe beWUSIbeperkt was tot overtredingen ... De beperking
van de mogelijkheid van de politietransactie lot overtredingen, zoals die sinds 1958 geldt, houdt immers

.. Memotie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 22523 nr. 3, p. 6 en 7.
47 Memotie van toelichting , bijlagen handelingen Tweede Kamer 1991-1992,22523 nr. 3, p. 6.
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direct verband met het principiele onderscheid tussen misdrijven en overtredingen zoals door de wetgever
gemaakt' ."

Het is echter de vraag of hier sprake is van het overschrijden van een 'principiele'
grens. Schaffmeister merkt in zijn Preadvies voor de Nederlandse Juristenvereniging
van 1984 op dat het onderscheid tussen misdrijven en overtredingen, als uitdrukking
van het verschil in strafwaardigbeid tussen strafbepalingen, een groot gedeelte van
zijn betekenis beeft verloren." Voorts is er in 5.10 op gewezen dat de beperking
van de transactiebevoegdheid tot misdrijven waar maximaal zes jaar gevangenisstraf
op is gesteld, geen reele betekenis bezit, vanwege het feit dat 'Iichte' misdrijven op
zware wijze kunnen worden begaan en 'zware' misdrijven op lichte wijze." Het
criterium op grond waarvan kan worden bepaald wanneer een feit door de rechter
dan wei door het openbaar ministerie of de politie, kan worden gebaseerd op de concrete
ernst van het feit. AIleen indien een strafzaak door een financiele sanctie kan worden
afgedaan, komt deze in aanmerking voor transactie.
Nu de politie een instantie is die verder weg staat van de reehter dan bet openbaar
ministerie, ligt het voor de hand de bevoegdheid tot transigereo te beperken teo opzichte
van het openbaar ministerie. Deze beperking is gezocht in de concrete ernst van het
feit, door te bepalen dat het maximumbedrag dat als voorwaarde kan worden gesteld
/500,- bedraagt. Hierin ligt de essentiele begrenzing van de bevoegdheid tot
politietransactie. Daarom draagt de uitbreiding, zoa1s die door de minister is voorgesteld,
geen principieel karakter, maar is zij sleehts een uitbreiding van het aantal feiten
waarvoor de politieambtenaar een transactie mag aanbieden. Blijkbaar is men van
mening dat de concrete ernst van bepaalde vormen van het rijden onder invloed en
winkeldiefstal 1.0 gering is dat kan worden volstaan met een maximale geldboete van
/500,-.
Afgezien van de vraag Of de Minister van Justitie hiermee een correete inschatting
maakt van de ernst van deze delicten, kan worden geconstateerd dat deze uitbreiding
past in het huidige wettelijke stelsel.
In het verlengde daarvan kan de vraag worden gesteld of de misdrijven waarvoor een
politietransactie kan worden aangeboden, limitatief moeten worden opgesomd in de
wet, of dat kan worden volstaan met de constructie dat een algemene bevoegdheid
is opgenomen en in een algemene maatregel van bestuur vervolgens exact wordt
aangegeven voor welke feiten kan worden getransigeerd en welke voorwaarden kunnen
worden gesteld. In het wetsontwerp is voor deze laatste optie gekozen.
Het doel van een limitatieve opsomming is onder andere te voorkomen dat de
mogelijkheden voor de politie te transigeren 'ongemerkt' worden uitgebreid, zonder
dat het parlement daaromtrent zijn oordeel heeft kunnen geven, en aldus een te grote
(strafrechtelijke) macht naar zich toe trekt. Dit zou kunnen betekenen dat de positie
van de verdachte versleehtert.

" Voorlopig verslag van de vaste Commissie voor justitie, Tweede Kamer, 1991-1992,22523 nr. 4,
p.3.

•• Zie O. Schaffrneister- Politiele enjustitiele delicten, Preadvies voor de NederlandseJuristenvereniging
1984, p. 142-145.

>0 Zie ook: M.S. Groenhuijsenen A.M. van Kalmthout - De wet vermogenssanctiesen de kwaliteit van
de rechtsbedeling, DO 1983. p. 19.
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Hier kan opnieuw worden gewezen op het feit dat de concrete ernst van het gepIeegde
feit het criterium is op basis waarvan transactiebevoegdheden aan de verschillende
instanties kunnen worden toegewezen. Het feit dat de maximale voorwaarde die door
de opsporingsambtenaar kan worden gesteld f500,- bedraagt, is in dit opzicht een
reele beperking van de bevoegdheid tot politietransactie. Indien in de toekomst zou
worden voorgsteld dit bed rag tot bv. f5000,- te verhogen, wordtde transactiebevoegd-
heid in veel sterkere mate uitgebreid dan in bet geval aan de misdrijven waarvoor
kan worden getransigeerd een aantal wordt toegevoegd, Met andere woorden: bet
doel van het geven van een limitatieve opsommiog van de genoemde misdrijven wordt
niet bereikt. Dat is beter gediend door bet aangeven van bet maximumbedrag waarvoor
kan worden getransigeerd en dat is in casu geschied.
Hiermee is de vraag of de rechtsbescherming van de verdacbte in bet wetsontwerp
op bevredigende wijze is geregeld nog met afdoende beantwoord. Hier kan rowel
worden gedacht aan de situatie dat de verdachte tegen zijn zin een transactie krijgt
,opgedrongen' , maar ook aan de situatie dat de verdacbte tegen zijn zin geen transactie
wordt aangeboden, boewel bij daar weI voor in aanmerking zou komen.
De problemen ten aanzien van de Iaatstgenoemde situatie kunnen worden opgelost
door een beroep te doen op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name
bet vertrouwens- en het gelijkheidbeginsel. Nu de politietransactie voor misdrijven
op gelijke wijze zal worden geregeld als voor overtredingen, kan worden vastgesteld
dat bet opgewekte vertrouwen door de richtlijnen groot is. De ruimte tot afwijking
is gering.
Ten aanzien van de eerstgenoemde situatie kan worden vastgesteld dat in bet
wetsvoorstel een voorwaarde is opgenomen die moot voorkomen dat op lichtvaardige
wijze een politietransactie wordt aangeboden. Over de beantwoording van de vragen
van de artt. 348 en 350 Sv mag geen twijfel bestaan. Daarom wordt ten aanzien van
winkeldiefstal de eis gesteld dat de verdachte een bekentenis moet bebben afgelegd.
Aileen dan kan voldoende zekerheid worden verkregen dat bij het feit waarvan hij
wordt beschuldigd, heeft begaan. Met minder wordt, in bewijsrecbtelijk opzicbt, geen
genoegen genomen.
Deze eis geeft tevens het verschil aan met een transactieaanbod van het openbaar
ministerie. De officier van justitie moet overtuigd zijn van bet feit dat de vragen van
de artt. 348 en 350 Sv positief kunnen worden beantwoord. Voor de politie wordt
deze eis verscherpt. Door te eisen dat de verdacbte een bekentenis moet bebben afgelegd
staat met een grote mate van zekerheid vast dat hij bet feit waar hij van wordt verdacbt,
daadwerkelijk heeft gepleegd.
Naar mijn mening dient de politieambtenaar in bet proces-verbaal aan te geven welke
bewijsmiddelen tot de conclusie bebben geleid dat de verdacbte bet feit waarvan hij
wordt beschuldigd, daadwerkelijk heeft gepleegd. Aldus wordt de mogelijkheid
ingebouwd achterafte controleren of de hij zijn bevoegdheid correct heeft uitgeoefend.
Het in de wet opnemen van deze voorwaarde heeft het voordeel dat door de wetgever
een essentiele eis die aan de politietransactie wordt gesteld tot uitdrukking wordt
gebracht. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het gebod van art. 1 Sv. Er
kan bovendien een tweede argument worden genoemd voor deze aanbeveling.
Er kleeft een schaduwzijde aan het vereiste dat in geval van winkeldiefstal de verdachte
moet hebben bekend om in aanmerking te komen voor een politietransactie.

263



In 6.8 is erop gewezen dat de verdachte niet onder onredelijke druk mag worden
geplaatst de transactie te accepteren. Hij dient vrijwillig met het transactieaanbod in
te stemmen. Door als voorwaarde voor een politietransactie de eis te stell en dat de
verdachte moet hebben bekend, kan de druk (echter) op een ander tijdstip worden
uitgeoefend. Dit geschiedt Diet nadat het aanbod is gedaan, maar na het tijdstip waarop
hetfeit is begaan. Dat is voorafgaand aan de opportuniteitsbeslissing. De politie zal
daarom geen druk uitoefenen om het transactieaanbod te accepteren, maar om een
bekentenis af te leggen. Daarmee wordt slechts indirecte druk in de hierbovengenoemde
zin uitgeoefend.
Het onderscheid met de situatie waarin de verdachte een transactieaanbod wordt gedaan,
is dat in de voorgestelde regeling de beslissing van de verdachte bepalend is voor
de wijze waarop het opportuniteitsbeginsel zal worden geinterpreteerd. De hantering
van art. 167 Sv wordt aldus gedeeltelijk in handen van de verdachte zelf gelegd.
De nadruk komt vervolgens te liggen op de vraag onder welke omstandigheden de
verdachte tot zijn bekentenis is gekomen. Theoretisch gezien zouden zich inde praktijk
vele situaties kunnen voordoen waarin, achteraf beoordeeld, onrechtmatige druk op
de verdachte is uitgeoefend.
Voor een afdoende rechtsbescherming is het daarom gewenst dat de verdachte in staat
wordt gesteld, 66k nadat de transactie reeds is afgewikkeld, op zijn bekentenis terug
te komen; of, anders gezegd: de ornstandigheden waaronder deze tot stand is gekomen
aan de orde kan stellen. Daarover is in het wetsontwerp geen regeling opgenomen.
In dit hiaat zou kunnen worden voorzien door de mogelijkheid te openen van een
strafvorderlijk kort geding. Er kan echter ook worden gedacht aan de mogelijkheid
dat, indien de verdachte zij n bekentenis op een later tijdstip intrekt, de procedure wordt
voortgezet alsof deze nooit is afgelegd. lndien de transactie reeds is afgewikkeld,
betekent dit dat het reeds gepresteerde wordt terugbetaald en het recht tot strafvordering
van het O.M. herleeft,

Tenslotte: in het wetsontwerp wordt gekozen voor de constructie dat de politie een
zelfstandige transactiebevoegdheid krijgt toegekend. De wijze waarop het openbaar
rninisterie controle uitoefent op de hantering van deze bevoegdheid is geregeld bij
algemene maatregel van bestuur. In de experimenten waarin de politietransactie voor
misdrijven werd toegepast, is een mandaatconstructie gehanteerd." Dit houdt in dat
de politie geen zelfstandige transactiebevoegdheid uitoefent, maar art. 74 Sr namens
en onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie uitoefent. 52 In de Memorie
van toelichting wordt niet aangegeven waarom voor de voorgestelde constructie is
gekozen.
Een consequentie, en belangrijk voordeel hiervan is, dat slechts een uniforme regeling
de politietransactie beheerst. lndien de mandaatconstructie wordt gehanteerd, heeft
dat tot gevolg dat de opsporingsambtenaar op twee verschillende wijzen de zelfde
bevoegdheid moet hanteren. Dat kan tot verwarring leiden.

" Zie L.J .M. Koolen, C.J. Wiebrens, E.A.I.M. vanden Berg - Geschiktof niet geschikt?; Eenevaluatie
van de Lik-op-Stuk experimenten, WODC K1 1989.

>l Zie omtrent mandaat: T.M. Schalken- Het politie-sepot en de mandaatsverhouding tussen openbaar
ministerie en rechter, T.v.P. 1984, p. 5-11.
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Het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan de politie heeft eveneens het
voordeel dat eontrole niet langs inforrnele hierarchische wijze plaatsvindt, zodat de
verdachte vaak geen zieht heeft op de wijze waarop eventuele klachten zijnerzijds
worden afgehandeld, maar op een bij algemene maatregel van bestuur vastgelegde
gefonnaliseerde wijze. Hierdoor wordt het eenvoudiger aehteraf inzieht te verwerven
over de wijze waarop de politie zijn bevoegdheden heeft gehanteerd. De positionering
van het O.M. als bestuursorgaan en de integrale werking van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur e.q. goede procesorde, zorgt er tenslotte voor dat de reehtsbe-
sehenning van de verdaehte op voldoende niveau kan worden gehandhaafd.

