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Inleiding

Rechtsmiddelen binnen het stelsel van strafprocesrecht Irunnen worden getypeerd
als voorzieningen die een behoorlijke kwaliteit van het uiteindelijk oordeel
waarborgen. J Deze rechtsmiddelen staan voor openbaar ministerie, verdachte en
SOUlS ook derden open tegen diverse beslissingen die in het kader van een straf-
procedure worden genomen. Ret betreft meestal beslissingen die door de rechter
worden genomen voorafgaande aan", gedurende' of na ajloop van4 het onder-
zoek ter terechtzitting. Ret WvSv onderscheidt de rechtsmiddelen in gewone en
buitengewone. Deze laatsten, de cassatie in het belang der wet en de herziening,
Irunnen slechts worden aangewend indien geen gewone rechtsmiddelen meer
openstaan. Tot de gewone rechtsmiddelen behoren verzet, hoger beroep, cassa-
tieberoep en het bezwaarschrift.
In tegenstelling tot de andere gewone rechtsmiddelen is het bezwaarschrift pas in
1926 bij de inwerkingtreding van het huidige WvSv in ooze rechtsmiddelenre-
geling opgenomen. De memorie van toelichting typeert dit rechtsmiddel als 'een
vorm van hooger beroep in verschillende artikelen tegen rechterlijke bevelen
toegekend' .5 Blok en Besier geven terecht aan dat dit Diet geheel juist is." Zij
komen na een vergelijking van diverse bepalingen waarin het bezwaarschrift
wordt genoemd tot de volgende conclusie:

'( ... ) dat het bezwaarschrift, voor zoover het in het Wetboek is toegelaten, is
een soort van eenzijdig hooger beroep tegen handelingen uitgaande van op-

Vergelijk M.S. GroenhuijsenlJ. de Hullu, Het stelsel van reehtsmiddelen in strafzaken, Nijmegen
1990, p. 3; J.M. van Bemmelen, Is wijziging van de regeling betreffende de hoogere voorziening
in strafzaken gewenseht, en zoo ja, in welken zin, preadvies Nederlandse Juristenvereniging,
HNN 1938, p. 6 noemt vier redenen waarom reehtsrniddelen in het strafproces zijn opgenomen:
de behoefte aan eenheid van reehtspraak, bescherrning tegen willekeur van de reehter, correctie
van vergissingen en de mogelijke wens van verdachte en openbaar rninisterie om na de eerste
uitspraak hun stelIingen voor een reehter te herhalen omdat zij in eerste aanleg de quintessence
hadden gernist.
De zogenaamde beschikkingen in het kader van de voorlopige hechtenis of gerechtelijk vooronder-
zoek.
De categorie tussenuitspraken, toestaan wijziging telastelegging, weigering oproeping getuigen.
Het rechtsrniddel daartegen kan pas tegelijk met de einduitspraak worden aangewend (concentra-
tiebeginsel) .
Dit betreft de categorie einduitspraken van het schema van de artt. 348-350 Sv.
Kamerstukken Il 1913-1914,286, nr. 3, p. 64.
A.J. Blok/LiCh. Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel D, Haarlem 1925-1926, p. 312.
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sporingsambtenaren, het O.M. of den R.C. en zelfs van particulieren voor
zoover ze overeenkomstig art. 95 i.v.m. art. 53 optreden, en dat het Wetboek
het bezwaarschrift tegen beschikkingen Dietkent'. 7

Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding of keooisgeving van verdere vervolgiog
kan in dit licht worden getypeerd als een rechtsmiddel met als doel de vervol-
giogsbeslissing van het openbaar ministerie voor aaovang van het openbare
onderzoek ter terechtzitting achter gesloten deuren door de rechter op de haal-
baarheid te laten toetsen. Met dit bezwaarschrift wordt beoogd te voorkomen dat
verdachten nodeloos worden blootgesteld aao een vaak vernederende openbare
behandeling van de zaak. Deze doelstelliog lag reeds ten grondslag aao de oude
rechtsingangprocedures van het WvSv van 1838 en dat van 1886 waarvan de
bezwaarschriftprocedure in de kern is afgeleid. De Bosch Kemper verwoordt dit
treffend:

'Hoe helder ook de onschuld naderhand aao den dag moge komen, of de Diet
strafbaarheid moge blijken; slechts zelden wordt iemaod geheel in de oogen
der menschen gezuiverd, waooeer bij eeomaal heeft teregtgestaan op die
plaats, waar gewoonlijk Diet dan misdadigers zich bevinden. Bene ligtvaardige
vervolging is inderdaad eene ooregtvaardige straf, waarmede men eenen on-
schuldigen bezwaart'. 8

Aan de rechter was onder deze oude regelingen een belangrijke verantwoorde-
lijkheid toebedeeld bij de totstandkomiog van de vervolgingsbeslissing. Zoals
bieronder nog zal blijken draagt het openbaar mioisterie thans nagenoeg de volle
veraotwoordelijkheid voor de vervolging. Toekenoing van zoveel verantwoorde-
lijkheid aao een instaotie lijkt dan ook een controle te eisen op de wijze waarop
van dat vervolgingsrecht gebruik wordt gemaakt.
De vraag daarbij is dan in de eerste plaats wie deze controle zou moeten uitoefe-
nen. Ten tweede rijst de vraag hoever de controle op de vervolgingsbeslissing als
zodaoig mag gaao.
De rechter controleert van oudsher of de door de officier telastegelegde gedraging
bewezen kan worden en of strafoplegging moet plaatsvinden. Dat de toetsing bier
Diet mee ophoudt is tegenwoordig onomstreden. De vervolgingsbeslissing als
zodaoig kan door de rechter eveneens worden getoetst aao de begioselen van
goede procesorde. Een en ander kan met zich meebrengen dat de rechter Diet aao
een iohoudelijke beoordeling van de zaak kan toekomen omdat bijvoorbeeld de
officier van justitie - in strijd met een uitdrukkelijk gedaoe toezegging aao de ver-
dachte de zaak niet te vervolgen - toch een dagvaarding doet uitgaao. Bij deze
stand van zaken zal het openbaar ministerie Diet ontvankelijk worden verklaard
wegens handelen in strijd met het vertrouwensbeginsel. De omvang van deze con-
trole is door Cleiren uitgebreid geanalyseerd."

AJ. BloklL.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel D, Haarlem 1925-1926,p. 314.
• J. de Bosch Kemper, Wetboek van strafvordering, deel I, Amsterdam 1838-1840, p. 384-385.

C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, Arnhem 1989.
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Tenslotte kan men zich nog afvragen - en in deze studie zal op deze vraag nader
worden ingegaan - of reehterlijke toetsing van de vervolgingsbeslissing vooraf«
gaande aan de openbare zitting tijdens een besloten raadkamerzitting effeetief en
gewenst is. Deze probleemstelling is van belang in verband met een aantal
maatschappelijke en juridische ontwikkelingen dat zich de afgelopen eeuw heeft
afgespeeld.
Zo lijkt de noodzaak: van toetsing vooral te passen bij een systeem waarin het
plegen van een strafbaar feit tot gevolg heeft dat de verdachte uiteindelijk bij de
reehter komt. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de enorme
stijging van de criminaliteit, en veranderingen in het juridisch systeem (de
positieve uitleg van het opportuniteitsbeginsel) hebben er in de eerste plaats toe
geleid dat procentueel een zeer beperkt aantal zaken door de reehter wordt afge-
daan. Het leeuwedeel wordt door het openbaar ministerie zelfstandig afgewerkt.
Het openbaar ministerie heeft daardoor een semi-reehterlijke functie verworven.
Deze constatering leidt tenslotte tot de vraag of het contingent feiten dat nog aan
de reehter wordt voorgelegd van die kwaliteit is dat het in ieder geval het predi-
kaat 'haalbaar' verdient. Indien dit laatste het geval is zou een bezwaarschriftpro-
cedure - waarin immers sleehts de evident lichtvaardige (niet haalbare) vervolgin-
gen kunnen worden gestuit - geen eehte rol van betekenis meer vervullen. Tegen
deze achtergrond zullen de verschillende factoren die de vraag 'dagvaarden of
niet' beinvloeden in deze studie aan de orde moeten komen. Wanneer de officier
van justitie besluit te dagvaarden betekent dit vervolgens dat de reehter moet
beslissen op grondslag van de telastelegging: Deze grondslagleer impliceert dat
het de reehter niet vrijstaat zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de door de
officier telastegelegde feiten. Sleehts de officier kan binnen zekere grenzen aan
de reehter wijziging van de telastelegging vorderen. De vraag dient zich aan of
deze strakke scheiding van bevoegdheden ook betekenis heeft voor de bezwaar-
schriftprocedure tegen de dagvaarding. Deze in hoofdzaak: teehnische materie
verdient in deze studie mime aandacht; de beschermiog waarop de verdachte kan
rekenen hangt namelijk een hoge mate af van de bevoegdheden die men officier
van justitie en reehter in verband met de nadere bepaling van het voorwerp van
het geding toekent.
Een volgende belangrijke ontwikkeling is dat wij vrijwel dagelijks worden gecon-
fronteerd met berichtgeving via televisie, radio en krant omtrent aanhoudingen
van personen, huiszoekingen bij bedrijven, enzovoorts. Deze publiciteit leidt
onder meer tot de vraag of de besloten bezwaarschriftprocedure bij deze stand
van zaken nog een nuttige functie kan vervullen. De zaak: is immers reeds in de
openbaarheid getreden. De aandacht die de media aan opsporingsactiviteiten
besteden Iijkt overigens gewenst in verband met het vertrouwen dat de burgers in
het overheidsoptreden moeten kunnen stellen. Deze gedachte vinden we terug in
de jurisprudentie van Europees hof inzake de openbaarheidseis van art. 6 EVRM.
Datzelfde artikeI garandeert verdachte het reeht op bereehting door een onpartij-
dige reehter. Nu met de huidige bezwaarschriftregeling wordt beoogd de be-
zwaarschrifreehter even later als zittingsreehter te laten optreden, zal deze
functieeumulatie in dit onderzoek nader worden bekeken.
'Time is money'. Het reehtsbedrijf zou daarom gebaat zijn met een rechtsin-
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gangprocedure waarin het aantal zaken dat - naar achteraf blijkt - niet haalbaar is,
vroegtijdig kan worden geseleeteerd. De onnodige dure behandeling ter zitting
zou aldus kunnen worden voorkomen. Tegen deze achtergrond is bet van belang
te bezien of andere rechtsstelsels beschikken over reehtsingangprocedures met een
goede filterwerking.

In het licht van enige hierboven kort geduide ontwikkelingen zal in het eerste
hoofdstuk aandacht worden geschonken aan de reehtsingangprocedures die ooze
strafvordering vanaf 1838 heeft gekend. Deze aandacht is van belang. Genoemde
regelingen hebben immers in belangrijke mate het beslissingspatroon dat aan de
huidige bezwaarschriftprocedure ten grondslag ligt bepaald. Tevens wordt in dit
hoofdstuk aangegeven op welke wijze de invloed van de reehter op de vervol-
gingsbeslissing steeds verder afnam terwijl de rol van de officier van justitie
parallel aan deze ontwikkeling in belangrijke mate toenam.
Hoofdstuk twee van deze studie is gewijd aan de wijze waarop de invloed van het
openbaar ministerie na invoering van het huidige wethoek van strafvordering is
toegenomen. Ook zal worden ingegaan op de factoren die de beslissing tot
dagvaarding over te gaan mede bepalen en de vraag wanneer het openbaar
ministerie tot dagvaarding mag overgaan.
Het derde hoofdstuk is gewijd aan bet raadkamerbebandeling. Eerst zal worden
bekeken in welke zaken een bezwaarschrift kan worden ingediend. Het accent
van de beschouwing ligt ecbter op de voorschriften die het raadkamerproces -
naar huidig en toekomstig recht - nader normeren. Tevens zaI worden stilgestaan
bij de motiveringseis die sinds enkele jaren aan bet bezwaarschrift wordt gesteld.
Tenslotte zal de vraag of de bezwaarschriftprocedure zelf onder de werking van
art. 6 EVRM valt aan de orde worden gesteld.
In hoofdstuk vier wordt stilgestaan bij de reeds aangestipte tbematiek van de
reehterlijk partijdigheid in verband met de functiecumulaties bezwaar-
schriftrechter - zittingsrechter en voorlopige hechtenisrechter - bezwaarschrift-
rechter.

De Hullu stelt in zijn dissertatie:

'In theorie zou het aanbeveling verdienen om de gehele rechtsmiddelenregeling
door te lichten op voorschriften, die nodeloos ingewikkeld of inconsistent zijn
of uitsluitend een historische grondslag hebben' .10

In hoofdstuk vijf hoop ik te kunnen aantonen dat de artikelen waarin de bezwaar-
schriftprocedure zijn neerslag heeft gevonden onmiskenbaar aan deze kwali-
ficaties voldoen. De bespreking zal worden toegespitst op de betekenis van de
wijzigingen van de regeling in 1988 en meer recent van 1 mei 1992. Omdat de
bezwaarschriftprocedure over het algemeen als 'gunstig' voor de verdachte wordt

10 J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Arnhem 1989, p. 516.
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beoordeeld!', richt de beschouwing zich hoofdzakelijk op de 'winst' (in de zin
van gunstige beslissingen) die de verdachte in de bezwaarschriftprocedure kan
behalen. Daarbij speelt met name de vraag in hoeverre de telastelegging in de be-
zwaarschriftprocedure nog kan worden aangepast. Het inconsistente van de
procedure zal met name aan het licht komen bij de beschouwing over de snel-
rechtprocedure en de voorlopige hechtenis met het daaraan gekoppelde fenomeen
van summiere telasteleggingen. Daamaast zal enig cijfermateriaal worden gepre-
senteerd over de toepassing van bezwaarschriftprocedures in een zestal arron-
dissementen.
In het zesde hoofdstuk zal aandacht worden geschonken aan het openbaarheidsbe-
ginsel onder meer neergelegd in art. 6 EVRM. De bespreking zal zich con-
centreren op twee punten. Enerzijds zal bekeken worden of er juridische argu-
menten zijn om het bezwaarschrift in het openbaar te behandelen, anderzijds zal
worden bezien of er praktische ontwikkelingen zijn waardoor het beschermende
element van de behandeling achter gesloten deuren enigszins 'op de tocht komt te
staan'. In dit verband moet men denken aan de toenemende belangstelling van de
pers voor strafzaken en recente plannen om enige raadkamerprocedures in de
toekomst in het openbaar te laten plaatsvinden.
Enige rechtsingangprocedures die rechtsstelsels van omringende landen kennen
komen aan de orde in hoofdstuk zeven.
De studie zal worden afgesloten met een achtste hoofdstuk. Daarin zulJen de in
eerdere hoofdstukken getrokken (deel)conc1usies een antwoord moeten verschaf-
fen op de vraag of er aan een bezwaarschriftprocedure tegen de dagvaarding of
kennisgeving van verdere vervolging in de huidige vorm momenteel nog behoefte
bestaat.

11 Vergelijk J. Remmelink, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in: Speculum Langemeijer,
Zwolle 1973, p. 422.
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Hoofdstuk 1

Historisch perspectief

1.1 Inleiding

De huidige bezwaarschriftregeling is in zijn uitwerking nauwelijks te vergelijken
met de oorspronkelijke rechtsingangprocedure uit het WvSv 1838. De gedachte
die aan de procedure ten grondsIag Iigt is daarentegen door de jaren heen niet
veranderd. Een rechterlijke toetsingsmogelijkheid van de vervolgingsbeslissing
van het openbaar ministerie voorafgaande aan de openbare behandeling acht men
noodzakelijk om te voorkomen dat de verdachte op ontoereikende gronden voor
de strafrechter terecht moet staan.1 ZeIfs een vrijspraak naar aanleiding van een
openbaar onderzoek ter terechtzitting zou de schande van dit openbaar terecht-
staan niet kunnen wegnemen.
In het onderstaande zal aandacht worden besteed aan de verschillende rnodalitei-
ten waarin bovengenoemde grondgedachte vanaf 1838 in de wet zijn neerslag
heeft gevonden. Bezien zal worden hoe de beschikkingsmacht van de rechter
voorafgaande aan de terechtzitting met betrekking tot het 'voorwerp' van het
onderzoek ter terechtzitting zich heeft ontwikkeld. Daarbij zal worden aangege-
yen op welke wijze de verdachte via het uitgebreide stelsel van rechtsmiddelen
zijn rechtsbescherming kon effectueren.

1.2 Ret wetboek van strafvordering van 1838

De bezwaarschriftprocedure zoals wij die momenteel kennen is een overblijfsel
van de rechtsingangprocedure van het WvSv 1838. Dit wetboek ging nog uit van
een driedeling van stratbare feiten in misdaden, wanbedrijven en overtredingen.
Deze driedeling viel samen met de competentieverdeling onder de gerechten,
resp. de hoven, rechtbanken en kantongerechten. SIechts met betrekking tot de
eerste categorie, de zwaarste categorie stratbare feiten, bestond een verpIichte
rechtingangprocedure. VoIgens art. 29 Sv 1838 was de officier van justitie ver-
plicht om een onderzoek in te stellen wanneer hij op de hoogte raakte van een ge-

Vergelijk in dit verband G.l.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Dmuiden
1974, p. 119, die spreekt van de mogelijkheid om dit een beginsel van behoorlijk procesrecht te
noemen.
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pleegd strafbaar feit. Bij dit onderzoek kon de officier geen dwangmiddelen
toepassen. Indien hij dit toch noodzakelijk achtte moest hij bij de rechter-commis-
saris vorderen dat deze overging tot het inwinnen van voorlopige informatien,?
De officier diende dan aan te geven welke dwangmiddelen hij door de rechter-
commissaris wenste te zien toegepast. Deze rechter had Diet de mogelijkheid om
zelfstandig - dus zonder vordering van de officier van justitie - tot onderzoek
over te gaan.
De toepassing van dwangmiddelen in deze fase kon niet gericht zijn tegen de
verdachte. Het onderzoek diende er slechts toe aanwijzingen te verschaffen
omtrent het gepleegde feit en de vermoedelijke dader. Deze gegevens waren
essentieel om de noodzakelijke rechtsingang te verlenen tegen een bepaalde ver-
dachte. Pas na de verleende rechtsingang mocht tegen deze persoon een onder-
zoek worden ingesteld. Deze rechtsingang werd door de officier van justitie bij
de rechtbank gevorderd, De rechtbank onderzocht dan:
- haar bevoegdheid
- kwalificatie van het feit
- of het feit een misdaad was'
- de aanwijzingen van schuld, incIusief de aanwezigheid van strafuitsluitingsgron-
den.
Opmerking verdient dat wanneer in deze procesfase nog onvoldoende aanwij-
zingen van schuld tegen de verdachte bestonden het onderzoek moest worden
voortgezet. Art. 86 Sv 1838 bepaalde dit uitdrukkelijk. Dit impliceert dat de
rechtbank op dat moment niet de bevoegdheid had om op feitelijke gronden
rechtsingang te weigeren en daardoor een vervolging onmogelijk te maken."
Bij positieve beantwoording werd rechtsingang verleend in de vorm van dag-
vaarding in persoon, bevel gevangenneming of gevangenhouding. In geval van
ontkennende beantwoording hestond voor de officier van justitite de mogelijkheid
om verzer' te doen tegen de beslissing. De verdachte stond bij positieve beant-
woording geen rechtsmiddel ter beschikking. Nadat de rechtsingang was ver-
leend, kon de rechter-commissaris als lid van de rechtbank met de instructie
beginnen. Dit onderzoek had ten doel nader bewijsmateriaal tegen de verdachte te
verzamelen. De verantwoordelijkheid voor deze instructie berustte bij de recht-
bank. Na dit onderzoek van de rechter-commissaris werd de rechtbank van het
resultaat op de hoogte gesteld, waama de hierboven reeds genoemde vragen
opnieuw werden bekeken. Bij opnieuw positieve beantwoording van deze vraag-
punten werd de zaak verwezen naar de procureur-generaal bij het provinciaal ge-
rechtshof. De verdachte had geen rechtsmiddel tegen deze heslissing. De officier
van justitie kon bij negatieve beantwoording verzet doen, met aIs gevolg dat de
zaak eveneens werd verwezen naar de procureur-generaal van het provinciaal

Dit onderzoek staat ook bekend als "inquisitio generalis'.
Indien het feit een wanbedrijf of overtreding was volgde verwijzing naar de correctionele
rechtbank:of kantonrechter.

• J. de Bosch Kemper, Wetboek van strafvordering, deel D, Amsterdam 1838-1840, p. 37 en D.
Simons, Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering, Haarlem 1919, p. 154.

, VergeJijk art. 89 Sv 1838; dit was een soort hoger beroep.
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hof. Bij dit hof speelde zich vervolgens een schriftelijk tussenproces af, waarbij
de verdachte door een memorie van suggestie zijn bezwaren kenbaar kon maken.
Dit tussenprocesje diende als waarborg tegen een lichtvaardige terechtstelling van
een onschuldige. Het begrip 'tereehtstelling' moet bier overigens Diet worden
opgevat in de zin van exeeutie van een reehterlijk vonnis, maar als een openbare
verantwoording die de verdachte moet afleggen met betrekking tot een vermoede-
lijk door hem gepleegd delict. Deze openlijke verantwoording als zodanig werd
reeds als een pijnlijke ervaring beschouwd die indien mogelijk de onschuldige
diende te worden bespaard. Volgens art. 124 lid 1 Sv 1838 - de uitwerking van
het bierboven genoemde tussenprocesje - moest de procureur-generaal binnen tien
dagen na ontvangst van de stukken, deze met zijn verslag en requisitoir bij het
provinciaal hof indienen. Het (eventueel mondelinge) verslag diende een samen-
vatting te vormen van de voorafgaande instructie, met name op de punten die
voor de vraag of de tereehtstelling van de verdachte behoorde te worden bevolen,
van belang waren. Het requisitoir zelf moest schriftelijk gescbieden maar kon,
desgewenst, mondeling worden toegelicht. Dit stuk diende de naam van de
verdachte te bevatten alsmede een duidelijke omschrijving van feit en tijdstip, de
persoon tegen wie en de wijze waarop het feit was gepleegd. Daamaast moest
worden aangegeven welk stratbaar feit de omschrijving in de ogen van het
openbaar ministerie opleverde door vermelding van het toepasselijke wetsartikel
of juridische kwalificatie. Tenslotte diende te worden geeoncludeerd of een voor-
lopig geheehte verdachte in vrijheid kon worden gesteld, dan wei naar de gevan-
genis van het hof moest worden getransporteerd.
De verdachte beschikte over de mogelijkheid om binnen dezelfde tien dagen een
memorie bij het hof in te leveren. De bedoeling van deze memorie was om de
tereehtstelling in het openbaar te voorkomen of om een voorlopige invrijheidstel-
ling te verzoeken. De aan te voeren bezwaren konden zich enerzijds richten tegen
het bewezene der feiten of de kwalificatie van de feiten, anderzijds tegen eventue-
Ie onregelmatigheden die bij de instructie zouden hebben plaatsgevonden. Bij het
opstellen van de memorie kon de verdachte aanspraak maken op reehtsbijstand.
Na afloop van de genoemde termijn moest het hof over de zaak beslissen. De
beslissing werd genomen zonder dat de verdachte of getuigen werden gehoord,
doch uitsluitend op basis van de stukken." Het hof mocht bij zijn onderzoek Diet
buiten het onderwerp van het requisitoir om te gaan. De Bosch Kemper merkt in
dit verband op dat de reehter - hoewel geheel vrij in zijn oordeel - is gebonden
over geen andere vragen te beslissen dan die welke aan zijn oordeel zijn onder-
worpen. Hij noemt dit een beginsel van strafvordering.?
Een beslissing van het hof die direet bet probleem van de gebondenheid aan het
onderwerp van de instructie en het requisitoir raakt is het 'arrest van teregtstel-
ling'. Blijkens art. 135 lid 1 Sv 1838 voigt dit oordeel wanneer bet bof van
mening is dat het om een misdaad gaat en er voldoende bezwaren tegen de
verdachte bestaan. Deze 'teregtstelling' mocht terzake van geen andere feiten

Art. 128 Sv 1838.
]. de Bosch Kemper, Wetboek van Strafvordering, deel D, Amsterdam 1838-1840, p. 266-267.
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worden bevolen dan die waarover de instructie was gevoerd."
De Bosch Kemper verschaft enige duidelijkheid omtrent de mate van vrijheid van
het hof om af te wijken van onderwerp van de instructie. De schrijver stelt:

'Vanhier kan het onderwerp van de instructie, ook zonder nieuwen regtsin-
gang, tot alle zoodanige zamenhangende feiten worden uitgestrekt, welke in
een natuurlijk verband staan tot het feit, ter zake waarvan de beklaagde
verwezen is'. 9

Een en ander roept de vraag op welke feiten men daarbij op het oog heeft.
Genoemde schrijver geeft hiervan een voorbeeld dat ter illustratie onverkort
wordt weergegeven.

'Zoo kan bijv. het Provinciaal Hof eene teregtstelling bevelen, ter we, dat de
beklaagde zich, op den 11 den Julij, 1840, bedriegelijk toegeeigend zoude
hebben eenige vrouwenkleederen uit de woning, door A bewoond, des avonds
ten elf ure, door middel van, na de bovendeur met eenen valschen sleutel geo-
pend te hebben; over de onderdeur geklommen te zijn; binnen'shuis een
kabinet met eenen spijker geopend, en vervolgens met een mes, hetwelk
toevallig op de tafel lag, A eene wonde te hebben toegebragt; of schoon de
verwijzing, zoowel als de regtsingang, slechts had plaats gehad, ter zake, als
zoude de beklaagde, den 11 den Julij, 1840 , bedriegelijk uit de woning van
A, des avonds ten elf ure, eenige goederen weggenomen en zich toegeeigend
hebben, en niettegenstaande in het requisitoir van het Openbaar Ministerie van
den valschen sleutel geene melding is gemaakt. Er is toch in dit geval geen
twijfel, dat de beklaagde, ter we van het feit, wegens hetwelk hij wordt te-
regtgesteld, verhoord en onder instructie is geweest; en de bijkomende feiten,
dat hij, bij die gelegenheid, de bovendeur met eenen valschen sleutel geopend
heeft; de onderdeur overgeklommen is; het kabinet met eenen spijker open-
gedaan, en A verwond heeft, zijn slechts bijkomende omstandigheden, welke,
uit krachte van de vervolging wegens het hoofdfeit, ook aan het regterlijk
oordeel onderworpen zijn'.!"

Opmerkelijk is dat De Bosch Kemper de verwonding van A als een bijkomende
omstandigheid kwalificeert. Deze typering zou namelijk met zich mee kunnen
brengen dat het voorwerp van onderzoek zou kunnen worden uitgebreid tot
andersoortige delictsomschrijvingen mits deze gedragingen maar op een of andere
manier uit de processtukken konden worden afgeleid. In het genoemde voorbeeld
zou dan een vervolging en bestraffing wegens mishandeling mogelijk worden.
Deze interpretatie gaat kennelijk te ver. De Bosch Kemper merkt op:

'Of schoon , op deze gronden, bet Provinciaal Hof gebonden is aan bet onder-
werp der instructie, zoodat betzelve de teregtstelling van eenen beklaagde

1. de Bosch Kemper, Wetboek van strafvordering, deel D, Amsterdam 1838-1840, p. 298.
9 J. de Bosch Kemper, Wetboek van strafvordering, deel D, Amsterdam 1838-1840, p. 298.
10 J. de Bosch Kemper, Wetboek van slrafvordering, deel D, Amsterdam 1838-1840, p. 298.
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slechts wegens die hoofdfeiten kan bevelen, welke aan den beklaagde bij de
verwijzing zijn telastegelegd (curs., W.V.) (... )'.11

Het requisitoir van bet openbaar ministerie vormde derbalve de grondslag voor
bet onderzoek en bij vermelding van bet feit in bet 'arrest van teregtstelling'
konden sleebts op bijkomstige punten die afwijkingen worden aangebracbt, welke
na een nauwkeurige lezing van de processtukken nodig werden bevonden." Uit
bet besproken voorbeeld wordt voorts duidelijk dat ook strafverzwarende omstan-
digbeden (zoals in dit geval de geweldpleging), voorzover uit bet dossier blij-
kend, als bijkomende omstandigbeden samen met bet boofdfeit in bet 'arrest van
teregtstelling' konden worden verwerkt.P
Deze interpretatie brengt met zicb mee dat feitelijk bet bof nagenoeg vrij was op
basis van de processtukken bet voorwerp van bet geding nader te bepalen, zolang
bet boofdfeit maar niet werd veranderd. De exacte gebondenheid aan bet onder-
werp van de instructie en bet requisitoir was met andere woorden vrij gering.
Bij de kwalificatie van de feitsomschrijving was bet bof gebeel vrij. Aan de
kwalificatieverplicbting kon, op gelijke wijze als voor bet openbaar ministerie, op
twee manieren worden voldaan. Zo kon de wettige benaming van de misdaad
worden genoemd maar ook kon worden volstaan met bet noemen van bet toepas-
selijke artikel.
Op basis van bet 'arrest van teregtstelling' moest de procureur-generaal zo snel
mogelijk een akte van bescbuldiging opmaken." Deze akte bevatte de naam of
een duidelijke aanwijzing van de verdacbte, kwalificatie en omschrijving van bet
telastegelegde feit, waarbij tevens aile omstandigbeden die tot verzwaring of
verlicbting van straf aanleiding konden geven dienden te worden vermeld. Voorts
blijkt dat de procureur-generaal de mogelijkheid bad andere dan eventueel in bet
'arrest van teregtstelling' genoemde strafverzwarende omstandigbeden in de akte
op te nemen. Sleebts bet hoofdfeit diende betzelfde te blijven."
De Boscb Kemper geeft aan dat dit scbriftelijk stuk de grondslag van bet reebts-
geding vormde, docb merkt daarbij tegelijkertijd op dat - in tegenstelling tot bet
Romeinse reebt - de reebter niet was gebonden aan bet in genoemde akte opgeno-
men kwalificatieoordeel." Verder betoogt bij dat gelet op de mogelijkheid om
van de kwalificatie af te wijken bet wellicbt duidelijker zou zijn in de akte van
inbescbuldigingstelling na de feitsomschrijving geen kwalificatie te vermelden,

II J. de Bosch Kemper, Wetboele van strafvordering, deel II, Amsterdam 1838-1840, p. 299.
'2 J. de Bosch Kemper, Wetboele van strafvordering, deel II, Amsterdam 1838-1840, p. 309. Op p.