Op grond van het bovenstaande kan worden geeoncludeerd dat het wetsontwerp op
twee punten dient te worden aangevuld om te voldoen aan de voorwaarde dat de
reehtsbeseherrning van de verdaehte afdoende dient te zijn geregeld. Inde eerste plaats
moet worden bepaald dat door de opsporingsambtenaar in het procesverbaal wordt
verrneld welke bewijsmiddelen tot de eonclusie hebben geleid dat de verdaehte het
feit daadwerkelijk heeft begaan. Dit is noodzakelijk om aehteraf te kunnen eontroleren
of de transaetiebevoegdheid op juiste wijze is gehanteerd en, in geval van uiteenlopende
visies van de verdaehte en de politie op hetgeen heeft plaatsgevonden, vast te kunnen
stell en of de bewijsmiddelen op de juiste wijze zijn geinterpreteerd. Bovendien kan
dit p.v. goede diensten bewijzen in geval de verdachte van mening is dat hij onder
onreehtmatige druk zijn bekentenis heeft afgelegd.
Hier komt het tweede hiaat aan de orde. In het wetsontwerp dient te worden geregeld
wat rechtens is, indien de verdachte zijn bekentenis intrekt. Het is mogelijk om hiervoor
een strafvorderlijk kort geding in de wet op te nemen. Ook kan worden gedacht aan
het treugdraaien van de transaetie zodat het reeht tot strafvordering herleeft en de
verdachte voor de reehter kan uiteenzetten onder welke ornstandigheden hij zijn
bekentenis heeft afgelegd.
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Hoofdstuk 8

Transactie in bijzondere wetgeving

8.1 Inleiding

Art. 14.Sr is geen exclusieve bepaling. Op andere plaatsen in de wetgeving zijn trans-
actiebevoegdheden te vinden, die afwijken van bet bepaalde in art. 74 Sr e.v. In een
enkel geval is een ander overheidsorgaan in bet bezit gesteld van een (zelfstandige)
transactiebevoegdheid. Hierdoor wordt de vraag opgeroepen welke verhouding tussen
de bijzondere en de algemene regeling bestaat.
De afwijkingen die zijn opgenomen in andere bepalingen bebben in het algemeen betrek-
king op de formele aspecten. Bij de bespreking hiervan speelt de positie van het
openbaar ministerie een belangrijke rol. De ontwikkeling van deze instantie tot het
centrale orgaan van de strafrecbtspleging heeft zijn weerslag gehad op de werking
en de toepassing van de bijzondere transactie.

8.2 De economische transactie

In de Wet economische delicten zijn twee bepalingen opgenomen die betrekking bebben
op bet transigeren van strafbare feiten.
Art. 36 WED:

Bij toepassing van artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht kan ter voorkoming van de strafvervolging
wegens economische delicten:
a. het aldaar, tweede lid, onder d, bedoelde bedrag tevens betrekking hebben op het voordeel verkregen

uit soortgelijke feiten, waaromtrent voldoendeaanwijzingenbestaandatzij doordeverdachtezijn begun.
b. naast de aldaar in het tweede lid genoemde voorwaarden, als voorwaarde worden gesteld dat wordt

venicht hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietgedaan hetgeen wederrechtelijk is venicht, alles
op kosten van de verdachte, voor zover niet anders wordt bepaald.

Dit wetsartikel bevat aileen afwijkingen die betrekking bebben op bet materiele aspect
van de transactie, de te stell en voorwaarde. Het sanctiescala van de officier van justitie
wordt aldus enigszins, doch met spectaculair, uitgebreid. Bovendien wordt de onder
a. opgenomen voorwaarde, de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel,
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waarschijnlijk in art. 74 Sr opgenomen.' AIleen de voorwaarde die in art. 36 sub
b WED wordt omschreven is afwijkend van bet commune strafrecbt.
Van belang is vast te stellen dat bet openbaar ministerie op grond van art. 36 WED
transacties kan aanbieden in aile (economiscbe) strafzaken die onder bet bereik van
deze kaderwet vallen. Hierdoor wordt versnippering van de transactie over bijzondere
opsporings- of controlediensten voorkomen.
Eveneens belangrijk is bet bepaalde in art. 37 WED:
lid 1: Wij bebouden Ons voor, op de voordracht van Ooze Minister van Justitie,

gedaan na overleg met Ooze andere Ministers, wie het aangaat, aan door Ons
bij zonderlijk hiertoe aangewezen lichamen of personen, met een publieke taak
belast, binnen door Ons te stell en grenzen tot wederopzeggens toe de
bevoegdheid te verlenen, die bij artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht
aan de officier van justitie is toegekend.

lid 2: De personen en lichamen, bekleed met de bevoegdheid van het eerste lid, maken
hiervan gebruik onder toezicht van en vol gens richtlijnen te geven door het
Openbaar Ministerie (Wet JD 11 lid 2).

In deze bepaling wordt de mogelijkheid gecreeerd dat aan andere organen dan het
a.M. transactiebevoegdbeid in strafzaken wordt toegekend. Weliswaar oefenen ze
deze bevoegdheid niet in volledige zelfstandigbeid uit, het openbaar ministerie blijft
toezichthouder, maar op de concrete beslissing kunnen ze grote invloed uitoefenen,
omdat bet aanbod niet door de officier vanjustitie, maar door de daartoe aangewezen
instantie wordt gedaan. De in art. 37 lid 2 WED opgenomen constructie is daarom
vergelijkbaar met de politietransactie (art. 74c Sr).
In een Koninklijk Besluit van 1951, Stcrt. 1951, 90, gewijzigd bij Besluit van 24 januari
1963, Stcrt. 1964, 19, wordt transactiebevoegdheid toegekend aan de Nederlandsche
Bank NV, te Amsterdam en de directeur van's Rijksbelastingen en domeinen te
Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle
(art. 1 Besluit transactiebevoegdheid Nederlandsche Bank en Directeuren 's
Rijksbelastingen). De bevoegdheid is beperkt tot een klein aantal strafbare feiten. Ret
gaat uitsluitend om overtredingen van het Deviezenbesluit 1945. De Nederlandsche
Bank kan ten aanzien van aile daarin vermelde strafbare feiten een transactieaanbieden,
de directeur slechts voor een beperkt aantallimitatief omscbreven strafbare feiten (zie
artt. 2 en 3 van het genoemde besluit.)
De vervolgingsbeslissing wordt aldus bij een andere organisatie dan het openbaar
ministerie gelegd, zij het dat de bantering daarvan onder diens toezicht geschiedt.
In deze situatie speelt bet vertrouwensbeginsel een belangrijke rol. Voordat ik tot een
bespreking hiervan overga, noem ik eerst nogeen aantal andere vormen van transactie.
Daama kan de verhouding met bet openbaar ministerie, die in het vertrouwensbeginsel
tot uitdrukking komt, integraal worden besproken.

Zie wetsontwerp ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, bijlagen handelingen Tweede
Kamer 1989-1990,21504 nrs, 1-3.
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8.3 De militaire transactie

In het militaire recht is aan verschillende organen transactiebevoegdheid toegekend.
Op grond van art. 74c Sr bezitten militairen van het wapen der Koninklijke
Marechaussee in een limitatief aantal gevallen, transactiebevoegdheid. Op grond van
art. 3a Besl ui t transactie koninklij ke marechausee" wordt deze bevoegdheid ui tsl ui tend
uitgeoefend in zaken die een verkeersovertreding betreffen, die opgenomen is in de
bijlage van het Besluit politietransactie en strafbaar gesteld in art. 169 MSR jo. de
verkeersregeling militaire terreinen.
Dit betekent dat deze transactiebevoegdheid in juridisch opzicht niet afwijkt van de
politietransactie. Voor de overige militaire delicten geldt dat deze door het regime
van artikel 74 Sr worden bestreken. Op grond van de 1januari 1991 in werking getreden
Wet militaire strafrechtspraak' (WMSr) beslist de fiscaal of de auditeur-militair of
tot vervolging wordt overgegaan, maar is de officier van justitie als dominus litis
aangewezen.
Er is slechts een afwijking hiervan opgenomen in art. 59 MSr. Indit wetsartikel wordt
bepaald dat de krachtens art. 59 WMS aangewezen commandanten de bevoegdheid
van artikel 74 Sr kunnen uitoefenen. Dit is echter uitsluitend mogelijk 'buiten het
Koninkrijkofbinnen de territoriale zee onder omstandigheden en in zaken bij algemene
maatregel van rijksbestuur vast te stellen. ' De uitoefeningvan deze bevoegdheid wordt
in deze AMvB aan een aantal voorschriften onderworpen en voorts worden door het
openbaar ministerie richtlijnen voor de uitoefening van de bevoegdheid opgesteld (art.
59 lid 2 en 3 WMSr). Deze transactiebevoegdheid kan daarom eveneens als een variant
op art. 74c Sr worden beschouwd.
Opmerkelijk is dat in de in art. 5 lid 1 Uitvoeringsbesluit' limitatief opgesomde
strafbare feiten ook vele misdrijven zijn opgenomen. Art. 5 lid 2:

'De bevoegdheid tot het stellen van voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging kan slechts worden
uitgeoefend in zaken, betrekking hebbend op de strafbare feiten omschreven in de artikelen 141, 142, 266,
267,300 eersie lid, 311 eerste lid, aanhef en onder 4 en 5, 321,350,424,426 en 453 van het Nederlands
Wetboek van Strafrecht'.

In de Nota van toelichting wordt de volgende reden gegeven voor deze mime
bevoegdheid:

'Het doel van de uitoefening van de transactiebevoegdheidkan in dit soort gevallen mede zijn dat de betrok-
ken militair, die het strafbare feit heeft begaan, door te voldoen aan het transactieaaobod van zijn
bevelvoerende officier, veilig gesteld wordt voor de op het territorialiteitsbeginsel gebaseerde rechtsmachtuitoe-
fening van de ontvangende staat '" Dit verklaart, waarom ook in de transactiebevoegdheid is voorzien

Besluit van 18 april 1978, Stb. 193.
Wet van 14 juni 1990, Stb. 370.
Besluit van 17 december 1990, Stb. 1990, 635.
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van overtredingen, zoals straatschenderij en openbare baldadigheid (artikel 424 van het Wetboek van
Strafrecht), ordeverstoring in staat van dronkenschap (art. 426 van dat wetboek) en openbaredronkeoschap
(art. 453 van dat wetboek)' .'

Het is begrijpelijk dat in deze situaties waarin snel een beslissing moet worden genomen,
de commandant een ruimere transactiebevoegdbeid beeft gekregen. Overleg met de
officier van justitie is in deze situatie moeilijk te realiseren. Contact kan aIleen acbteraf
plaatsvinden.
Inde Nota van toelicbtingwordt erop gewe:zen dat de transactiebevoegdbeid een andere
structuur kent dan gebruikelijk is, omdat de militaire hierarchic met zicb mee brengt
dat de commandant in de eerste plaats verantwoording aflegt aan zijn superieur, en
niet aan de officier van justitie.

'De regeling, zeals voorgesteld, brengt tot uitdrukking dat de hoofdofficier te Arnhem ... ten opzichte
van de hiera reh ie b innen de krijgsmach teen externe autoriteit is. Communicaties vanzijn zijde zullen derhalve
zoveel mogelijk dienen te verlopen via de bevelhebber van het krijgsmachtdeel waarbinnen de betrokken
bevelvoerende officier zich bevindt"."

Bovendien brengt de taak van de krijgsrnacht met zich mee dat de afweging van
specifieke belangen die daarbij betrokken zijn, blijft voorbehouden aan de commandant.
Dit leidt tot de volgende gecompliceerde structuur:

'De "bevelvoerende militair" zal zijn transactiebevoegdheid onder toezicht van het hoofd van het
arrondissernentsparket bij het in artikel 3, tweede lid van de Wet militaire strafrechtspraak aangewezen
gerecht dienen uit te oefenen, die in dit opzicht dominus litis is en blijft op een wijze, vergelijkbaar met
de commune strafvordering. Anderzijds zal de militair zulks niet hebben te doen in rechtstreekse
onderschikking aan deze gezagsdrager, maar slechts door tussenkomst van de bevelhebber van het
krijgsmachtdeel waartoe de betrokken bevelvoerende militair behoort, omdat bij het aanwenden van de
transactiebevoegdheid ook steeds de eigenaardige belangen van de krijgsmacht in ogenschouw genomen
zullen moeten worden'."

Dit betekent dat de commandant bij de afweging die bij maakt niet aileen strafrechtelijke
belangen in aanmerking neemt, maar ook aspecten die inherent zijn aan bet militaire
bedrijf een rollaat spelen. Hier kan by. gedacht worden aan bet feit dat de noodzaak
om de discipline te handbaven tot gevolg kan bebben dat eerder strafrechtelijk wordt
ingegrepen dan in het dagelijks leven bet geval zou zijn.
Toch is bet mijns inziens de vraag of bier sprake is van een reeel onderscbeid. De
officier van justitie houdt bij zijn vervolgingsbeslissing rekening met de specifieke
omstandigheden van het geval. Daamaast worden deze bijzondere omstandigbeden
bij bet opstellen van richtlijnen in aanmerking genomen.
De kans op een afwijkend strafrechtelijk regime in de krijgsmacbt wordt bovendien
verkleind, omdat in het Besluit, evenals bij de politietransactie, de transactiebevoegdbeid
alleen in een beperkt aantal gevallen is toegekend in een specifieke situatie (aileen
van toepassing indien het krijgsmacbtonderdeel zicb niet in Nederland bevindt), terwijl

Nota van toelichting bij Besluit van 17-12-1990, Stb. 1990,635.
Nota van toelichting, o.c., p. 2.
Nota van toelichting, o.c., p. 2.
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er een aantal mogelijkheden is opgenomen om verkeerd gebruikt te corrigeren, zoals
bet scborsen van de transactiebevoegbeid van de commandant (art. 5 lid 3 Besluit).
Bovendien kan deze aileen die bedragen als voorwaarde stellen die door de officier
van justitie vooraf zijn bepaaJd (art. 7 tot en met 9 van het Besluit). Dit reduceert
de zelfstandigheid van de commandant tot het feit dat hij deze richtlijn Diet van de
officier van justitie hoeft aan te nemen (in letterlijke zin), maar aileen van zijn
bevelhebber.! Hij moet zich echter wei aan de daarin bepaalde standpunten houden.
Dit betekent dat het O.M. een vrijwel volledige zeggenschap bezit over de transactie
in militaribus. De meeste strafbare feiten vall en onder bet regime van art. 74 Sr, en
daarmee recbtstreeks in het domein van bet openbaar ministerie. De Koninklijke
Marechaussee opereert onder de vlag van art. 74c Sr en de zelfstandige bevoegdheid
van de bevelvoerend commandant op grond van art. 59 WvMSr wordt gereguleerd
door een door bet O.M. opgestelde richtlijn.
Het streven dat ten grondslag ligt aan de militaire wetgeving wordt hierdoor bevestigd.
Er heeft een integratie plaatsgevonden van het bijzondere militaire strafrecht en het
commune strafrecht. Het streven naar uniformiteit heeft ertoe geleid dat het O.M.
de contouren uiteenzet van het transactie- (en dus het vervolgingsbeleid). De in
hoofdstuk 2 aangegeven ontwikkeling heeft ook gevolgen gehad voor de (uitoefening
van de) bevoegdheden van bet militaire strafrecht. Zodoende kan eenheid in de
rechtstoepassing beter worden gegarandeerd.