534 van dit werle wordt voorts duidelijk dat 'medeplichtigheid' eveneens als een bijkomende
omstandigheid moet worden gezien die het hof alsnog in het 'arrest van teregtsteUing' lean opne-
men.

13 De Bosch Kemper stelt op andere plaats expliciet: 'Vanhier, dat een feit, hetwelk slechts eene
verzwarende bijleomende omstandigheid is van het feit, ter zake waarvan de vrijgesprokenen heeft
teregtgestaan , niet als een ander misdrijf lean worden aangemerkt': J. de Bosch Kemper, Wetboek
van strafvordering, deel II, Amsterdam 1838-1840, p. 611.t. Art. 143 Sv 1838.

15 1. de Bosch Kemper, Wetboele van strafvordering, deel II, Amsterdam 1838-1840, p. 318.
t. 1. de Bosch Kemper, Wetboek van strafvordering, deel II, Amsterdam 1838-1840, p. 313-315.
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maar te volstaan met de zinsnede 'welk feit in het arrest van teregstelling wordt
gequalificeerd, enz;'. Op deze manier zou, aldus de schrijver, voldoende tot
uitdrukking komen dat de kwalificatie op zich totaal geen bindende werking
had." Mijns inziens kan hierin een aanzet worden gezien tot de tegenwoordige
manier van telasteleggen, waarbij eveneens een expliciete kwalificatie ontbreekt.
Naast het hierboven beschreven 'arrest van teregtstelling' konden door het hof
nog andere beslissingen worden genomen welke hieronder kort zullen worden
genoemd.
In de eerste plaats kon het hof conc1uderen dat het met bevoegd was om over de
zaak te oordelen. In dat geval werd de zaak verwezen naar de instantie bij welke
de zaak weI thuis hoorde. Deze verwijzing geschiedde ten tweede wanneer de in-
structie met op correete wijze bij de reehtbank had plaatsgevonden." In bet
geval het om samenhangende misdrijven ging, besliste het hof bij een arrest over
deze zaken. Van deze 'samenhang' was sprake wanneer het feit was gepleegd a.
door verschillende verenigde personen gelijktijdig, b. door verschillende personen
op verschillende plaatsen en tij den , maar ten gevolge van een vooraf gemaakte
afspraak, of c. met het oogmerk om zicb middelen te verscbaffen tot het plegen
van een ander misdrijf, of de uitvoering daarvan te bevorderen of tot stand te
brengen, dan weI om zicb tegen de straf van een ander misdrijf te beveiligen."
In de derde plaats kon het bof een nader onderzoek opdragen ten einde nieuwe
bewijzen te doen inwinnen. Dit werd dan bij arrest bevolen en tevens werd
daarbij enerzijds aangegeven op welke punten dat onderzoek zicb diende te
concentreren, anderzijds werd een bepaalde tennijn gesteld waarbinnen de
gewenste informatie diende te worden aangeleverd.P
Ten vierde kon het hof bevelen dat de stukken van overtuiging welke zicb ter
griffie van de arrondissementsrechtbank bevonden, werden overgebracht."
Tenslotte moet nog worden gewezen op bet 'arrest, dat er geene termen tot
teregtstelling bestaan'. 22 Bij deze beslissing bestonden er onvoldoende bezwaren
om te verwachten dat op de open bare zitting deze tot een zodanige volledigheid
zullen komen, dat daarop een veroordeling zal kunnen volgen. Voor een openba-
re zitting waren immers zodanige gewichtige bezwaren vereist die een misdaad en
scbuld zeer waarschijnlijk maakten en die een veroordeling van de verdachte bij
een verdere vervolging konden doen voorziea.P Was met aan dit criterium vol-
daan dan verklaarde bet hof dat er onvoldoende termen voor een terechtstelling
aanwezig waren en kon de verdachte met opnieuw in reebte worden betrokken

17 J. de Bosch Kemper, Wetboek van stmfvordering, deel Il, Amsterdam 1338-1840, p. 320.
II Artt. 127 en 134 Sv 1838.
,. Art. 130 Sv 1838.
20 Art. 131 Sv 1838.
21 Art. 132 Sv 1838.
22 Art. 133 Sv 1838.
2.5 J. de Bosch Kemper, Wetboek van stmfvordering, deel n, Amsterdam 1838-1840, p. 293: 'C... )

het is genoeg dat het te vennoeden is, dat de zaak op de openbare teregtziUing nog nader zal
worden opgehelderd, en wei zoodanig dat uit die ophelderingen de schuld waarschijolijk zal
!runnenblijken' .
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beboudens nieuwe bezwaren." Tegen deze beslissing kon de procureur-generaal
in cassatie gaan. Ook de verdacbte bad deze mogelijkbeid bij de spiegelbeeld-
beslissing.
In verband met een in te stellen cassatieberoep moest de reebter, aldus De Boscb
Kemper, duidelijk aangeven of de beslissing was gegrond op bet gegeven dat de
gestelde feiten (daadzaken) bern onaannemelijk voorkwamen dan weI dat deze
feiten geen misdrijf opleverden.P Aileen in dit laatste geval stond namelijk cas-
satieberoep open. Dit impliceerde dat de 'scbuldvraag', vanwege bet feitelijke
karakter, niet aan een bogere instantie kon worden voorgelegd.
In bet verlengde van de hierboven besproken bepalingen, liggen de artt. 137-141
Sv 1838. Deze regelen de bevoegdheid van bet hof om bij bet eindarrest al naar
gelang de omstandigheden, de invrijbeidstelling of bet in beebtenis nemen van de
verdacbte te gelasten.
Wanneer bet stratbaar feit een wanbedrijf betrof dan was bovengeaoemde proce-
dure facultatief. Bij overtredingen was de beschreven regeling uitgesloten. Bij
deze zaken kon de officier van justitie reebtstreeks dagvaarden. Dit impliceerde
dat de verdacbte dan geen reebtsmiddelen kon aanwenden om de (lichtvaardige)
vervolging door een reebter te laten beoordelen.

Wanneer de hierboven bescbreven procedure wordt gewaardeerd op bet punt van
de recbtsbescberming, springen enige interessante punten in bet oog. De ver-
gaande bescberming van de verdacbte tegen een lichtvaardige vervolging bij
misdaden werd in eerste instantie geeffectueerd door een op vastgestelde momen-
ten automatische reehterlijke controle op vervolgingsbandelingen en -intenties van
bet openbaar ministerie. Ret initiatief kwam pas bij de verdacbte te liggen
wanneer de zaak werd voorgelegd aan bet bof. Verdacbte kon dan door de
memorie van suggestie zijn bezwaren tegen de ingestelde vervolging kenbaar ma-
ken. Ret recbtsmiddel cassatie kon slecbts worden aangewend wanneer de
memorie van suggestie niet bet gewenste resultaat bad opgeleverd en er een
'arrest van teregtstelliog' volgde. Indien de boge raad bet 'arrest van teregt-
stelling' vernietigde omdat bet gepleegde feit niet stratbaar was, werd de ver-
dacbte van aile recbtsvervolging ontslagen. In bet geval hij van oordeel was dat
bet gepIeegde feit een wanbedrijf of overtreding opleverde, werd de zaak naar de
bevoegde instantie verwezen.P'
Gelet op de beperkte mogeIijkbeid cassatieberoep in te stellen" moot de prakti-
scbe betekenis van dit reehtsmiddel vrij gering worden geacht. Dit kan moeilijk
als bezwaarlijk worden bestempeld nu de feitelijke bezwaren die er tegen een

24 Art. 167 Sv 1838.
:u J. de Bosch Kemper, Wetboek van strafvordering, deel Il, Amsterdam 1838-1840, p. 293.
16 Art. 157 Sv 1838,
%7 Art. 150 Sv 1838: De bescbuldigde kan zich tegen het arrest van teregtstelling in cassatie

voorzien, in de volgende gevallen:
I. Indien tegen het feit, in bet arrest venneld, geene lijf- of onteerdende straf is bedreigd;
2. Indien het arrest niet is gewezen door bet bij de wet bepaalde getal regters;
3. Indien de beteekening, bij het derde en vierde lid van arti.kel 120 venneld, geen plaats heeft
gebad.
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verdachte zouden bestaan al automatisch door twee feitenreehters, de reehtbank
en het hof werden getoetst.
De reehtsmiddelenregeling voor het openbaar ministerie was vanzelfsprekend
geheel anders. Van deze instantie, in beginsel de initiator van de gehele straf-
vorderlijke procedure, mag men activiteit verwachten indien een rechter afwij-
zend op een bepaalde vordering had gereageerd. Dit impliceerde dat wanneer de
officier van justitie reehtsingang werd geweigerd, bij daartegen in verzet kon
gaan. Dezelfde mogelijkheid stond open wanneer naar aanleiding van de instruc-
tie onvoldoende bezwaren aan het licht waren gekomen. Tenslotte moot nog
worden gewezen op de mogelijkheid van de procureur-generaal om tegen de
beslissing van het hof, evenals voor de verdachte in een beperkt aantal situaties,
cassatieberoep in te stellen.P Indien de hoge raad het arrest van het hof vemie-
tigde, werd daarbij de zaak verwezen naar de openbare tereehtzitting van de
bevoegde reehter. 29

Na de beschrijving van het door de wetgever opgezette systeem van reehtsbe-
scherming tegen lichtvaardige vervolging bij misdaden rest de vraag in hoeverre
in de praktijk verdachten daadwerkelijk van dit uitgebreide stelsel hebben geprofi-
teerd.
Bij de beantwoording van die vraag is het van belang er nogmaals op te wijzen
dat de mogelijkheid voor de verdachte om zijn bezwaren kenbaar te maken pas
bestond op het moment dat de zaak het hof bereikte. Daarv66r was de beoorde-
ling van de vraag of er bij stand van zaken voldoende redenen bestonden de zaak
voort te zetten hoofdzakelijk afhankelijk van de argumenten en de inbreng van
bewijsmateriaal door officier van justitie en reehter-commissaris, resp. de visie
van de raadkamer daarop.P' Tijdens de a1gemene beschouwingen bij de totstand-
koming van het WvSv 1886 wordt door De Savornin Lohman hierover opge-
merkt:

'De instructie is gevoerd door den reehter-commissaris op last en met toestem-
ming van de reehtbank; maar vaak bestaat er een bepaald inzicht in eene zaak
dat geheel onjuist kan zijn. De officier, de reehter-commissaris en de reeht-
bank beschouwen de zaak alllcht (curs., W.V.) op dezelfde wijze'."

.. Art. 151 Sv 1838: ' De procureur-generaal kan zich in cassatie voorzien in de volgende gevallen:
I. Indien het hof bij deszelfs arrest heeft verklaard, dat het aan den beklaagde ten laste gelegde
feit, noch misdaad, noch wanbedrijf, noch overtreding oplevert;
2. Indien bij het arrest een feit als wanbedrijf of als overtreding is gekenmerkt, waartegen de
procureur-generaal vermeent dat eene Iijf- of onteerdende straf is bedreigd;
3. Indien het arrest niet is gewezen door het bij de wet bepaalde getal regters,

29 Indien bet cassatieberoep van de procureur-generaal of verdachte gegrond werd bevonden omdat
het door in aantal onvoldoende raadsheren was gewezen, werd de zaak naar een aangrenzend hof
verwezen (art. 159 Sv 1838).

:10 Enige invloed op het proces kan de verdachte natuurlijk reeds uitoefenen gedurende de verhoren
die de recbter commissaris gedurende de instructie van bern afneemt. Deze mogelijkheid is
praktisch zeer beperkt wegens het gemis aan rechtsbijstand en kennis van de processtukken.

" H.I. SrnidtlE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deell, Haarlem 1886-1887, p. 234.
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Kennelijk is het dus zo dat die opvattingen van officier, rechter-commissaris en
raadkamer omtrent de zaak in de praktijk op een lijn lagen. Aan de rechtsbe-
scherming kan in deze fase dan ook worden getwijfeld.
De memorie van suggestie bij het hof hood, nadat de instructie heeft plaatsge-
vonden, de verdachte in beginsel de eerste mogelijkheid de onjuistheid van dat
justitieel standpunt aan te tonen. De keuze voor dit moment was op zichzelf
gezien logisch. De instructie was immers geheim en verdachte en raadsman
droegen derhalve geen kennis van de resultaten van het onderzoek. Door de
verwijzing van de zaak naar de procureur-generaal verkreeg de verdachte eerst
het recht op inzage van de processtukken en kon bij desgewenst de rechtbank
verzoeken een raadsman toe te voegen.f
De memorie van suggestie werd betrekkelijk zelden gebruikt." De eerste reden
biervoor is dat een verdachte zelf vaak moeilijk kon inschatten of de memorie
voor hem nuttig kon zijn. Hij diende zich ter orientatie op de slagingskans te
wenden tot een advocaat." A priori lijkt mij overigens deze hulp van een advo-
caat bittere noodzaak omdat de memorie een mogelijkheid was om schriftelijk
bezwaren naar voren te brengen. Gelet op het feit dat destijds het 'kunnen lezen
en schrijven' alles behalve vanzelfsprekend was, zullen slechts weinig verdachten
in staat zijn geweest zelfstandig een memorie op te stellen.
Een tweede biermee nauw samenhangende oorzaak is dat op het moment dat op
verzoek van verdachte een advocaat werd toegewezen de termijn voor het indie-
nen van een memorie van suggestie (tien dagen) vaak al was verstreken of dat te
weinig tijd resteerde om het dossier te bestuderen en een deugdelijke memorie or
te stellen." Daardoor werd het middel mijns inziens een soort privilege voor
degenen die zich een eigen advocaat konden veroorloven.
Overigens blijkt dat in de spaarzame gevallen dat dit verdedigingsmiddel werd
gebruikt, het weI degelijk effect kon sorteren.P" Zo wijst de toenmalige minister
van justitie Du Tour van Bellinchave op het volgende voorbeeld:

'Eenige jaren geleden, toen het paspoortenstelsel nog in gebruik was, ging een
geacht ingezetene van Amsterdam op reis naar Duitschland, en weI van Aro-
hem naar Keulen per boot. Hij had een paspoort van het vorige jaar bij zich.
Op de boot bekruipt hem de vrees dat bij aan de grenzen zal afgewezen
worden en bij verandert het jaartal op het paspoort. Het bedrog wordt ontdekt;
de man wordt vervolgd. Hij erkent het feit, doch zijn verdediger dient een
memorie van suggestie in, die het gevolg had dat den man de schande be-
spaard werd voor de rechtbank te verscbijnen, omdat bij buiten vervolging

32 Art. 124 Sv 1838.
13 H.J. Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, dee1 I, Haarlem 1886-1887, p. 237.
'" H.J. Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 234: de

frequentie waannee de memorie wordt gebruikt is kennelijk alhankelijk van de streek,
II H.J. Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 236.
36 H.1. Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deell, Haarlem 1886-1887, p. 234-241. De

voorbeelden waannee tijdens de algemene beschouwingen de kans op succes van de memorie
werden geillustreerd betreffen zonder uitzondering situaties waarin een raadsman de memorie
heeft opgesteld.
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werd gesteld. De advocaat had namelijk in de memorie aangetoond, dat het
niet bewezen was of het stratbaar feit der vervalsching op Nederlandsch
grondgebied dan wei op het Duitsche was verricht. In het laatste geval was
volgens art. 9 Strafvordering het feit hier te lande niet stratbaar. Ik: haal dit
voorbeeld aan ten bewijze van het nut in enkele gevallen (curs., W.V.) der
memorie"."

Deze casus geeft aan dat in het algemeen slechts een deskundig raadsman bij
machte zal zijn geweest de slagingskans van een memorie goed in te schatten.
Tenslotte moet nog worden stilgestaan bij de mogelijkheid om cassatieberoep in
te stellen tegen het 'arrest van teregtstelling'. Bij Smidt valt te lezen dat van dit
middel nagenoeg geen gebruik werd gemaakt. De heer Kist, voorzitter van de
commissie van rapporteurs merkt hierover op:

'En wat leert nu de ervaring? Dat van dit middel (cassatie, W.V.) geen of
nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt, althans dat is mijne ondervinding. Ik:
heb veel zoodanige arresten (van teregtstelling, W.V.) gezien, maar nooit
cassatie daartegen van de zijde des beschuldigden. Mag men hieruit conclude-
ren dat de practijk dit middel heeft veroordeeld?'. 38

Een belangrijke reden waarom dit middel niet werd aangewend is - nog afgezien
van de hiervoor besproken beperkte cassatiegronden van art. 150 Sv 1838 - waar-
schijnlijk het tijdverlies dat kon optreden:

'Welke gedaagde zal ooit van die cassatie gebruik maken? Ik: weet wei dat als
ik ter verdediging van een gedaagde geroepen werd, en wanneer deze mij
zeide: ik heb cassatie aangetekend, ik hem zou zeggen: gij weet niet wat gij
gedaan hebt, want dit kost u stellig een maand langer zitten (... ),.39

Op grond van bovenstaande bevindingen lijkt het erop dat in de praktijk bedui-
dend minder verdachten dan men in eerste instantie wellicht zou verwachten van
het uitgebreide systeem van rechtsbescherming bij misdaden hebben geprofiteerd.
Zowel de memorie van suggestie als het cassatieberoep tegen het 'arrest van
teregtstelling' blijken om uiteenlopende hierboven besproken redenen voor de
praktijk van minder belang. Slechts voor verdachten met een gekozen raadsman
lijkt de situatie in voorkomende gevallen - zoals werd betoogd - enigszins anders
te kunnen liggen.

37 H.l. Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 237-238.
.. HJ. SmidtlE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 215 en 222.
.. Aldus bet tweede kamerlid Van den Biesen; zie HJ. SmidtlE.A. Smidt, Wetboek van strafvorde-

ring, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 28. Het wetboek kende destijds nog geen 'aftrekregeling'
voor ondergane voorlopige hechtenis.
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1.3 Bet wetboek van strafvordering van 1886

In 1886 werd het huidige wetboek van strafrecht ingevoerd. De driedeling van
stratbare feiten werd verlaten. Voortaan bestonden slechts misdrijven en overtre-
dingen. De hoofdregel was dat de eerste categorie in eerste aanleg werd behan-
deld door de rechtbank; de kantonrechter was bevoegd om over de andere catego-
rie strafbare feiten te oordelen. Dit had vanzelfsprekend ook consequenties voor
de strafvorderlijke rechtsingangprocedure. Deze regeling werd voortaan faculta-
tief voor alle misdrijven. Aan deze wijziging lag duidelijk mede een efficiency-
argument ten grondslag:

'Het daartegenover staande stelsel, dat elke zaak, zelfs de meest eenvoudige,
aan een voorloopig onderzoek onderwerpt, leidt tot onnoodig tijdverlies en
nutteloozen omslag, en kan zelfs weI eens een min gunstigen invloed uitoefe-
nen op het nauwgezet onderzoek van die zaken, die het werkelijk behoe-
yen' .40

Dit betekende dat het daarmee aan het beleid van de officier van justitie werd
overgelaten hoe bij een zaak ter zitting wilde aanbrengen." AIleen wanneer de
verdachte was aangehouden, als voorlopige hechtenis was toegepast of een
gerechtelijk vooronderzoek gehouden, was het vragen van rechtsingang ver-
plicht.? De opzet van het voorbereidend onderzoek uit het wetboek van 1838
werd gehandhaafd in die zin dat de 'voorlopige informatien' en de 'instructie'
werden overgenomen. In tegenstelling tot het oude wetboek werden de 'voorlo-
pige informatien' nu echter verricht door de rechter-commissaris op vordering
van de officier zonder dat daarbij de rechtbank werd ingescbakeld.? Voor de
instructie bleef een bevel tot rechtsingang van de rechtbank noodzakelijk. Het
onderscheid 'voorlopige information' en 'instructie' verwaterde daardoor.f
Beide onderzoeken werden immers verricht door de rechter-commissaris en in
beide onderzoeken werd getracht gegevens te verzamelen omtrent de schuld van
de verdachte aan een misdrijf."
Wilde de officier van justitie slechts een oordeel van de rechtbank over de
vervolging dan kon bij bij zijn requisitoir tot het verlenen van rechtsingang ook
uitsluitend een verwijzing naar de openbare terechtzitting vorderen." In de

<0 Aldus de memorie van toelichting: H.I. SmidtlE.A. Smidt, Wetboek van Strafvordering, deel I,
Haarlem 1886-1887, p. 210.

" Art. 81 jo. 141 Sv 1886.
41 Artt. 45, 79 en 86 Sv 1886.
43 Artt. 56-80 WvSv 1886.
.. Hierover uitgebreid: D. Simons, Beknopte hand1eiding tot het wetboek van strafvordering,

Haar1em 1919, p. 142-143.
u Het onderscheid tussen deze fasen beperkte zich tot onmogelijkheid om tijdens de 'voorlopige

informatien' dwangmiddelen tegen de verdachte toe te passen.
.. Deze bevoegdheid was naar aanleiding van een amendement van de Commissie van Rapporteurs

opgenomen in art. 81 Sv 1886; vergelijk H.I. SmidtlE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering,
deel I, Haarlem 1886-1887,p. 282-285.
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praktijk kwam dit erop neer dat bij de zwaardere feiten steeds de raadkamer werd
ingeschakeld.
Tegen deze mime beleidsvrijheid van de officier van justitie om rechtstreeks te
dagvaarden werd de verdachte beschermd door art. 145 Sv 1886. Verdachte kon
verzet doen tegen rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank. In dat geval werd
de zaak volgens de rechtsingangprocedure zoals die gold onder het wetboek van
1838 afgehandeld. Gevolg van het verzet was tevens dat de dagvaarding van
rechtswege verviel. De rechtbank, via verzet of op vordering van de officier van
justitie bij de zaak: betrokken, onderzocht dan haar bevoegdheid, de eventuele
noodzaak: van een rechterlijke instructie en of er redenen bestonden om de ver-
dachte naar de terechtzitting te verwijzen. Indien de rechtbank tot de conclusie
kwam dat terzake van het feit geen recht tot strafvervolging aanwezig was, stelde
zij de verdachte buiten vervolging. Verwijzing naar de zitting was pas mogelijk
nadat de verdachte was gehoord. Daarbij stond voor de verdachte de mogelijk-
heid open om zijn bezwaren tegen de vervolging naar voren te brengen.
Indien instructie had plaatsgevonden moest de officier van justitie de sluiting van
de instructie aan de verdachte mededelen en aangeven welke vordering hij naar
aanleiding van het onderzoeksresultaat wilde doen. Verdachte kon vervolgens de
uit Sv 1838 overgenomen memorie van suggestie met zijn daarin uiteengezette
bezwaren indienen. De rechtbank besliste daarna op de bekende vraagpunten.
Ook een bevel tot nadere instructie over een bepaald aangeduid onderwerp was
mogelijk. Wanneer de raadkamer zich onbevoegd verklaarde of de verdachte
buiten vervolging stelde had de officier van justitie het rechtsmiddel verzet. De
verdachte kon tegen een verwijzing naar de zitting in verzet gaan."
Met de herziening van het wetboek van strafvordering van 1886 werden aldus
twee nieuwe beslissingen in de procedure verwerkt: de verwijzingsbeslissing en
de buitenvervolgingstelling.
Laatsgenoemde beslissing - welke als een opvolger van het 'arrest dat er geene
termen tot teregtstelling bestaaa'" kan worden gezien - omvatte naast de geval-
len van niet-strafbaarheid tevens de gevallen dat vervolging uit andere hoofde was
uitgesloten." Zoals wij eerder zagen, kon de raadkamer bij de vordering
rechtsingang Sv 1838, deze niet op feitelijke gronden weigeren. Nu werd daaren-
tegen uitdrukkelijk bepaald dat een onmiddellijke buitenvervolgingstelling op fei-
telijke gronden tot de mogelijkheden behoorde. Men yond het bedenkelijk om de
rechter te verplichten bij onvoldoende aanwijzing van schuld de verdachte onder

.7 Art. 139 Sv 1886.

.. Vergelijk art. 85 Sv 1838: 'Wanneer de regtbank bevindt dat tegen het feit geene strafbepa1ing be-
staat, zal zij het bevel weigeren, en verkJaren, dat er geen grond is om voort te procederen'.

•• H.1. SmidtJE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, dee1 I, Haar1em 1886-1887, p. 292.
Vergelijk de artt. 81-85 Sv 1886. Onder het wetboek van 1838 bestond verschi1 van mening over
de redactie van de overeenkomstige bepa1ing. Het was namelijk niet geheel duidelijk of onder de
fonnulering 'het niet bestaan van eenige strafbepaling' ook de gevallen konden worden gerang-
schilct waarin het openbaar ministerie niet ontvankelijk was. De Bosch Kemper achtte deze ruime
interpretatie verdedigbaar (Wetboek van strafvordering, deel D, Amsterdam 1838-1840, p. 35).
Om aile misverstand uit de weg te gaan werd bij de nieuwe formulering - 'indien ter zake van het
feit geen recht tot strafvordering aanwezig is' - hiennee rekening gehouden.
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de druk van een vervolging te laten.so Genoemde beslissing diende te worden
gemotiveerd wanneer zij op juridische gronden berustte. Een uitvoerige om-
schrijving van de aanwijzingen van schuld was in dit geval niet noodzakelijk."
De verwijzingsbeschikkingf was een noodzakelijk novum. Deze beslissing ver-
ving de oude akte van beschuldiging. De memorie van toelicbting vermeldt dat
dit stuk overbodig is, aangezien geen verdachte kan terechtstaan zonder daarvoor
gedagvaard te zijn. En bij die dagvaarding werd de verdachte, op straffe van
nietigheid, immers geinformeerd over de telastegelegde feiten." Daar kwam nog
bij dat in de nieuwe situatie verdachte en/of raadsman de gelegenheid kregen
inzage te nemen van aile processtukken zodat zij zich een duidelijk beeld van de
zaak konden vormen."
In de verwijzingsbeschikking moest bet feit worden aangegeven. De omschrijving
in deze beschikking was slechts summier en behelsde derhalve slechts het feit in
hoofdzaak/" Ben letterlijke ovemame van de woorden uit de verwijzingsbe-
schikking in de dagvaarding - een vereiste dat bet hieronder nog te bespreken
wetboek van 1926 kende - lag daarom minder voor de hand.56 De uit te brengen
dagvaarding diende een gedetailleerde omschrijving van het feit te bevatten.
Mijns inziens moet worden aangenomen dat de officier - hoewel de wetsgeschie-
denis hierover alles behalve duidelijk is - bij deze redigerende activiteiten de
nodige vrijheid heeft gehad. Bij de behandeling van de voorstellen werd slechts
opgemerkt dat bet feit:

'( ... ) in zijne strafwaardige, essentieele elementen in ieder geval moeten
worden teruggevonden in de dagvaarding. Is dit niet het geval, dan zal de
officier niet-ontvankelijk worden verklaard'. 57

Strafverzwarende omstandigheden die niet in de verwijzingsbeschikking waren
opgenomen konden door de officier van justitie alsnog in de dagvaarding worden
vermeld. Deze brengen geen verandering in bet telastegelegde feit teweeg.58

jI) H.J. SmidtlE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 297.
,. Aldus D. Simons, Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering, Haarlem 1919, p.

156.
52 Art. 127 Sv 1886.
" H.J. SmidtlE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 277-278.
54 H.J. Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 280.
" Art. 129 jo. 92 Sv 1886.
,. Een woordelijke overeenstemming van verwijzingsbeschikking en dagvaarding werd overigens

door De Savomin Lohman vurig bepleit. Het belangrijkste argument in dit pleidooi was dat hij de
kans reeel achtte dat de officier van justitie een ander feit in zijn dagvaarding zou opnemen: H.J.
Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 456.

5/ H.J. SmidtlE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deell, Haarlem 1886-1887, p. 457.
,. D. Simons, Bekoopte hand1eiding tot het wetboek van strafvordering, Haarlem 1919, p. 170.