8.4 De fiscale transactie

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is in art. 76 een zelfstandige
transactiebevoegdheid opgenomen voor de directeur der rijksbelastingen. Art. 76 AWR:
lid 1: Ten aanzien van bij de beJastingwet strafbaar gestelde feiten gel den in de plaats

van art. 74 en 74a van het Wetboek van Strafrecht de volgende bepalingen.
lid 2: Ten aanzien van feiten, met betrekking tot welke het proces-verbaal niet

overeenkomstig artikel 80, tweede lid, in handen van de officier van justitie
is gesteJd, vervalt het recht tot strafvordering door vrijwillige voldoening aan
de voorwaarden welke het bestuur van's Rijks belastingen ter voorkoming
van de strafvervolging mocht hebben gesteld.

Zie art. 59 lid 3 WvMS:
'De bevelvoerenemilitairen bekleed met de bevoegdheidbedoeld inhet eerste lid, makenhiervangebruik
volgens richtlijnen te geven door het openbaar ministerie. Voor zover deze richtlijnen niet zijn
uitgevaardigd door de procureur-generaal bij het gerechtshof, behoeven zij diens goedkeuring.
Art. 7 lid I Besluit:
'De officier van justitie ... ziet erop toe dat de bevelvoerende militair, indien de voorwaarde, gesteld
ter voorkorning van strafvervolging, be staat in de betaling van een geldsom, geen andere bedragen
aanwijst dan vastgelegd zijn in de richtlijn ... voor de overeenkomstige strafbare feiten. Hij draagt
zorg dat de bevelvoerende rnllitairen door tussenkomst van de bevelhebber van het betrokken
krijgsmachtdeel in het bezit worden gesteld van deze richtlijn. Aan de betrokken persoon verleent de
betrokken bevelvoerende militair, ter gelegenheid van de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld in
artikel 5, eerste lid, degevraagd inzage in de richtlijn.'
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lid 3: Ais voorwaarde kunnen worden gesteld:
a tim d: gelijk aan artikel 74 Sr
e. het alsnog voldoen aan een bij de belastingwet gestelde verplichting.

lid 4: Het bestuur van's Rijksbelastingen bepaalt telkens de tennijn binnen welke
aan de gestelde voorwaarden moet zijn voldaan en zo nodig tevens de plaats
waar zulks moet geschieden. De gestelde tennijn kan voor de afloop daarvan
eenmaal worden veriengd.

In de Algemene wet douane en accijnzen (AWDA) is een vrijwel identieke bepaling
opgenomen. Art. 197 AWDA:
lid I: Ten aanzien van bij wettelijke bepalingen strafbaar gestelde feiten gelden

in plaats van de artikelen 74 en 74a van het Wetboek van Strafrecht
de volgende bepalingen.

lid 2: Ten aanzien van feiten met betrekking tot welke het proces-verbaal niet
overeenkornstig artikel 203, tweede lid, in handen van de officier vanjustitie
is gesteld, vervalt het recht tot strafvordering door vrijwillige voldoening aan
de voorwaarde of voorwaarden welke het bestuur van's rijksbelastingen ter
voorkorning van de strafvervolging mocht hebben gesteld.

lid 3 en 4 zijn gelijlduidend aan art. 76 AWR.

Door deze bepalingen, waarmee in beginsel aile fiscale delicten worden bestreken,
wordt de transactieregeling van art. 74 Sr ter zijde geschoven. Het bestuur van's
rijksbelastingen wordt aangewezen als orgaan dat tot transigeren bevoegd is.
In de Memorie van toelichting op het wetsontwerp AWR wordt de verhouding tussen
het commune en het fiscale strafrecht als voigt voorgesteld:

'De ondergetekendenzijn ... van mening dat bij de cnderhavige herzierung diem te worden uitgegaan van
het standpunt, dat met betrekking tot het belastingstrafrecht zoveel mogelijk aansluiting op het algemene
strafrecht behoort te bestaan en dat de afwijkingen van hetalgemene strafrecht zich moeten beperken tot
de zodanige welke door de eigen behoeften van het belastingrecht worden gevorderd ...
Anderzijds zal er voor moeten worden gewaakt, dat de grote gemeenschapsbelangen, welke bij de
belastingheffing zijn betrokken en welke krachtige beschenning door het strafrecht niet kunnen ontberen,
geen nadeel ondervinden van een te ver doorgevoerde drang tot het scheppen van eenheid. Eigen behoeften
van het belastingrecht maken, zoals nader zal blijken, het bestaan van enige afWijkingen van de regelingen
van het Wetboek van Stafrecht noodzakelijk'"

Voor het strafprocesrecht is dezelfde structuuur gekozen.'?

Inmaterieel opzicht zijn de veranderingen van de transactieregeling beperkt gebleven.
AIleen de voorwaarde van art. 74 lid 2 sub c Sr: de betaling van schadevergoeding,

Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1954-1955,4080 nr. 3, p. 24.
10 'De ondergetekenden achten thans de gelegenheid aanwezig ook het fiscale strafprocesrecht zoveel

mogelijk aan het algemene strafprocesrecht aan te passen en daarin eenheid te brengen. Gelijk bij het
materiele strafrecht kunnende afwijkingen van de algemene strafvordering beperkt blijven tot die welke
door de eigen behoeften van het belastingrecht wordengevorderd en kunnenzij zonder noemenswaardig
bezwaar voor aile belastingzaken gelden.'
Memorie van toelichting, bijlagen handelingen Tweede Kamer 1954-1955,4080 nr. 3, p. 24.
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is vervangen door het alsnog voldoen van een bij de belastingwet gestelde verplichting
(art. 76 lid 2 sub e AWR).
Voorts geldt ook voor deze vorm van transactie dat aan de eisen van de artt. 348 en
350 Sv moet zijn voldaan. Zo moet er voldoende bewijs aanwezig zijn om, indien
de verdachte het aanbod afwijst, tot een veroordeling te kunnen komen. De 'ricbtlijn
bij bet aanbieden van een transactie ingevolge art. 76 AWR '11 vermeldt hieromtrent:

'Het aanbieden van een transactie door het bestuur impliceert derhalve, dat aan de hand van een minimum
aan in het Wetboek van Strafvordering genoemde bewijsmiddelen (bijvoorbeeld proces-verbaal,
getuigenverklaringenenz.) moet kunnenwordenbewezendat deverdachtehet in dewet omschrevenstrafbare
feit heeft begaan, dat wil zeggen dat aileen een transactie kan worden aangeboden als het strafrechtelijk
bewijsbare zaken betreft'.

In formeel opzicht zijn de verschillen ecbter groot. Het uitgangspunt, dat kan worden
vertaald als: aansluiting bij het commune strafrecht, tenzij de specifieke kenmerken
van het fiscale recht tot afwijking nopen, heeft ten aanzien van bet afdoen van strafbare
feiten tot een betrekkelijk ondoorzicbtige structuur geleid. Zowel bet bestuur van's
Rijksbelastingen als het openbaar ministerie spelen daarin een rol.
In art. 80 AWR is het volgende bepaald:
lid 1:
lid 2: In afwijking van de artikelen 155, 156 en 157 van bet Wetboek van Strafvorde-

ring worden aile processen-verbaal betreffende bij de belastingwet strafbaar
gestelde feiten ingezonden bij het bestuur van's Rijksbelastingen. Het bestuur
doet de processen-verbaal betreffende strafbare feiten, ter zake waarvan
inverzekeringstelling of voorlopige hecbtenis is toegepast dan wei een woning
tegen de wil van de bewoner is binnengetreden, met de inbeslaggenomen
voorwerpen onverwijld toekomen aan de bevoegde officier van justitie. De
overige processen-verbaal doet het bestuur, met de inbeslaggenomen
voorwerpen, toekomen aan de officier van justitie, indien het een vervolging
wenselijk acht.

lid 3: De officier van justitie is bevoegd, de zaak weder in banden van bet bestuur
van's Rijksbelastingen te stellen, betwelk daarmede alsdan kan bandelen
overeenkornstig artikel 76.

lid 4: Het bepaalde in art. 148, tweede lid, van bet Wetboek van Strafvordering vindt
geen toepassing in zaken, waarin het bestuur van •s Rij ksbelastingen bet proces-
verbaal niet aan de officier van justitie beeft doen toekomen.

Uit dit artikel kan worden afgeleid dat de opsporing van fiscale delicten grotendeels
door belastingambtenaren geschiedt. Vervolgens bepaalt de belastingadministratie of
er redenen zijn om tot strafrecbtelijke vervolging over te gaan. lndien deze aanwezig
zijn wordt de zaak aan het openbaar ministerie overgedragen.
Deze op het oog eenvoudige regeling blijkt in de praktijk tot gecompliceerde
competentievragen te leiden". Art. 80 AWR beeft betrekking op de keuze van de
instantie die tot bet opleggen van een sanctie overgaat. De belastingdienst kan zelfstandig

1\ Richtlijn van 13-12-1990, Stcrt. 1990,243, in werking getreden 1-1-1991.
12 Ziehieromtrentook: PJ. Wallel- Verhogen, vervo1genoftransigeren?, WFR 1983,56 lO,p. 1317-1332.
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bepalen of eeo admioistratieve dan weI eeo strafrecbtelijke sanctie wordt opgelegd.'?
Dit betekeot dat in twee instanties over de opportuniteit van eeo vervolging wordt
beslist. Tijdeos de werkz.aamhedeo bij de belastingdienstzijo twee momeoteo te onder-
scbeideo. De cootrolereod ambtenaar beslist of bij onregelmatigbeden als zo emstig
bescbouwt, dat daar een reactie op dient te volgen in de vorm van een administratief-
of strafrecbtelijke sanctie. Als bij besluit de zaak niet door te geven, wordt deze in
feite gesepooeerd. Deze bandeling kan wordeo gelijk gesteld met bet politiesepot.
Vervolgens wordt het proces-verbaal, indieo dit is opgemaakt, doorgestuurd naar de
directeur der rijksbelastingen. Deze beslist, gebeel zelfstandig, of bij de zaak
administatief of strafrecbtelijk wenst af te doen. (Natuurlijk kan bij de zaak ook
sepooeren). Als hij voor deze laatste optie kiest, kan bij de verdacbte een strofrechselijke
transactie aanbieden. Dit bangt sameo met bet feit dat bij, zolang bet p. v. onder hem
rust, als dominus litis moet worden bescbouwd.
Indieo de directeur van mening is dat de zaak zo emstig is dat gerechtelijke vervolging
op zijo plaats is, wordt deze overgedragen aan bet opeobaar ministerie. Nu wordt
voor de derde keer eeo beslissiog genomen over de vraag of vervolging in casu
opportuuo is. De officier van justitie is in beginsel vrij om af te wijken van bet inzicbt
van de directeur. Als bij van mening is dat transactie tocb bet meest in aanmerking
komt, dan kan hij niet zelf een transactie-aanbod doeo op grond van art. 74 Sr, maar
dient hij de zaak terug te sturen naar de belastingdieost. De directeur kan dan bandelen
overeenkomstig art. 76 AWR en de verdacbte alsnog een transactie aanbiedeo.
Het bovenstaande lijkt er op te wijzen dat een fiscale strafzaak verscbillende stadia
doormaakt, waarbij het de vraag is of deze oaadloos op elkaar aansluiten. Wattel wijst
erop dat de gang van zaken in werkelijkheid anders verloopt dan de wettekst doet
vermoedeo.

'Het is duidelijk dat de wet (art. 80 lid 2 AWR), niet erg aansluit op de werkelijkheid: de wet gaat er van
uit dat er eerst een p. v. is dat uitsluitsel geeft over wie de verdachtenzijn, wat zij vermoed worden misdreven
te hebben, om welke bedragenhet gaaten of de zaak op de zitting bewijsbaar is, en datdaama een beslissing
genomen wordt door (in beginsel) de directeur over administratief afdoen, transigeren of vervolgen. In
de praktijk werkt men echter niet aan p.v.'s die voor de onderste la bestemd zijn en wordt dus zo'n p.v.
pas opgemaakt als al (vrijwel) zeker is dat de zaak op de zitting van de straCrechter zal komen c.q.
gelransigeerd zal worden. Er is niet een beslissingsmoment, maar een continu beslissingsproces, dat a/
begins bij de (teamleider van de) ontdekker, die moet beslissen of hi} aanmeldi of zelf afdoet. Zowel het
WvSv als de AWR gaan ervan uit dat in beginsel bij iedere verdenking van een strafbaar feit een p.v.
wordt opgernaakt, hetgeen in de praktijk uiteraard niet gebeurt'."

De bevoegdheden van de officier van justitie eo de directeur der 's Rijksbelastingen
zijn in de praktijk oaar elkaar toe gegroeid. Er wordt naar eenheid in afdoening
gestreefd.
Jurisprudentiele ootwikkelingen bebben eveneeos eeo belangrijke bijdrage geleverd.
De zelfstandige bevoegdheid van de directeur om te transigeren (art. 76 AWR) is
daardoor io zodanige mate aangetast door de zich uitbreideode invloed van de officier
van justitie, dat deze als 'uitgehold' kan worden bescbouwd.

13 Zie J. Wortel . Vervolgen in belastingzaken, dissertatie Nijmegen, Deventer 1991, p. 255 en verder,
en
P.J. Wattel - Fiscaal straf- en strafprocesrecht, Deventer 1989, p. 241-245.

14 P.J. Wattel, o.c., p. 253.
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8.4.1 De verhouding tussen het openbaar ministerie en de belastingdienst

De positie van het openbaar ministerie is door een tweetal uitspraken van de Hoge
Raad in fiscale strafzaken versterkt." In de Wirtz-Vitesse beschikking werd de
verdachte door het gerechtshof naar de terechtzitting verwezen voor rowel het onjuist
en/of onvolledig doen van aangifte (art. 68 lid 2 AWR), als het plegen van valsheid
in geschrifte. In het cassatierniddel werd deze verwijzing aangevochten. De advocaat
betoogde dat tussen deze bepalingen een systematische specialis-generalis verhouding
bestaat, zodat het hof de verdachte aileen ten aanzien van art. 68 lid 2 AWR naar
de terechtzitting had kunnen verwijzen.

'Niet buiten beschouwing kan blijven de vraag of art. 68 AWR "juridisch of systematisch" een specialis
is ten opzichte van art. 225 Sr.
a. Hierbij kan de wetgeschiedenis van (het jongere) art. 68 niet buiten beschouwing gelaten worden. De
ontwerp-invoeringswet van het Wetboek van Strafrecht beoogde de geheel eigen aard en de omschrijving
van de - ... - fiscale delicten te handhaven. Deze eigen aard wordt volledig rniskend indien toepassing
van de fiscale (straf-)bepalingen doorkruist zou kunnen worden door niet de fiscale delictsomschrijving
doch de (algemene) commune delietsomschrijving als uitgangspunt te hanteren.
b. Naast de wetsgesehiedenis wijzen ook de bepalingen omtrent vervolging (zie o.m. art. 80 lid 2 AWR
en de bijzondere vervolgingsuitsluitingsgrond van art. 68 lid 3 AWR) op het bijzondere karakter van i.e.
art. 68 AWR ten opzichte van art. 225 Sr.
e. De verdaehle is bovendien bij toepassing van de (bijzondere) fiscaal-strafrechtelijke bepalingen meer
gebaatdan bij toepassing van het (algemene) commune strafrecht: wordt de verdachte veroordeeld op basis
van act. 225 Sr dan komt de adrninistratieve boete wegens onjuiste aangifte niet dwingend te vervallen;
bij veroordeling op grond van art. 68 AWR wel.
4. Van uitjuridisch systematisch oogpuntbezien neemt art. 68 AWR dus wei degelijk een eigen bijzondere
plaats in ten opzichte van act. 225 Sr' .'6

De Hoge Raad was echter niet onder de indruk van dit betoog en bepaalde dat:

'Het middel berust op de stelling dat art. 68 tweede lid van voormelde wet zich tot act. 225 Sr verhoudt
als een bijzondere tot een algemene strafbepaling, in de zin van act. 55 tweede lid van voonneld wetboek.
Deze stelling kan niet worden aanvaard, reeds omdat het door art. 68 tweede lid voorziene misdrijf niet
aile bestanddelen van act. 225 bevat en onvoldoende grond bestaat om te kunnen aannemen dat de wetgever
desondanks een verhouding als vorenbedoeld heeft gewild"."

Deze uitspraak heeft vergaande gevolgen voor de verhouding tussen het openbaar
rninisterie en dedirectie der 's rijksbelastingen. De officier vanjustitie is met gebonden
aan de beslissingen die de directeur in een eerder stadium op juridisch gebied heeft
genomen en dit brengt met zich moo dat 'aile speciaal voor "bij de belastingwet stratbaar
gestelde feiten" geschreven regels dus aileen gelden als het O.M. daar zin in heeft' .18

Het transactiestelsel, zoals ontworpen in art. 76 AWR verliest veel van zijn betekenis,
omdat het openbaar ministerie nu op grond van art. 74 Sr een transactie kan aanbieden
voor overtreding van by. art. 225 Sr. Aldus kan het in fiscale strafzaken een eigen

" Zie hieromtrent ook: P.J. Wattel - De verhouding tussen het bestuur van's Rijks belastingen en het
OM in belastingstrafzaken, NJB 1987, p. 369-375.

,6 Zie HR 23-2-1982, NJ 1982, 647.
17 Zie noot 13.
'" P.J. Waite) - Fiscaal straf- en strafprocesrecht, Deventer 1989, p. 244
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afdoeningsbeleid ontwikkelen, dat de handelwijze van de directeur doorkruist en zelfs
opzij zet.
De betekenis van dit arrest neemt toe nu de Hoge Raad een aantal jaar later heeft
bepaald dat het openbaar ministerie ook op eigen initiatieftot vervolging kan overgaan
in een fiscale strafzaak. Het stelsel van art. 80 AWR wordt aldus buiten spel gezet,
omdat de invloed van de belastingdienst op het strafrechtelijk vervolgingsbeleid
(waarmee wordt gedoeld op het feit dat de directeur kan bepalen welke zaken niet
zullen worden vervolgd) in principe vervalt.

'In voomoemde bepaling (gedoeld wordt op art. 80 AWR, P.O.) wordt tot uitdrukking gebracht:
enerzijds: dat het bestuur van's Rijks belastingen in eerste instantie de wenselijkheid bepaalt van een
strafrechtelijke vervolging in fisc ale zaken.
anderzijds: dat de bevoegdheid lot strafrechtelijke vervolging bij het O.M. berust,
en tenslone: dat het vereiste van een prealabele beslissing van het bestuur van's Rijks belastingen
uitzonderingen lijdt indien justitieel reeds daden van vervolging zijn verricht.
Een redelijke interpretatie van art. 80 voomoemd brengt mee, dat de opsomming van vervolgingsdaden,
welke tot de uitzondering leiden als bedoeld onder 7.2. niet een limitatief karakter draagt.
Meer in het bijzonder moet worden geoordeeld, dat de OvJ. gelet op de onderb. weergegeven procesgang,
de verdachte lean dagvaarden zonder schending van .. , in art. 80 AWR tot uitdrukking is gebracht' ."

Het derde beJangrijke arrest in deze problematiek is de uitspraak in de z.aak Oznirk"
Op basis van de definitie die in dit arrest aan het begrip 'criminal charge' wordt
gegeven, heeft de Hoge Raad bepaald dat het opleggen van een administratieve boete
onder dit begrip kan worden gebracht." De eisen waaraan vanaf dat moment moet
zijn voldaan voordat tot het opleggen daarvan kan worden overgegaan, zijn
strafrechtelijk getint. Het gevolg hiervan is dat een deel van de activiteiten van de
belastingdienst en het openbaar ministerie gelijk gericht zijn geworden. De Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften versterkt deze tendens,
omdat het O.M. hierin als administratief beroepsorgaan is aangewezen. Beide
organisaties kruipen a1s het ware in het 'grijz.e' gebied van het 'administratief strafrecht'
naar elkaar toe.

Mijns inziens ondersteunen deze arresten de ontwikkeling van het openbaar ministerie
tot de spin in het web van de strafrechtspleging. Het voeren van een strafrechtelijk
beleid inzake by. fraude wint aan eenheid indien de belangrijkste beslissingen
hieromtrent door een instantie worden genomen. Indien de belastingdienst hierin een
zelfstandige lijn kan uitzetten wordt de kans op inconsistentie vergroot.f
Een constructie zoals ontworpen in de artt. 76 en 80 AWR is geschikt voor een systeem
waarin iedere (straf)zaak individueel op zijn merites kan worden bekeken. In eeo situatie
echter waarin het aantal strafbare feiten zodanig is toegenomen dat alleen een relatief
klein gedeelte kan worden aangepakt, werkt een dergelijke, op het individu toegesneden
structuur niet meer zonder haperingen.

,. HR 9-6-1987, NJ 1988,583.
20 Europees Hofvoor de rechten van de mens, 21-2-1984, Publ. ECHR Series A vol. 73, NJ 1988,937,

m.nt. EA.
21 HR 19-6-1986, NJ 1986, 104.
:u Een pleidooi voor sarnenwerking, mel inachtnemingvan de wederzijdse bevoegdheden, wordtgehouden

door: F.H.M. Grapperhaus- De fiscus als 'hulp-officier' van justitie, DD 1988, p. 9-23.
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Het afstemmen van de activiteiten van beide instanties vindt plaats in bet tri-partite
overleg. In dit overleg, dat wordt gevoerd tussen de regionale fraude-officier, de
contactambtenaar van de belastingdienst (zie art. 84 AWR) en waarin tevens de team-
leider van de FIOD aanwezig is, wordt bepaald welke beleidslijn ten aanzien van fiscale
delicten zal worden gevolgd. Daamaast bestaat er binnen bet openbaar ministerie de
REFRAU-com (ressortsfraudecommissie). In dit overlegorgaan wordt de hoofdlijn
van bet optreden van bet O. M. in een ressort bepaald, zodat de onderlinge afwijkingen
in een bepaalde regio zo gering mogelijk blijven. Aldus wordt er naar gestreefd een
zo volledig mogelijk fraudebeleid op te zetten.P
Een belangrijk produkt van deze onderlinge contacten is de 'ricbtlijn opsporing en
vervolging bij belastingfraude'. Deze ricbtlijn is tot stand gek:omen tussen de procureurs-
generaal bij de Gerecbtsboven en de directeur-generaal der belastingen. De laatste
ricbtlijn is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december 1990, nr. 243 en 1januari
1991 in werking getreden.
De boofdregel die in deze ricbtlijn wordt vastgesteld is dat elke zaak waarin bet bedrag
aan teweinig geheven belastingen/of premie gedurendede strafrecbtelijke onderzoeks-
periode circaj50.000,- of meer bedraagt, za1 worden vervolgd. In geval van bijzondere
omstandigheden, waarvan een aantal voorbeelden in de richtlijn is opgenomen, zoals
het plegen van fiscale fraude in georganiseerd verband, of de verdacbte is niet ingegaan
op een door de directeur gedaan transactieaanbod (l), kan ook vervolging plaats vinden,
als het bedrag lager is, maar de ondergrens aan het bedrag van ontdoken belastin-
gen/premies is j50oo,-. (Zie ook aant. 3a op art. 80 AWR).
Nadere verfijning heeft plaatsgevonden in de richtlijn waarin de fiscale transactie aan
regels wordt gebonden. De algemene beleidslijn die in deze richtlijn wordt bepaald
boudt in dat:

'een transactie in beginsel wordt aangeboden indien het feit ingevolgede 'Beleidsuitgangspunt.en' niet voor
strafvervolging in aanmerking komt en een administratieve boete, gelet op de omstandighedenen de ernst
van de geconstateerde schendingen, een onvoldoende reactie vormt"."

De wijze van afdoening van fiscale strafbare feiten is door deze richtlijneugedetailleerd
vastgelegd. Het wettelijk stelsel, uitgaande van strict gescheiden bevoegd- en
verantwoordelijkheden van de belastingdienst en bet openbaar ministerie, kan dan
ook als achterhaald worden beschouwd.