Vergelijk HR 27 december 1910, W. 9130. De Jong merkt op: 'Onder het oude Wetboek kende
de rechter zich, vermoedelijk om al te veel 'brokken' te voorkomen, een royale speelruimte toe
met betrekking tot de in de telastelegging opgenoemen (opgenomen, W.V.) tijds- of plaatsaandui-
ding': D.H. de Jong, De macht van de telaste1egging in het strafproces, Amhem 1981, p. 180,
voetnoot 28.
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Daamaast impliceerde de verwijzingsbeschikking een verplicbting voor de officier
van justitie om de aangevangen vervolging voort te zetten." De reebter bad op
dit punt dus een beslissende stem.
Op bet terrein van de recbtsmiddelenregeling ontstond bij de berziening van bet
wetboek op diverse punten nogal discussie. Zo bestond verschil van mening over
de vraag of tegen bet vonnis van reebtsingang cassatieberoep diende open te
staan. De regering bad dit namelijk voorgesteld. Dit plan werd door de commis-
sie van rapporteurs bestreden. Onder bet wetboek van strafvordering 1838 be-
stond dit reebtsmiddel sleebts tegen 'het arrest van teregtstelling'. In de praktijk
eebter werd van deze cassatiemogelijkheid zelden of nooit gebruik gemaakt. Daar
kwam nog bij dat de cassatieprocedure een aanzienlijke vertraging - zo'n drie It
vier weken'" - met zicb kon brengen." Verder onderkende de commissie bet
gevaar dat bet recbtsmiddel zou kunnen worden gebruikt om de procedure te
vertragen waardoor de noodzakelijke bewijzen veri oren konden gaan. Tegenover
deze 'gewicbtige nadelen' van bet reehtsmiddel cassatie stond, aldus de commis-
sie, geen genoegzaam belang. Reehtsingang had namelijk sleehts instructie tot ge-
volg, maar impliceerde geen veroordeling. Daar kwam nog bij dat voor de hoge
raad weinig aan het bevel viel te toetsen. De procedure beyond zicb namelijk pas
in een beginfase, zodat de feiten vaak sleehts in beperkte mate vaststonden.
Daardoor was de feitsomschrijving bij het verlenen van reehtsingang gewoonlijk
tamelijk vaag.62 Het 'voorbeeldformulier' bij de Bosch Kemper vermeldt het
volgende:

'( ... ) BEVEELT, dat (naam en voornaam van den verdachten persoon), oud
......... , geboren te , van beroep , wonende te (het
signalement van den verdachten persoon moet zoo naauwkeurig mogelijk
beschreven worden), ter zake van de bezwaren, welke uit de voorlopige infor-
matien bestaan, als zoude bij op den des jaars , te (het felt
hoofdzakelijk uit te drukken); welke handeling ingevolge art van het wet-
hoek van strafregt, strafbaar is ( ... ),63

Daamaast werd bij de discussie nog gewezen op bet feit dat de taak die aan de
boge raad was opgedragen sleebts bestond in bet toetsen van eindbeslissingen,

,. Vergelijk de uitgebreide in de tweede kamer gevoerde discussie over dit onderwerp bij H.J.
Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 456-457; D.
Simons, Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering, Haarlem 1919, p. 168 e.v. en
J. Remmelink, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in: Speculum Langemeijer, Zwolle
1973, p. 422.

60 Dat het beg rip vertraging een relatief begrip is wordt hiennee treffend onderstreept.
., Volgens het oorspronkelijk regeringsontwerp had de verdachte, nadat rechtsingang was verleend,

zes dagen de tijd om cassatie san te tekenen, Het opsturen van de stukken naar de procureur-
generaal bij het hof duurde een dag. Laatstgenoemde had vervolgens us dagen voor het nemen
van een conclusie. Daarna kon de hoge raad pas beslissen en nadat de beschikking aan de
verdachte was betekend kon de instructie eerst een aanvang nemen.

62 H.J. SmidtlE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 221.
•• J. de Bosch Kemper, Wetboek van strafvordering, deel m, Amsterdam 1838-1840, p. 40.
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zodat een cassatiemogelijkheid uit de aard der zaak niet verdedigbaar was.64

Vanwege het weI erg voorlopige karakter van het vonnis van reebtsingang werd
daarom als uitgangspunt van de reehtsmiddelenregeling gekozen voor de be-
schikking van de rechtbank waarbij de verdachte naar de zitting werd verwezen.
Op dat moment bestond meer duidelijkheid over de toedracht van de zaak waar-
door toetsing zinvoller was geworden." Vanwege het feitelijke karakter van de
beslissing tot verwijzing achtte men bet recbtsmiddel verzet meer op zijn
plaats.66 Er zij nogmaals op gewezen dat de memorie van suggestie als inspraak-
mogelijkheid voor de verdachte werd gehandhaafd.
In het verlengde van bovenbeschreven discussie speelde verder nog de vraag of
het rechtsmiddel cassatie kon worden aangewend tegen de beschikkingen die naar
aanleiding van het verzet waren gegeven. De situatie is immers denkbaar dat de
verdachte door de rechtbank buitenvervolging werd gesteld en dat het hof, naar
aanleiding van het door de officier van justitie ingestelde verzet, de verdachte
naar de terechtzitting had verwezen. Is in dit geval cassatieberoep de volgende
logische stap? Zowel rechtspraak als literatuur beantwoordden deze vraag ont-
kennend." Dergelijke vonnissen strekten juist ter voorbereiding van de openbare
behandeling en waren geen eindbeslissing in de zaak. Dit impliceerde eveneens
dat onregelmatigbeden die hadden plaatsgevonden tijdens de instructie pas tege-
lijkertijd met het eindvonnis aan de cassatierechter konden worden voorgelegd."

Dit lag echter geheel anders wanneer het hof, na verzet, de buitenvervolging-
stelling van de verdachte bevestigde. Dit arrest maakte in principe een einde aan
de zaak en werd als een eindvonnis gezien." Afzonderlijk cassatieberoep tegen
deze beslissing werd dan ook mogelijk geacht. Deze mogelijkheid bestond
eveneens tegen de beslissingen waarbij de reehter zich onbevoegd verklaarde of
constateerde dat de zaak was verjaard.P
De praktische bescherming die de verdachte van het herziene systeem tijdens de
instructie kon verwachten lijkt, evenals in de vorige paragraaf in verband met bet
WvSv 1838 werd betoogd, gering. In bet berziene WvSv 1886 werd het geheime
karakter van de instructie immers behouden. Op het terrein van de rechtsbijstand
bracht het herziene wetboek verbetering. De artt. 120 en 121 Sv 1886 bepaalden
dat indien de verdachte wegens een misdrijf werd vervolgd en verzekerde bewa-
ring werd toegepast hem een advocaat werd toegevoegd. Voor het opstellen van
de memorie van suggestie konden derhalve niet aIleen verdachten die over een
gekozen raadsman konden beschikken maar ook de voorlopig gehechte verdachten
overleggen met hun raadsman.

.. H.J. Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deell, Haarlem 1886-1887, p. 215-216.
OJ H.J. SmidtlE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering. deell, Haarlem 1886-1887, p. 217.
.. H.J. Smidt/E.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deel I, Haarlem 1886-1887, p. 412.
67 HR 2 mei 1887 W. 5427 en HR 19 februari 1889 W. 5748 en A.A. de Pinto, Het herziene

wetboek van strafvordering, deell, Zwolle 1886-1888, p. 319-320.
.. Art. 354 Sv 1886.
.. Aldus A.A. de Pinto, Het herziene wetboek van strafvordering, deel Il, Zwolle 1886-1888, p.

484-487.
10 Art. 354 lid 2 Sv 1886.
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1.4 Het wetboek van strafvordering van 1926

De rechtsingangprocedure zoals die sinds 1838 had gefunctioneerd, werd niet in
het nieuwe wetboek overgenomen. De toetsing die de raadkamer kon toepassen
met betrekking tot de vraag of er sprake was van een lichtvaardige vervolging,
werd volledig afhankelijk gesteld van het initiatief van de verdachte. Deze wij-
ziging was onder meer het gevolg van het feit dat de officier van justitie de
volledige verantwoordelijkheid kreeg voor de vervolgingsbeslissing." In de
nieuwe opzet verving het gereehtelijk vooronderzoek de fasen van voorlopige
informatien en de instructie. Dit nieuwe onderzoek gescbiedde onder verant-
woordelijkheid van de reehter-commissaris. De volle verantwoordelijkheid van de
officier impliceerde tevens dat na sluiting van het gereehtelijk vooronderzoek een
kennisgeving van niet verdere vervolging kon worden uitgebracht. Daarin ver-
schilde de nieuwe regeling van de oude instructie. Onder die instructie had de
reehter als zodanig namelijk het laatste woord over de vervolgingsbeslissing.
De memorie van toelichting stelt dat een bevoegdheid van de reehter-commissaris
om over de vervolgingsvraag te oordelen, niet samengaat met de positie die het
Ontwerp aan de rechter-commissaris toekent.ri Deze functionaris kon immers
ook onderzoekshandelingen verrichten in het kader van het gereehtelijk voor-
onderzoek. Toch yond men het belangrijk om de verdachte de gelegenheid te bie-
den aan een objeetieve reehterlijke instantie de vervolgingsbeslissing voor te leg-
gen. Daarbij werd opgemerkt dat om aan deze waarborg een werkelijke waarde
te geven, ervoor zou moeten worden gezorgd dat de beslissing niet sleehts werd
gegeven na een misscbien haastig, uit den aard min of meer oppervlakkig onder-
zoek, op grond van de schriftelijke stukken, maar na een mondelinge behandeling
waarbij verdachte zijn verdediging in voldoende mate kon doen gelden."
Even verder vermeldt de memorie eehter:

'Doch dan krijgt die raadkamerbehandeling eene zoodanige beteekenis, dat
haar uitslag van aanmerkelijken invloed zou kunnen worden op de eindbeslis-
sing, een praejudicium zou scheppen van te groote beteekenis, in verband met
het toch altijd summiere onderzoek op grond waarvan het gegeven is. Beter is
dus aan het openbaar ministerie de volle verantwoordelijkheid te laten voor de
verdere vervolging. De zaak komt dan veel frisscher ter terechtzitting; het
eindonderzoek wint aan beteekenis en alles wat de zelfstandige waarde van de
mondelinge, in den regel openbare eindbehandeling kan verboogen, verdient
door den wetgever te worden bevorderd. Het voorbereidend onderzoek moet
ook werkelijk enkel voorbereidend zijn. '

Naar aanleiding van dit citaat zijn belangrijke kanttekeningen te maken. Kennelijk
ging de wetgever ervan uit dat door het summiere onderzoek het praejudicierend
effect kan worden voorkomen. Deze redenering is volstrekt begrijpelijk wanneer

71 Vergelijk de artt. 167 en 242 Sv.
n KamerstukkenD 1913-1914,286, nr. 3, p. 61-62.
13 Kamerstukken D 1913-1914,286, nr. 3, p. 62.
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men zicb realiseert dat de wetgever van 1926 bij de procesvoering een belang-
rijke plaats toekende aan bet onmiddellijkbeidsbeginsel. Art. 338 lid 1 Sv bepaalt
immers dat de gegevens die strekken tot bewezenverklaring van bet telastegelegde
feit uitsluitend kunnen worden ontleend aan bet onderzoek ter tereebtzitting.
Sleehts in specifieke in de wet aangegeven gevaUen mag de reebter gebruik
maken van informatie uit het voorbereidend onderzoek.?' Dit systeem is door de
jurisprudentie reeds in 1926 ingrijpend doorkruist. Het befaamde de auditu-
arrest'" bad tot gevolg dat voortaan mondelinge of scbriftelijke verklaringen van
een informant waarin mededeling werd gedaan van datgene wat een ander hem
bad medegedeeld voor het bewijs bruikbaar zijn als getuigenverklaring in de zin
van art. 341 lid 1 Sv of proces verbaal in de zin van art. 344 lid 1 sub 2 Sv.
Deze constructies bebben ertoe geleid dat in bet merendeel van bet aantal zaken
dat ter zitting komt het horen van getuigen en/of deskundigen eerder uitzondering
dan regel is. Vaak vindt louter verificatie plaats van het eerder vergaarde bewijs-
materiaal. Wanneer daarbij wordt bedacbt dat grondige kennisneming door de
reebter van de processtukken noodzakelijk is in verband met zijn taak zorg te
dragen voor een verantwoorde leiding van bet onderzoek ter zitting" wordt
duidelijk dat het oordeel van de bezwaarscbriftreehter wei aanmerkelijk Minder
voorlopig moot zijn dan de memorie van toelichting stelt.
Ret volgende is daarbij nog van belang. Art. 268 kende tot 1 januari 1974 een
tweede lid inhoudende dat de reehtbank bij voorkeur was samengesteld uit reeb-
ters die nog Diet op de zaak in het voorbereidend onderzoek hebben geoor-
deeld. n Deze bepaling gaf in ieder geval een aanzet om functieeumulaties zo
mogelijk uit te sluiten. De nog te bespreken wijzigingen van de procedure in
1988 daarentegen streven in bet kader van efficiency juist een dergelijke functie-
cumulatie na. Daarmee valt wellicht theoretisch nog wei een verschil tussen
raadkamerbehandeling en onderzoek ter tereebtzitting te verdedigen, praktiscb
gezien wordt dit toch moeilijk."
De procedure zoals die vanaf 1926 in ons wetboek is vormgegeven kan boven-
dien balfslachtig worden genoemd. Zo klinkt in de regeling nog onmiskenbaar het
'instructie-karakter' door. Art. 250 Sv biedt namelijk de mogelijkbeid, om
alvorens op het bezwaarscbrift te beslissen, de reehter-commissaris nader onder-
zoek te laten instellen. Bij toepassing van deze bevoegdheid, speelt de vraag
hoover dit onderzoek kan danwel mag gaan. Duidelijk is immers dat een dergelijk
onderzoek nodig is omdat de informatie die de officier gedurende het voorberei-
dend onderzoek heeft kuooen vergaren te summier is om een open bare behande-
ling te reehtvaardigen.
In het licht van de actuele vormgeving" van de bezwaarschriftprocedure is het
vervolgens van belang op te merken dat indiening van het bezwaarscbrift aanvan-

,. Vergelijk de uitzondering van de artt. 295, 296, 341 lid 2 Sv.
" HR 20 december 1926, NJ 1927,85.
7. A.L. Melai, Deonbevangenstrafrechter, 00 1975,p. 126.
77 Vervallen verldaard bij wet van 26 oktober 1973, S. 509.
7. Zie uitgebreid par. 8.3
79 Sedert de Wet van 10 oktober 1988, S. 474.
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kelijk bet vervallen van de dagvaarding tot gevolg bad. Dit impliceerde dat de
officier van justitie geen nieuwe dagvaarding mocbt uitbrengen voordat op bet 00-
zwaarschrift onherroepelijk was beslist. 80 Omdat de dagvaarding niet meer
bestond moest de raadkamer ex art. 250 lid 6 Sv oud bij ongegrondverklaring van
bet bezwaarschrift de verdacbte ter zake van een in de bescbikking bepaald
omschreven feit waarop de kennisgeving van verdere vervolging betrekking bad
verwijzen naar de openbare terecbtzitting. Daarbij bad de raadkamer de mogelijk-
heid binnen de grenzen van art. 68 Sr van de oorspronkelijk omschrijving af te
wijken. Deze bevoegdheid - die zoals hieronder nog zal blijken nog steeds wordt
geacbt deel uit te maken van de bezwaarschriftregeling" - maakt bet mogelijk
ongelukkig uitgevallen telasteleggingen te repareren. Blok en Besier geven als
voorbeeld een telastelegging waarin de officier heeft verzuimd een bestanddeel
van het delict op te nemen. In een dergelijk geval kan de raadkamer dit bestand-
deel in de verwijzingsbeschikking alsnog opnemen.P
De later door de officier van justitie uit te brengen dagvaarding moest op straffe
van nietigbeid conform art. 258 lid 3 Sv oud woordelijk overeenstemmen met de
omschrijving in de verwijzingsbeschikking.f
Voorts is bet typerend dat in bet ORO evenals in de buidige regeling de verwij-
zingsbescbikking niet was/is opgenomen." De raadkamer zou dan kunnen vol-
staan met bet bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Opname van de verwij-
zingsbeschikking werd echter door de tweede kamer noodzakelijk geacbt gelet op
bet gevaar dat zou ontstaan wanneer de raadkamer bet feit anders zou kwalifice-
ren dan de officier van justitie. In dat geval zou een buitenvervolgingstelling een
nieuwe vervolging uitsluiten. Bovendien verwacbtte men problemen bij een
partiele buitenvervolgingstelling ter zake van een strafverzwarende omstandig-
beid. In deze situatie zou niet kunnen worden voldaan aan de eis van woordelijke
overeenstemming van dagvaarding aan oorspronkelijke kennisgeving van verdere
vervolging." Om deze twee risico's bet boofd te kunnen bieden werd uiteinde-
lijk de verwijzingsbeschikking opnieuw opgenomen. Deze bescbikking had niet
zozeer bet karakter van een daad van vervolging door de rechtbank maar veel
eerder 'eene begrenzing van de vervolgingsbevoegdheid van den officier van
justitie'.86 Hieruit voigt dat de officier ook niet langer verplicbt was de zaak ook
daadwerkelijk verder te vervolgen, maar dat - wanneer hij wenste te dagvaarden -
hij gebonden was aan de omscbrijving van de gedraging in de verwijzingsbeschik-
king van de raadkamer. 87

De wetgever van 1926 was van oordeel dat tegen de bescbikkingen van de raad-

.. Rechtbank Rotterdam 16 november 1987, NJ 1988,771.
11 Zie bijvoorbeeld par. 5.4.1 .
12 Vergelijk A.J. BloklL.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel I, Haarlem 1925-1926, p.

600-602.
13 Kennelijke type- of schrijffouten mogen evenwel worden gecorrigeerd: HR 24 juni 1975, NJ

1976,72.
.. Kamerstukken 0 1913-1914,286, nr. 2, p. 21.
S> Kamerstukken 01917-1918,77, nr. I, p. 50 .
.. KamerstukkenD 1917-1918,77, nr. I, p. 10.
r> Art. 253 Sv.
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kamer rowel voor de verdachte bij verwijzing, als de officier van justitie bij
onbevoegdverklaring of buitenvervolgingstelling, resp. hoger beroep en cassatie
moesten openstaan:

'Wordt officier of verdachte door de reehtbank in het ongelijk gesteld, dan
eischt het gewicht der zaak (curs., W.V.), dat op eene hoogere macht beroep
kan worden gedaan'. 88

AIleen in geval mede een overtreding was telastegelegd was hoger beroep rowel
voor verdachte als officier van justitie uitgesloten en cassatieberoep terzake van
de overtreding het aangewezen reehtsmiddel. 89

Deze uitgebreide reehtsmiddelentoedeling en het ruim gebruik dat keonelijk vele
verdachten hiervan maakten waren in 1988 voor de wetgever mede aanleiding de
gehele bezwaarschriftprocedure grondig te herzien. De consequenties van deze en
meer recente wetgevingsoperaties zullen uitvoerig in de hoofdstukken drie en vijf
worden behandeld.

1.5 Conclusies

In het voorgaande is de ontwikkeling van de reehtsingangprocedures vanaf 1838
behandeld. Geeoncludeerd kan worden dat de verantwoordelijkheid voor de ver-
volging steeds meer van de reehter in de richting van de officier van justitie is
verschoven.
Onder het wetboek van 1838 was het nog zo dat het bewijsmateriaal tegen de
verdachte hoofdzakelijk door de reehter-commissaris tijdens de instructie werd
verzameld. Dat materiaal werd door de officier vervolgens verplicht ter toetsing
aan de raadkamer voorgelegd. Het wetboek van 1886 bepaalde dat de officier
z.elfstandig de wenselijkheid van een gereehtelijke instructie kon bepalen."
Indien hij dit onderzoek niet nodig achtte kon hij reehtstreeks dagvaarden. Was
een gereehtelijke instructie noodzakelijk dan werd daarmee het verdere verloop
van de procedure afbankelijk van de beslissingen die de raadkamer ter zake nam.
Het wetboek van 1926 ging nog een stapje verder. Zelfs na sluiting van een ge-
reehtelijk vooronderzoek kon de officier z.elfstandig besluiten een kennisgeving
van niet verdere vervolging uit te brengen. Bovendien kon hij een reeds uitge-
brachte dagvaarding tot de aanvang van het onderzoek ter tereehtzitting intrekken.
Maar ook op ander terrein was de verschuiving zichtbaar. De omvang van de
reehtsstrijd werd in de peri ode 1838-1886 - indien instructie had plaatsgevonden -
bepaald door de reehter. Het 'arrest van teregtstelling' bevatte de feiten, en hun

II Kamerstukken D 1913-1914,286, nr. 3, p. 113. Het is overigens opmerkelijk dat 'het gewicht der
zaak' bij de aanJoop naar de wijzigingen in 1988 werd overschaduwd door het belang van een
efficiente rechtsgang; vergelijk Kamerstukken D 1984-1985,18995, Dr. 2, p. 89.

.. Voor een uitgebreide bespreking van de rechtsmiddelenregeling leze men GJ .M. Corstens, Waar-
borgen rondom het vervolgingsbeleid, Umuiden 1974, p. 158-164.

90 Art. 81 Sv 1886.
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kwalificatie, waarvoor de verdachte zich in het openbaar moest verantwoorden.
Deze kwalificatie had nauwelijks betekenis. Ter zitting kon deze probleemloos
worden aangepast. Vanaf 1886 werd het 'arrest van teregtstelling' vervangen
door de verwijzingsbeschikking. Daarin kwam 'in hoofdzaak' tot uitdrukking
voor welk feit de officier van justitie de verdachte mocht dagvaarden. Sinds 1926
is de officier zelf belast met het opstellen van de telastelegging. De redigerende
activiteiten van de reehter voor de zitting beperken zich tot de situatie dat ver-
dacbte een bezwaarschrift heeft ingediend. Binnen het feitsbegrip van art. 68 Sr
kan de raadkamer dan namelijk herformuleren. De sterke gebondenheid van de
zittingsreehter aan de telastelegging van de officier van justitie - de zogenaamde
grondslagleer - zal in hoofdstuk twee nog aan de orde komen."
De oude rechtsingangregelingen werden in het algemeen gekenmerkt door een
uitgebreid systeem van reehtsmiddelen waardoor eerdere beslissingen van reehters
konden worden getoetst. Aan de praktische reehtsbescherming die deze stelsels
opleverden mag, evenals hieronder nog zal blijken ten aanzien van de huidige
bezwaarscbriftprocedure", mijns inziens worden getwijfeld.
Daamaast werd vastgesteld dat de wetgever het voorbereidend onderzoek ook
daadwerkelijk voorbereidend wilde laten zijn. Bij dit uitgangspunt past een
voorlopig oordeel over de vervolgingsbeslissing in de bezwaarschriftprocedure.
Omdat de reehter sinds bet 'de auditu'-arrest bij de bewijsconstructie nagenoeg
onbeperkt gebruik mag maken van onderzoeksresultaten uit bet voorbereidend
onderzoek, blijken (deel)beslissingen in bezwaarschriftprocedures aanmerkelijk
minder voorlopig te zijn dan werd voorzien.

91 Zie par 2.2.
92 Ziepar.5.11.
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Hoofdstuk 2

Het openbaar ministerie en de vervolging

2.1 InIeiding

Het systeem dat aan het WvSv ten grondslag Iigt gaat in beginsel uit van de
situatie dat ren persoon - of hooguit enkele personen - ren of een beperkt aantal
delicten pleegt. 1 Tegen deze verdachte(n) wordt een onderzoek ingesteld waama
de zaak, wanneer deze bewijsbaar lijkt, door een dagvaarding bij de reebter
aanhangig wordt gemaakt. 2 De bezwaarschriftprocedure beoogt in dit systeem
een zeeffunctie te vervuUen voor zaken die evident niet tot een veroordeling kun-
nen leiden. Nog afgezien van de in hoofdstuk vijf te bebandelen vraag of de
beperkte toetsingsmogelijkheden waarover de raadkamer bij de bebandeling van
bet bezwaarschrift beschikt deze reehtsbeschermende functie kunnen waarmaken,
dient de vraag zich aan of een deugdelijke schifting momenteel reeds wordt ver-
kregen door de seleetie die bet openbaar ministerie en de politie toepassen. Het
openbaar ministerie beeft sinds de inwerkingtreding van bet buidige wetboek van
strafvordering zelfstandig de mogelijkheid gekregen onder omstandigbeden van
vervolging af te zien. Daamaast wordt tegenwoordig algemeen aanvaard dat ook
de politie mag beslissen een zaak niet aan bet openbaar ministerie in banden te
geven.? Bij de afweging wei of niet opsporen/vervolgen spelen verder niet aIleen
baalbaarheidsargumenten een rol, maar is evenzeer van belang - zo zal hieronder
duidelijk worden - de vraag of opsporen/vervolgen wei binnen het ter zake
vastgestelde beleid past.
Een tweede ontwikkeling heeft er evenzeer toe bijgedragen dat de stroom zaken
die de reebter ter beoordeling krijgt voorgelegd procentueel aanzienlijk is be-
perkt. Indien een zaak namelijk haalbaar lijkt betekent dit geenszins vanzeIf-
sprekend dat tot dagvaarding zal worden overgegaan. In het kader van het hier-
onder te bespreken beleid zijn namelijk andere afdoeningsmodaliteiten denkbaar.

Vergelijk M.S. Groenhuijsen, Naar een geintegreerde herziening van bet Wetboek van Strafvorde-
ring, in: Hercodificatie wetboek van strafvordering, Nijmegen 1991, p. 47 e.v.
Voor deze aan bet WvSv ten grondslag Jiggende procesverplicbting geldt als uitgangspunt dat geen
straf mag worden geexecuteerd zonder voorafgaand proces voor de rechter, Zie J.F. Nijboer, De
doolhofvan de Nederlandse strafwetgeving, Groningen 1987.
Vergelijk bet Broodjeswinkel-arrest: HR 31 januari 1950, NJ 1950,668, m.nt. W.P.
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Ik noem hier transactie", (voorwaardelijk) sepot en onvoorwaardelijk sepot na
berisping. Herhaaldelijk is op de gevaren van deze toepassingen gewezen."
Veelvuldig hanteren van deze instrumenten heeft ertoe geleid dat het aantal zaken
dat uiteindelijk voor de reehter wordt gebracht sleehts een fractie vormt van het
totaal aantal dat door het openbaar ministerie in behandeling wordt genomen. De
hier kort geduide ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Ze hangen nauw samen
met maatschappelijke veranderingen die deze eeuw hebben plaatsgevonden. Het
openbaar ministerie als organisatie heeft zich onder invloed daarvan moeten aan-
passen en herorienteren. Het opportuniteitsbeginsel heeft daarbij als belangrijke
kapstok gediend.
In het onderstaande zullen allereerst de ontwikkelingen in het strafrechtelijk
beleid worden besproken. Vervolgens zal worden ingegaan op de vraag wanneer
het openbaar ministerie tot dagvaarding mag en zal overgaan. De consequenties
van deze bevindingen zullen tenslotte in de conclusies worden gerelateerd aan het
functioneren van de bezwaarschriftprocedure.

2.2 Opportuniteitsbeginsel en verhouding openbaar ministerie - rechter

In de vorige paragraaf werd al opgemerkt dat het opportuniteitsbeginsel als
kapstok voor beleidsvoering binnen bet openbaar ministerie fungeert. De interpre-
tatie die men de afgelopen eeuw aan dit beginsel heeft gegeven bangt nauw samen
met de ontwikkelingen in de verhouding tussen openbaar ministerie en recbter en
daarmee samenhangende opvattingen over de functie die het strafrecht in de
samenleving kan vervullen.
Kon men deze relatie in de vorige eeuw nog typeren als een waarin de reebter de
verantwoordelijkheid droeg voor vervolging", bij de totstandkoming van bet
huidige wetboek kwam deze bij bet openbaar ministerie terecht.? Na bet instellen
van een opsporingsonderzoek of gerechtelijk vooronderzoek kon de officier van
justitie immers gebeel zelfstandig beslissen of hij de zaak ter zitting wenste aan te
brengen. Bovendien werd in bet wetboek van 1926 expliciet bepaald dat bet open-
baar ministerie kon afzien van verdere vervolging wanneer het voorbanden be-
wijsmateriaal weliswaar voldoende leek, maar op gronden aan het algemeen be-
lang ontleend een vervolging niet geindiceerd was. Dit opportuniteitsbeginsel

Hierover uitgebreid P. Osinga, Transactie in strafzaken, Arnhem 1992.
Vergelijk D.H. de long, Rechtsbeschenning in een beslissende fase, Arnhem 1985.
Men denke aan het in het vorige hoofdstuk geschetste instituut van de rechtsingang dat vanaf 1838
(enigszins aangepast in 1886) de verhouding nader bepaalde.
'Beter is dus aan het openbaar ministerie de volle verantwoordelijkheid te laten voor de verdere
vervolging', aldus de memorie van toelichting (Kamerstukken Il 1913-1914,286, nr. 3, p. 61-
62).
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kreeg wettelijk gestalte in de artt. 167 en 242 Sv. Daarmee kwam een einde aan
een uitvoerige wetenscbappelijke discussie over de vraag of bet wetboek van 1838
dit beginsel impliciet reeds kende."
De basis voor de dominante positie van bet openbaar ministerie binnen de straf-
reebtspleging werd zo gelegd. De redactie van de artt. 167 en 242 Sv duidt op
een zogenaamde negatieve opvatting van bet opportuniteitsbeginsel: uitgangspunt
is vervolgen, niet vervolgen is uitzondering.? De memorie van toelichting ver-
woordt dit als voigt:

'Door de gekozen formuleering komt duidelijk uit, dat op den voorgrond blijft
staan de gedacbte dat als algemeene regel vervolging van stratbare feiten
noodzakelijk is, maar op gronden aan bet algemeen belang ontleend van dien
regel mag worden afgeweken, Het opportuniteitsbeginsel beeft geen ander doel
dan om aan het legaliteitsbeginsel zijne scberpte te ontnemen'. 10

Ben belangrijke uitbreiding kreeg bet opportuniteitsbeginsel in 1933. In dat jaar
werden namelijk twee belangrijke arresten" gewezen waarmee de boge raad
aangaf dat bij de beoordeling van de bevoegdbeid van de reehter en de ontvanke-
lijkheid van bet openbaar ministerie niet langer - zoals vanaf bet wetboek van
1886 bad gegolden" - de feiten die zicb daadwerkelijk badden voorgedaan
beslissend waren, maar de feiten zoals deze door de officier van justitie waren
telastegelegd. De uit art. 348 Sv volgende 'grondslagleer'P, inhoudende dat de
reebter moet beslissen 'op den grondslag der telastelegging en naar aanleiding
van bet onderzoek op de tereebtzitting', werd daarmee niet aileen van belang
voor de materiele vragen maar ook voor de formele vragen. Zo mag een kanton-
reebter zicb niet onbevoegd verklaren ter zake van een telastegelegde overtreding
omdat bij van oordeel is dat de daadwerkelijk plaatsgevonden gedraging een
misdrijf oplevert.
Gevolg van deze uitleg is dat bet de officier van justitie, indien een feit zowel
onder een zwaardere als in een Minder zware delictsomschrijving yah, vrijstaat

Kennelijk trok de praktijk zich weinig aan van deze wetenschappelijke discussies; de laatste
decennia van de vorige eeuw yond het opportuniteitsbeginsel in de praktijk uitvoerig toepassing.
Zie voor een uitgebreid overzicht GJ.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid,
Dmuiden 1974, p. 10-18.
Zie A.C. 'I Hart, Om het OM, Zwolle 1976, p. 12.