8.4.2 Her vertrouwensbeginsel

Het is de vraag in hoeverre de verdachte rich op het vertrouwensbeginsel kan beroepen
indien zonder motivering van de richtlijn wordt afgeweken.
In7.2 is het parkeerwacbter-arrest besproken. Op grond van dit arrest is geconc1udeerd

2l Wladimiroff pleit eveneens voor de totstandkoming van een integraal gecoordineerd fraudebeleid.
Zie M. Wladimiroff - Wat wordt de toekomst van de FlOD?, DD 1988, p. 137-150, met name p.
149.

lA Richtlijn van 13-12-1990,Stcn. 1990,243, inwerkingtreding 1-1-1991.
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dat de leer dat toezeggingen van een niet voor het strafvervolgingsbeleid verantwoordelij-
ke orgaan niet er toe kunnen leiden dat de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
is vervallen, is doorbroken. In sommige gevallen kunnen toezeggingen van 'onbevoeg-
den' aan het O.M. worden toegerekend. De werking van het vertrouwensbeginsel
is hierdoor versterkt.
Ben tweede arrest dat in deze materie een belangrijke rol speelt is de uitspraak van
de Hoge Raad van 19 juni 1990, NJ 1991, 119. In dit arrest besliste de stratkamer
van de Hoge Raad, in navolging van de belastingkamer+' dat de 'richtlijn openbaar
ministerie belastingdienst', als 'recht' in de zin van art. 99 RO moet worden
beschouwd." De consequenties van dit arrest zijn verderstrekkend dan de gedachte
dat er uit kan worden geconc\udeerd dat het openbaar ministerie aan een bestuursorgaan
gelijk kan worden gesteld."
De betekenis openbaart zich met name in het gegeven dat de richtlijnen van het O.M.
op een lijn worden gesteld met die van andere bestuursorganen. Richtlijnen van de
belastingdienst hebben aldus dezel fde rechtskracht verworven als die van het openbaar
ministerie. Dit betekent dat, indien in de eerst genoemde richtlijn die betrekking heeft
op de te volgen strafvorderlijke gedragslijn, deze betekenis krijgen in de rechtsbetrekking
met de verdachte. Deze kan nu een beroep doen op toepassing van de richtlijn, ook
als deze niet van het openbaar ministerie atkomstig is. Met andere woorden: elk
overheidsorgaan dat in een richtlijn vastlegt welke handelingen zullen worden verricht
indien een strafrechtelijk relevante situatie ontstaat, hebben consequenties voor het
handel en van de officier van justitie, omdat deze het in de richtlijn bepaalde, in zijn
handelingen dient te betrekken.
Het arrest van de Hoge Raad van 19 januari 1990 brengt dus met zich mee dat, door
het kwalificeren van richtlijnen als recht in de zin van art. 99 RO, de werking van
het vertrouwensbeginsel zich tevens uitstrekt over niet van het O.M. atkomstige
richtlijnen.
Indien beide arresten op elkaar worden betrokken kunnen, gecombineerd met overige
ontwikkelingen die in de hoofdstukken 1 tot en met 4 zijn weergegeven, de volgende
concIusies worden getrokkken.
1. Het openbaar ministerie is uitgegroeid tot een bestuursorgaan. Deze ontwikkelingen

wordt door deze arresten positiefrechtelijk vastgelegd.
2. Het voeren van een strafrechtelijk beleid brengt met zich mee, dat alJe factoren

die daarop van invloed zijn, moeten worden beheerst.
3. De zelfstandigheid van de belastingdienst in het transigeren (of seponeren) kan

daarom niet op de wettelijk bepaalde wijze in stand blijven.
4. Als gevolg van rechterlijke uitspraken is de invloed van de directeur van's

rijksbelastingen sterk teruggedrongen. Daannee wordt tegemoet gekomen aan het
vereiste dat het strafrechtelijk beleid een eenheid dient te zijn.

5. De fiscale transactie wordt aldus in het algemene vervolgingsbeleid ingepast.

25 HR 28-3-1990, NJ 1991, 121.
26 Zie hieromtrentonderandere: GJ .M. Corstens- Richtlijnen: recht in dezinvan art. 99 RO, DD 1991,

p. 1-6.
21 P.G. Wiewel - De beslissing tot vervolging is bestuur - DD 1991, p. 7-15.
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6. De rechtsbescherming die de verdacbte bezit is van karakter veranderd. De algemene
beginselen van behoorlijk bestuur zijn in werkingskracbt toegenomen. Met name
de werking van het vertrouwensbeginsel, en daannee indirect het motiverings-
en zorgvuldigbeidsbeginsel, zijn versterkt. (parkeerwachter-arrest)

7. Ret openbaar ministerie is als gevolg hiervan sterker gebonden aan toezeggingen
van instanties enlof individuen die niet verantwoordelijk zijn voor het vervolgingsbe-
leid, met als consequentie dat, indien deze toezegging niet wordt nagekomen, de
niet-ontvankelijkheid kan worden uitgesproken.

Dit betekent, concreet gesteld, dat toezeggingen van bv. de belastinginspecteur dat
de verdachte niet zal worden vervolgd, tot gevolg kunnen hebben dat de officier van
justitie niet-ontvankelijk moet worden verklaard. P.I. Wattel, wiens handboek verscbeen
voordat het bovenstaande arrest was gepubliceerd, is van mening dat alleen bet
parkeerwachter-arrest onvoldoende basis biedt voor het binden van bet openbaar
ministerie aan toezeggingen van de inspecteur, maar wijst erop dat zijn inziens bet
vertrouwensbeginsel zich weI hierover dient uit te strekken.

'Maar wellicht dat dan ook nog enige ruimte voor de vertrouwensleer bestaat, met name als de toezeggende
(niet vervolgingsverantwoordlijke) functionaris een hoge functionaris is die bovendien belast is met de
opsporing van het dooor hem geseponeerde delict (bijv.: de inspecteur van rijksbelastingen). Bovendien
is er in fiscalibus minder reden dan daarbuiten om terughoudend te zijn met het verspeeld achten van het
recht van de OvJ tot strafvervolging. lmmers: vervolgd wordt de verdachte in fiscalibus toch, weliswaar
niet door de staat in de persoon van de OvJ, maar door de staat in de persoon van de inspecteur, die fiscale
boeten oplegt (die evenzeer strafvervolging in de zin van an. 6 EVRM opleveren als een 'echte'
stra fvervolging door de Ov J)' .,.

Mijns inziens brengt het feit dat het openbaar rninisterie zeggenschap heeft verworven
over de fiscale transactie met zicb mee dat het dan ook gebonden is aan toezeggingen
van degenen over wie deze zeggenschap is verkregen.

2J PJ. Wattel, o.c., p. 259.
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Samenvatting

In dit boek staat de vraag centraal welke plaats aan de transactie, geregeld in art. 74
Sr, in het strafrechtelijk systeem kan worden toegekend. Voor het beantwoorden van
deze vraag is het noodzakelijk te onderzoeken welke ontwikkelingen een verklaring
bieden voor de omvang die de transactie heeft aangenomen en het belang dat aan deze
rechtsfiguur wordt gehecht. Uitgangspunt hierbij is dat de transactie zowel uit een
sanctie (de voorwaarde die kan worden gesteld), als een procedure (de handelingen
die moeten worden verricht voor het tot stand komen daarvan) bestaat.
In het eerste hoofdstuk wordt uiteengezet welke factoren, onder vele, de huidige omvang
van de transactie mede hebben veroorzaakt. Hiertoe wordt in de eerste plaats gewezen
op de begroting van het Ministerie van Justitie. Het bedrag dat in de loop der jaren
door dit ministerie kan worden besteed neemt weliswaar nominaal toe, maar uitgedrukt
in percentages van de rijksbegroting vindt zelfs een daling plaats. Deze financiele
situatie zou geen problemen veroorzaken indien de overige factoren die een rol spelen
in de strafrechtspleging, een soortgelijke ontwikkeling zouden doormaken. Dat is echter
niet het geval. De crirninaliteit is vanaf het begin van de jaren zestig sterk gestegen.
Het aantal geregistreerde overtredingen bedraagt meer dan drie miljoen per jaar, terwij I
de misdrijven het getal van een rniljoen overschrijdt. Bij een in percentage gelijk
blijvende begroting, kan worden geconstateerd dat de stijging van de criminaliteit
tot gevolg heeft dat problemen ten aanzien van de afdoening ontstaan.
Deze problemen hebben de toepassing van de transactie geactiveerd. Uit de verzamelde
statistische gegevens blijkt dat de toepassing van art. 74 Sr vooral vanaf het midden~
van de jaren zeventig explosief is toegenomen.
Deze ontwikkeling zou niet mogelijk zijn geweest, indien zij niet vergezeld zou zijn
gegaan van een aantal juridische processen. De wijziging van de interpretatie van het
opportuniteitsbeginsel - de negatieve opvatting wordt vervangen door de positieve -
maakt het mogelijk dat art. 74 Sr op grote schaal en op beleidsmatige wijze wordt
toegepast. Het posi tief opportuni tei tsbeginsel vormt de j uridische basis voor het voeren
van strafrechtelijk beleid. Voorts heeft de toenemende acceptatie van de geldboete
in belangrijke mate aan de uitbreiding van het toepassingsbereik van de transactie

-.£ijgedragen.
In het tweede hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het strafrechtelijk beleid, waarin de
transactie een belangrijke rol speelt, is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. De gevolgen
voor de verhouding tussen het openbaar rninisterie enerzijds, de politie, het openbaar
bestuur en de rechterlijke macht anderzijds, zijn ingrijpend. Een aantal vooronderstel-
lingen, dat aan het voeren van beleid ten grondslag ligt, wordt uiteengezet. Van belang
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is dat aile factoren die van invloed zijn op bet bereiken van een bepaald doel, door
bet beleid worden bestreken. Voor bet strafrecbt betekent dit dat de keten opsporing
tot en met executie door bet openbaar ministerie zo goed mogelijk moet worden gecon-
troleerd. Aldus komt de traditionele verbouding met de politie onder druk te staan.
Getracbt wordt het handelen van de politie zodanig te beinvloeden dat de door het
openbaar rninisterie gestelde doelen niet worden doorkruist. Zeggenscbap over de
politie is daartoe een belangrijk hulprniddel. Er kan worden geconstateerd dat vele
pogingen worden gedaan deze zeggenschap daadwerkelijk te verwerven.
In de verhouding tot de rechterlijke macht komt de veranderde positie van bet openbaar
rninisterie duidelij k tot uitdrukking.In plaats van een orgaan dat het recbterlijk apparaat
ondersteunt, is het openbaar rninisterie nu een zelfstandige organisatie die, binnen
geoorloofde grenzen, invloed op de straftoemeting wenst uit te oefenen. Voorts zijn
ook in de relatie met het openbaar bestuur verschuivingen opgetreden. De verbouding
met de Minister van Justitie wordt met name in het derde boofdstuk besproken.
Tenslotte wordt gewezen op de nadelen (en gevaren) die aan bet voeren van
strafrecbtelijk beleid kleven. Een belangrijk aspect daarvan is dat falend beleid niet
als zodanig hoeft te worden herkend; de oorzaken daarvan kunnen worden geweten
aan het niet beheersen van een aantal factoren die, acbteraf bezien, tocb van essentieel
belang zijn. Door dit mecbanisme kan bet uitdijend karakter van bet beleid worden
verklaard.
In het derde hoofdstuk wordt uiteengezet welke consequenties deze ontwikkelingen
voor het openbaar rninisterie hebben gehad. De opvatting wordt verdedigd dat dit
orgaan tot een bestuursorgaan is geevolueerd. Aan de band van de artt. 4 en 5 RO
wordt beargumenteerd dat de idee dat het openbaar ministerie bebalve bestuursorgaan,
tevens een onderdeel is van de rechterlijke macbt, niet langer als correct moet worden
geaccepteerd. De ontwikkelingen zoals geschetst in het tweede hoofdstuk hebben er
toe geleid dat het openbaar rninisterie als een bestuursorgaan is gaan functioneren.
Dit heeft echter niet tot gevolg dat de belangen van de verdachte in de toekornst door
de officier van justitie mogen worden verwaarloosd. Juist een bestuursorgaan dat een
bepaald beleid ontwikkelt om zijn taak uit te voeren, moet daarin bet recbt tot
uitdrukking brengen. Dit betekent dat niet aileen de belangen van de overheid moeten
worden gerealiseerd maar dat de belangen van de burger eveneens in dat beleid moeten
worden verdisconteerd.
De verhouding tussen de Minister van Justitie en bet openbaar ministerie, een onderwerp
datnauw met het bovenstaande samenhangt, wordt vervolgens geanalyseerd. Op grand
van (politieke) ontwikkelingen die in de jaren zeventig en tacbtig bebben plaatsgevonden
en aan de hand van een aantal voorbeelden, wordt aangegeven dat de genoemde organen
in een bestuurlijke verhouding tot elkaar staan. Ret openbaar ministerie staat onder
het hierarchische gezag van de Minister van Justitie, en de gegeven bevelen dienen
te worden opgevolgd. Maar om er voor te zorgen dat ten aanzien van concrete zaken
zo onpartijdig mogelijk wordt gehandeld, dient de minister bet O.M. zo vrij mogelijk
te laten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken. De noodzakelijkecontrole wordt
in individuele gevallen door de recbter uitgeoefend. Ret adagium 'Ia plume est serve,
la parole est libre' geeft deze positie uistekend weer, omdat bierin tot uitdrukking
komt dat bet openbaar ministerie als een gedeconcentreerd bestuursorgaan functioneert.
Ret strafrechtelijk beleid drukt zich uit in afspraken over boe te bandelen in welke
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situatie. Deze afspraken worden betiteld als richtlijnen, indien ze schriftelijk worden
vastgelegd.
Aan de hand van de tekst van de transactierichtlijnen voor kantongerechtsovertredingen,
enige commune misdrijven en hoge transacties in misdrijfzaken wordt vervolgens
besproken welke consequenties zijn verbonden aan toetsingaan dealgemene beginselen
van behoorIijk bestuur. De eerste vraag die wordt beantwoord is de mate waarin het
openbaar ministerie op grond van het vertrouwensbeginsel aan de richtlijnen is ge-
bonden. In dit verband wordt opnieuw het opportuniteitsbeginsel aan de orde gesteld.
Dit beginsel kan nu als voigt worden geherformuleerd: de officier van justitie beslist,
op gronden aan het algemeen belang ontleend, op welke wijze het feit wordt afgedaan.
In deze omschrijving komt niet alleen tot uitdrukking dat het openbaar ministerie een
algemene bestuurstaak dient uit te voeren, maar eveneens dat de officier van justitie
de centrale persoon is geworden die beschikt over de mogelijkbeden het strafrechtelijk
systeem te sturen, door te bepalen boe de instroom van zaken over de verschillende
instanties wordt verdeeld. Voorts vloeit hier uit voort dat elke door bern genomen
beslissing moet kunnen worden gemotiveerd.
Tevens kan hieruit worden geconcludeerd dat het vertrouwen dat door de ricbtlijnen
wordt opgewekt omtrent de nog te nemen vervolgingsbeslissing, mede wordt bepaald
door de mate waarin bet algemeen belang (gerecbtelijke) vervolging eist. In ernstige
gevallen ligt dat meer voor de band dan in lichte zaken. Dit betekent dat de mate waarin
het openbaar ministerie verplicht is, op grond van opgewekt vertrouwen, een transactie
aan te bieden, afneemt naarmate de abstracte ernst van bet feit toeneemt. Daarnaast
speelt de tekst van de richtlijn en de formulering van de afwijkingsclausule een
belangrijke ro!.
Indien de reehter constateert dat bet vertrouwensbeginsel is gescbonden kan hij de
zitting een bepaalde tijd scborsen. Tijdens deze schorsing kan de transactie alsnog
worden afgewikkeld, zodat na hervatting van de zitting, de niet-ontvankelijkbeid van
bet openbaar ministerie kan worden uitgesproken.
Voor toetsing aan het gelijkbeidsbeginsellijkt op het eerste gezicht weinig plaats te
zijn. Nadere bestudering leert echter dat een onderscheiding kan worden gemaakt
tussen het gelijkbeidsprincipeen het gelijkbeidsbeginsel. Het eerstgenoemde principe
stelt eisen aan de criteria, op basis waarvan een beslissing wordt genomen. Deze criteria
mogen niet in strijd zijn met de in art. 1 Gw genoemde categorieen: godsdienst,
levensovertuiging, ras en geslacht. Een beroep op het gelijkbeidsbeginsel houdt
vervolgens in dat de verdachte van mening is dat ten aanzien van anderen die in
vergelijkbare omstandigheden verkeren een andere vervolgingsbeslissing wordt genomen
terwijl daar geen objectieve redenen voor zijn aan te tonen. Hoewel een dergelijk
verweer tot nu toe in de praktijk niet is gehonoreerd, kan niet worden uitgesloten dat
een toekomstig beroep succesvol zal zijn.
De overige beginselen van behoorlijk bestuur spelen een kJeinere rol, maar zijn voor
de transactie niet van belang ontbloot. Uit het verbod van detournement de pouvoir
kan worden afgeleid dat 'plea-bargaining', de situatie waarin bet openbaar ministerie
met de verdachte onderhandelt over met name de hoogte van de sanctie, niet kan worden
toegestaan. In dat gevaJ wordt de transactiebevoegdheid voor een ander doel aangewend
dan waarvoor deze is gegeven.
Het beginsel van fair play brengt met zich mee dat de verdachte vrijwillig met het
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transactieaanbod moet instemmen. Hij mag niet onder onredelijke druk worden geplaatst
te transigeren. Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel kan, in het verlengde hiervan,
de eis worden geformuleerd dat op het openbaar ministerie een bepaalde
inlichtingenplicht rust. De verdachte moet zo goed mogelijk in staat worden gesteld
zijn processuele positie zo adequaat mogelijk in te schatten. Aan het verbod van
willekeur kan tenslotte weinig zelfstandige betekenis worden toegekend. Het dient
vooral ter ondersteuning van een beroep op schending van andere beginselen van
behoorlijk bestuur.
In het vij fde hoofdstuk wordt de reehtsgeschiedenis van de transactie besproken. Aan
de hand van het uitgangspunt dat de transactie zowel als een sanctie als een procedure
kan worden beschouwd, vindt een analyse plaats.
Het functioneren van de compositie en de submissie, waar regelmatig misbruik van
werd gemaakt, leidt ertoe dat het afdoen van strafzaken buiten de reehter om in een
slecht daglicht wordt gesteld. Dit heeft tot gevolg dat tot 1921 geen algemene transac-
tieregeling in het Wetboek van Stafreeht of Strafvordering wordt opgenomen.
Capaciteitsproblemen spelen eehter ook in deze tijd. In de oplossingen die daarvoor
worden genoemd, speelt transactie aanvankelijk een ondergeschikte rol. De negatieve
associatie die rond dit begrip hangt, neemt in de loop der jaren eehter af. Nu de
argumenten ten voordele van de transactie langzaam worden verzameld leidt dit tot
de 'plotselinge' invoering daarvan in 1921, zonder dat enig protest worden geboord.
In de jaren dertig ontstaat veel bijzondere wetgeving. Na de tweede wereldoorlog
wordt door de Wet op de eeonomische delicten een bepaalde structuur aangebracht
ten aanzien van de wijze waarop deze wetgeving wordt gehandhaafd. In deze wet
is een ruime transactiebevoegdheid opgenomen. Transactie is niet aileen mogelijk
voor overtredingen, maar ook voor misdrijven waar maximaal zesjaar gevangenisstraf
op is gesteld. Dit betekent dat voor aile eeonomische strafbare feiten kan worden
getransigeerd. Daardoor worden de buitenste grenzen van de regeling zichtbaar. Een
daarvan is bijvoorbeeld dat aileen 'lichte' feiten voor transactie in aanmerking komen.
In de Wet verrnogenssancties worden deze bepalingen vrijwel geheel overgenomen.
De voorkeur voor een ruimere transactieregeling wordt aanvankelijk ingegeven door
de wens de (korte) vrijheidsstraf terug te dringen. In een later stadium verschuift de
aandacht naar de voordelen die aan een korte procedure kJeven. Een belangrijke
wijziging is dat transactie voortaan op initiatief van de officier van justitie tot stand
kan komen, waarbij hij ervan overtuigd dient te zijn dat de vragen van de artikelen
348 en 350 Sv positiefkunnen worden beantwoord. Deze wijziging geeft aan dat de
positie van het O.M. fundamenteel is gewijzigd. Het handelen van de officier van
justitie moet toetsing aan de beginselen van behoorlijk bestuur c.q. goede procesorde
kunnen doorstaan. Transactie is uitgegroeid tot een op zich zelf staande procedure
tot het afdoen van strafbare feiten in handen van het openbaar ministerie.
In hoofdstuk zes wordt de huidige transactieregeling besproken. In de wettekst is bepaald
dat bet aanbod tot transactie voor de aanvang van de tereehtzitting moet zijn gedaan.
Dat wil eehter niet zeggen dat geen reehtsgevolgen kunnen worden verbonden aan
bet accepteren van een aanbod dat op een later tijdstip is gedaan. Zelfs tijdens de
terechtzitting kan alsnog een transactie tot stand komen. Maar nadat de reehter vonnis
heeft gewezen, is het niet meer mogelijk art. 74 Sr toe te passen. De reehter kan,
in voorkomende gevallen, de zitting voor bepaalde tijd schorsen op grond van art.
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277 Sv. Tijdens deze schorsing kan de transactie alsnog worden afgewikkeld, waama
de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kan worden uitgesproken.
Het transactieaanbod moet aan een aantal minimumeisen voldoeo. In ieder geval moeten
de volgende elementen zijn opgenomen: een opgave van het stratbare feit, de plaats
waar het stratbare feit is geschied, het tijdstip waarop het heeft plaatsgevonden en
de identiteit van de verdachte. Bovendien verdient het de voorkeur een kwalificatie
van het gepJeegde feit op te nemen.
Voor het tot stand komen van een transactie is vereist dat de verdachte, binnen de
daarvoor gestelde termijn, aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het is niet mogelijk
dat aileen door wilsovereenstemming een transactie tot stand komt. Betaling is niet
altijd probleemloos. Met name bij girale betaling en, in het verlengde daarvan, het
tijdstip waarop is betaald, kunnen complicaties optreden.
Belangen van derden kunnen door het tot stand komen van een transactie worden
geschaad. De mogelijkheid om door middel van een beroep op de artt. 120 en 12p
Sveen transactie terug te draaien, zijn echter beperkt. Debet daaraan is met name
het feit dat sanctietoevoeging heeft plaatsgevonden, zodat degene die beklag instelt
niet als belanghebbende in de zin van art. 12 Sv zal worden erkend.
Het rechtskarakter van de transactie wordt besproken aan de hand van het onderscheid
tussen sanctie en procedure. Het materiele aspect ziet op de voorwaarden die kunnen
worden gesteld. Het grote aantal transacties, en de richtlijnen die daarvoor zijn
opgesteld, heeft tot gevolg gehad dat het openbaar ministerie reeele invloed op het
straftoemetingsbeleid heeft verworven.
Uit de bespreking van het formele aspect, de transactie als procedure, blijkt dat de
volgende definitie kan worden geformuleerd: de transactie is een publiekrechtelijke
overeenkomst die door het verrichten van twee eenzijdige rechtshandelingen (bet aanbod
en de acceptatie) tot stand komt. De toepassing wordt door ongeschreven
rechtsbeginselen genormeerd. Aan de hand van deze definitiekan een indeling worden
gemaakt in method en tot het afdoen van stratbare feiten.
Het rechtsgevolg van een afgewikkelde transactie is het verval van het recht tot
strafvordering. De complicaties die kunnen ontstaan door de samenloop en de ne bis
in idem regeling worden achtereenvolgens besproken.
Een belangrijke voorwaarde voor het tot stand komen van een transactie is dat de
verdachte vrijwillig met het aanbod instemt. De achtergrond hiervan ligt in het recht
op toegang tot de rechter, zoals geformuleerd in art. 6 lid 1 EVRM. Deze eis houdt
in dat op de verdachte geen druk mag worden uitgeoefend een transactieaanbod te
accepteren kiezen die als 'unreasonable' moet worden gekwalificeerd. Aan de hand
van de omstandigheden moet worden bepaald of de verdachte vrijwillig met het transac-
tieaanbod heeft ingestemd. Hierbij moet in het oog worden gehouden dat een bepaalde
druk om de transactie te accepteren altijd aanwezig is. Daarom moet er sprake zijn
van aantoonbare bijzondere omstandigheden. Indit kader worden de volgende factoren
besproken: het verhogen van de eis ter terechtzitting ten opzichte van de gestelde
voorwaarde met 20%; de openbaarheid van de terechtzitting; de (daarmee gepaard
gaande) publiciteit; de (economische) consequenties voor de verdachte; plea-bargaining.
Tenslotte worden de voorwaarden besproken die de officier van justitie kan stellen.
Hier wordt aandacht besteed aan de geldboete, de ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel en het betalen van schadevergoeding aan het slachtoffer.
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Uit de bespreking van de verschillende onderdelen van de transactieprocedure is
gebleken dat op verschillende momenten de beboefte kan bestaan bet oordeel van de
reebter in te winnen, bv. over de inhoud van bet transactieaanbod of deomstandigbeden
waaronder de verdacbte aan de gestelde voorwaarde beeft voldaan. In de buidige
structuur is dit niet mogelijk. Er wordt daarom een pleidooi gehouden voor de invoering
van een strafvorderlijk kort geding, zodat in deze beboefte kan worden voorzien.
In bet zevende boofdstuk wordt de politietransactie besproken. Uit de bespreking van
bet ontstaan en de ontwikkeling van deze vorm van transactie blijkt dat de politie deze
bevoegdbeid aileen in gebondenheid aan (het bandelen van) bet openbaar ministerie
mag uitoefenen. De positionering van het openbaar ministerie als (strafreehtelijk)
bestuursorgaan maakt bet mogelijk de politietransactie in het verlengde van de O.M.-
transactie te plaatsen.
Voorts wordt de discretionaire bevoegdheid van de politieambtenaar ingeperkt door
bet Besluit politietransactie. In deze AMvB wordt exact aangegeven voor welk feit
een transactie mag worden aangeboden en welk bedrag als voorwaarde kan worden
gesteld. Bovendien breidt de werking van het vertrouwensbeginsel zicb uit. Het openbaar
ministerie wordt ten aanzien van de hantering van het opportuniteitsbeginsel niet aIleen
door het Besluit politietransactie gebonden, maar ook door concrete toezeggingen van
opsporingsambtenaren, en in sommige gevallen zelfs aan toezeggingen van niet tot
politietransactie bevoegde ambtenaren. De reehtsbescherming van de verdachte is
hiermee voldoende gegarandeerd. Het wetsontwerp politietransactie voor misdrijven
wordt in dit kader kort besproken.
In boofdstuk acbt komen enkele bijzondere vormen van transactie aan de orde.
Achtereenvolgens worden enige aspecten van de economiscbe, de militaire en de fiscale
transactie besproken. Hieruit blijkt dat de positionering van het openbaar ministerie
aIs bestuursorgaan Diet aileen een goede verldaring biedt voor bet bestaan van bijzondere
vormen van transactie, maar eveneens een zekere eenheid van reehtstoepassing
garandeert door de uniforme werking van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur.