I. Kamerstukken D 1913-1914,268, nr. 3, p. 8.
11 HR 30 januari 1933, NJ 1933, p. 588 en HR 30 januari 1933, NJ 1933, p. 591, m.nt. Taverne.
12 Vergelijk art. 211 Sv 1886.
13 De consequenties van deze leer worden uitgebreid besproken in: D.H. de long, De macht van de

telastelegging in het strafproces, Arnhem 1981.
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de telastelegging toe te spitsen op de minder zware delictsomschrijving. Ondanks
bet bepaalde in art. 55 Sr staat bet de reebter in dit geval niet vrij naar de
zwaardere stratbepaling te kwalificeren.!'
De in 1933 ingeslagen weg in de jurisprudentie betekende een belangrijke verste-
viging van de positie van bet openbaar ministerie ten koste van de reebter.
In dit perspectief past, ter controle van de macbtspositie van bet openbaar minis-
terie, een bepaling als art. 12 Sv: belclag bij bet bof indien een stratbaar feit niet
werd vervolgd." Vervolging is immers uitgangspunt. Wat minder voor de band
ligt is dat bet belclag bij bet hof moet worden gedaan. De verlclaring hiervoor is
in belangrijke mate te berleiden tot historiscbe uitgangspunten. Toen in 1926 bet
openbaar ministerie de volle verantwoordelijkheid bad gekregen voor de strafver-
volging was bet allerminst vanzelfsprekend een beklagregeling bij de rechter op
te nemen. De reebterlijke controle werd evenwel gereebtvaardigd met bet argu-
ment dat de ministeriele verantwoordelijkheid een te zwaar wapen was en dat de
burger kennelijk eerder geneigd was te berusten in een oordeel van de onpar-
tijdige rechter." Met dit laatste argument wordt duidelijk dat de beklagregeling
langzaam verscboof van een procedure waarin bet onjuiste niet optreden van bet
openbaar ministerie centraal stond gelet op bet algemeen belang naar een recbts-
bescbermende regeling voor de individuele burger die door bet acbterwege
blijven van een vervolging in zijn persoonlijke belangen werd aangetast.
Ret persoonlijk belang van de verdacbte kwam als spiegelbeeld naar voren in de
bezwaarschriftregeling. Deze procedure lijkt met name een garantiefunctie te
kunnen vervullen wanneer bet uitgangspunt inderdaad vervolging is.'? Dan is bet
denkbaar dat bet openbaar ministerie wei eens te snel een zaak aan de reebter zou
kunnen voorleggen. Ret opportuniteitsbeginsel beeft zich eebter in de praktijk
boofdzakelijk in de positieve ricbting ontwikkeld: alleen vervolgen als bet alge-
meen belang dat dringend eist.

.. Een geprivilegieerde speeialis verdringt eehter steeds de generalis. A1s de offieier derhalve zijn
telastelegging toespitst op de generalis, lean de reehter - indien de speeialis als een strafvenninde-
ringsgrond lean worden opgevat - kwalificeren naar de speeialis. Gaat dit niet, dan zal OV AR
moeten worden uitgesproken, Zie D.H. de long, De macht van de telastelegging in het strafpro-
ces, Anthem 1981, p. 126-132.

" Overigens heeft de wetgever hierbij vanzelfsprekend nog geen rekening kunnen houden met het in
1933 doortrekken van de grondslagleer naar de fonnele vragen. De noodzaak van een controleme-
ehanisme zoals art. 12 Sv lean dan ook reeds worden gebaseerd op het enkele feit dat het openbaar
ministerie onder omstandigheden kan afzien van (verdere) vervolging.

16 Kamerstukken n 1917-1918,77, or. I, p. 44.
11 Vergelijk het Duitse legaliteitsbeginsel waarbij een rechtsingangprocedure als het 'Zwischenver-

fahren' tamelijk voor de hand ligt. Overigens moet worden opgemerkt dat het aantal uitzonderin-
gen op het legaliteitsbeginsel de afgelopen jaren aanzienlijle is toegenornen, waardoor verdedigd
kan worden dat in Duitsland praktisch gezien eigenlijk het opportuniteitsbeginsel wordt gehan-
teerd. Zie verder par. 7.3.2.
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2.3 Naar een positieve opvatting

Diverse ontwikkelingen kunnen worden aangeduid die bebben geleid tot een
gewijzigde toepassing van het opportuniteitsbeginsel.
In de eerste plaats is dat een verandering op wetgevend terrein. Tot 1963 werd
overwegend conform de wettelijke formulering de negatieve visie op het oppor-
tuniteitsbeginsel gehanteerd. In 1963 werden de cassatiegronden in art. 99 RO
aangepast. 'Verkeerde toepassing of schending der wet' werd als cassatiegrond
vervangen door 'schending van het recht'. Met deze wijziging maakte de wetge-
ver duidelijk afstand te willen nemen van een streng legistisch uitgangspunt.
't Hart geeft aan dat deze wijzigiog ook consequenties beeft voor de uitleg van
art. 4 RO: de taak van bet openbaar ministerie 'bandhaving der wetten' moot
worden gelezen als 'handhaving van het recht'. De wet biedt in die opvatting
slechts de mogelijkheid, geen verplichting tot optreden. Ook niet strafrecbtelijke
reacties kunnen immers handhaving van bet recht opleveren." Genoemde veran-
deringen betekenden voor bet opportuniteitsbeginsel dat aIleen strafrecbtelijk werd
opgetreden als dat niet aIleen mogelijk, maar vooraI ook wenselijk was. Straf-
recbtelijke reactie werd aldus een onderdeel van het totale beleid van de over-
heid. Dat optreden moest vooral ook in dit beleid passen.!? Het strafrecht werd
met andere woorden instrumenteeI gehanteerd, als potentieel mechanisme ter
verwezenlijking van beleidsdoelen. Tevens kan men constateren dat daarbij als
doeistelling niet langer werd beschouwd het strafrechtelijk reageren op alle
geconstateerde strafbare feiten, maar om met Moons te spreken 'bet plegen van
strafbare feiten binnen voor de maatschappij aanvaardbare grenzen te houden'. 20

Het is belangrijk te onderkennen dat strafrecht als 'ultimum remedium' wordt
gezien. Aanvaard werd dat andere handhavingssystemen als civiel en administra-
tief recht soms veel beter de normhandhaving konden bewerkstelligen. Deze
nieuwe rechtstheoretische benadering vormde vervolgens de juridische basis voor
het sinds de jaren zestig gewijzigde justitieel beleid. Dit bleek ook noodzakelijk.
De tot dat moment vanzelfsprekende volgzaamheid van de burger inzake 'opge-
legde' waarden en normen had intussen plaats gemaakt voor een politieke bewust-
wording. Gezag was niet langer een formele vanzelfsprekendheid, maar werd
slecbts op rationele gronden verkregen. Tot dan toe vastliggende opvattingen om-
trent bijvoorbeeld abortus, pomografie, softdrugs werden onderwerp van discus-
sie. Het openbaar ministerie, verantwoordelijk voor het vervolgingsbeleid, moest
in dit soort zaken een standpunt gaan innemen." Het werd zich ervan bewust
dat machtsuitoefening door strafrechtelijk optreden aIleen dan gezag kan ver-
krijgen wanneer dit op maatschappelijk vlak werd geaccepteerd.
De nieuwe beleidsvisie werd tenslotte ook praktisch noodzakeIijk vanwege de

18 Voor een uitvoerige analyse leze men A.C. 't Hart, Om het OM, Zwolle 1976, met name p. 1-13.
I. Vergelijl:: de diverse jaarverslagen van het openbaar ministerie uit de jaren zeventig, in het

bijzonder dat van 1972, p. 10.
20 I.M.A. Moons, Het opportuniteitsbeginsel. Enige notities over zijn inhoud en omvang, NIB 1969,

p.486.
21 Vergelijl:: Jaarverslag OM 1970, p. 8.
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geweldige toename van zowel regelgeving als criminaliteit. Door onder andere de
sterke economische groei kreeg Nederland vanaf de jaren zestig te maken met
nieuwe verschijnselen zoals verstedelijking, milieuproblematiek, drugscriminaliteit
en verkeersproblemen. De reactie van de overheid op deze nieuwe tendensen 00-
stond uit meer regelgeving waarbij het strafrecht naleving moest garanderen.
Vanzelfsprekend had dit appel op het strafrecht gevolgen voor het aantal zaken
waarmee politie en openbaar ministerie werden geconfronteerd. Het strafrechte-
lijk apparaat geraakte overbelast waardoor een situatie ontstond dat in zaken
waarin strafrechtelijk optreden niet aUeen wettelijk mogelijk maar bovendien ook
nog gewenst was een reactie moest uitblijven wegens gebrek aan (financiele)
middelen en/of kennis van zaken.

2.4 Consequenties openbaar ministerie, organisatorisch bezien

De diverse ontwikkelingen die in de vorige paragraaf werden aangestipt hebben
tot veranderingen binnen het openbaar ministerie geleid.
De nieuwe regelgeving in jaren vijftig zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de
economische criminaliteitf vereiste van het openbaar ministerie specifieke ken-
nis op nog onbekende terreinen. Specialisme was iets wat het openbaar ministerie
tot dan toe niet kende, maar waar het wei 'aan moest'.
Ook de toegenomen instroom van te behandelen zaken noopte tot reorganisatie
van de parketten. De voorheen nog vrij individualistisch opererende officier bleek
zowel kwalitatief als organisatorisch niet in staat op de nieuwe ontwikkelingen in
te spelen. Hij diende zich nu van vrijwel autonome afhandelaar van afzonderlijk
zaken te ontwikkelen tot voorbereider, ontwikkelaar en tentslotte uitvoerder van
het beleid.P Daamaast deed de parketsecretaris zijn intrede. Deze functionaris
verricht belangrijke voorbereidende werkzaamheden in de afhandeling van
strafzaken. De facto had dit tot gevolg dat de beslissing omtrent de aanpak van
een bepaalde strafzaak veelal in belangrijke mate werd gedelegeerd." Deze
delegatie bracht met zich mee dat de verantwoordelijke officieren kaders moesten
aangeven waarin duidelijk werd gemaakt op welke wijze een bepaald soort zaken
diende te worden afgehandeld. Consequentie was evenwel dat de verwerking van
strafzak:en bierdoor 'onpersoonlijker' werd en rechtsongelijkheid dreigde te
ontstaan tussen de diverse opererende parketten: parket X seponeerde zaak A
wei, parket Y ging bij zaak Al (geJijk aan zaak A) tot vervolging over.
Langzaam groeide het besef dat hierarchische controle een mogelijkheid was om
de dreigende rechtsongelijkheid een halt toe te roepen.P Allerlei overlegstruc-
turen, werkgroepen en commissies bestaande uit leden van bet openbaar ministe-

22 Wet Economische Delicten, Wet van 22juni 1950, S. K. 258.
23 Vergelijk A.C. 't Hart, Criminal Law Policy in the Netherlands, in: Criminal Law in Action,

Amhem 1986, p. 78.
:u Zie uitgebreid H.G. van de Bunt, Officieren van justitie, verslag van een participerend onderzoek,

Zwolle 1985, p. 82-88.
2$ Verge1ijkJaarverslag OM 1978, p. 27.
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rie al dan niet in samenwerking met politieofficieren en lokale gezagsdragers
werden in het leven geroepen."
Het besef dat rechtszekerheid en rechtsgelijkheid belangrijke voorwaarden zijn bij
het te voeren beleid heeft uiteindelijk geresulteerd in een landelijk beleid op het
terrein van aanpak en verwerking van diverse categorieen strafzaken zoals dat
momenteel vorm heeft gekregen in (openbaar gemaakte) richtlijnen. Zo komen
richtlijnen tot stand die aangeven onder welke omstandigheden de officier een
transactieaanbod mag doen, welke voorwaarden daarbij mogen worden gesteld en
met welke eis de verdachte ter zitting rekening dient te houden wanneer hij niet
op het transactieaanbod wenst in te gaan.
Beleidsvoering werd naast genoemde capaciteits- en kwaliteitsargumenten,
evenzeer noodzakelijk vanwege de afstand die was ontstaan tussen het openbaar
ministerie en de politie. Hoewel het WvSv ervan uitgaat dat de officier van
justitie de leiding heeft over het opsporingsonderzoek", was de feitelijke leiding
hiervan veelal bij de politie komen te liggen. Deze instantie bleek niet in staat
aIle gepleegde strafbare feiten op te sporen. Er moest een keuze worden gemaakt.
Ter voorkoming dat de politie zelfstandig prioriteiten zou gaan steIlen, waren
afspraken tussen openbaar ministerie en politie op dit punt van belang. Het heeft
immers geen zin zaken op te sporen waarvan op voorhand al duidelijk is dat het
openbaar ministerie deze zal seponeren.P De officier van justitie 'vervreemdde'
aldus enigszins van de ingezonden strafzaken. Zijn rol veranderde door geschetste
ontwikkeling van individualist die persoonlijk opdrachten geeft aan politieambte-
naren in een 'Iijdelijke wegzendofficier die achter zijn bureau wacht op de
politiedossiers"."

2.5 Andere oplossingen

Het inzicht dat niet aIle strafbare feiten konden worden opgespoord, vervolgd en
berecht heeft tot andere ideeen geleid om het appel op het strafrechtelijk appa-
raat, en met name de rechter, binnen de perken te houden.
Allereerst werd door het openbaar ministerie op grote schaal gebruik gemaakt
van de mogelijkheden om door transactie of voorwaardelijk sepot zaken af te
doen. De wetswijziging in 1983 waarbij de transactiebevoegdheid nog werd
uitgebreid tot misdrijven waarop gevangenisstraf van zes jaar is gesteld, heeft het
gebruik van dit instrument nog bevorderd. De uitbreiding had onder meer ten
doel juist in die zaken waarin voorheen zou worden gedagvaard en waarbij ter
zitting 'slechts' een onvoorwaardelijke geldboete zou worden geeist voortaan te

2ti Bijvoorbeelde de Verkeerscomrnissie OM, werkgroep ter inventarisatie van bet sepotbeleid,
pomocomrnissie.

zt Artt. 140-147 Sv.
.. Voor de (ontkennende) beantwoording van de vraag of bet opportuniteitsbeginsel algemeen mag

worden toegepast leze men: Jaarverslag OM 1970, p. 8. Anders: 't Hart, Strafrecbt en Be1eid,
Zwolle 1983, p. 34.

29 Ontleend aan M.S. Groenhuijsen, Naar een nieuwe codificatie van bet strafprocesrecht? in:
Recbtsontwikkeling door wetgeving, Zwolle 1990. p. 23.
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transigeren. Deze toepassing zou enerzijds bijdragen aan een grotere produk-
tiviteit van de reehterlijke macht als geheel en anderzijds aan een human ere
bejegeniog van de verdachte, die aldus een open bare bereehting bespaard zou
blijven.P" Overigens lijkt de praktijk er een enigszins aangepaste beleidslijn op
na te houden. Werkbespariog en preventieve werking door snelle afdoeniog
kunnen doorslaggevende argumenten zijn om van de eerder genoemde uitgangs-
punten af te wijken." Zo lijkt als criterium voor transactie niet langer de boete-
eis van de officier als uitgangspunt te worden genomen, maar de verwachting dat
de reehter tot een geldboete zal veroordelen.P
Met name voor kapitaalkrachtige verdachten lijkt deze vorm van 'op safe' spelen
een aanlokkelijk altematief. Via transactie wordt namelijk - nog afgezien van de
door velen ongewenste openbaarheid - het risico van een vrijheidsstraf uitge-
sloten. De aantrekkelijkheid van deze afdoeniogswijze wordt bovendien nog
bevorderd doordat de behandelend officier wanneer niet op het voorstel wordt
ingegaan volgens de richtlijnen ter zitting zijn eis zal moeten verhogen. Wattel
wijst erop dat in de fiscale praktijk bij zaken ondanks niet malse schikkingsbedra-
gen vaak wordt getransigeerd en dat verdachten aIleen dan niet op het voorstel
ingaan indien de zaak toch al openbaar is geworden of omdat samenhangende
commune delicten al aan de reehter zijn voorgelegd. De schandpaalfunctie is dan
immers in werking gesteld.Pr" Het procentueel nog steeds toenemend aantal
transacties samen met het afnemend percentage zaken dat de reehter ter berech-
ting krijgt aangeboden geven aan dat het openbaar ministerie steeds meer als 'be-
reehter' is gaan optreden. Veelzeggend lijkt het percentage transacties bij econo-
mische strafzaken dat van 47 % in 1986 steeg naar 73 % in 1989. In 1989 is het
percentage transacties bij gewone misdrijfzaken in vergelijking tot 1983 gestegen
van 13 naar 33 % van aile OM afdoeningen."
Daamaast blijkt in de praktijk een werkwijze te zijn ontstaan waarbij zaken
weliswaar niet via transactie worden afgedaan maar waar door vooroverleg tussen
verdachte en officier een op transactie gelijkend effeet wordt bereikt. Het betreft
dan vaak routineuze zaken die vanwege de bestaande richtlijnen niet voor een

30 Vergelijk het jaarvers1ag OM 1974, p. 17. Later werd de transactie meer in het teken van het
efficiencydenken geplaatst, onder meer bruikbaar om de korte vrijheidsstraf terug te dringen.
Hierover M.S. GroenhuijsenlA.M. van Kalmthout, De wet vermogenssanctiesen de kwalilteit van
de rechtsbedeling, DO 1983 p. 8-31. Voor het feit dat de transactie eveneens wordt toegepast in
gevallen waar voorheen werd geseponeerd en de kritiek daarop leze men GJ.M .. van de Bigge-
laar, Justitie miskent uitgangspunten transactiebevoegdheid, NJB 1990, p. 1281-1282.

" Vergelijk Melai c.s. aant. 8b op art. 167 suppl. 75.
32 In dit verb and moet nog worden opgemerkt dat als beleidsdoelstelling wordt geformuleerd het

aantal boetevonissen tot de helft terug te brengen. Dit is aileen te realiseren door het aantal
transacties te laten toenemen. Vergelijk Strafrecht met beleid, Beleidsplan openbaar ministerie
1990-1995, p. 47.

33 PJ. Wauel, Fiscaal straf- en strafprocesrecht, Deventer 1989, p. 234. Zie ook D.H de Jong,
Rechtsbescherming in een beslissende fase, Arnhem 1985, p. 29-31.

34 De mogelijkbeden die de bezwaarschriftprocedure biedt om een ten onrechte niet gedaan of
afgewezen 'onredelijk' transactieaanbod alsnog tot stand te laten komen, worden besproken in par.
5.4.3.1.

3$ Vergelijk Jaarverslag OM 1989, p. 121.
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'echte' transactie in aanmerking kunnen komen, De verdachte wendt zich in dit
geval tot de officier, geeft zijn visie op de zaak en hoort van hem welke vorde-
ring ter zitting zal worden gedaan. Deze praktijk, die met name toepassing vindt
bij vervolgingen ter zake van art. 26 WVW, is gebaseerd op het gegeven dat de
rechter in dit soort verstekzaken conform de eis pleegt te oordelen. Aldus heeft
de verdachte de mogelijkheid zijn verhaal kwijt te kunnen en verkrijgt hij duide-
lijkheid omtrent de straf die hem te wachten staat, terwijl hij Diet persooolijk ter
terechtzitting hoeft te verschijnen."
Aan de beslissing van vervolging af te zien kunnen nadere voorwaarden worden
gesteld via het voorwaardelijke sepot. Deze variant wordt Diet met zoveel
woorden in de wet genoemd, maar is al geruime tijd in de jurisprudentie aan-
vaard." Wei kent de wet, art. 244 lid 3 Sv, het voorwaardelijk afzien van
verdere vervolging. Voor beide afdoeningswijzen geldt dat ze aileen toepasbaar
zijn indien een vervolging haalbaar is. Dit sepot is met andere woorden een be-
leidssepot. Vervulling van de bij voorwaardelijk sepot gestelde voorwaarden
levert een voldoende bijdrage aan een of meerdere specifiek aan het strafrecht
toegekende functies zoals gedragsbeinvloeding, generale preventie, conflictsoplos-
sing en vereffening van de subsociale gevolgen van het delict .38

Andere ideeen gaan in de richting van decriminalisering, depenalisering en
fiscalisering. Recente voorbeelden hiervan zijn de Wet Mulder, waarbij het
administratieve recht wordt ingeschakeld, en de fiscalisering van overtredingen
als onbetaald parkeren, Verder werd van verschillende zijden geconstateerd dat
de bestaande regelgeving te ingewikkeld en omvangrijk was, waardoor juist
normoverschrijdend gedrag door de burger zou worden bevorderd."
De in 1985 gelanceerde nota Samenleving en Criminaliteit beoogde met een
aantal concrete maatregelen op het terrein van de efficiency de problemen op
justitieel terrein te beteugelen." Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen
de zware en de kleine, veel voorkomende criminaliteit, Tot de eerste groep
rekende men de 'klassieke' zware criminaliteit", grote fraudezaken, milieucri-
minaliteit, de georganiseerde criminaliteit in verband met wapen- en drugshandel,
koppelbazerij, prostitutie en gokwezen. Deze vormen van criminaliteit verdienen,
aldus het rapport, een harde aanpak. De kleine, veel voorkomende criminaliteit
daarentegen diende in eerste instantie te worden beteugeld door een beleid dat is
gericht op preventie. Dit moest een onderdeel gaan vormen van het bestuurlijk

,. Vergelijk Melai c.s. aant. 8b op art. 167 suppl. 75.
37 Hof Amhem 27 mei 1930, W 12414.
38 M.S. GroenhuijsenlA.M. van Kalmthout, Transactie en voorwaardelijk sepot, DD 1983, p. 477.
.. Vergelijk Rapport Commissie vennindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen, 1984.
010 Het Beleidsplan Samenleving en Criminaliteit, Kamerstukken D 1984-1985, 18995, or. 2. Tegen

deze achtergrond kunnen de beperkingen van de mogelijkbeden voor de verdachte rechtsmiddelen
aan te wenden in de bezwaarschriftprocedure en de wijzigingen inzake te voorlopige hechtenis
worden bezien (Vergelijk p. 89 van het beleidsplan).

4' Bijvoorbeeld levensdelicten, roofovervallen en seksuele delicten.
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beleid van de landelijke en lokale overheid.? Waar burgerij en overheid op het
punt van de preventie onvoldoende hun verantwoordelijkheid nemen, blijft een
strafrechtelijk reactie in beginsel achterwege.
Een tweede belangrijk item in het rapport vormt de zogenaamde ketengedachte.
De diverse schakels in de strafrechtelijke keten - politie, openbaar ministerie,
zittendemagistratuur en openbaar ministerie als eindverantwoordelijke bij de
tenuitvoerlegging - moeten op elkaar zijn afgestemd. Het meest opvallend punt is
daarbij, naar mijn idee, de consultatie door het openbaar ministerie van presiden-
ten van rechterlijke colleges omtrent de straftoemeting. Kritiek op deze gedachte
is onder andere geuit door 't Hart. Deze auteur merkt terecht op dat in dat geval
de reehter zijn onathankelijkheid in belangrijke mate verliest door in het gareel te
gaan lopen van de executieve.P
In 1988 verscheen het (vervolg)rapport Samenleving en Criminaliteit waarin werd
aangekondigd dat het 'succesvol' gebleken beleid, dat hoofdzakelijk als instru-
menteel kan worden gekarakteriseerd, zou worden voortgezet. De rapportencul-
tuur werd in 1990 gecontinueerd. Het ministerie van justitie bracht het beleids-
plan 'Recht in beweging' uit. Daarin werd onder meer melding gemaakt van
voorgenomen reorganisatie van politie en rechterlijke macht, toepassing van al-
tematieve sancties en een gerichte aanpak van specifieke delicten als woningin-
braak, geweldpleging en heling. In datzelfde jaar kwam het openbaar ministerie
met een eigen beleidsplan: 'Strafrecht met beleid'. Belangrijke speerpunten in het
beleid zijn de aandacht voor slachtoffers van delicten, altematieve sancties,
preventie.
In verband met de efficiency van het openbaar ministerie wordt getracht steeds
meer aansluiting te zoeken bij de organisatie van een industrieel bedrijf. Het
beleidsplan spreekt dan ook van 'strafrechtelijk bedrijf'. De manager van dit be-
drijf zal het openbaar ministerie zijn. De rol voor de rechter is in dit bedrijf een
ondergeschikte." Afstemming tussen politie en openbaar ministerie met betrek-
king tot kwantiteit en kwaliteit van de opsporing wordt in het beleidsplan bepleit.
Door deze coordinatie zal de officier van justitie slechts die zaken krijgen aange-
leverd die bij ook wenst. Belangrijk voordeel biervan lijkt te zijn dat, wanneer de
afstemming daadwerkelijk meer optimaal wordt, het openbaar ministerie slechts
haalbare zaken krijgt te verwerken. Het gevaar bestaat dan evenwel dat de
officier te veel gaat vertrouwen op het oordeel dat de politie over een bepaalde
zaak heeft. Een zelfstandige beoordeling van de zaak door de officier blijft ver-
eist. lk kom bier aanstonds nog op terug. Indien deze afstemming daadwerkelijk
resultaat heeft en de officier nog een extra beoordeling toepast zal een be-
zwaarschrift tegen de dagvaarding waarin - zoals bieronder nog zal blijken" -
slechts de haalbaarheid van de vervolging ter beoordeling staat weinig kans van
slagen hebben.

42 Deze preventie beoogt men onder meer te bereiken door de binding van de jeugd met de maat-
schappij te versterken, door nieuwe woonwijken zo in te richten dat crirninaliteit geen succes kan
bebben en bet functionele toezicbt uit te breiden (sociale controle).

.. A.C. 'I Hart, Onathankelijkheid en beleid, DD 1987, p. 231.

.. Voor fundamentele kritiek op deze plannen leze men A.A.G. Peters, Strafrecbt en beleid: de
constitutionele dimensie, in: Scberp toezicht, Arnhem 1990, p. 220.

'$ Zie par. 5.2 en 5.3.
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Uitgangspunt is dat op de zaken die wei bij het openbaar ministerie terecht
komen ook daadwerkelijk een strafrechtelijke reactie voigt. Daarom moet het aan-
tal kale beleidssepots verder worden teruggedrongen tot hoogstens 5 % van het
aantal vervolgbare zaken. Tevens zal het aantal transacties nog moeten worden
verhoogd tot tenminste een-derde van het aantal vervolgbare zaken. Als belang-
rijk voordeel van deze afdoeningsmodaliteit wordt onder meer de reactiesnelheid
genoemd.t"
De verwerkingssnelheid van het aantal zaken dat het parket bereikt wordt aan-
zienlijk bevorderd door de introductie van het automatiseringssysteem 'Com-
pas' .47 Het zogenaamde PAS-gedeelte van dit systeem verschaft in de meeste
gevallen de mogelijkheid processen verbaal ter zake van overtredingen en in de
toekomst ook misdrijven op magneetband, in plaats van op papier, bij het parket
aan te leveren. Compas 'verwerkt' de overtreding administratief en geeft aan of
een transactievoorstel tot de mogelijkheden behoort. Wanneer een transactieaan-
bod voigt dan 'bewaakt' het systeem de termijnen en betalingen. Indien het
aanbod niet wordt geaccepteerd kan met behulp van Compas de dagvaarding
worden opgesteld.
Het gevaar van volledige verwerking van aile strafbare feiten via het Compas-
systeem lijkt duidelijk. De medewerkers van het parket, laat staan de officier van
justitie, komen nauwelijks aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak toe.
Vragen met betrekking tot bijvoorbeeld rechtmatigheid van het bewijs, aan- of
afwezigheid van strafuitsluitingsgronden komen immers in dit automatiserings-
systeem niet voor beoordeling in aanmerking. Het risico is dan ook aanwezig dat
ondanks aanwezigheid van strafuitsluitende omstandigheden via Compas een
transactieaanbod wordt gedaan dat, indien dit niet wordt geaccepteerd, wordt
gevolgd door een dagvaarding. Daarmee wordt de facto voor een nieuw uit-
gangspunt geopteerd: een zorgvuldige afweging van individuele zaken door het
openbaar ministerie voorafgaande aan de beslissing om te vervolgen maakt plaats
voor een systeem waarbij van de burger wordt verwacht dat bij 'piept' wanneer
bij van oordeel is dat een transactie ten onrechte werd voorgesteld omdat bij niet
schuldig is aan het feit.48 Daarmee zijn we wel erg ver afgedwaald van het aan
ons wetboek ten grondslag liggend systeem waarbij ervan wordt uitgegaan dat de
rechter naar aanleiding van een door de officier van justitie opgestelde telasteleg-
ging beoordeelt of de verdachte schul dig is.
Het bier summier geschetste automatiseringssysteem leidt tot de belangrijke vraag
in hoeverre de officier van justitie zich nog zelfstandig bezig houdt met de
vervolgingsbeslissing." Onder meer uit interviews is duidelijk geworden dat ter

46 Strafrecht met beleid, Beleidsplan openbaar ministerie 1990-1995, p. 45-46 .
•7 Hierover N.F. van Manen/E.H. Blankenburg, Het openbaar ministerie geautomatiseerd, Den

Haag 1991 en in het bijzonder de bijdrage hierin van M.J. Manschot, Effecten van Compas,
schijn ofwerkelijkheid?, p. 113-118.

.. MJ. Manschot, Effecten van Compas, schijn of werkelijkheid?, in: Het openbaar ministerie
geautomatiseerd, Den Haag 1991, p. 115.

49 N.F. van Manen, Automatisering binnen het openbaar ministerie, in: lustitiele Verkenningen, juni
1992, p. 47-48.
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zake van overtredingen de bemoeienis van de officier nagenoeg nihil is. so Prak-
tijk is dat hij pas ter zitting van de kantonrechter voor het eerst het dossier onder
ogen krijgt. Grosso modo geldt dit ook voor de lichtere misdrijven, Wanneer die
al tot dagvaarding leiden wordt deze vaak opgesteld door de parketsecretaris. In
de regel neemt de officier eerst kort voor de zitting kennis van het dossier. Daar
komt nog bij dat op sommige parketten de officier wordt geconfronteerd met
zaken die door collegae zijn 'behandeld'. Bij zwaardere misdrijven - voor het
merendeel meervoudige kamer-zaken - is de rol van de officier van justitie veel
belangrijker. Terwijl de mate van 'voor'-beoordeling door de parketsecretaris per
arrondissement verschilt, pleegt de officier zelf relatief veel tijd te besteden aan
de beoordeling en controle van het bewijs." Deze toets stelt de officier in staat
een goed beeld te vormen omtrent de haalbaarheid van de vervolging. Verschil-
lende redenen zijn er te noemen waarom de officier er belang bij heeft zorgvuldig
tot een eindoordeel te komen. Deze zullen hieronder ter sprake komen.

2.6 De anticipatie op bet recbterlijk oordeel

In deze paragraaf zal worden bekeken waarom het aannemelijk is dat de aanpak
van een strafzaak door de officier van justitie in feite voor een belangrijk deel
een automatische selectie oplevert van kansloze en haalbare zaken. Sociologisch
onderzoek, waarin onder meer werd bezien in welke mate officieren van justitie
anticiperen op rechterlijke beslissingen, zal in de beschouwing worden betrokken.
Naar de vraag welke criteria de vervolgingsbeslissing bepalen is in Nederland
relatief veel onderzoek gedaan." Helaas concentreren deze onderzoeken zich
voor het merendeel op die omstandigbeden welke de vervolgingsbesLissingen
mede bepalen nadat de behandelend officier de zaak haalbaar heeft geacht. Het
onderzoek richt zich dan op de wijze van afdoen (transactie, voorwaardelijk
sepot) danwel op factoren die de vordering tot voorlopige hechtenis bepalen of
motieven die de ter zitting te vorderen straf mede bepalen. In een uit de jaren
tachtig daterend sociologisch onderzoek heeft Van de Bunt echter ook enige
aandacht geschonken aan de haalbaarheidsvraag in verband met de beslissing te
dagvaarden." Deze studie is voor het onderhavige onderwerp vooral van belang

jj) MJ. Manschot, Effecten van Compas, schijn of werkelijkheid?, in: Het openbaar ministerie
geautomatiseerd, Den Haag 1991, p. lIS.

$1 N.F. van Manen, Automatisering binnen het openbaar ministerie, in: Justitiele Verkenningen, juni
1992, p. 48; zo ook in dezelfde aflevering J.R. Eland, Het openbaar ministerie in de pralctijk,
Ervaringen van een officier van justitie, p. 13.

.!l H. Franken, Het vervolgingsbeleid; een jurimetrisch onderzoek betreffende het vervolgingsbeleid
van het Openbaar Ministerie inzake artikel 26 Wegenverkeerswet, Arnhem 1973; R.W. Jongman,
Vrouwe justitia is ook maar een mens, in: Beslissingsmomenten in het strafrechtelijk systeem,
Utrecht 1978, p. 11-30; P.C. van Duyne, Beslissen in eenvoud, Arnhem 1983.

n H.G. van de Bunt, Officieren van justitie, verslag van een participerend observatieonderzoek,
Zwolle 1985. Voor een oudere studie beperkt tot een delict leze men: H. Franken, Vervolgingsbe-
leid, Een jurimetrisch onderzoek betreffende het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie
inzake artikel 26 Wegenverkeerswet, Arnhem 1973.
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omdat de onderzoeker ervoor beeft gekozen juist niet de grote gerucbtmakende
fraudezaken in bet onderzoek te betrekken, maar de buis- tuin- en keukenmisdrij-
yen, welke in aantal de boofdmoot vormen van bet werkaanbod van officieren in
de misdrijfsector.P' Omdat deze categorie zaken normaal gesproken geen bijzon-
dere aandacht krijgt in de media zou een bezwaarschriftprocedure ter voorkoming
van een openbare bereebting voor van deze feiten verdacbte personen bij uitstek
een waarborgfunctie kunnen vervullen. Hoewel de studie enigszins gedateerd is
kan ze - zij bet met enige voorzichtigheid - toch indicaties opleveren die aange-
yen dat het openbaar ministerie in beginsel een verantwoorde schifting in haal-
bare en niet haalbare zaken maakt. Een aantal concIusies uit bet onderzoek van
Van de Bunt verdient daarom nadere bespreking.
In de eerste plaats blijkt uit bet onderzoek dat een officier zijn taak vaak 'reehter-
lijk' opvat. Dit wil zeggen dat de officier, in tegensteUing tot de Wet RO waarin
hem als procespartij een belangrijke taak rol wordt toebedeeld ter behartiging van
het algemeen belang, zichzelf het Iiefst als reehterlijk magistraat bescbouwt. ss
Vanuit dit magistratelijk gezichtspunt ziet hij het als een van zijn belangrijkste
taken de in het geding zijnde belangen evenwichtig en zonder aanzien des per-
soons af te wegen. In dit kader zijn overwegingen ontleend aan bet algemeen be-
lang, zoals maatschappeIijke verontrusting, ernst van het feit, doelmatigheid van
het opleggen van straf, veroorzaakte schade evenals overwegingen die op de
persoon van de dader betrekking hebben bepalende criteria bij de beoordeling van
zaken.56 De rol van de officier als procespartij komt pas ter zitting aan de orde
wanneer hij door de advocaat daarin wordt gedwongen. Ideaaltypisch impliceert
deze taakopvatting dan ook dat het oordeel van de officier om een zaak voor de
reehter te brengen nauwelijks zal afwijken van bet haalbaarbeidsoordeel van de
zittingsreehter.
Vaak staat deze in bet algemeen tijdrovende magistrateIijk taakopvatting op
gespannen voet met een andere door Van de Bunt onderscbeiden kant van de offi-
ciersfunctie, het ambtenaarsaspeet.
Het ambtenaarskarakter van de officiersfunctie is vooral na de jaren zestig
duidelijk geworden. Het openbaar ministerie ontwikkelde zich, het werd reeds
eerder aangegeven, in sneltreinvaart tot beleidvoerend orgaan. Vooral doelmatig-
heid van strafreehtelijk optreden vormt een belangrijk 'Leitmotiv' voor bet hande-
len, waarbij bet besef is doorgedrongen dat strafreebt sleebts een van diverse
mogelijkheden is een bepaald doel te bereiken. Richtlijnen bepalen in belangrijke
mate de te nemen beslissingen. Dit neemt niet weg dat ondanks bet bestaan van

,.. Franken beperkt zijn onderzoek immers tot art. 26 WVW. Vergelijk eveneens de opmerking van
H.G. van de Bunt, Officieren van justitie, verslag van een participerend observatieonderzoek,
Zwolle 1985, p. 344.

" H.G. van de Bunt, Officieren van justitie, verslag van een participerend observatieonderzoek,
Zwolle 1985, p. 123.

56 H.G. van de Bunt, Officieren van justitie, verslag van een participerend observatieonderzoek,
Zwolle 1985, p. 50.
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richtlijnen voldoende ruimte aanwezig blijft om geindividuaLiseerd te beslissen."
Een door Van de Bunt aan de praktijk ontleende casus moge een en ander verdui-
deLijken.

'Een winkeLier koopt van een dertienjarige jongen een zo goed als nieuw
uitziende cassettereeorder. De jongen vertelt dat zijn vader deze kwijt wil
omdat hij er een heeft. De winkeLier biedt de jongen dertig gulden waar de
jongen mee instemt en zet de recorder in de etalage voor 120 gulden. De
winkelwaarde (nieuwprijs) is tweehonderd gulden. De jongen bLijkt de recor-
der te hebben gestolen, de winkelier wordt nu van heling verdacht. De winke-
lier ontkent'."

De behandelende officier had in dit geval de zaak geseponeerd. Twee andere
mogelijkheden zijn denkbaar. In de eerste plaats lijkt een vervolging ter zake van
schuldheling alleszins mogelijk. Ten tweede zou men kunnen overwegen nader
bewijs te achterhalen. Ik za) hieronder vooral uitgebreid bij de afwijzing van de
eerste mogelijkheid stilstaan.
De officier nam een vervolging ter zake van schuldheLing niet serieus omdat hij
de kans dat de reehter mee zou gaan in dit oordeel niet groot achtte.59 Het risico
van een vrijspraak werd door hem met andere woorden vermeden. Vrijspraak en
ontslag van aile reehtsvervolging worden door officieren in het algemeen als een
persoonlijke nederlaag ervaren.
Enerzijds vloeit de genomen beslissing voort uit het opportuniteitsbeginseL. De
officier beoordeelt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid of voldoende bewijs
aanwezig is voor een succesvolle vervolging. Anderzijds, en dit lijkt mij veel
belangrijker, kan worden geeonstateerd dat de officier zijn oordeel verwisselt
voor dat van de reehter. Het conformeren aan het oordeel van de reehter is dan
een waarde op zicn geworden. Een dergelijk proces wordt treffend weergegeven
door Skolnick:

'( ... )each actor (procesdeelnemer, W. V.) may be regarded as attempting to
maximize his status. The defendant strives to be a citizen unencumbered by
the stigma of conviction; the defense attorney represents the defendant, but at
the same time faces the problem of disaffiliating himself from the stigma
associated with the status of defendant. The prosecutor seeks to rise above the

57 H.G. van de Bunt, Officieren van justitie, verslag van een participerend observatieonderzoek,
Zwolle 1985, p. 160. De invoering van het COMPAS-systeem waardoor een geautomatiseerde
verwerking van vele strafbare feiten mogelijk werd gernaakt, lijkt deze benaderingswijze te
doorkruisen voor zover het overtredingen betreft. Bij misdrijven weet de officier nog voldoende
tijd vrij te maken voor een gedegen toetsing van de onderzoeksresultaten, aldus I.R. Eland, Het
openbaar ministerie in de praktijk, Ervaringen van een officier van justitie, in: Justitiele Verken-
ningen, juni 1992, p. 13. Daarom blijft het onderzoek van Van de Bunt voor de vraagstelling van
belang.

51 H.G. van de Bunt, Besluitvorming op het parker, in: L.G. MoorfE. Leuw (red.), Beslissingsmo-
menten in het strafrechtelijk systeem, Utrecht 1978, p. 155.

,. Mijns inziens maakte de officier in dit geval een foutieve inschatting. Gelet op de in casu
genoemde omstandigheden, waaronder de prijsverhouding, is zeker sprake van een culpoze
gedraging.
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adversarial role to that of judge. The trial judge seeks to maximize his esteem
through the acceptability of his deeisions, not only to appellate courts, but also
to the community of practitioners';"

De waarde die de officier heeht aan 100%- zittingen of zittingen waarin de
reehter met zijn vordering meegaat wordt, aldus Van de Bunt, ro zichtbaar.
Vraag wordt dan hoe kan worden verklaard 'dat in een accusatoire procedure
gericht op formele conflictsbandbaving met articulatie van ieders belangen,
consensus tussen twee partijen blijkbaar tot norm wordt verheven' .61

Van de Bunt wijst op een structurele en een persoonlijke oorzaak. Wat de eerste
betreft zitten officier en reehter in dezelfde matrix.6Z Met name wanneer de con-
tacten tussen een en dezelfde officier en reebter frequent zijn lijkt het belangrijk
een lijn te kunnen trekken, Het 'gezag der justitie' zou geweld worden aangedaan
wanneer blijkt dat openbaar ministerie en reebter er telkens een verschillende
inschatting van zaken op na zouden houden." Deze orientatie op de reehter
komt ook naar voren in de zogenaamde Paasbrief die de procureurs-generaal op
21 april 1992 aan de minister van justitie verstuurden over de verhouding tussen
de algemene politieke verantwoordelijkheid voor bet reebthandhavingsbeleid in
relatie tot de bijzondere verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie.
Daaruit blijkt dat het openbaar ministerie specifiek verantwoordelijk moet worden
geacbt voor het juridisch beleid waarbij deze instantie in zijn taakuitoefening
sterk georienteerd is op de reebter. Dit brengt met zich mee dat naast de efficien-
cy van bet optreden vooral ook de beboorlijkheid van de procesvoering bij de
reehtshandhaving de volle aandacbt verdient. De reebtsbeschermende functie van
het openbaar ministerie treedt zo duidelijk op de voorgrond."
Een persoonlijke bij de afweging door de officier spelende factor is daamaast dat
nog weinig inzicht bestaat omtrent oorzaken van misdaad, invloed van straf-
reehtelijk optreden, waardoor voor hem een duidelijk referentiepunt ontbreekt.
Sleebts bet ontbreken van enig effeet bij strafreehtelijk optreden wordt duidelijk
bij reeidive. Genoemde onzekerheden met betrekking tot resultaten die men kan
boeken bebben tot gevolg dat een tendens ontstaat waarbij emaar wordt gestreefd
vooral niet negatief op te vall en. Het risico van een nederlaag - vrijspraak of
ontslag van aile reebtsvervolging - wordt zorgvuldig vermeden."

60 J.H. Skolnick, Social control in the adversary system, The journal of conflict resolution 1967, p.
57.

6' H.G. van de Bunt, Besluitvonning op het parker, in: Tegen de regels, Utrecht 1980, p. 228.
6l Dit matrix wordt treffend weergegeven door A. Blumberg, Criminal Justice, Chicago 1970, p.

104-105. De schrijver geeft aan op welke wijze het systeem van plea bargaining tussen 'district
attorney', 'lawyer' en 'judge' functioneert.

63 H.G. van de Bunt, Besluitvonning op het parker, in: Tegen de regels, Utrecht 1980, p. 228.
.. Vergelijk T.M. Schalken, Een nieuwe cultuur binnen het openbaar ministerie?, NJB 1992, p. 818.

De rechtsbeschermende functie van het openbaar ministerie werd reeds benadrukt door H. de
Doelder, Het OM in positie, Amhem 1988.

OJ Vergelijk J .H. Skolnick, Social control in the adversary system, The journal of conflict resolution
1967, p. 57: '( ... ) the prosecutor's office cared less about winning than about not losing'.
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Ter vermijding van bet risieo dat de reebter tot een vrijspraak terzake van de
scbuldbeling zou kunnen komen, stond voor de bebandelend offieier nog een
andere mogelijkbeid open. Ik kom dan tot de tweede mogelijke reactie op de
bierboven weergegeven casus inzake de beling van de cassettereeorder. Hoewel
bet namelijk denkbaar is dat op basis van nieuwe bewijzen de zaak alsnog is
'rond' te maken, is de kans dat dit niet zal lukken in samenbang met de te
investeren tijd, inzet van mankracbt enzovoorts voldoende reden om van dit
altematief af te zien. Duidelijk is dat vooral financiele en organisatoriscbe motie-
yen een rol spelen. Hierbij past een kanttekening. Indien de officier ervoor zou
kiezen meer bewijs te vergaren, dan nog zal bet uiteindelijke resultaat worden
gespiegeld aan bet oordeel dat de reebter ter zitting bierover zal uitspreken. Het
mecbanisme 'vooral niet negatief opvallen' zal daarbij weer een bepalende rol
spelen.
In bet in deze paragraaf besproken voorbeeld werd uitgegaan van een zaak die
bewijsteebniscb problemen zou kunnen opleveren. Bebter, in bet merendeel van
bet aantal zaken bebben we te maken met een bekennende verdacbte. Deze
omstandigbeid, gekoppeld aan bet voorwerk dat politie en bet parketseeretariaat
bebben verricbt, zal in de regel een voldoende basis vormen om de zaak al dan
niet bet predikaat 'baalbaar' te kunnen verlenen."
Op grond van bovenstaande bevindingen kan bet geenszins verwondering wekken
dat zaken die uiteindelijk tot dagvaarding leiden door de bezwaarschriftreebter
slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden niet baalbaar worden geacbt.
Dit betekent overigens niet dat deze zaken nooit zouden kunnen eindigen met een
vrijspraak of een andere niet veroordelende uitspraak. Tijdens een openbare
bebandeling kan bijvoorbeeld door getuigen een nieuw licbt op de zaak worden
geworpen.

2.7 De beslissing tot dagvaarding over te gaan

De vraag of in een concrete strafzaak voldoende omstandigbeden kunnen worden
vastgesteld om de zaak het predikaat 'baalbaar' te kunnen geven, speelt theore-
tiscb bij diverse afdoeningswijzen een rol. Enerzijds komt de vraag aan de orde
bij de zogenaamde afdoening buiten geding via een voorwaardelijk sepot, transac-
tie of beleidssepot. Deze varianten worden beleidsmatig toegepast, waarbij de
keuze in belangrijke mate wordt bepaald door ricbtlijnen die op dit punt zijn
uitgevaardigd. Als deze afdoeningsvarianten niet in aanmerking komen, en de
zaak haalbaar wordt geaebt, komt anderzijds de beslissing tot dagvaarding in
beeld.
Een principiele vraag die vooraf moet worden gesteld is of een officier mag dag-

66 In dezelfdezin P.C. van Duyne, Beslissen in eenvoud, Arnhem 1983, p. 20.
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vaarden wanneer bij persoonlijk tot de overtuiging is gekomen dat de zaak niet
haalbaar is, maar dagvaarding bijvoorbeeld in het kader van een proefproces
volgens de officier wenselijk is."
Indien namelijk zou blijken dat deze vraag in literatuur en praktijk volmondig
negatief zou worden beantwoord, wordt de kans dat de reehter met dergelijke
zaken te maken krijgt wei erg klein. Bij positieve beantwoording daarentegen zou
met een bezwaarschrift tegen de dagvaarding kunnen worden bewerkstelligd dat
de zaak niet op de openbare zitting komt.
Ben tweede daarmee enigszins samenbangende vraag is of het openbaar ministe-
rie, overtuigd van de haalbaarheid van de zaak, ter zitting een vrijspraak of
ontslag van alle reehtsvervolging mag eisen.
In het onderstaande zullen de standpunten in literatuur en jurisprudentie omtrent
deze twee vragen van commentaar worden voorzien.

2. 7.1 Literatuur

In de commentaar van Melai c.s. komt de hierboven genoemde vragen bij diverse
aantekeningen aan de orde. Bij de commentaar op art. 167 Sv Iezen wij dat de
officier van vervolging behoort af te zien indien onvoldoende bewijs aanwezig is
of wanneer hij - hoeweI hij zelf voldoende bewijs aanwezig acht - op grond van
soortgelijke situaties van oordeeI is dat de rechter daar anders over zal denken.
Deze regel heeft, zo wordt gesteld, geen absolute werking. Ik citeer Melai c.s.:

'Het openbaar ministerie mag er van afwijken en ondanks een betrekkelijk
geringe kans op veroordeling tot vervoIging overgaan, indien het van oordeel
is dat een reehterIijke uitspraak over de zaak behoort te worden verkregen.
Dit kan bijvoorbeeld het gevaI zijn in een proefproces ter beeindiging van
reehtsonzekerheid, en indien het gaat om de beoordeling van gebeurtenissen
die grote beroering hebben veroorzaakt. Onder die omstandigheden mag bet
naar ons oordeeI zelfs vervolgen indien het van plan is om ter zitting de vrij-
spraak of bet ontslag van reehtsvervoIging van de verdachte te vorderen. Het
openbaar ministerie mag zich eebter niet, in zaken waarin (te) weinig bewijs-
materiaal gevonden is, laten Ieiden door de hoop dat ter tereehtzitting wel-
licht - door getuigenverboor of anderszins - meer bewijs zal worden verkre-
gen. In elk gevaI moet veroordeling in redelijkheid denkbaar zijn; anders ont-
breekt het redelijk vermoeden van schuld, dat art. 27 als voorwaarde stelt
voor de vervolging. '68.69

til De vraag of danwel in hoeverre de verdachte de mogelijkheid zou moeten krijgen een openbaar
(proef)proces te entameren is voor deze studie niet relevant. Verdachten die op vervolging
aandringen zullen imrners sowieso geen gebruik maken van de bezwaarschriftprocedure omdat ze
juist een openbare zitting wensen!

.. Melai c.s. aant. la op art. 167 Sv suppl. 75.
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Daarentegen kan in de commentaar bij art. 350 Sv worden gelezen:

'Uit art. 350 Sv en uit art. 4 RO valt af te leiden dat bet OM slecbts gedragin-
gen mag vervolgen waarvoor bet straf opgelegd wenst te zien; dit laatste is
eerst mogelijk in gevallen waarbij door de recbter is vastgesteld dat bet om
een strafbaar feit gaat."?

Dit standpunt blijkt eveneens bij art. 341 Sv:

'Bovendien impliceert de aan bet OM opgedragen vervolgingsbeslissing mede
in bet licbt van bet in art. 262 (jo. 250) aan de verdacbte toegekende recbt
zicb tegen licbtvaardige vervolging te verdedigen, dat vervolging achterwege
dient te worden gelaten wanneer zicb op voorband laat aanzien dat bet eventu-
eel telastegelegde feit niet bewezen zal kunnen worden verklaard', 71

De tweede visie wijkt in zoverre af van bet eerste standpunt dat niet slecbts de
baalbaarbeid als voorwaarde voor dagvaarding wordt gesteld maar bovendien de
eis wordt geformuleerd dat bet openbaar ministerie, op basis van bet op dat
moment bestaande oordeel omtrent de zaak, van plan moet zijn ter zitting straf te
eisen.
Groenhuijsen en Van Kalmtbout stellen dat bet de officier van justitie naar
beersend inzicbt niet vrij staat een strafproces voort te zetten indien dit naar zijn
oordeel niet tot een veroordeling zal leiden." Een vordering tot vrijspraak of
ontslag van aile recbtsvervolging past mijns inziens niet in deze visie." Een
vordering tot scbuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel beboort
in bun opvatting, in tegenstelling tot de eerder genoemde standpunteo, kennelijk
wei tot de mogelijkhedeo.
De accentuering van bet strafwaardige karakter komt eveoeens naar voreo bij de
parlemeotaire bebandeling van de voorstellen die in 1988 hebbeo geleid tot wijzi-
gingeo in de bezwaarschriftprocedure. In de memorie van antwoord stelt minister
Kortbals Altes irnmers dat:

'Die beslissing (de beslissing te dagvaardeo, W. V.) boudt - afgezieo van de
toepassing van bet opportuniteitsbegiosel - in dat bet opeobaar mioisterie

fh Elders wordt door Melai betoogd dat 'de vervolging (dagvaarding) van de verdachte op de
eerbiediging van deze in het stelsel van het wetboek neergelegde voorwaarden moeten berusten en
zal het O.M. - ook gelet op zijn publiek:rechtelijke funlctie- die vervolging op de terechtzitting als
een naar regels van strafprocesrecht deugdelijke overheidsdaad aannemelijk moeten maken': A.L.
Melai, Het strafproces geen zuiveringsproces, DD 1973, p. 458. Ik zie niet in hoe deze opvatting
zich verhoudt tot de mogelijkheid, behoudens nieuwe feiten en omstandigheden zoals die ter
zitting pas kunnen blijken, vrijspraak of OVAR te requireren.

70 Melai c.s. aant. 9 op art. 350 Sv suppl. 32.
71 Melai c.s. aant. 2 op art. 341 Sv suppl. 58.
12 M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, Transactie en voorwaardelijk sepot: lood OM oud

ijzer?, DD 1983, p. 474.
n Behoudens vanzelfsprekend gebleken nieuwe bewijsmiddelen tijdens de behandeling ter zitting.

44



meent over voldoende deugdelijke aanwijzmgea te beschikken om op de
terechtzitting aan te tonen dat de verdachte strafwaardig (curs., W.V.) heeft
gehandeld' .7~

Geeoncludeerd kan worden dat de haalbaarheid van de vervolging in aile hierbo-
yen besproken standpunten voorop staat. Dez.e conclusie sluit gezien het beperkte
aantal buitenvervolgingstellingen - zoals dat hieronder in paragraaf 5.6.2 nog zal
blijken - aan bij de praktijk.
Enige aanvullende opmerkingen zijn eehter noodzakelijk in verband met de
verschillen die in genoemde opvattingen zijn aan te wijz.en. Indien het openbaar
ministerie een haalbare zaak ter zitting zou brengen met de bedoeling een vrij-
spraak of ontslag van aile rechtsvervolging te requireren, levert dit mijns inziens
enige tegenstrijdigheid op. Door dez.e combinatie geeft het openbaar ministerie
immers te kennen dat een stratbaarverklaring er niet in zit. Dez.e zaken zullen
naar mijn mening dan ook via de weg van het zogenaamde reehterlijk pardon
(art. 9a Sr) moeten worden afgedaan. Op dez.e wijz.e kunnen het verwijt en de
daaraan gekoppelde stratbaarverklaring als uitgangspunten worden aangehouden,
zodat het strafwaardige van het gedrag centraal blijft staan. Omstandigheden
buiten de sfeer van de juridisch technische inschatting van de stratbaarverklaring
kunnen worden verdisconteerd in de vordering van het openbaar ministerie ter
zitting tot schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Sommige auteurs houden veel minder vast aan de haalbaarheid van de vervolging
bij de vraag of mag worden gedagvaard. Zo is Enschede van mening dat bijvoor-
beeld ter toetsing van de legitimiteit van het optreden van het politieel-justitiele
apparaat een zaak voor de reehter mag worden gebracht z.elfs wanneer aanstonds
duidelijk zou zijn dat er van een stratbaar feit van de kant van bijvoorbeeld de
politie geen sprake kan zijn." Zijn leerling Corstens gaat eveneens van dez.e
opvatting uit. Hij stelt namelijk:

'Maar z.elfs al is men van oordeel dat 27 Sv. ook ten aanzien van (bepaalde)
vervolgingsdaden geldt, dan hoeft dit nog niet voor het openbaar ministerie de
verplichting in te houden om steeds van vervolging af te zien, ook al lijkt een
veroordeling niet haalbaar'. 76

Ter onderbouwing van dez.e stelling wijst Corstens erop dat de wetgever blijkens
de memorie van toelichting heeft gekoz.en voor een stelsel met mime bevoegdhe-
den voor het openbaar ministerie met tevens voldoende mogelijkheden voor de
verdachte om zich op de onatbankelijke rechter te beroepen. Hiermee is niet
onverenigbaar de bevoegdheid van het openbaar ministerie een vervolging enkel
op het algemeen belang te baseren aangezien de verdachte zich hiertegen kan

74 Karnerstukken I 1987-1988,19798, nr. 1514, p. 2.
7j Ch. 1. Enschede, Strafrecht en politiek, Enkele orienterende beschouwingen, Deventer 1970, p.

34-35.
7. GJ.M. Corstens, Waarborgen condom het vervolgingsbeleid, Umuiden 1974, p. 36.
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verweren door een bezwaarschrift in te dienen. Toch twijfelt de schrijver wan-
neer hij wijst op een van de uit de memorie van toelichting blijkende hoofdbe-
ginselen van het Nederlandse stafproces:

'( ... ) toepassing van de strafwet op den werkelijk schuldige en tevens de
veroordeling, kan het zijn, de vervolging van den niet-schuldige naar vermo-
gen (te) verhinderen'.??

Corstens interpreteert de woorden 'kan het zijn' en 'naar vermogen' zo dat
daarmee zou worden gedoeld op de mogelijkheid dat de reehter een ander oordeel
zou hebben over de vragen van strafbaarheid en bewijsbaarheid dan het openbaar
ministerie.
Deze interpretatie is mijns inziens discutabel. De passage kan evenzeer in die zin
worden verstaan dat de veroordeling van de onschuldige in laatste instantie door
de reehter moet worden verhinderd, maar indien de onschuld reeds tijdens de
vervolgingsfase bij het openbaar ministerie duidelijk wordt, de vervolging door
het openbaar ministerie moet worden gestaakt, respeetievelijk niet mag worden
aangevangen. Bij deze interpretatie slaat het in de passage bedoelde 'verhinderen'
in het eerste gedeelte van de zin op de reehter, wat betreft het tweede gedeelte op
het openbaar ministerie.