Transactie is uitgegroeid tot een op zichzelf staande strafreehtelijke procedure waarin
de sanctie niet wordt vastgesteld door de reehter maar door bet openbaar ministerie,
in de vorm van een door de verdachte te accepteren voorwaarde. Deze procedure
voorziet in het algemene belang dat (bepaalde) strafbare feiten op snelle en efficiente
wijze worden afgedaan. De rechtsbescherming van de verdacbte, eveneens een aIgemeen
belang, lijkt hierdoor in het gedrang te komen, doordat bij bepaalde waarborgen die
inherent zijn aan het onderzoek ter tereehtzitting niet kan hanteren. Aan dit bezwaar
kan worden tegemoetgekomen door het openbaar ministerie als bestuursorgaan te
kwalificeren. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur c.q. goede procesorde,
eisen dat de belangen van de verdachte in elke beslissing van het openbaar ministerie
worden verdisconteerd. Aldus kan de reehtsbescberming van de verdacbte bevredigend
worden geregeld, omdat deze speeifiek op de transactieprocedure is toegesneden.
Hierdoor verwerft de transactie zicb een legitieme plaats in het strafreebtelijk systeem.
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Zusammenfassung

1mMittelpunktder vorliegenden Arbeitstehtdie Frage, welcher Platzder Transaktion,
geregelt in Artikel74 nl StGB, im Strafrechtssystem zukommt. Fiir die Beantwortung
dieser Frage ist es erforderlieh zu untersuehen, welche Entwiekiungen den Umfang,
den die Transaktion angenommen hat und die Bedeutung, die dieser Rechtsfigur
beigemessen wird, erkliiren konnen, Ausgangspunkt ist die Tatsache, daJ3 die Transaktion
sowohl aus einer Sanktion (der Auflage, die ausgesprochen werden kann) als aus einem
Verfahren (den Handlungen, die fiir das Zustandekommen einer Transaktion durch-
gefiihrt werden miissen) besteht.
Im ersten Kapitel wird dargelegt, welche Faktoren den heutigen Umfang der Transaktion
mitverursaeht haben. Diesbeziiglieh wird in erster Linie auf den Haushalt des Justiz-
ministeriurns hingewiesen. Der Betrag, der diesem Ministerium im Laufe der Jahre
zur Bewirtsehafiung zur Verfiigung steht, nimmt zwar nominal zu, ausgedriiekt in
Prozentzahlen des Gesamthaushalts ist jedoch eine Abnahme zu verzeiehnen. Diese
finanzielle Situation allein wiirde keine Probleme hervorrufen, wenn die iibrigen
Faktoren, die in der Strafrechtspflege eine Rolle spielen, einer gleiehartigen Entwieklung
unterliegen wiirden. Dies ist jedoch nieht der Fall. Seit Beginn der sechziger Jahre
ist die Kriminalitiit stark angestiegen. Die Anzahl registrierter "Obertretungen betragt
iiber 3 Millionen pro Jahr, wiihrend die Anzahl von Verbrechen die Millionengrenze
iibersehreitet. Angesiehts eines in Prozentzahlen gleiehbleibenden Haushalts kann
festgestellt werden, daf als Folge der ansteigenden Kriminalitiit Probleme bei der
Erledigung von Strafflillen entstehen.
Die besehriebenen Probleme haben die Anwendung der Transaktion aktiv beeinfluBt.
Aus den statistisehen Daten ergibt sich, daJ3 die Anwendung von Artikel 74 nl StGB
vor aIIem seit Mitte der 70er Jahre explosionsartig zugenommen hat. Diese Entwieklung
ware nicht moglichgewesen, wenn sieniehtHand in Hand miteiner Anzahljuristischer
Entwieklungen gegangen ware. Eine veranderte Auslegung des Opportunitiitsprinzips
dessen Anwendung urspriinglieh abgelehnt, mittlerweile jedoch allgemein bejaht wird,
ermoglicht es, Artikel 74 nl StGB in groBem Umfang anzuwenden. Die Bejahung
des Opportunitiitsprinzips bildet die juristische Grundlage fiir die Durehfiihrung von
Strafrechtspolitik. Ferner hat die zunehmende Akzeptanz der Geldstrafe in bedeutendem
Malle zur Ausweitung des Anwendungsbereiehs der Transaktion beigetragen.
1m zweiten Kapitel wird dargestellt, wie die Strafrechtspolitik, in der die Transaktion
eine wiehtige Rolle spielt, entstanden ist und sieh entwiekelt hat. Die Folgen fUr <las
Verhaltnis zwischen Staatsanwaltschaft einerseits und Polizei, offentlieher Verwaltung
und den Geriehten andererseits sind einschneidend. Erlautert werden ferner einige

287



Voraussetzungen, die der Strafrechtspolitik zugrundeliegen. Bedeutsam ist die Tatsache,
daB aile Faktoren, die das Erreichen eines bestimmten Ziels beeinflussen, von der
Politik umfasst werden. Fur das Strafrecht bedeutet dies, daB in der Kette von Fahndung
und Ermittlung bis hin zur Vollstreckung eine moglichst gute Kontrolle durch die
Staatsanwaltsehaft erfolgen muB. Foiglich gerat das traditionelle Verhaltnis der
Staatsanwaltschaft zur Polizei unter Druck. Es wird versucht, das Handeln der Polizei
so zu beeinflussen, daB es den von der Staatsanwaltschaft gesetzten Zielen nieht
zuwiderlauft. Die Weisungsbefugnis der Staatsanwaltschaft gegenflber der Polizei ist
hier ein wiehtiges Hilfsmittel. Es kann festgestellt werden, daB viele Anstrengungen
unternommen werden, diese Weisungsbefugnis auch tatsachlich wahrzunehmen.
Im Verhaltnis zur Rechtsprechung kommt die vecinderte Position der Staatsanwaltschaft
deutlich zum Ausdruck. Aostelle eines Organs, das den Geriehtsapparat unterstiitzt,
ist die Staatsanwaltschaft jetzt eine selbstiindige Organisation, die innerhalb
zugestandener Grenzen EinfluB auf die Strafzumessung auszuiiben wiinscht.
SehlieBlieh wird auf die Naehteile (und Gefahren) hingewiesen, die der Durchfiihrung
der Strafrechtspolitik anhaften. Bin wichtiger Aspekt davon ist die Tatsache, daB eine
fehlgesehlagene Politik nicht notwendigerweise als solche erkannt werden braueht;
die Ursachen dafiir konnen der mangelnden Beherrschung mehrerer Faktoren zugewiesen
werden, die im nachhinein gesehen doch von ganz wesentlicher Bedeutung sind. Mit
diesem Mechanismus kann der sich ausweitende Charakter der Politik erklart werden.
1m dritten Kapitel wird dargestellt, welche Konsequenzen diese Entwicklungen filr
die Staatsanwaltschaft gehabt haben. Es wird die Auffassung vertreten, daB sich dieses
Organ zu einem Verwaltungsorgan entwickelt hat. Anhand der Artikel 4 und 5 nl
GVG (Wet op de Rechterlijke Organisatie) wird argumentiert, daB die Vorstellung,
die Staatsanwaltschaft sei auch ein Teil der ludikative, nicht Hinger als zutreffend
angesehen werden kann. Die im zweiten Kapitel skizzierten Entwicklungen haben
dazu gefiihrt, daf die Staatsanwaltschaft vielrnehr wie ein Verwaltungsorgan fuoktioniert.
Dies hat zwar nicht zur Folge, daB die lnteressen des Beschuldigten in Zukunft vom
Staatsanwalt vernachlassigt werden diirfen. Gerade ein Verwaltungsorgan, das eine
bestimmte Konzeption entwickelt, urn seine Aufgabe durchzufiihren, muB darin das
Recht zum Ausdruck bringen. Dies bedeutet, daB nieht nur die Interessen des Staates
durchgesetzt werden miissen, sondern daB gleichfalls die Interessen des Burgers in
diese Politik einflieBen miissen.
Daran anschlieBend wird das Verhiltniszwischenlustizministerund Staatsanwaltsehaft
- ein Thema, das eng mit dem oben erwiihnten zusammenhingt - analysiert. Aufgrund
von (politischen) Entwicklungen, die in den 70er und 80er lahren erfolgt sind, und
mit Hilfe einer Aozahl von Beispielen wird dargestellt, daB die genannten Organe
in einem verwaltungsrechtlichen Verhaltnis zueinander stehen. Die Staatsanwaltschaft
ist gegeniiber dem lustizrninister weisungsgebunden und seine Anordnungen mussen
befolgt werden. Urn aber sicherzustellen, daB in konkreten Fallen so unparteiisch wie
moglich gehandelt wird, muB der 1ustizministerder Staatsanwaltschaft einen moglichst
groBen Freiraum hinsichtlich der konkreten Amtsfiihrung lassen. Die notwendige
Kontrolle wird in jedem einzelnen Fall vom Richter ausgeubt. Das Sprichtwort "la
plume est serve, la parole est libre" gibt diese Position hervorragend wieder, da in
diesem Spruch rum Ausdruck kommt, daB die Staatsanwaltschaft als ein dekonzentriertes
Verwaltungsorgan funktioniert.
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Strafrechtspolitik driickt sich in Absprachen dariiber aus, wie in we1chen Situationen
zu bandeln ist. Diese Absprachen werden als Richtlinien bezeichnet, wenn sie schriftlich
festgelegt werden. Anhand des Textes der Transaktionsrichtlinien filr Ubertretungen,
die in die Zustiindigkeit der Kantongerichte fallen sowie von einigen allgemeinen
Verbrechen und hohen Transaktionen in Verbrecbensfiillen wird im foIgenden erortert,
we1cbe Konsequenzen mit der Priifung allgemeiner Prinzipien ordnungsgemaBen
behordlichen Handelns verbunden sind. Zuerst wird Antwort gegeben auf die Frage,
in we1cbem MaB die Staatsanwaltscbaft aufgrund des Vertrauensgrundsatzes an die
Richtlinien gebunden ist. In diesem Zusanunenbang wird emeut das Opportunitiitsprinzip
untersucht. Dieses Prinzip kann nunmehr wie folgt neu formuliert werden: Der Staatsan-
walt beschlielit aus Grunden, die sicb aus dem Offentlichen Interesse ableiten, wie
eine bestimmte Tat bebandelt wird. In dieser Umscbreibung kommt nicbt nur zum
Ausdruck, daf die Staatsanwaltschaft eine allgemeine Verwaltungsaufgabe ausftihren
mull, sondem gleichfalls, daB der Staatsanwalt das zentrale Organ geworden ist, das
fiber die Moglichkeiten verfiigt, das Strafrechtssystem zu steuem, indem er bestimmt,
wie die eingehenden Fallen auf die verscbiedenen Instanzen verteilt werden. Ferner
ergibt sich hieraus, daB er jede von ibm getroffene Entscheidung begriinden konnen
mull.
Hieraus kann schliel3lich die Schlufifolgerung gezogen werden, daf das Vertrauen,
das durch die Richtlinienbinsichtlicbder noch zu treffenden Verfolgungsentscheidung
geweckt wird, auch durch das MaB bestimmt wird, in dem das Offentliche Interesse
eine (gerichtliche) Strafverfolgung fordert. In schweren Fallen liegt dies mebr auf
der Hand als bei geringeren Straftaten. Das bedeutet, daf das MaB, in dem die Staatsan-
waltschaft verpflichtet ist, aufgrund von entstandenem Vertrauen eine Transaktion
anzubieten, in dem Umfang abnimmt, in dem - abstrakt geseben - die Scbwere der
Tat zunimmt. Dariiber hinaus spielen der Text der Richtlinien und die Formulierung
der Abweichungsklausel (gemeint ist der fiir aile Richtlinien geltende ungeschriebene
Grundsatz, daf in bestimmten Fallen ein Abweichen von der jeweiligen Bestimmung
gerechtfertigt ist) eine wichtige Rolle.
Wenn der Richter feststellt, daB der Vertrauensgrundsatz verletzt worden ist, kann
er die miindliche Verbandlung fiir eine bestimmte Zeit vorlaufig suspendieren. Wiihrend
dieser Aussetzung kann die Transaktion nocb abgewickelt werden, so daf nacb
Wiederaufnahme der mundlichen Verhandlung die Unzulassigkeit der weiteren
Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft ausgesprochen werden kann. Fiir eine
Uberpnifung anhand des Gleicbheitsgrundsatzes scheint auf den ersten Blick wenig
Raum. Bei naherer Betrachtung ist jedoch eine Unterscheidung zwischen dem
G1eicbheitsprinzip und dem Gleicbheitsgrundsatz moglich. Das erstgenannte Prinzip
stelltAnforderungen an die Kriterien , aufderen Grundlage eine Entscheidung getroffen
wird. Diese Kriterien diirfen nichtim Widersprucb zu den in Artikell nI GG genannten
Kriterien stehen: Religion, Weltanscbauung, Rasse und Geschlecht. Eine Berufung
auf den Gleicbheitsgrundsatz beinhaltet folglich, daf der Bescbuldigteder Auffassung
ist, daB hinsichtlich anderer, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden, eine
andere Verfolgungsentscheidung getroffen wird, obwohl dafiir keine objektiven Griinde
angefiihrt werden konnen. Wenn auch ein derartiger Einwand bisjetzt in der Praxis
nicht durchgreift, so kann docb nicbt ausgeschlossen werden, daB dieser Einwand
in Zukunft Erfolg haben wird.
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Die iibrigen Grundsatze einer ordnungsgemaflen Verwaltung spiel en in der Praxis
eine geringere Rolle, sie sind fiir die Transaktion jedoch nicht vollig belanglos. Aus
dem Verbot des detournement de pouvoir kann abgeleitet werden, daB "plea bargaining",
die Situation also, in der die Staatsanwaltschaft mit dem Beschuldigten insbesondere
iiber die Hohe der Strafe verhandelt, nicht zulassig ist. In diesem Fall wird die
Transaktionsbefugnis fiir em anderes Ziel verwendet, als dasjenige, flir das sie verliehen
worden ist.
Das Prinzip des fair play beinhaltet, daB der Beschuldigte dem Transaktionsangebot
freiwillig zustimmen muB. Er darf nicht unter unzulassigen Druck gesetzt werden,
um das Transaktionsangebot anzunehmen. In Fortfiihrung dieses Grundsatzes kann
aus dem Sorgfiiltigkeitsprinzip die Forderung abgeleitet werden, daB die
Staatsanwaltschaft eine bestimmte Aufklarungspflicht hat. Der Beschuldigte muB so
weit wie moglich in die Lage versetzt werden, seine prozessuale Position so genau
wie moglich einzuschatzen. Dem Willkiirverbot schlieBlich kann nur eine sehr geringe
selbstandige Bedeutung zuerkannt werden. Es dient vor all em zur Unterstiitzung des
Einwandes der Verletzung anderer Grundsatze ordnungsgemaher Verwaltung.
1m fiinften Kapitel wird die Rechtsgeschichte der Transaktion besprochen. Anhand
des Ausgangspunktes, daB die Transaktion sowohl als eine Sanktion als auch als ein
Verfahren angesehen werden kann, erfolgt eine Analyse.
Das Funktionieren der "compositie" und der "submissie" (zwei Vorlaufem der heutigen
Transaktionim 15.116. Jahrhundert), die regelmliBig mi6brauchtwurden, fiihrtedazu,
daB die auBergerichtliche Erledigung von Strafsachen in ein schlechtes Licht geriet.
Dies hatte zur Folge, daB bis 1921 keine allgemeine Transaktionsregelung in das
Strafgesetzbuch bzw. die Strafprozeliordnung aufgenommen wurde. Kapazitatsprobleme
spielten jedoch auch in dieser Zeit eine Rolle. In den Losungen, die diesbeziiglich
genannt wurden, kam der Transaktion anfiinglich eine untergeordnete Bedeutung zu.
Die negativen Assoziationen, die mit diesem Begriff verbunden waren, nahmen im
Laufe der Jahre jedoch abo Nachdem nun nach und nach die Argumente filr eine
Einfiihrung der T ransaktion gesamrnelt worden waren, fiihrte dies zu der "plotzlichen"
Einfiihrung im Jahr 1921, oboe daB irgendein Protest laut wurde.