2.7.2 Jurisprudentie

Een jurisprudentiele bevestiging van de 'haalbaarheids'-visie zou met enige
voorzichtigheid kunnen worden afgeleid uit het standpunt van het hof Den Haag
blijkend uit HR 28 mei 1991, NJ 1991, 789. De raadsman in deze zaak had bij
het hof een beroep gedaan op de niet ontvankelijkheid van het openbaar ministe-
rie in zijn vervolging wegens misbruik van zijn bij de wet toegekende bevoegd-
heid omdat het verdachte aileen zou vervolgen met het doel om jurisprudentie te
vormen op een terre in waar de wetgever in gebreke blijft nieuwe regels te stellen.
Het hof reageerde hierop door te stellen dat het verweer faalt, reeds omdat het
openbaar ministerie in hoger beroep te kennen heeft gegeven dat de verdachte
primair wordt vervolgd wegens het hem te maken strafrechtelijk verwijt, Onder
die omstandigheden is er geen sprake van de gestelde misbruik van bevoegdheid.
Dit wordt niet anders, aldus het hof, doordat het openbaar ministerie in hoger
beroep tevens als subsidiair argument om de verdachte te vervolgen het motief
van het proefproces heeft genoemd.

Corstens wijst overigens tereeht op enige praktische problemen die kleven aan de
haalbaarheidsvisie. Het openbaar ministerie kan immers bij gebrek aan controle
rustig dagvaarden zonder zijn werkelijke bedoelingen duidelijk te maken. Het
ontbreken van bewijs kan op zijn vroegst pas in de bezwaarschrifiprocedure

77 Kamerstukken D 1913-1914,286, Dr. 3, p. 55
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duidelijk worden. Dient de verdachte geen bezwaarschrift in dan bereikt de
officier wat hij wilde: een openbare zitting teneinde bijvoorbeeld onrustgevoelens
weg te nemen of het doofpoteffeet te vermijden.
Uit de door Corstens gevoerde gesprekken met (hoofd)officieren blijkt evenwel
dat deze zeer terughoudend zijn om met deze motieven in het achterhoofd bene-
den de haalbaarheidsgrens van hun vervolgingsreeht gebruik te maken." Overi-
gens kan men zich afvragen of de behoefte aan het bezwaarschrift tegen de
dagvaarding in dit 800rt zaken nog wel ro groot is, gelet op de publieke belang-
stelling waarmee deze zaken vaak gepaard gaan. Een besloten raadkamerbehande-
ling van het bezwaarschrift kan dan nog nauwelijks de nadelen van deze publici-
teit compenseren.??
Sleehts in uitzonderingsgevallen lijkt onder deze grens te worden vervolgd. Het
zeer geringe aantal buitenvervolgingstellingen dat momenteel wordt uitgesproken
vormt hiervoor een indicatie." Daamaast blijkt uit de statistieken dat het open-
baar ministerie in de praktijk in ongeveer een op de vijf ingezonden (recht-
bank)zaken tot teehnisch sepot overgaat. 81 Dit substantieel aandeel maakt mijns
inziens duidelijk dat het openbaar ministerie, indien nodig, niet schroomt van de
sepotmogelijkbeid daadwerkelijk gebruik te maken.

2. 7.3 Euthanasie

Een belangrijke categorie zaken waarbij gelet op het aantal buitenvervolgingstel-
lingen in de praktijk onder, of bij twijfel over, de haalbaarheidsgrens tot dagvaar-
ding lijkt te worden overgegaan betreft de groep euthanasiegevallen. Bij (voorlo-
pig) tekortschieten van de wetgever om duidelijke wetsbepalingen en criteria voor
straffeloosheid te formuleren is het telkens het openbaar ministerie dat min of
meer wordt gedwongen de reehter tot verfijning van de jurisprudentiele criteria

11 G.J.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, llmuiden 1974, p. 36.
79 Zie par. 6.9.
.. Zie hieronder par. 5.6.2. Voor de wijziging van de bezwaarschriftprocedure in 1988 werd deze

kennelijk herhaaldelijk gebruikt om de zaak te traineren. Met name de uitgebreide rechtsmiddelen-
regeling bij de diverse raadkamerbeschikkingen maakte dit mogelijk. Omdat het in de sinds 1988
gewijzigde procedure enerzijds voor de verdachte niet langer mogelijk is in appel te gaan tegen
een ongegrondverldaring van het bezwaarschrift en anderzijds het bezwaarschrift in de praktijk
onmiddellijk voorafgaande aan de zitting wordt behandeld, lijkt het aannemelijk dat de verdachte
het bezwaarschrift in het algemeen slechts zal gebruiken in de gevallen waarbij serieus aan de
haalbaarheid van de zaak kan worden getwijfeld.

I. De volgende cijfers blijken uit de statistieken:
1984: 18,7 %
1985: 19,3 %
1986: 19,4 %
1987: 21,5 %
1988: 22,4 %
1989: 22,1 % (Bron: Criminaliteit en Strafrechtsp1eging, 1986 resp. 1989, CBS, 1988/1991)
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aan te zetten.82 Het gaat bij deze zaken om 'verdachte' artsen die na een zorg-
vuldige afweging van belangen, waarbij criteria zoals die in jurisprudentie naar
voren komen een TOI spelen, de uiterst moeilijke beslissing nemen iemand te
helpen bij de beeindiging van zijn of haar leven.
De door het openbaar ministerie gekozen aanpak - vervolgen of Diet vervolgen -
heeft bij dit 800rt zaken vrijwel altijd onrustgevoelens tot gevolg. Dit kan worden
gedemonstreerd aan de hand van een tweetal voorbeelden,
Een patiente die vanaf haar geboorte heeft gel eden aan een zeer extreme vorm
van anorexia nervosa wordt op 25-jarige leeftijd op uitdrukkelijk verzoek door
haar behandelend arts in de gelegenheid gesteld door het drinken van een glas
secobarbital, een zwaar slaapmiddel, een einde aan haar leven te maken. De arts
had zoveel mogelijk getracht aan de zorgvuldigheidscriteria te voldoen. Niettemin
ontvangt hij een dagvaarding. Naar aanleiding van het door hem ingediende
bezwaarschrift daartegen wordt hij door de raadkamer buiten vervolging gesteld.
Een aantal markante punten drukt een stempel op deze casus. Naar aanleiding van
het ingestelde gerechtelijk vooronderzoek acht de hoofdofficier van justitie het
verantwoord de zaak Diet verder te vervolgen. Omdat sedert 1972 beslissingen
omtrent al dan niet vervolgen in dit 800rt zaken worden voorgelegd aan de ver-
gadering van de procureurs-generaal, had deze ook nu het laatste woord."
De vergadering beslist dat de arts moet worden gedagvaard. Met name zou er
twijfel bestaan over de geestelijke vermogens van de patiente en als gevolg daar-
van over de vraag of het verzoek tot levensbeeindiging in casu 'weloverwogen'
kan worden genoemd. Wanneer de zaak in verband met het tegen de dagvaarding
ingediende bezwaarschrift vervolgens door de raadkamer wordt behandeld,
vordert de officier van justitie een buitenvervolgingstelling.
De officier licht dit als voigt toe:

'De PG's namen die beslissing Diet omdat ze een afkeurend oordeel wilden
geven over wat Hendriks (fictieve naam van de behandelend arts, W. V.) had
gedaan. Het was zuiver de bedoeling een rechterlijk oordeel te krijgen over
het grensverleggend handelen van deze arts'.

Het precaire karakter van de beslissing wordt duidelijk wanneer de officier
vervolgens stelt:

'Zelf had ik moeite met de vervolgingsbeslissing omdat het zo'n gevoelige
zaak is waarachter veel menselijk leed schuil gaat. Daar zou je ook rekening

<-: Vergelijk voor een overzicht van deze problematiek: o. Anjewierden, Strafrecht en euthanasic,
Nijmegen 1988. Het teleurstellende optreden van de wetgever wordt treffend weergegeven door
C. Kelk, Euthanasie-wetgeving: nu of nooit?, NJB 1989, p. 448-450. Op 8 november 1991 heeft
het kabinet zijn standpunt inzake medische beslissingen omtrent levensbeeindiging aan de tweede
kamer aangeboden. Belangrijk onderdeel van dit standpunt vormt de meldingsprocedure om het
openbaar ministerie op de hoogte te stellen van de gedraging. De officier kan vervolgens besluiten
al dan niet tot vervolging over te gaan. Zie 1. Woretshofer, Het kanbinetsstandpunt inzake
medische beslissingen rond het levenseinde, DO 1992, p. 785-797.

IS Vergelijk jaarverslag OM 1972, p. 70. Opmerkelijk is dat bij deze zaken de vervolgingsbes1is-
sing - in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is - feitelijk door deze vergadering wordt genomen.
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mee moeten houden. Aan de andere kant had ik ook respect voor de zienswij-
ze van de procureurs-generaal: dat zijn de regels van het spel. Maar je doet
het met verdriet in het hart omdat je weet dat je iemand die het zeker niet
verdient in moeilijkheden brengt'. 84 85

Tot welke gevoelens van ontevredenheid en onrust een beslissing van bet open-
baar ministerie om niet te dagvaarden kan leiden wordt duidelijk in een tweede
zaak." Een neuroloog die actieve levensbeeindiging had toegepast op een coma-
patient kreeg van de officier van justitie na raadpleging van de vergadering van
procureurs-generaal een kennisgeving van niet verdere vervolging. Opmerkelijk
bij deze zaak was dat duidelijk geen sprake was van een uitdrukkelijke wilsver-
klaring van de patient. Naar aanleiding van deze gebeurtenis antwoordde de
minister van justitie op vragen van de SGP-fractie in de tweede kamer dat het
geval geheel op zichzelf stond en dat er geen enkele precedentenwerking aan kon
worden toegekend.
Evenals in het eerste hierboven besproken geval leidde bet in de zogenaamde
Baby Ross zaak ingediende bezwaarschrift tegen de dagvaarding tot een buiten-
vervolgingstelling. Het ging in deze zaak om een arts die bad besloten een
mongoloide baby niet te opereren aan een zeer emstige aandoening ten gevolge
waarvan de baby korte tijd na de geboorte kwam te overlijden. De ouders en de
secretaris voor de kinderbescberming hadden geen toestemming verleend om het
kindje te opereren. Ook deze zaak trok de nodige publiciteit, waardoor de
effectiviteit van een bezwaarschriftprocedure kan worden betwijfeld. Fundamente-
Ie kritiek op deze beslissing kwam onder andere van Kelk, Terecbt heeft hij erop
gewezen dat de raadkamer door de selectie van het aanwezige bewijsmateriaal"
onder de sluier van marginale toetsing in integraal oordeel beeft geveld, waarmee
de aard van de bezwaarschriftprocedure geweld werd aangedaan.88,89 In hoofd-
stuk vijf zal bier uitgebreid op worden ingegaan.
Het aantal euthanasie gevallen waarin het openbaar ministerie tot vervolging is
overgegaan is overigens in de tacbtiger jaren aanzienlijk gedaald. De beboefte aan
nieuwe proefprocessen ter verfijning van de jurisprudentie is kennelijk afgenomen
onder meer omdat reeds gevoerde processen werkbare criteria ter beoordeling

.. Die hier gepresenteerde casus is ontleend aan de bijdrage van Frank Vermeulen in NRC Han-
delsblad 7 maart 1992.

85 De indruk die de behandelend arts aan de hele affaire overhoudt wordt treffend weergegeven met
de woorden:
'Ikzelf voel me misbruikt door justitie. Maar toch zal ik het in een soortgelijke situatie weer
doen'.

16 Gegevens ontleend aan De Volkskrant 26 februari 1992.
81 Hoewel een andersluidende deskundigenverlclaring voorhanden was, werd deze buiten beschou-

wing gelaten.
II HR 28 april 1989, NJ 1990, 46, m.nt. GEM, AAe 1989, p. 862-874, m.nt. C. Kelk. Vergelijk

vooral de noot van Kelk waarin wordt aangegeven op welke wijze de berichtgeving over deze had
plaatsgevonden voordat een rechterlijk oordeel was gegeven. Deze beschikking zal in hoofdstuk
vijf nader worden besproken.

.. Oat een bezwaarschrift in euthanasiezaken geenszins in aile gevallen tot buitenvervolgingstelling
leidt moge 0.8. blijken uit: HR 28 mei 1991, NJ 1991,789.
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van de stratbaarheid hadden opgeleverd." Het gevaar dat artsen vooral met het
oog op jurisprudentievorming - naar achteraf blijkt - ten onreehte worden gedag-
vaard lijkt dan ook beduidend kleiner te zijn geworden, hoewel het gelet op de
hierboven beschreven casus nog steeds reeel aanwezig blijkt.

2.8 Conclusies

Het aantal uiteindelijk tot buitenvervolgingstelling leidende bezwaarschriften is de
laatste decennia aanzienlijk afgenomen." Dit resultaat is mijns inziens onder
meer het gevolg van de hierboven weergegeven ontwikkelingen.
Ten eerste is gewezen op de gewijzigde toepassing van art. 167 Sv. De negatieve
formulering van het beginsel zoals die in die wet is neergelegd vormt niet langer
het uitgangspunt. Algemeen aanvaard is de opvatting dat het openbaar ministerie
alleen dan vervolgt wanneer dit niet alleen haalbaar maar vooral ook wenselijk is.
Dit betekent dat een groot aantal zaken dat op zich bewijsbaar is vanwege be-
leidskeuzes niet bij de rechter komen.
Wanneer dan ten tweede moet worden geeonstateerd dat het aanbod van zaken
gigantisch is toegenomen terwijl de uitbreiding van het openbaar ministerie
daarmee geen gelijke tred heeft weten te houden is het voor de hand liggend dat
in beginsel aIleen die zaken de reehter bereiken waarbij de kans op een veroor-
deling maximaal lijkt. Deze constatering behoeft evenwel enige nuancering. De
invloed van de officier van justitie op de vervolgingsbeslissing ten aanzien van
overtredingen bleek, zoals eerder werd aangegeven, vrijwel nibil. De kans dat
niet haalbare zaken toch ter zitting komen is daarom bij deze categorie het
grootst. 92 Dit gegeven heeft evenwel geen effeet op de bezwaarschriftprocedure.
Slechts bij zaken die bij de reehtbank worden aangebracht (misdrijven eventueel
gevoegd met overtredingen) kan immers een bezwaarschrift worden ingediend.
Juist bij deze zaken pleegt, zo bleek hierboven, de als individualist optredende
officier zijn magistratelijke attitude serieus te nemen en tot een zorgvuldige
beoordeling over te gaan."
In de derde plaats werd duidelijk dat het openbaar ministerie op grote schaal
gebruik maakt van de mogelijkheden zaken via transactie af te doen. De garantie
dat op deze wijze aan de zaak definitief een eind komt zal menig verdachte ertoe
brengen een dergelijk aanbod te accepteren, ondanks diens inschatting dat de zaak
tot een niet veroordelende uitspraak zal leiden."

90 H.R.G. Feber, Euthanasiewetgeving: verder uitstel is ongewenst, NIB 1989, p. 1443.
91 Vergelijk par. 5.6.2.
92 Tegen deze achtergrond lijkt een bezwaarschrift legen dagvaarding ter zake van overtredingen

eerder in aanmerking te kunnen komen!
9' Recent hierover: I.R. Eland, Het openbaar ministerie in de praktijk, Ervaringen van een officier

van justitie, in: Justitiele Verkenningen,juni 1992, p. 13.
.. Dlustratief in dit verband is de betaling van f 65.000,- door prof. jhr. mr. M. Wladimiroff aan

justitie ter voorkoming van strafvervolging ter zake van bedriegelijke bankbreuk en heling. De
deeltijd-hoogleraar, advocaat ontkende de beschuldigingen en verkondigde de schilling alleen te
zijn aangegaan ter voorkoming van publicitaire schade van een openbaar proces. Betrokkene
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Ten vierde werd aangegeven dat de officier er alle belang bij had vooral niet
negatief op te vallen. Daarvan was sprake indien een strafzaak afloopt met een
ontslag van aIle rechtsvervolging of vrijspraak. Daarom zal bij zo veel mogelijk
trachten te anticiperen op de beoordeling van de zaak door de rechter. Het re-
latief hoge percentage (30 %) technische sepots bij gewone misdrijven wekt in
ieder geval de indruk dat het openbare ministerie in zwakke zaken zeker niet
schroomt van de sepotbevoegdheid gebruik te maken." Ten vijfde kan bij de
beoordeling van individuele strafzaken door de officier van justitie als prettige
bijkomstigheid worden gewezen op het feit dat het merendeel van de verdachten
tijdens het voorbereidend onderzoek een bekentenis aflegt. Dit gegeven impliceert
dat de inschatting van het eindoordeel van de rechter veelal in sterke mate wordt
vergemakkelijkt.
De haalbaarheid van een zaak kan, zo bleek ten zesde, van de opportuniteit
worden onderscheiden, maar niet volledig worden ontkoppeld. Wanneer het
bewijs in een zaak op een bepaald moment mager is te noemen, wil dit geenszins
zeggen dat meer actieve recherche geen extra resultaten zou kunnen opleveren.
Indien desondanks tot sepot wordt besloten, liggen daaraan onmiskenbaar beleids-
argumenten ten grondslag. Beleidsgronden en daarmee vaak samenhangende
financiele (on!)mogelijkheden kunnen derhalve de haalbaarheid van een concrete
zaak mede bepalen.P'
Tenslotte werd duidelijk dat in literatuur en jurisprudentie in het algemeen van de
opvatting wordt uitgegaan dat slechts haalbare zaken ter zitting mogen worden
aangebracht. Aangenomen mag worden dat officieren zich hierop zullen richten.
Het gaat niet aan een strafproces te entameren waar bij voorbaat een niet veroor-
delende uitspraak in het verschiet ligt.
Bovengenoemde omstandigheden in onderlinge samenhang bezien leiden mijns
inziens tot de conc1usie dat het openbaar ministerie in beginsel slechts tot dag-
vaarding overgaat wanneer de zaak ook haalbaar is. Dit vormt naar mijn mening
een verldaring voor het geringe aantal buitenvervolgingstellingen bij ingediende
bezwaarschriften.

stelde: 'Wat koop ik er nou voor om net als Piet Siavenburg DB een dal van elIende te worden
vrijgesproken?'. Vergelijk NRC Handelsblad 22 mei 1992 .

• j Vergelijk Jaarverslag OM 1989, p. 120-121.
.. H.G. van de Bunt, Besluitvonning op het parker, in: Tegen de regels, Utrecht 1980, p. 229-231.
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Hoofdstuk 3

De raadkamerbehandeling

3.1 InIeiding

In bet vijfde hoofdstuk zal afzonderlijk aandacbt worden gescbooken aan de
diverse beslissingen die de raadkamer op bet bezwaarschrift kao geven. Alvorens
deze uitkomsten te bespreken lijkt bet wenselijk de aandacbt te ricbten op een
aantal andere punten.
Ret behoeft in de eerste plaats geen betoog dat de slagingskans van een bezwaar-
schrift zal atbangen van de mogelijkheden die de wetgever biedt om een dergelijk
geschrift iiberhaupt in te dienen. Ret is dus allereerst zaak deze nader te bezien.
Indien de wetgever de verdacbte de mogelijkheid geeft van bet bezwaarschrift
gebruik te maken rijst vervolgens de vraag welke waarde moot worden toegekend
aan de bet motiveringsvereiste dat de wetgever in 1988 introduceerde. Deze
voorwaarde zou immers een belangrijke hindernis kuooen opwerpen nog voordat
een meer inhoudelijke toetsing van bet bezwaarschrift aan de orde komt. Tenslot-
te moet aan de orde komen welke bepalingen bet onderzoek door de raadkamer
nader normeren. Enerzijds zullen in dit kader de huidige en toekomstige bepalin-
gen omtrent raadkamerprocedures worden geanalyseerd, anderzijds zal worden
bekeken in hoeverre de mimimumgaranties van art. 6 EVRM op de bezwaar-
schriftprocedure van toepassing zijn.

3.2 In welke zaken kan een bezwaarschrift worden ingediend?

Ret voorkomen van een lichtvaardige vervolging wordt herhaaldelijk als be-
staansgrond voor bet bezwaarschrift tegen de dagvaarding aangehaald. Corstens
stelt in dit verband zelfs dat men het een beginsel van beboorlijk procesrecbt kan
noemen dat niemaod op ontoereikende gronden voor de strafrechter terecbt hoeft
te staao.' In bet onderstaaode zullen de (on}mogelijkheden die de bezwaarschrift-
procedure aan de verdacbte verscbaft nader worden aangegeven en van commen-
taar worden voorzien.

G.l.M. Corstens, Waarborgen rondom bet vervolgingsbeleid, Dmuiden 1974, p. 119.
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3.2.1 Rauwelijks dagvaarden

De verdachte heeft slechts de mogelijkheid tegen een rauwelijkse dagvaarding
voor de rechtbank een bezwaarschrift in te dienen. Daarvan is sprake indien aan
de dagvaarding geen kennisgeving van verdere vervolging vooraf is gegaan.
Wanneer dit laatste het geval is zal hij zijn bezwaarschrift reeds tegen die kennis-
geving moeten rich ten.
In de praktijk is het mogelijk dat vrij kort nadat een kennisgeving van verdere
vervolging wordt uitgebracht de verdachte een dagvaarding wordt betekend. Een
probleem ontstaat wanneer de verdachte tegen de kennisgeving een bezwaarschrift
heeft ingediend. Kon onder het regiem van de regeling v66r 1988 nog worden
verdedigd dat de intussen uitgebrachte dagvaarding van rechtswege moest verval-
len", thans moet de oplossing mijns inziens worden gezocht in de uitstelregeling
zoals die in art. 250 lid 1 Sv vorm heeft gekregen. In afwachting van een defini-
tieve beslissing op het bezwaarschrift zal de aanvang van het onderzoek ter
terechtzitting voor bepaalde of onbepaalde tijd worden uitgesteld. Getuigen,
tolken en deskundigen kunnen voor de dienende dag opnieuw worden gedagvaard
of opgeroepen.
Denkbaar is eveneens dat het openbaar ministerie in een dagvaarding zowel feiten
vermeldt waaraan een kennisgeving van verdere vervolging is vooraf gegaan, als
feiten ten aanzien waarvan dat niet het geval is. Hoe moet de raadkamer op deze
samenvoeging reageren wanneer de verdachte een bezwaarschrift indient? De
raadkamer zal, ook wanneer de verdachte zijn bezwaarschrift niet zelfstandig
heeft beperkt, het bezwaarschrift mijns inziens beperkt dienen op te vatten. Dit
heeft tot gevolg dat het bezwaarschrift, voor zover het de feiten betreft ten
aanzien waarvan een kennisgeving van verdere vervolging is vooraf gegaan, niet
ontvankelijk moet worden verklaard. Verdacbte beeft immers ten aanzien van die
feiten zijn kansen verspeeld.
Tot de wijzigingen in de bezwaarschriftregeling van 1988 kon niet worden
volstaan met deze partiele niet ontvankelijkverklaring of een beperkte interpretatie
omtrent de omvang van het bezwaarschrift; volgens het toenmalige art. 262 lid 3
Sv verviel de dagvaarding in zijn gebeel. Dit betekende dat voor het totale feiten-
arsenaal een nieuwe dagvaarding moest uitgaan.? Doordat de dagvaarding mo-
menteel echter intact blijft kan onder deze omstandigheden de rechter ter zitting
onmiddellijk in beginsel over beide categorien feiten oordelen.
De algemene beperking dat geen bezwaarschrift wordt toegestaan indien reeds
een kennisgeving van verdere vervolging is uitgebracht is op zich begrijpelijk.
Art. 258 lid 3 Sv eist immers dat in een dergelijk geval de later uit te brengen
dagvaarding op straffe van nietigheid woordelijk overeenstemt met de omschrij-
ving in de kennisgeving. Indien deze overeenstemmingeis niet zou bestaan, zou
de verdacbte de mogelijkheid moeten hebben opnieuw door een bezwaarschrift in

D.H. de long, De macht van de telastelegging in het strafproces, Amhem 1981, p. 192 noot 73.
Zie ook Kamerstukken D 1913-1914,286, nr. 3, p. 113.

• Kamerstukken D 1913-1914,286, nr. 3 bij artt. 259 en 263. Zie ook GJ.M. Corstens, Waarbor-
gen rondom het vervolgingsbeleid, Umuiden 1974, p. 128.
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te dienen zijn bezwaren tegen de gewijzigde telastelegging kenbaar te maken."
Door de verkozen voorwaarde is het redelijk van de verdachte te verlangen dat
hij zijn eventuele grieven op het moment dat de aanklacht voor hem duidelijk
wordt onmiddellijk aan de reehter voorlegt.!

3.2.2 Art. 398 lid 1 sub 3 Sv

Bij vervolging ter zake van feiten die door de kantonrechter worden behandeld is
een bezwaarschrift niet toegestaan. Aangezien niet geheel uitgesloten moet
worden geacht dat in kantongereehtzaken een gereehtelijk vooronderzoek wordt
ingesteld, zal in voorkomende gevallen een kennisgeving van verdere vervolging
worden uitgebracht. Omdat art. 398 lid 1 sub 3 Sv sleehts spreekt van dagvaar-
ding lijkt de wet niet evident het bezwaarschrift tegen de kennisgeving van
verdere vervolging bij kantongereehtzaken te willen uitsluiten. Toch moet ervan
worden uitgegaan dat een bezwaarschrift niet mogelijk is. De ratio van de uitslui-
ting van het bezwaarschrift bij kantongereehtzaken is dat de openbare terechtzit-
ting dan minder stigmatiserend en onaangenaam is dan bij reehtbankzaken. Deze
redenering moet dan onverkort gelden wanneer aan de dagvaarding om voor de
kantonrechter te verschijnen een kennisgeving van verdere vervolging vooraf is
gegaan."

3.2.3 Art. 500c Sv

Bij vervolging van minderjarigen sluit de wetgever toepassing van het bezwaar-
schri ft ui t.

3.2.4 Art. 484 sub 5 Sv

Een generieke uitzondering om een bezwaarschrift in te dienen wordt gemaakt
voor die zaken waarvan de hoge raad in eerste aanleg kennis neemt. De categorie
beperkt zich tot ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaand door de in art.
92 RO genoemde personen. Deze uitzondering is begrijpelijk. In dit soort situa-
ties is de procureur-generaal bij de hoge raad verplicht gevolg te geven aan de
last van de Koning? of Staten Generaal. Deze opdracht geeft aan dat politiek
verantwoordelijke organen reeds een positief oordeel hebben uitgesproken over de
toelaatbaarheid van de beslissing. Een bezwaarschriftregeling met de mogelijkheid

A.I. BloIcIL.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel Il, Haarlem 1925-1926, p. 3.
In dezelfde zin Melai c.s. aant. lOop art. 250 Sv suppl. 74.
Deze gedachte is te herleiden tot de oude rechtsingangprocedures. Reeds het wetboek van
strafvordering 1838 kende noch een verplichte noch een facultatieve rechtsingangprocedure bij
overtredingen die ook toen al onder de competentie van de de kantonrechter vielen.
Lees: regering.
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tijdens een besloten procedure dit oordeel naast zicb neer te leggen past daarom
met in deze constructie.

3.2.5 Art. 250a Sv

In geval bet bof naar aanleiding van een Idacbt ex art. 12 Sv bet openbaar
ministerie opdracbt geeft tot (verdere) vervolging over te gaan, is een bezwaar-
scbrift tegen kennisgeving van verdere vervolging sleebts toegestaan indien
nieuwe feiten of omstandigheden bekend zijn geworden." Deze formulering roept
een aantal vragen op.
Allereerst rijst de vraag wat nu preeies de status is van nieuwe feiten of omstan-
digbeden. Verdedigbaar is dat deze punten gelden als een ontvankelijkheidsvoor-
waarde: indien de verdachte zijn bezwaarscbrift met motiveert aan de band van
nieuw materiaal dan zal niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift daarvan bet
gevolg zijn. Wanneer de raadkamer eehter na een summier onderzoek van de
door verdachte gestelde nova tot de conclusie komt dat het 'met boogst onwaar-
schijnlijk' is dat de later oordelende reebter tot een veroordeling komt" kan bet
bezwaarscbrift ongegrond worden verklaard. In deze opvatting is bet enkel steUen
van concrete nieuwe feiten en omstandigbeden dus voldoende om de ontvankelijk-
beidsdrempel te overschrijden.'?
Indien men bet accent zou willen leggen op de formulering 'bekend zijn gewor-
den' dan zou daaruit eveneens kunnen worden afgeleid dat bet er in feite met toe
doet of de verdacbte deze nova in zijn bezwaarscbrift wei expliciet noemt.
Verdacbte zou in deze opvatting sleebts in abstracto kunnen stellen dat er nieuwe
feiten of omstandigheden zijn. Tijdens de bebandeling van bet bezwaarscbrift zou
bij de reebter nader kunnen informeren omtrent de aard van de nova.
Gelet op de motiveringseis" die sedert 1988 in art. 250 Sv is opgenomen, lijkt
bet evenwel dat de verdacbte wei degelijk met concrete feiten of omstandigbeden
moet komen wil de reebter het bezwaarscbrift in bebandeling nemen. Dit laat
overigens onverlet dat bij niet vermelde maar tijdens de bebandeling blijkende
feiten en omstandigbeden bij zijn oordeelsvorming een rol kan laten spelen.
Vervolgens kan men zicb afvragen of de toetsing van de raadkamer in dit speci-
fieke geval zich moet beperken tot de baalbaarbeid van de vervolging of eventu-
eel ook de opportuniteit mag betreffen. Dit laatste zou immers aansluiten bij de
toetsing die bet bof eerder in de zaak beeft toegepast. Een dergelijke uitbreiding

Daarbij heeft men kennelijk het oog op nieuwe feitelijke infonnatie in de zin van bijv. getuigen-
veridaringen, schriftelijke bescheiden etc. Voor de motiveringseis in het algemeen leze men par
3.3.
Op deze belangrijke fonnulering waannee de toetsingsgrenzen van de rechter worden aangegeven
zal met name in par. 5.3 uitgebreid worden stilgestaan.