In den dreiBiger Jahren entstand viel Gesetzgebung im Bereich des besonderen
Strafrechts. Nach dem 2. Weltkrieg wurde durch das Wirtschaftsstrafgesetz (Wet op
de economische Delicten) hinsichtlich der Art und Weise, in der diese Gesetzgebung
umgesetzt wurde, eine bestimmte Struktur eingefiihrt. In dieses Gesetz wurde eine
weitreichende Transaktionsbefugnis aufgenommen. Transaktion ist danach nicht nur
bei Ubertretungen, sondern auch bei Verbrechen moglich, auf deren Begehung eine
Hochststrafe von 6 Jahren Gefiingnis steht. Dies bedeutet, daB bei allen Wirtschafts-
straftaten eine Transaktion erfolgen kann. Dadurch werden die au6ersten Grenzen
der Regelung sichtbar. Eine davon besteht z.B. darin, daB nur "minderschwere" Taten
filr eine Transaktion in Betracht kommen.
ImGesetz iiber Vermogensstrafen (Wet Vermogenssancties) wurden diese Bestimmungea
fast vollig iibernommen. Die Bevorzugung einer weitreichenden Transaktionsregelung
ging anfsnglich auf den Wunsch zuriick, die (kurze) Freiheitsstrafe zuriickzudrangen.
Spater verschob sich das Gewicht auf die Vorteile, die mit einem kurzen Verfahren
verbunden sind. Eine wichtige Anderung bestand darin, daB die Transaktion fortan
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auf Initiative des Staatsanwaltes erfolgen konnte. Er muBte jedoch davon iiberzeugt
sein, daB die sieh aus den Artikeln 348 und 350 nl StGB ergebenden Fragen positiv
beantwortet werden konnen. Aus dieser Anderung wird deutlieh, daB sieh die Position
der Staatsanwaltsehaft grundlegend geandert hat. Das Handeln des Staatsanwaltes muB
einer Uberpriifung an den Prinzipien einer ordnungsgemiiBen Verwaltung bzw. eines
rechtsstaatlichen Verfahrens standhalten. Die Transaktion ist somit zu einem
selbstandigen Verfahren zur Erledigung von Straffiillen in den Handen der
Staatsanwaltsehaft geworden.
In Kapitel 6 wird die gegenwartig geltende Transaktionsregelung besprochen. Im
Gesetzestext ist bestimmt, daB das Transaktionsangebot vor Beginn der miindliehen
Verhandlung erfolgt sein muB. Das bedeutet zwar nieht, daB an die Annahme eine
Angebotes, das zu einem spateren Zeitpunkt erfolgt ist, keine Rechtsfolgen gekniipft
werden konnen. Selbst wahrend der miindlichen Verhandlung kann noch eine
Transaktion zustandekommen. Naeh den Schlullantragen von Staatsanwaltschaft und
Verteidigung (d.h, naeh AbsehJuB des "onderzoek ter terechtzitting") ist es jedoch
nicht mehr moglich, Artikel74 nl StGB anzuwenden. Der Richter kann die mundliche
Verhandlung in entsprechenden Fallen rur eine bestimmte Zeit gem. Artikel 277 nl
StPO aussetzen. Wahrend dieser Aussetzung kann die Transaktion noch abgewiekelt
werden. Danach kann die Unzulassigkeit der weiteren Strafverfolgung durch die Staats-
anwaltschaft ausgesprochen werden.
Das Transaktionsangebot muB mehrere Minimalvoraussetzungen erfiillen. In jedem
Fall muB es folgende Elemente enthalten: die Angabe der strafbaren Handlung, Ort
und Zeitpunkt der Straftat sowie die Identitat des Beschuldigten. Dariiber hinaus sollte
eine rechtliehe Einordnung der veriibten Tat aufgenommen werden.
Fur das Zustandekommen einer Transaktion ist es erforderlieh, daB der Beschuldigte
innerhalb der festgelegten Frist die ibm gesetzten Auflagen erfiillt. AJlein dureh
Willensiibereinstimmung kann eine Transaktion nieht zustandekommen. Die Zahlung
eines Geldbetrages ist nicht immer unproblematisch. Insbesondere bei Zahlung durch
Uberweisung und im Zusammenhang damit dem Zeitpunkt, zu dem gezahJt worden
ist, konnen Komplikationen auftreten.
Dureh das Zustandekommen einer Transaktion konnen Interessen Dritter geschadigt
werden. Die Moglichkeit, mit HiJfe einer Berufung auf Artikel120 und 12 p nl StPO
eine Transaktion riickgdngig zu machen, sindjedoch beschriinkt. Zuriiekzufiihren ist
dies vor allem auf die Tatsaehe, daB eine Sanktion verhiingt worden ist, so daB
derjenige, der dagegen Einwande erhebt, nieht als Betroffener i.S.v. Artikel 12 nl
StPO anerkannt wird.
Der Rechtseharakter der Transaktion wird mit Hilfe der Unterscheidung zwischen
Sanktion und Verfahren behandelt. Der rnaterielle Aspekt ist in den Auflagen zu sehen,
die auferlegt werden konnen, Die groBe AnzahJ Transaktionen und die dafiir
aufgestellten Riehtlinien hatten zur Folge, daB die Staatsanwaltschaft einen tatsiichlichen
EinfluB auf die Strafzumessungspolitik erhalten hat.
Aus der Behandlung des formellen Aspektes der Transaktion als Verfahren ergibt
sieh folgende Definitionsmdglichkeit: die Transaktion ist eine offentlieh rechtliche
Vereinbarung, die durch zwei einseitige Rechtshandlungen (Angebot und Annahme)
zustandekommt. Die Anwendung wird durch ungeschriebene Rechtsgrundsatze normiert.
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Anhand dieser Definitionkann eine Einteilung inverschiedene Formen der Erledigung
von Straffiillen vorgenommen werden.
Rechtsfolge einer abgewickelten Transaktion ist, daB das Recht auf Strafverfolgung
verfiillt. Mogliche Komplikationen, die durch Konkurrenzen und die ne bis in idem
Regelung entstehen, werden hintereinander behandelt.
Eine wichtige Voraussetzung filr das Zustandekommen einer Transaktion besteht darin,
daB der Beschuldigte das Angebot freiwillig annehmen muB. Hintergrund hierfiir ist
das Recht auf gerichtliches Gehor, wie es in Artikel 6 Abs. 1 EUMRK formuliert
ist. Diese Forderung beinhaltet, daB auf den Beschuldigten kein Druck ausgeiibt werden
darf, ein Transaktionsangebotanzunehmen, dasals "unreasonable" angesehen werden
muB. Anhand der Umstande des Einzelfalls muB festgestellt werden, ob der Beschuldigte
das Transaktionsangebot freiwillig angenommen hat. Insoweit ist es allerdings wichtig
sich zu vergegenwartigen, daf ein bestimmter Druck, eine Transaktion zu akzeptieren,
stets vorhanden ist. Daher miissen besondere beweisbare Umstiinde fUr eine unzuliissige
Druckausiibung vorliegen. In diesem Zusammenhang werden folgende Faktoren
besprochen: die Erhobung des Antrags der Staatsanwaltschaft in der miindlichen
Verhandlung gegeniiber der geforderten Auflage urn 20 %; die Offentlichkeit der
miindlichen Verhandlung; die (damit einhergehende) Publizitat; die (wirtschaftlichen)
Folgen fiir den Beschuldigten; plea-bargaining.
Schliefilich werden die Auflagen, die der Staatsanwalt aussprechen kann, dargestellt.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Geldstrafe, der Abschopfung widerrechtlich
erlangter Vorteile und der Zahlung eines Schadensersatzes an das Opfer gewidmet.
Die Behandlung der verschiedenen Bestandteile des Transaktionsverfahrens hat gezeigt,
daB in mehreren Verfahrensabschnitten das Bediirfnis bestehen kann, die Entscheidung
des Gerichts einzuholen, z.B. zu Fragen iiber den Inhalt des Transaktionsangebots
oder die U mstande, unter denen der Beschuldigte die ihm auferlegten Auflagen erfiillt
hat. lnnerhalb der gegenwartigen Struktur ist dies nicht moglich, In der Arbeit wird
daher die Einfiihrung eines strafrechtlichen Eilverfahrens befiirwortet, damit diesem
Bediirfnis Rechnung getragen werden kann.
Im 7. Kapitel wird die Polizeitransaktion behandelt. Aus der DarsteUung der Entstehung
und Entwicklung dieser Form der Transaktion wird deutlich, daB die Polizei diese
Befugnis allein in Weisungsgebundenheit gegeniiber der Staatsanwaltschaft ausiiben
darf. Die Einordnung der Staatsanwaltschaft als (strafrechtliches) Verwaltungsorgan
ermoglich tes, die Polizei transaktionals eine Verlangerung der staatsanwaltschaftIichen
Transaktion anzusehen. Ferner wird die Befugnis des Polizeibeamten durch den BescbluB
Polizeitransaktion (Besluit politietransactie) eingeschrankt, In dieser Allgemeinen
Verwaltungsverordnung (AMvB) wird prazise vorgegehen, filr welche Straftat eine
Transaktion angeboten werden kann und welcher Betrag als Auflage auferlegt werden
darf. Dariiber hinaus gilt ein erweiterter Anwendungsbereich des Vertrauensgrundsatzes.
Die Staatsanwaltschaft wird hinsichtlich der Handhabung des Opportunitatsprinzips
nicht nur durch den BescWuBPolizeitransaktion gebunden, sondem auch durch konkrete
Zusagen von Ermi ttlungsbeamten und in einigen Fallen sogar durch Zusagen von nicht
zur Polizeitransaktion befugten Beamten. Der Rechtsschutz des Bescbuldigten ist auf
diese Weise in vollem Umfange garantiert. In diesem Zusammenhang wird der
Gesetzesentwurf Polizeitransaktion fiir Verbrechen kurz erlautert,
In Kapitel 8 werden einige besondere Formen der Transaktion dargestellt. Nacheinander
werden einige Aspekte der Transaktion in den Bereichen Wirtschafts-, Militar- und
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Steuerstrafrecht behandelt. Im Ergebnis zeigt sich, daB die Einordnung der
Staatsanwaltschaft als Verwaltungsorgan nicht nur eine gute Erkliirung filr das Bestehen
von besonderen Formen von Transaktionen bietet, sondern daf die einheitliche Geltung
der allgemeinen Grundsatze ordnungsgemalier Verwaltung gleichzeitig ein gewisses
MaB an einheitlicher Rechtsanwendung garantiert.

Die Transaktion hat sich zu einem selbstandigen strafrechtlichen Verfahren entwickelt,
in dem die Sanktion nicht vom Richter, sondern von der Staatsanwaltschaft festgelegt
wird, und zwar in Form einer vom Beschuldigten anzunehmenden Auflage. Dieses
Verfahren entspricht dem Offentlichen Interesse, daf die Behandlung und Erledigung
von (bestimmten) Straftaten auf schnelle und effiziente Weise erfolgen kann. Dadurch
daB der Beschuldigte bestimmte Garantien, die mit der Durchfiihrung eines gerichtlichen
Strafverfahrens verbunden sind, nicht wahrnehmen kann, scheint sein Rechtsschutz
- gleichfalls ein offentliches Interesse - bedroht zu sein. Diesbeziigliche Bedenken
konnen jedoch dadurch ausgeraumt werden, daf die Staatsanwaltschaft als
Verwaltungsorgan qualifiziert wird. Die allgemeinen Grundsatze ordnungsgemliBer
Verwaltung bzw. eines rechtsstaatlichen Verfahrens erfordem es, daf die Interessen
des Beschuldigten injeder Entscheidung der Staatsanwaltschaft beriicksichtigtwerden.
Folglich kann der Rechtschutz des Beschuldigten zufriedenstellend geregelt werden,
da dieser speziell auf das Transaktionsverfahren zugeschnitten ist. Auf diese Weise
erhalt die Transaktion ihren legitimen Platz im Strafrechtssystem.
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