10 Denkbaar zou zijn ook in deze situatie tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift te komen.
De beoordeling van de nova vall dan samen met de ontvankelijkheidsvraag. Aangezien tegen
ongegrond- en niet ontvankelijkverklaring van het bezwaarschrift geen rechtsmiddel openstaat is
de keuze van minder belaog.

II Zie hierooderpar. 3.3.
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moet mijns inziens worden afgewezen, Het karakter van de toetsing door de
raadkamer in bet kader van de bezwaarschriftprocedure brengt met zich mee dat
de nieuwe feiten en omstandigheden sleehts een ander licbt kunnen werpen op de
baalbaarheid van de vervolging."

3.3 De motivering van het bezwaarschrift

Art. 250 lid 1 Sv eist dat bet bezwaarschrift met redenen moet worden omkleed.
Deze voorwaarde is een bij de grondige herziening van de bezwaarschriftproce-
dure in 1988 doorgevoerde noviteit. Niet gemotiveerde bezwaarschriften beboren
tot niet ontvankelijkheid te leiden. Voordeel van deze eis lijkt te zijn dat de rech-
ter onmiddellijk attent kan worden gemaakt op de argumenten op grond waarvan
de verdachte van oordeel is dat sprake zou zijn van een lichtvaardige vervolging.
Daamaast zou de voorwaarde een drempel kunnen opwerpen voor de categorie
bij voorbaat 'onzinnige' bezwaarschriften.
De motiveringsvoorwaarde is niet onbekend in de reehtsmiddelenregeling. Ze is
enigszins te vergelijken met de verplichte cassatieschriftuur die de advocaat van
de verdacbte moet indienen bij cassatieberoep in eeonomiscbe en Antilliaanse
strafzaken. In de WED is tot invoering van deze eis overgegaan om een barriere
op te werpen tegen het aanwenden en in behandeling nemen van cassatieberoe-
pen.P Kennelijk functioneert die eis in zulke gevallen ook daadwerkelijk als
drempel. 14 Om de verdacbte van dit vormvoorschrift op de boogte te brengen
heeft de minister van justitie een circulaire uitgevaardigd waarin griffiers de op-
dracht wordt gegeven verdacbten schriftelijk te informeren." Tegen deze achter-
grond lijkt een soortgelijke circulaire voor de bezwaarschriftprocedure bittere
noodzaak. Het verdient daarom aanbeveling de informatie in de dagvaarding of
kennisgeving van verdere vervolging uit te brei den met een mededeling omtrent
de vereiste motivering van het bezwaarscbrift.
In de literatuur wordt gewezen op enige gevaren die k1even aan dit soort vorm-
vereisten. De Hullu merkt naar mijn idee tereeht op dat bierdoor in de eerste
plaats een verscbil dreigt te ontstaan tussen de verdachte met en die zonder
raadsman." Ten tweede wordt de ontvankelijkheid in hoge mate beinvloed door
de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid van de verdachte. In de derde plaats kan
met betrekking tot de drempelfunctie worden opgemerkt dat de kans vrij reeel is
dat na verloop van tijd 'standaardverweren'!? worden gevoerd om de ontvan-

12 Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt dat het bezwaarschrift niet kan worden inge-
diend tegen de dagvaarding in hoger beroep (art. 415).

" Vergelijk J. de Hullu, Over rechtsmiddelen is strafzaken, Amhem 1989, p, 500.
" J. de Hullu, Over rechtsmidde1en in strafzaken, Arnhem 1989, p. 456.
U Circulaire van 27 september 1960, no. 454/260. De praktijk leert dat ondanks deze circulaire nog

tal van economische strafzaken tot niet ontvankelijkheid leiden.
I. J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Amhem 1989, p. 499-503.
17 De verdachte zou kunnen stellen dat hij 1ichtvaardig wordt vervolgd omdat er zijns inziens onvol-

doende aanwijzingen van schuld jegens hem aanwezig zijn, daarbij verwijzend naar enige
getuigenverldaringen a decharge.
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kelijkheidsdrempel te passeren. Neemt men de motiveringseis wei serieus, in die
zin dat de bezwaarschriftrechter uitsluitend de naar voren gebrachte grieven zou
mogen behandelen, dan risceert men uitgebreid gemotiveerde bezwaarschriften
omdat de verdachte" vaak geen enkel aanvechtbaar punt onbenut zal willen
laten.
Hoe moet men de aan het bezwaarschrift gestelde motiveringseis nu beoordelen?
In de losbladige commentaar van Melai c.s. wordt ten aanzien van de motive-
ringseis opgemerkt dat deze Diet aileen een drempelfunctie heeft te vervullen,
maar bovendien een beperking zou moeten opleveren van datgene waarover de
reehter zijn oordeel dient te geven. Indien de aangevoerde bezwaren Dietworden
aanvaard, zou het bezwaarschrift ongegrond moeten worden verklaard. Een be-
langrijke uitzondering wordt gemaakt voor het het geval dat de raadkamer, buiten
de gemotiveerde bezwaren om, constateert dat de verdachte (gedeeltelijk) buiten
vervolging moet worden gesteld." Ter onderbouwing van deze opvatting wordt
een tweetal argumenten genoemd.
Ten eerste wordt gewezen op het tijdstip van behandeling van het bezwaarschrift
in raadkamer. Men beoogt dit zo mogelijk onmiddellijk voorafgaande aan de zit-
ting te laten plaatsvinden. Teneinde de afwerking niet al te lang te laten duren
zou een beperkte, slechts op de bezwaren gerichte, behandeling mogen plaatsvin-
den. De verdachte zou slechts de mogelijkheid krijgen de bezwaren tijdens de
behandeling nader toe te lichten. De beschikking behoeft dan alleen in te gaan op
de door de verdachte naar voren gebrachte grieven.
In de tweede plaats wordt melding gemaakt van het feit dat de wetgever uit effi-
ciencyoverwegingen heeft beoogd dezelfde reehter(s) die over het bezwaarschrift
oordelen ook de eventueel daaropvolgende behandeling ter zitting voor hun
rekening te laten nemen. Verdedigd wordt dat daarom moet worden voorkomen
dat de raadkamerprocedure te veel preludeert op het onderzoek ter tereehtzitting.
Het eigen karakter van de bezwaarschriftprocedure zou beter tot zijn reeht komen
indien de beslissing wordt beperkt tot de door de verdachte aangevoerde argu-
menten.
Met betrekking tot deze argumenten past de volgende kanttekening. De minister
van justitie is kennelijk thans - in navolging van de literatuur" - van oordeel dat
gelet op het onpartijdigheidsvereiste van art. 6 EVRM en de Hauschildt-jurispru-
dentie vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de functiecumulatie bezwaar-
schriftreehter - zittingsreehter. De minister merkt op dat bij de totstandkoming
van de wijzigingen in 1988 deze problematiek geen rol heeft gespeeld, maar
daarentegen nu wei aandacht verdient. Zender overigens concrete voorbeelden te
geven stelt hij dat onder omstandigheden de onpartijdigheidseis mee kan brengen
dat de behandeling van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding en de openbare

.. In de praktijk zijn advocaat.
19 Melai c.s. aant. II op art. 250 Sv suppl. 74.
20 Vergelijk GJ.M. Corstens, De onpartijdige strafrechter, in: Begrensde vrijheid, 1989, p. 187-189

en in het bijzonder, J.B.H.M. Simmelink/W.E.C.A. Valkenburg, Wederrechte(r)lijk bevooroor-
deeld, DD 1990, p. 111-114. Onder Hauschildt-verweer wordt hier verstaan een verweer waarbij
de verdachte stelt dat de rechter vanwege eerdere betrokkenheid bij de zaak niet onpartijdig is in
de zin van art. 6 EVRM. Zie uitgebreid hieronder par. 4.5.
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behandeling door verschillende rechters behoort te geschieden." Ook de rechts-
praktijk neemt dit punt inmiddels serieus. Ret hof Arnhem vemietigde naar aan-
leiding van een Hauschildt-verweer bij arrest van 15 juli 199122 een vonnis van
de politierechter. Door deze ontwikkelingen verliezen de door Melai c.s. genoem-
de argumenten - het preluderend effect en de efficiencygedachte - aan waarde.
Een tweede bedenking heeft te maken met de bevoegdheid van de hoge raad
buiten de aangevoerde middelen om te casseren. Art. 441 Sv bepaalt dat de hoge
raad een vonnis of arrest kan vernietigen hetzij op de aangevoerde gronden, hetzij
op andere gronden. De reikwijdte van deze bepaling strekt evenwel verder dan de
genoemde vonnissen of arresten. Bij zijn arrest van 2 november 1936, NJ 1937,
845 oordeelde de hoge raad dat het betreffende artikel ook toepasselijk is op het
cassatieberoep tegen beslissingen op bezwaarschriften. Aangezien ambtshalve
cassatie een onderzoek buiten de aangevoerde gronden om impliceert, moot naar
analogie worden aangenomen dat de raadkamer in de bezwaarschriftprocedure
zich Diet hoeft te beperken tot de aangevoerde bezwaren.P Opmerking verdient
vervolgens dat uit de parlementaire stukken nergens blijkt dat de wetgever van
1988 heeft willen breken met het standpunt dat daarvoor in literatuur" en juris-
prudentie met betrekking tot de ambtshalve toetsing wordt ingenomen. Een goed
voorbeeld van een uitgebreide en, volgens het Haagse hof ook ambtshalve te
verrichten, toetsing is te vinden in de overweging van dit hof in het eerste Sla-
venburgarrest.

'Het hof stelt hierbij voorop dat het de kennisgeving van verdere vervolging
dient te toetsen aan het bepaalde in art. 250 leden 4 en 5 Sv; het doel van
deze - ook ambtshalve te verrichten (curs., W. V.) - toetsing is te voorkomen
dat de verdachte, aIle omstandigheden van de voorliggende zaak in aanmer-
king genomen, lichtvaardig in rechte wordt betrokken'. 25

Een derde reden waarom ik het standpunt dat de bezwaarschriftrechter, indien hij
de aangevoerde bezwaren Diet aanvaardt, het bezwaarschrift ongegrond moet
verklaren minder juist acht is dat daardoor de kwaliteit van de beschikking
onnodig kan worden aangetast.
Ter terechtzitting wordt beoogd de kwaliteit van de rechterlijke beslissingen te
garanderen door het dwingend beslissingsschema van de artt. 348-350 Sv. Melai
stelt op dit punt dat:

21 Kamerstukken n 1990-1991,21241, nr. 6, p. 13.
II Parketnr. 214/91. De functiecumulatie bezwaarschriftrechter - politierechter werd in deze zaak

door het hof in strijd met art. 6 EVRM geoordeeld. Zie voor deze zaak verder par. 4.5.
23 Opgemerkt moet worden dat de kans dat een bezwaarschriftbeslissingen aan de hoge raad zal wor-

den voorgelegd, na de sanering van de rechtsmiddelenregeling in 1988, uiterst gering is. Dit doet
overigens niets af aan het principiele argument dat in die spaarzame gevallen ambtshalve cassatie
mogelijk blijft.

.. VergeJijk J. Remmelink, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in: Speculum Langemeijer,
Zwolle 1973, p. 425.

2.S HR 19 november 1985, NJ 1986, 125, m.nt. 'tHo
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'desintegratie van het onderzoek vooral ook (dient) te worden vermeden met
het oog op de deugdelijkheid van de in de artt. 348 en 350 Sv van de straf-
reehter gevorderde beslissingen, die op grond van de genoemde bepalingen
dienen te worden gewezen naar aanleiding van het - in het bewustzijn van de
reehter niet verbleekte - onderzoek op de tereehtzitting' .26

De uiteindelijke beslissing wint aan kwaliteit door het in samenhang beslissen
volgens dit vragenschema. Tevens wordt gesteld dat de rechter vrij moet zijn tot
een andere uitspraak te komen dan een eerder oordelende reehter. Hij mag in
beginsel niet worden gedwongen voorafgaande beslissingen over te nemen indien
die niet overeenstemmen met zijn eigen overtuiging."
Tegen deze achtergrond zijn enige opmerkingen in verband met de bezwaar-
schriftprocedure op zijn plaats. De logische volgorde van de vragen uit de artt.
348 en 350 Sv wordt niet voorgeschreven in art. 250 Sv. Na een opsomming van
in beginsel juridische redenen die tot buitenvervolgingstelling aanleiding kunnen
geven wordt als laatste grond genoemd 'onvoldoende aanwijzingen van schuld'.
De reden hiervoor kan mijns inziens niet gelegen zijn in het feit dat in de be-
zwaarschriftprocedure de kwaliteit van de beslissing van minder belang zou zijn.
Veel eerder hangt deze afwijkende rangschikking samen met de beperkte toetsing
die op feitelijke punten aan de raadkamer blijkens de jurisprudentie in de be-
zwaarschriftprocedure wordt toebedacht.P Van Bemmelen merkt over deze
herschikking op:

'dat de reehtbank wei volledig moet oordelen over de stratbaarheid, maar wat
het bewijs betreft, sleehts heeft uit te maken of er ro weinig bewijs zou zijn,
dat de vervolging inderdaad lichtvaardig genoemd zou kunnen worden'. 29

Ten einde in te kunnen staan voor de kwaliteit van de beslissing behoort de
bezwaarschriftreehter ook buiten de aangevoerde bezwaren om met inachtneming
van het summiere onderzoek alle toepasbare vraagpunten van de artt. 348 en 350
Sv mee te nemen.P

Deze op drie hierboven besproken argumenten gefundeerde conclusie leidt tot de
volgende consequenties.
Het door Melai c.s. ingenomen standpunt dat de raadkamer - behoudens situaties
waarbij een buitenvervolgingstelling geindiceerd is - sleehts de aangevoerde
bezwaren moet behandelen is mijns inziens te beperkt. Vooropgesteld zij nog-

26 A.L. Melai noot onder HR 14 mei 1974, N1 1974,468.
27 1. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Arnhem 1989, p. 470. Het verbod van partieel

appel vindt hierin zijn grondslag. Belangrijke uitzonderingen op deze hoofdregel betreffen het in
kracht van gewijsde gaan van tussenvonnissen en de beperking waarmee de verwijzingsrechter
door de hoge raad kan worden geconfronteerd.

,. VergeJijkpar. 5.2.
29 1.M. van Bemmelen, Strafvordering, Den Haag 1957, p. 252.
:!O De bevoegdheid van de raadkamer de rechter-commissaris met nader onderzoek te belasten kan

mijns inziens worden gezien als een instrument om de kwaliteit van de beslissing te garanderen.
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maals dat ik: mij volledig in bet standpunt kan vinden dat de reehter zo nodig
ambtsbalve de verdachte buiten vervolging moet stellen. Praktiscb gezien komt
deze redenering er immers op neer dat de kwaliteit van de beslissing wordt ver-
boogd ondanks de gebrekkige formulering en motivering van bet bezwaar-
schrift." Maar dit geldt evenzeer voor andere beslissingen dan de buitenvervol-
gingstelling.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Verdachte dient een bezwaarschrift tegen
de dagvaarding in omdat zijns inziens bet telastegelegde geen strafbaar feit ople-
vert. Bij de bebandeling van bet bezwaarschrift wijst de raadsman van verdacbte
erop dat de officier van justitie na sluiting van bet gereebtelijk vooronderzoek
zijn dagvaarding niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn heeft uitge-
bracbt. De wet verbindt bieraan de niet ontvankelijkbeid van bet openbaar
ministerie als consequentie.F De boge raad beeft beslist dat in bet kader van de
bezwaarschriftprocedure dit geen buitenvervolgingstelling van de verdacbte tot
gevolg beboeft te bebben, maar dat kan worden volstaan met een zogenaamde
niet ontvankelijkbeid van bet openbaar ministerie sec.33 De vraag of bet open-
baar ministerie opnieuw mag dagvaarden wordt vervolgens afhankelijk van de
toekenning van een nieuwe termijn." De over het bezwaarschrift oordelende
raadkamer moet mijns inziens bij constatering van dit termijnverzuim, zelfs
buiten de door de verdacbte geformuleerde bezwaren om, bet openbaar ministerie
niet ontvankelijk verklaren. De kwaliteit van de beslissing wordt op niet te ver-
antwoorden wijze aangetast wanneer bet termijnverzuim wordt genegeerd. Het
passeren van dit punt zou tot gevolg bebben dat de reebter ter zitting op grond
van art. 279 Sv bet openbaar ministerie niet ontvankelijk moet verklaren. Een
openbare zitting is eebter dan reeds aangevangen. Eenzelfde benadering verdient
de (ambtsbalve) door de raadkamer geeonstateerde onbevoegdbeid van de zaak
kennis te nemen.
Dat de bezwaarschriftreebter beeft in te staan voor de kwaliteit van de bescbik-
king kwam mijns inziens naar voren bij de bebandeling van wetsontwerp 21241.
Zoals hieronder in met name par. 5.5.1.4 Dog zal blijken bescbikt de raadkamer
gezien de opmerkingen in de parlementaire stukken'" over de bevoegdbeid naar
aanleiding van het ingediende bezwaarschrift de formulering van een gebrekkige
telastelegging binnen zekere grenzen aan te passen. In een telastelegging waarin
bijvoorbeeld een bepaald bestanddeel van bet delict Diet is opgenomen kan aldus
bet ontbrekende onderdeel worden aangeduid. Deze corrigerende arbeid van de
raadkamer kan mijns inziens worden gezien als een activiteit welke ten doel beeft
de kwaliteit van de bescbikking te verbogen.

3. Daannee verliest het theoretische uitgangspunt, dat aileen de naar voren gebrachte bezwaren
moeten worden beoordeeld, in belangrijli:emate aan waarde.

n Vergelijli:de artt. 244 en 255 Sv.
3l HR 10 december 1985, NJ 1986,439, m.nt. ThWvV.
.. Vergelijli: art. 255 lid 4 Sv. Deze zal de officier slechts worden gegeven indien het a1gemeen

belang dat dringend eist.
" KamerstukkenD 1991-1992,21241, nr. 9, p. 5.
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Op grond van bovenstaande argumenten kom ik tot de conc1usie dat de raadkamer
dient in te staan voor de kwaliteit van de beslissing op het bezwaarschrift. Dit
impliceert dat de bezwaarschriftreehter - wanneer de aangevoerde bezwaren geen
hout snijden - ambtshalve die beslissingen moet nemen die reeds na een summier
onderzoek onmiddeUijk evident worden.

3.4 Uitbreiding bezwaren tijdens de bebandeling van bet bezwaarschrift

Met het oog op het kwaliteitselement is het eveneens van belang de verdachte
tijdens de bebandeling van bet bezwaarschrift de gelegenheid te geven zijn grie-
ven uit te breiden tot andere punten dan die uit de schriftelijke motivering blij-
ken." Aldus wordt reeht gedaan aan het beginsel van hoor en wederhoor, het-
geen tijdens de raadkamerbehandeling van toepassing moet worden geacht." De
reehter kan worden geattendeerd op 'zwakke' punten en zo nodig hieruit - nog-
maals binnen het beperkte toetsingskader - de noodzakelijke consequenties
trekken. Tevens wordt aldus aan de verdachte enige compensatie geboden voor de
ontmanteling van de rechtsmiddelenregeling in 1988 die nauwelijks extra tijd van
de raadkamer hoeft te vergen.
Een argument voor deze uitleg meen ik verder te kunnen ontlenen aan de beklag-
procedure. Zoals bekend vindt de procedure van art. 250 Sv zijn spiegelbeeld in
de regeling die belanghebbende de mogelijkheid biedt bij het hof te klagen over
het feit dat het openbaar ministerie niet (verder) vervolgt. Ook bij deze procedure
zal de klager schriftelijk zijn grieven aan het hof dienen voor te leggen. Blijkens
de memorie van toelichting moet het begrip klacht ruim worden opgevat. Het
'omvat ook al datgene dat als toelicbting op het klaagschrift ter kennis van het
hof is gebracht'. 38 Kennelijk heeft men daarbij de mondelinge toelichting die de
klager bij de behandeling kan geven op het oog. Het klaagschrift vormt in deze
visie sleehts een 'in!eiding' van de beklagprocedure.P Het lijkt dan op systema-
tische grond onjuist op het punt van de motivering het bezwaarschrift van de ver-
dachte op andere wijze te benaderen.

3.5 Het raadkamerprocesje

Het procesje dat plaatsvindt bij de behandeling van het bezwaarschrift is IDlDl-

maal genormeerd. Slechts enkele bepalingen opgenomen in de zesde afdeling van
titel I WvSv geven concreet aan welke formaliteiten in acht dienen te worden
genomen. Dit biedt de raadkamer de nodige discretionaire bevoegdheden met
betrekking tot de wijze waarop de behandeling in raadkamer kan plaatsvinden.

l6 Anders Melai c.s. aant. 9 op art. 250 Sv suppl. 74.
" Vergelijk H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in strafzaken, Alphen aan de Rijn 1983, p.

227.
" Kamerstukken n 1979-1980, 15831, Dr. 3, p. 18.
)\) In deze zin ook Melai c.s. aant. lOop art. 12k suppl. 60.

62



Op zich is dit ook wei voor de hand liggend. Anders dan het onderzoek ter
terechtzitting, waarbij de behandeling zich toespitst op de beantwoording van de
formele en materiele vragen van de artt. 348-350 Sv, richt de behandeling in
raadkamer zich op uiteenlopende onderwerpen, zoals de vordering voorlopige
hechtenis, beklag over inbeslagneming, wraking enzovoorts. Jurisprudentiele
ontwikkelingen maken intussen duidelijk dat sommige van deze procedures onder
het bereik van art. 6 EVRM vallen. Gevolg daarvan is dat de minimumgaranties
van het artikel in deze raadkamerprocedures van toepassing zijn, De wetgever
acht het thans tijd om met concrete voorstellen te komen. Deze plannen zullen
hieronder worden besproken. Daarbij zal worden aangegeven in hoeverre deze
voorstellen veranderingen teweeg brengen ten opzichte van de huidige regeling.
Vervolgens zal worden nagegaan in hoeverre art. 6 EVRM op de bezwaarschrift-
procedure tegen de dagvaarding toepasbaar moet worden geacht.

3.5.1 Wetsvoorstel 2258if*>

Momenteel is een wetsvoorstel aanhangig waarmee onder meer harmonisering
van raadkamerprocedures wordt nagestreefd." Gevolg hiervan voor de bezwaar-
schriftprocedure is dat een aantal thans in de artt. 250 Sv e. v. verwerkte voor-
schriften wordt geschrapt of opgenomen in een aantal herziene algemene bepalin-
gen omtrent de gang van zaken tijdens de raadkamerbehandeling.
Deze behandeling vindt volgens het voorgestelde algemene art. 22 lid 1 Sv niet in
het openbaar plaats, tenzij de wet anders voorschrijft.
In het wetsontwerp zijn geen voorstellen opgenomen om de behandeling van het
bezwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere vervolging of dagvaarding in
het openbaar te laten plaatsvinden. Omdat er voor de verdachte in het algemeen
een redelijk belang zal zijn gelegen in een niet openbare behandeling wordt, aldus
de memorie van toelichting, de huidige beslotenheid gehandhaafd.? Daarentegen
biedt het voorgestelde art. 22 lid 4 Sv de voorzitter de mogelijkheid bijzondere
toegang te verlenen tot de niet openbare behandeling. Volgens de memorie van
toelichting bestaat deze bevoegdheid zowel in de procedure waarin beslotenheid
regel is als in het geval dat de deuren zijn gesloten. Deze mogelijkheid, die de
voorzitter toekomt uit hoofde van zijn leiding van het onderzoek", is verge-
lijkbaar met de regeling in art. 273 lid 3 Sv. Het ligt dan voor de hand om bij de
vraag of bijvoorbeeld de pers voor bijzondere toelating in aanmerking komt in
eerste instantie bij genoemd artikel te rade te gaan.

.. Wetsvoorstel 22584, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wegenverkeerswet en de
Wet op de economische delicten in verband met herziening van de raadkamerprocedure, ingediend
24 april 1992. Momenteel verkeert het ontwerp in de fase van het voorlopig verslag (Kamerstuk-
ken n, 1992-1993,22584, or. 5).

41 De onderkenning in de rechtspraktijk dat onder invloed van art. 6 EVRM een aantal raadkarner-
procedures in het openbaar behoort te worden gevoerd vormt aanleiding tot dit voorstel. Vergelijk
Kamerstukken D 1991-1992,22584, or. 3, p. 6.

42 Kamerstukken D 1991-1992,22584, or. 3, p. 8.
o Kamerstukken D 1991-1992,22584, or. 3, p. 10.
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Pagano stelt in zijn dissertatie dat toelating van de pers op grond van art. 273 lid
3 Sv mogelijk is en in de praktijk ook daadwerkelijk voorkomt." Duidelijk is
dat in een dergelijke situatie in feite bet publiek aanwezig is door de rniddelijke
rol van die persfunctionarissen." De nu gedane voorstellen bieden in beginsel
op gelijke wijze de mogelijkbeid de pers tijdens de bebandeling van bet bezwaar-
schrift toe te laten. Deze toelating komt aan de orde, aldus Pagano, wanneer de
reebter van oordeel is dat de belangen die worden gediend met de beslotenheid en
de belangen van de pers niet strijdig met elkaar zijn.46 Denkbaar zou zijn dat
een verdacbte om bem moverende redenen er prijs op stelt dat de bebandeling
van bet bezwaarscbrift in bet openbaar zal geschieden. De aard van de redenen is
dan van geen belang omdat de verdacbte immers zelfstandig wenst af te zien van
de besloten bebandeling.
Ik zou aan de door Pagano geformuleerde regel willen toevoegen dat bijzondere
toegang van de pers eveneens tot de mogelijkheden zou moeten beboren wanneer
de belangen die worden gediend met de beslotenheid en de belangen van de pers
niet strijdig meer met elkaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld bet geval zijn wanneer
reeds zoveel publiciteit omtrent een strafzaak is ontstaan, dat de verdacbte geen
redelijk belang meer beeft bij een besloten raadkamerbehandeling.:"
Daamaast zijn er nog andere wijzigingen. Zo wordt in bet nieuwe art. 23 lid 2
Sv bet algemene voorschrift opgenomen dat bet openbaar ministerie en de (gewe-
zen) verdacbte en andere procesdeelnemers worden geboord althans daartoe
worden opgeroepen. Gevolg hiervan is dat bet tweede lid van art. 250 Sv -
betgeen dezelfde verplicbting oplegt jegens de verdacbte - wordt geschrapt. Het
buidige art. 23 lid 1 Sv wordt in de voorstellen gebandbaafd. Deze bepaling kent
de raadkamer een discretionaire bevoegdbeid toe bij bet bepalen van de wijze van
bebandeling. Hoewel dit de mogelijkbeid biedt getuigen en deskundigen voor de
raadkamerbebandeling op te roepen, moet er gelet op bet summiere karakter van
de raadkamerbebandeling van het bezwaarschrift van worden uitgegaan dat voor
getuigenverboor in deze in beginsel geen plaats is." Deze conclusie beeft ook
gevolgen voor de inbreng tijdens de procedure van de categorie andere proces-
deelnemers:"
Met betrekking tot de invulling van bet begrip procesdeelnemer merkt de memo-
rie van toelicbting op dat dit zicb niet nauwkeurig laat omschrijven. Indieners van
verzoek-, klaag- en bezwaarschriften moeten er in ieder geval onder worden ge-
rangschikt. Daamaast dienen daaronder te worden begrepen allen die de raadka-
mer als procescleelnemer aanmerkt. 50 Denkbaar is dat de beledigde partij zicb ex
art. 332 Sv zou willen voegen in de strafzaak en dat dit tijdens de bebandeling

.. R. Pagano, Recht op TV, Amhem 1992, p. 44-47.
'5 U. van de Pol, Openbaar terecht, Amhem 1986, p. 603.
.. Verge1ijkR. Pagano, Recht op TV, Amhem 1992, p. 46 .
., Zie uitgebreid par. 6.9.
.. In deze1fdezin Melai c.s. aant. 25 op art. 250 Sv suppl. 74 en ".G.M. Krabbe, Verzet en hoger

beroep in strafzaken, Alphen aan den Rijn 1983, p. 228.
,. De raadsman behoort kennelijk niet tot deze categorie. De procesdeelnemers kunnen zich laten

bijstaan door een raadsman. Vergelijk Kamerstukken II 1991-1992,22584, nr. 3, p. 9.
>0 Kamerstukken II 1991-1992,22584, nr. 3, p. 9.
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van het bezwaarschrift reeds duidelijk is. Het in wetsvoorstel 21345 voorgestelde
art. 51b Sv verschaft het slachtoffer expliciet de mogelijkheid zich tijdens het
voorbereidend onderzoek te voegen door een schriftelijke opgave van de vorde-
ring en de gronden waarop deze berust bij de officier van justitie. Het slachtoffer
dat van deze mogelijkheid gebruik maakt behoort in de toekomst zeker tot de
categorie andere procesdeelnemers."
Het bij deze stand van zaken in de bezwaarschriftprocedure toepasselijke nieuwe
art. 23 Sv verplicht de raadkamer bet slachtoffer op te roepen en indien aanwezig
vervolgens te horen. Dit wellicht onvoorziene gevolg leidt tot merkwaardige
situaties. Gelet op het hierboven genoemde summiere karakter van de raadkamer-
behandeling van het bezwaarschrift kan de verplichte oproeping van slachtoffers
mijns inziens niet met zich meebrengen dat deze door de raadkamer als getuige a
charge worden gehoord. Een dergelijke handelwijze zou te zeer vooruit lopen op
de behandeling ten gronde.P In dit licht bezien moet de oproeping van het
slachtoffer veeleer worden geinterpreteerd in die zin dat hij de ge1egenheid krijgt
zijn vordering in het kort toe te lichten.
De oproeping van de in het nieuwe art. 23 Sv genoemde personen moet plaats-
vinden met inachtneming van een redelijke termijn. De hoge raad bepaalde dat
een oproeping uitgereikt op 24 mei 1971 om 18.50 uur om de volgende dag te
worden gehoord te Utrecht om 12.00 uur niet als een behoorlijke oproeping kon
gelden." Van een oproeping uitgereikt op 20 mei 1985 om 19.54 uur te Gronin-
gen om aldaar op 22 mei 1985 om 13.45 uur in raadkamer te verschijnen kan,
vol gens de hoge raad, niet worden gezegd dat deze onbehoorlijk is. Dit oordeel
was mede gebaseerd op de feitelijke vaststelling van het hof dat niet was gebleken
van omstandigheden waaruit zou volgen dat de verdachte door het korte tijdsbe-
stek onvoldoende faciliteiten had gehad zijn zaak: voor te bereiden, terwijl ver-
dachte bovendien ter zitting geen aanhouding had verzocht. 54 De hier gesigna-
leerde problemen omtrent de oproepingstermijn zijn na de wijzigingen in de
bezwaarschriftprocedure in 1988 van minder belang. Immers, het bezwaarschrift
wordt in de meeste gevallen onmiddellijk voorafgaande aan de zitting behandeld.
Dit impliceert enerzijds dat het adres van de verdachte reeds bekend is door het
betekenen van de dagvaarding waardoor efficiente oproeping mogelijk is, ander-
zijds, dat de verdachte de inhoud van de dagvaarding reeds kent waardoor hij in
staat moet worden geacht zijn verdediging voor te bereiden. Oproeping een dag
voor de behandeling kan op grond van het voorgaande nog zeker acceptabel
worden beschouwd."
In het wetsvoorstel komt de tweede volzin van art. 250 lid 5 Sv te vervallen. Dit
heeft te maken met de voorgenomen afschaffing van art. 249 Sv. Krachtens dit

" Zie het voorgestelde art. 51b Sv: Kamerstukken D 1989-1990,21345, nr. 3, p. 14.
>l Zie ook H.G.M. Krabbe, Verzet en hoger beroep in strafzaken, Alphen aan den Rijn 1983, p.

228 in verband met de positie van getuigen en deskundigen in de bezwaarschriftprocedure.
53 HR 25 april 1972, NJ 1972,493, m.nt. C.B. Gevolg van de gang van zaken was dat het door de

raadkamer verrichte onderzoek en de gegeven beschikking nietig werden geoordeeld.
54 HR 11 maart 1986, NJ 1986,649.
" In dezelfde zin Melai c.s. aant. 22 op art. 250 suppl. 74 waar ook bet 'unprimet-alternatief wordt

besproken.
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artikel kan aan een ontoerekeningsvatbare verdachte na een behandeling door de
raadkamer de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis dan weI ter-
beschikkiogstelling worden opgelegd. De verdachte kan hiertegen een bezwaar-
schrift indienen teneinde alsnog toegang tot de openbare zitting te verkrijgen.P'
Gelet op het minimale gebruik dat verdachten in de praktijk van deze specifieke
toepassing van de bezwaarschriftprocedure maken, wordt voorgesteld de procedu-
re op dit punt geheel af te schaffen. De in art. 273 Sv genoemde gronden tot
sluiting van de deuren bieden, aldus de memorie van toelichting, voldoende
mogelijkheden om tijdens de terechtzitting de bescherming van het prive-Ieven
van de verdachte voldoende te waarborgen."
De beschikkiog op het bezwaarschrift moet, zoals momenteel door art. 22 Sv
wordt voorgeschreven, volgens het voorgestelde art. 24 Sv op schrift worden
gesteld. Daarbij is afgestapt van de eis dat op straffe van nietigheid de namen van
griffier en oordelende rechters in de beschikking moeten worden vermeld en dat
de beschikkiog door betrokkenen moet worden ondertekend. Voortaan zal inge-
volge het nieuwe art. 24 lid 2 Sv ondertekening door voorzitter en griffier
voldoende zijn. De namen van betrokkenen daarentegen moeten wei allemaal
worden aangeduid."
Het huidige zevende lid van art. 250 Sv, waarin de raadkamer wordt opgedragen
onverwijld de verdachte van de beschikking in kennis te stellen of bij aanwe-
zigheid van de verdachte deze mondeling mede te delen, komt volgens de plannen
te vervallen. Het nieuwe art. 254 Sv bepaalt dat aIle ingevolge titel 4 genomen
beslissingen, met uitzondering van die bedoeld in art. 250 lid 5 en lid 6 Sv, aan
de verdachte worden betekend. Genoemde uitzonderingen betreffen de buiten-
vervolgingstelling, de onbevoegdverklaring, niet ontvankelijkheid of ongegrond
bevinding van het bezwaarschrift. Een en ander heeft tot gevolg dat beschikkin-
gen in bezwaarschriftprocedures bij afwezigheid van de verdachte niet langer
conform art. 585 lid 1 Sv per gewone of aangetekende brief over de post aan de
verdachte worden verzonden. Tegen dit voorstel kan weinig bezwaar bestaan.
Tegen deze beschikkiogen staat immers geen rechtsmiddel open. Opmerkelijk is
dat het nieuwe art. art. 24 lid 4 Sv de algemene regel bevat dat beschikkingen
onverwijld worden toegezonden aan verdachte en andere procesdeelnemers. Nu
de beperking van het voorgestelde art. 254 Sv slechts spreekt van verdachte kan
hieruit worden afgeleid dat de categorie andere procesdeelnemers - zoals onder
omstandigheden het slachtoffer - wellicht wei via de post van de uitkomst van de
bezwaarschriftprocedure op de hoogte dient te worden gesteld.
Nieuw is eveneens de algemene bevoegheid om van de inhoud van de processtuk-

16 Het gegeven dat de raadkamerprocedure van art. 249 Sv de facto een berechting oplevert, impli-
ceert overigens dat openbaarheid in verband met art. 6 EVRM in beginsel noodzakelijk is.

57 Kamerstukken n 1991-1992, 22584, or. 3, p. 15. Afschaffing van de artt. 249 en 250 lid 5
tweede volzin Sv brengt eveneens schrapping van art. 251 Sv (de rechtsmiddelen tegen de
beschikkingen) met zich mee.

51 Bij onstentenis van de voorzitter tekent een lid van de raadkamer. Wanneer de griffier niet tot
ondertekening in staat is wordt daarvan in de beschikking melding gemaakt, aldus het voorgestel-
de lid 3 van art. 24 Sv.
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ken kennis te nemen." De stukken dienen door het openbaar ministerie aan de
raadkamer te worden overgelegd. Deze bepaling is geinspireerd op het Lamy-
arrest. 60 Daarin werd beslist dat in procedures over voorlopige heehtenis ver-
dachte in gelijke mate als officier van justitie en rechter kennis moet kunnen
nemen van stukken die ten grondslag kunnen liggen aan de beslissing omtrent
(verlenging) van de voorlopige heehtenis om op grond hiervan verdediging te
kunnen voeren. Aangenomen moet worden dat verdachte en raadsman zelf het
initiatief moeten nemen om deze stukken in te kunnen zien. Dit kan worden
afgeleid uit HR 7 oktober 1986, NJ 1987, 360. In deze zaak werd door de raad-
kamer aan de officier gevraagd een schriftelijke reactie op het ingediende be-
zwaarschrift te geven. Van dit verzoek waren verdachte en raadsman op de
hoogte. Deze reactie werd tijdens de mondelinge behandeling niet voorgelezen
noch werd hiervan de korte inhoud medegedeeld. De verdachte stelde in zijn
cassatiemiddel dat hierdoor de beginselen van goede procesorde waren geschon-
den. Het cassatieberoep werd verworpen. De hoge raad achtte de beginselen van
goede procesorde niet geschonden omdat verdachte en diens raadsman ruim voor
de behandeling van het aan de officier gedane verzoek op de hoogte waren, waar-
door het als hun taak werd gezien te bekijken of een schriftelijke reactie was
gegeven en vervolgens wat dan daarvan de inhoud was.
Verder wordt nog een aantal reeds bestaande algemene voorschriften geredi-
geerd." Inhoudelijk levert dit nauwelijks veranderingen op.
Het is jammer dat het wetsvoorstel geen aandacht heeft geschonken aan de vraag
of, danwel in hoeverre, een raadsman in plaats van de verdachte tijdens de
raadkamerbehandeling het woord mag voeren. In het kader van de bezwaar-
schriftprocedure lijkt het mij verdedigbaar deze vertegenwoordiging toe te staan.
De raadsman kent waarschijnIijk veel beter de beperkingen van de toetsing in de
bezwaarschriftprocedure. De door hem naar voren gebrachte toelichting zal dan
ook vaak meer 'to the point' zijn dan de ellenIange verhalen die men van de
verdachte kan verwacbten.P

3.5.2 Art. 6 EVRM en de bezwaarschriftprocedure

De intemationale verdragen'" zijn de afgelopen deeennia erg belangrijk gebleken
voor het Nederlandse reehtssysteem. Bekend zijn onder ondere de beslissingen in
zaken als Engel, Oztiirk. Brogan en Kostovski." Deze arresten van het EHRM
hebben tot verfijnde nationale jurisprudentie en nieuwe wetsvoorstellen en wetge-

~ Art. 23 lid 4 Sv nieuw. In het kader van de behandeling van het bezwaarschrift tegen de dagvaar-
ding voigt deze bevoegdheid reeds uit art. 33 Sv.

60 EHRM 30 maart 1989, Pub!. Ser. A, vol. 51.
6' Zoals die omtrent de rechtsbijstand door advocaat of raadsman (Art. 23 lid 3 Sv nieuw).
., Vergelijk de noot van Van Veen onder HR 9 maart 1982, NJ 1982,572. Zie ook Melai c.s. aant.

24 op art. 250 Sv suppl. 74.
6. Het EVRM en het lVBPR.
64 Resp, EHRM 8 juni 1976, Pub!. Ser. A, vol. 22, EHRM 21 februari 1984, Pub!. Ser. A, vol. 73,

EHRM 29 november 1988, Pub!. Ser. A, vol. 145B en EHRM 20 november 1989, Publ. Ser. A,
vol. 166.

67



ving geleid. Gelet op deze doorwerking lijkt het van belang te bezien of de (mini-
mum)garanties van het EVRM op de raadkamerbehandeling van het bezwaar-
schrift van toepassing zijn.6S Zo ja, dan zal moeten worden bekeken wat het
praktisch belang hiervan is.
Het door de verdachte ingediende bezwaarschrift richt zich tegen een kennis-
geving van verdere vervolging of dagvaarding. Deze beide door het openbaar
ministerie uitgevaardigde stukken leveren een 'criminal charge' op in de zin van
art. 6 EVRM in de betekenis die het Europees hof in diverse beslissingen aan dit
begrip heeft toegekend:

'( ... ) that at which the situation of the person concerned, has been substanti-
ally affected as a result of the suspicion against him'.tiEl

Vraag wordt dan of vanaf dat moment de in art. 6 EVRM geformuleerde mimi-
mumgaranties onmiddellijk toepassing vinden.
Uitgangspunt is dat de waarborgen in beginsel slechts gelden tijdens de zittings-
fase.67 De 'determination of the criminal charge' vindt namelijk pas plaats ter
zitting aan de hand van het dwingend beslissingsschema van de artt. 348 en 350
Sv. De nadruk ligt evenwel op 'in beginsel'. Dit is ook begrijpelijk. Zo verliest
bijvoorbeeld de garantie van rechtsbijstand aanzienlijk aan belang indien deze
slechts tijdens het onderzoek ter zitting zou gelden. Ditzelfde geldt voor het ver-
moeden van onschuld.P
Algemene nadere voorwaarden voor toepassing van bepaalde minimumgaranties
in de pre-zittingsfase zijn inmiddels in kaart gebracht. Blijkens de overwegingen
van de Europese commissie in de Can-case zijn twee criteria richtinggevend bij
de beantwoording van de vraag of bepaalde verdragsrechten reeds in de fase
voorafgaande aan de zitting gelding kunnen hebben. De in art. 6 EVRM ge-
noemde beginselen kunnen in het voorbereidend onderzoek reeds toepassing
vinden wanneer de betreffende fase enerzijds belangrijk is gelet op de voorbe-
reiding van de verdediging ter zitting en anderzijds direct verband houdt met die
zitting."
Wanneer de bezwaarschriftprocedure wordt getoetst aan deze criteria is het
verdedigbaar dat bepaalde garanties van art. 6 EVRM toepassing behoren te vin-

6$ Vooraf dient te worden venneld dat het verdrag geen expliciete bepaling kent waaruit het recht
voorvloeit om de vervolgingsbeslissing van het openbaar ministerie voor de zitting te laten
toetsen. Wei is in art. 2 van het Zevende Protocol opgenomen dat een veroordeelde het recht heeft
om het vonnis aan een hogere rechter voor te leggen. Dit, overigens door Nederland nog niet
geratificeerde protocol, heeft geen betrekking op de fase die aan de zitting voorafgaat.

.. Neumeister-case EHRM 27 juni 1968, Publ. Ser. A, vol. 8.
67 Vergelijk voor de werking van art. 6 EVRM met name P. van DijIclG.J.H. van Hoof, De

europese conventie in theorie en praktijk, Nijmegen 1990, p. 341-348.
.. Zie N. Keijzer, Enkele opmerkingen omtrent de praesumptio innocentiae in strafzaken, in: Naar

eer en geweten, Arnhem 1987, p. 235-253.
.. Can-case EHRM 30 september 1985, Publ. Ser. A, vol. 96. Zie ook 1.A.W. Lensing, Aspecten

van de invloed van art. 6 EVRM op onderdelen van het strafproces in Nederland, preadvies voor
de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgiii en Nederland, 's-Gravenhage
1988, p. 24.
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den.1OAan de hand van een voorbeeld kan dit worden toegelicht.
Zoals op een andere plaats wordt aangegeven71 beschikt de raadkamer (nog
steeds) over de mogelijkheid naar aanleiding van geformuleerde bezwaren veran-
deringen aan te brengen in de oorspronkelijke telastelegging. Dit kan afhankelijk
van de omvang van de wijziging met zich mee brengen dat de raadsman tijd
nodig zal hebben zijn verdediging op de aangepaste telastelegging af te stemmen.
Aangezien de dagvaarding sinds de gewijzigde bezwaarschriftregeling van 1988
intact blijft, is daarmee niet aileen een duidelijk verband aangegeven met de
openbare terechtzitting, maar tevens aangetoond dat deze fase van 'vooronder-
zoek' van groot belang kan zijn voor de taktiek van de verdediging ter zitting."
Aldus kan worden verdedigd dat de raadkamer in zekere zin een - zij het negatief
- oordeel geeft omtrent de gegrondheid van de strafvervolging. Ze geeft namelijk
aan dat de gegrondheid pas ter zitting uitvoerig mag worden getoetst wanneer de
officier de telastelegging op straffe van niet ontvankelijkheid conform de aanwij-
zingen van de raadkamer zal willen aanpassen."
Maar ook in positieve zin kan de raadkamer mijns inziens een oordeel geven over
de gegrondheid van de strafvervolging. Dit is namelijk het geval wanneer de
raadkamer tot buitenvervolgingstelling overgaat. De reehter geeft dan immers te
kennen dat na een summier onderzoek al duidelijk is geworden dat de strafver-
volging niet gegrond is. Deze beslissing loopt bij uitstek vooruit op het onderzoek
ter zitting: dit zal immers niet plaats kunnen vinden, tenzij nieuwe bezwaren
bekend worden. 74

Een laatste opmerking in dit verband heeft te maken met het voorlopige karakter
van de bezwaarschriftbeschikkingen. Wanneer in het bezwaarschrift juridische
kwesties aan de orde worden gesteld, blijkt de raadkamer vaak uitstekend in staat
deze ten gronde te behandelen. Gelet op de in 1988 nagestreefde functieeumulatie
bezwaarschriftreehter - zittingsrechter lijkt het vrijwel uitgesloten dat een door de
raadkamer afgewezen juridisch verweer later tijdens de zitting anders zal worden
beoordeeld. Daarmee wordt dan de facto in de bezwaarschriftprocedure een eind-
oordeel gegeven.
Na voorgaande concIusie dat het verdedigbaar is de bezwaarschriftprocedure
onder de reikwijdte van art. 6 EVRM te brengen, rijst de vraag welke minimum-
garanties in aanmerking kunnen komen. Daarbij past vooraf een belangrijke

10 Anders de 'heersende' leer, waaronder: Melai c.s. aant, 20 op alt. 250 Sv suppl. 74; Kamer-
stukken D 1991-1992,22584, Dr. 3, p. 12, waar voorzichtiger wordt gesteld: 'Bij herhaling is in
de jurisprudentie het summier karakter van deze toetsing (in bezwaarschriftprocedure, W.V.) in
vergelijking met het onderzoek ter terechtzitting benadrukt. Nu hieruit voigt dat artikel 6 EVRM,
althans (curs., W.V.) de daarin vervatte hoofdregel van openbaarheid van de behandeling, niet
van toepassing behoeft te worden geacht (... )'. Het woord 'althans' geeft mijns inziens aan dat
andere minimumgaranties mogelijk wei toepasbaar kunnen zijn.

71 Bijvoorbeeld par. 5.4.1.
12 Dat er een verdedigingsbelang aan de orde is blijkt uit de artt, 313-314 Sv waar onder andere is

bepaald dat bij wijziging van de telastelegging de behandeling in beginsel voor bepaalde tijd wordt
geschorst.

,. Aldus de minister: Kamerstullen n 1990-1991, 21241, or. 7, p. 5.
74 Art. 255 Sv.
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kanttekening. De genoemde verdedigingsrechten moeten in de opvatting van het
Europees hof tenminste in enigerlei fase operationeel zijn, waarbij het aan de
nationale autoriteiten wordt overgelaten te bepalen het zwaartepunt van het straf-
proces bij het vooronderzoek of eindonderzoek te leggen."
In de eerste plaats kan bij de toepasselijke garanties worden gedaeht aan het recht
op bijstand van een tolk." Deze waarborg hangt nauw samen met het recht op
voldoende gelegenheid en tijd ter voorbereiding van de verdediging. Ten tweede
lijkt het recht op berechting door een onpartijdige rechter met zich mee te kunnen
brengen dat een rechter die nog geen bemoeienis met de zaak heeft gehad in het
kader van de voorlopige hechtenis het bezwaarschrift moet beoordelen." Ten-
slotte zou men kunnen denken aan het recht op een openbare behandeling.
Echter, wanneer de verdaehte een openbare behandeling wenst, laat bij eenvou-
digweg na een bezwaarschrift in te dienen. Daardoor is er mijns inziens sprake
van voldoende 'counterbalance'.
Ook de overige in art. 6 EVRM genoemde rechten lijken minder voor toepassing
in aanmerking te komen. Deze kunnen immers, in de visie van het Europees hof,
worden gecompenseerd tijdens de openbare behandeling. Een voorbeeld is, zoals
onder andere uit het Kostovski-arrest" blijkt, het recht om getuigen te horen.

3.6 Conclusies

In dit hoofdstuk is allereerst aangegeven in welke gevallen een bezwaarschrift
tegen de dagvaarding kan worden ingediend. Verder werd uitgebreid stilgestaan
bij de motiveringseis die sinds 1988 aan het bezwaarschrift is verbonden. Verde-
digd werd dat in verband met de kwaliteit van de bescbikking de rechter de vrij-
heid moet hebben buiten de aangevoerde bezwaren om ambtshalve beslissingen te
nemen. Tegen deze achtergrond werd verder gesteld dat de verdachte de moge-
lijkbeid moet hebben zijn bezwaren uit te breiden tot andere grieven dan de in in
het bezwaarschrift genoemde. Vervolgens werd aandaeht geschonken aan de
huidige en wellieht toekomstige voorschriften die het raadkamerproces nader
normeren. Gelet op het summiere karakter van de bezwaarschriftprocedure moet
vooral de discretionaire mogelijkbeid om getuigen, deskundigen of slachtoffers
als procesdeelnemers een nadrukkelijke rol te laten spelen worden afgewezen.
Daamaast werd de stelling verdedigd dat de bezwaarschriftprocedure onder de
reikwijdte van art. 6 EVRM valt. De eonsequenties van de stelling dat dit artikel
op de behandeling van het bezwaarschrift van toepassing is, zijn Diet verstrek-
kend. Belangrijke reden hiervoor is dat eompensatie van een gemis aan bepaalde
rechten tijdens het onderzoek ter zitting mag plaatsvinden.

75 Kostovski-case, EHRM 20 november 1989, Publ. Ser. A, vol. 164, par. 43.
7. Vergelijk de zaak Kamasinski, EHRM 19 december 1989, Publ. Ser. A, vol. 168 en Luedicke,

Belkacem en K~ tegen de Bondsrepubliek Duitsland, EHRM 28 november 1978, AAe 1979,
m.o. AJ.H. Swart, p. 549 e.v. De Commissie Herijking Wetboek van Strafvordering bereidt
inzake de tolkenbijstand een regeling voor.

77 Hierover par. 4.7.
7. EHRM 20 november 1989, Publ. Ser. A, vol. 166.
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Hoofdstuk 4

Ret onpartij digheidsvereiste

4.1 InIeiding

De bij wet van 10 oktober 1988, S. 474 opnieuw vormgegeven bezwaarschrift-
procedure past in het arsenaal wetgevingsprodukten en wetsvoorstellen met als
doelstelling het strafproces efficienter te laten verlopen.' Een belangrijke noviteit
in de nieuwe regeling is dat het indienen van een bezwaarschrift tegen de dag-
vaarding niet meer zoals voorheen tot gevolg heeft dat de dagvaarding komt te
vervallen. Hiermee heeft de wetgever beoogd dat het bezwaarschrift zoveel
mogelijk voorafgaande aan de tereehtzitting kan worden behandeld. Wordt het be-
zwaarschrift ongegrond verklaard, dan kan, vanwege het ontbreken van rechts-
middelen voor de verdachte, aansluitend de openbare tereehtzitting plaatsvinden
voor dezelfde reehters die kort tevoren het bezwaarschrift hebben behandeld."
Art. 371 lid 2 Sv bepaalde tot voor kort zelfs dat bij dagvaarding voor de politie-
reehter een ingediend bezwaarschrift en een eventueel daarop volgende openbare
tereehtzitting door dezelfde politiereehter plaatsvindt. 3 Onmiskenbaar dienen deze
wijzigingen de doelmatigheid. Immers, voorkomen kan worden dat weer andere
reehters het dossier moeten gaan bestuderen ter voorbereiding van de openbare
tereehtzitting.
Betoogd wordt dat dit soort functieeumulaties een bijdrage levert aan een afge-
wogen oordeel omdat de reehter door zijn eerdere betrokkenheid juist alle merites
van de zaa.k op waarde weet in te schatten."
De Nederlandse Orde van Advocaten daarentegen beeft de vrees uitgesproken dat
de leden van de raadkamer door de genoemde functieeumulatie onder druk

Van wetenschappelijke kant is herbaa1delijk gewezen op zowel principiele en technische onge-
rijmdheden, welke veelvuldig de voorstellen waren binnengeslopen. Zie D.H de long, Recente
stratproceswetgeving, Veel kwaliteitsverlies; weinig efficientieverhoging, NIB 1987, p. 1474-1481
en W.H. Vellinga, Reorganisatie van het strafrechtelijk bedrijf, in: Naar eer en geweten, Arnhem
1987, p. 637-648.
Zie voor een en ander Kamerstukken 0 1986·1987, 19798, or. 3, p. 3-4 en W.E.C.A. Va1ken-
burg, Een bezwaarschrift tegen het bezwaarschrift, DD 1989, p. 146-159.
Bij Wet van 27 november 1991, S. 663 is de tekst van art. 371 Sv aangepast. Aangegeven wordt
dat de politierechter als raadkamer lean optreden.
H. Franken, Een gedachte over de toekomst van de strafrechtspleging, in: Ad personam, Zwolle
1981, p. 67-72. De auteur concludeert tot afschaffing van art. 268 Sv, waarin de rechter com-
missaris wordt uitgesloten van de behandeling ter zitting.
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zouden worden gezet om de openbare behandeling door te laten gaan aangezien
getuigen en deskundigen, in afwachting van de openbare behandeling, reeds in de
wachtkamer aanwezig zouden zijn.sEen vraag die daarmee samenhangt is of
bezwaarschriftrechters die korte tijd later de zaak als zittingsrecbters ten gronde
gaan behandelen nog voldoende afstand kunnen nemen van bun eerdere beslissing
op bet bezwaarschrift. Deze vraag wordt met name interessant omdat uit de
jurisprudentie van bet Europees bof blijkt dat bij de uitleg van bet in art. 6 lid 1
EVRM verankerde recbt op een 'independent and impartial tribunal' niet aileen
de subjectieve vooringenomenheid een rol speelt, maar tevens de objeetieve scbijn
van partijdigbeid van belang kan zijn."
Hoewel men de problematiek rondom de functieeumulaties kan zien als een zaak
die in eerste instantie de zittingsrechter regardeert en daarom strikt genomen in
dit hoek niet aan de orde boeft te komen, lijkt mij uitgebreide aandacht voor deze
tbematiek essentieel. De wetgever beeft in de eerste plaats zelf bij de wijzigingen
van bezwaarschriftprocedure in 1988, zoals bierboven werd aangegeven, duidelijk
geopteerd voor een functiecumulatie bezwaarscbriftreebter - zittingsrecbter. Een
studie over bet bezwaarscbrift tegen de dagvaarding zou tegen deze achtergrond
mijns inziens onvolledig zijn wanneer de toelaatbaarbeid van een dergelijke
cumulatie niet aan de orde zou worden gesteld. Ten tweede zal bieronder nog
blijken1dat ook in andere reebtsstelsels de vraag of een reebter die de zaak naar
de openbare terecbtzitting verwijst nog mag deelnemen aan de bereebting ten
gronde aan de orde wordt gesteld bij de bespreking van de reebtsingangprocedu-
res. Uit een oogpunt van systematiek is bet dan ook wenselijk hieraan bij een
analyse van de bezwaarschriftprocedure aandacht te besteden.
Om de perikelen rondom functieeumulaties goed te kunnen beoordelen verdient
bet allereerst aanbeveling de ontwikkeling van een van de artikelen dat de onpar-
tijdigbeid van de reebter tracht te waarborgen, art. 268 Sv, te analyseren. Daarbij
zal worden stilgestaan bij de kritiek die in de literatuur op dit artikel is gegeven.
Vervolgens zal de reeente jurisprudentie van het Europees bof op dit terrein
worden weergeven. Een en ander zal worden toegespitst op de vraag of bet
aanvaardbaar is een reebter die in de fase voorafgaande aan de tereebtzitting
beslissingen beeft genomen in een bepaalde strafzaak (mee) te laten beslissen ter
tereebtzitting. Daamaast komt de vraag aan de orde of de bezwaarschriftreebter
eerder bemoeienis met de voorlopige heehtenis mag bebben gebad.
De bespreking van dit hoofdstuk zal worden afgesloten met de consequenties van
de bevindingen voor de functiecumulatie bezwaarschriftrecbter - zittingsreebter en
voorlopige beebtenisrechter - bezwaarscbriftrecbter.

Kamerstukken Il 1986-1987, 19798, nr. 3, p. 4.
• Kortom: 'Justice must not only be done: it must also be seen to be done'.

Verge1ijk par. 7.2.12 en 7.3.4.

72



4.2 De Nederlandse strafvordering vanaf 1838

Al in het wetboek van 1838 werd getracbt de onpartijdigheid van de behande-
lende recbter te waarborgen. Dit kwam onder andere tot uitdrukking in art. 171
Sv 1838 waarin werd bepaald dat bet hof bij voorkeur moest zijn samengesteld
uit raadsheren welke niet over de verwijzing naar de zitting hadden geoordeeld.
Ondanks dit voorschrift bestond er bij de regering, aldus De Bosch Kemper, geen
reden om de rechter, die over de verwijzing had geoordeeld, te wantrouwen.
Desalniettemin werd deze regel op aandrang van de Staten-Generaal als beginsel
vastgesteld. Personele problemen waren al een voldoende recbtvaardiging om van
de regel af te wijken." De raadsbeer die eventueel als rechter-commissaris aan
het onderzoek had deelgenomen mocbt in geen geval deel uitmaken van bet hof.
De formulering uit het wetboek van 1838 is ongewijzigd gebleven bij de herzie-
ning van 1886. De memorie van toelichting bij art. 149 Sv 1886 vermeldt dat een
redactie als 'bij voorkeur' gebeel nutteloos is. Een verbod van functiecumulatie
zou ecbter een aanzienlijke uitbreiding van het personeel bij de rechterlijke colle-
ges betekenen, zonder dat de noodzaak hiertoe was gebleken. De memorie van
toelichting stelt:

'De vrees tocb dat de rechter, die, oordeelende op de geschreven stukken,
voldoende bezwaren voor de verwijzing heeft bevonden, daarom bij het
openbaar mondeling onderzoek niet onbevooroordeeld zou zijn, is weinig
aannemelijk' ,

Met betrekking tot de rechter-commissaris verwoordt de memorie een ander
standpunt:

'De rechter-commissaris, boe onpartijdig ook, zal uit den aard der zaak,
veelal zijn oordeel reeds gevestigd hebben voor dat het onderzoek ter terecht-
zitting is aangevangen, en het behoeft geen betoog, dat de waarborgen voor
een geheel onbevooroordeeld onderzoek op die wijze worden verzwakt'. 9

De oude formulering, inclusief dus 'bij voorkeur', werd overgenomen in art. 268
van het huidige wetboek van strafvordering. Blok en Besier sluiten zich in hun
commentaar aan bij het in de memorie genoemde argument wanneer zij stellen
dat het onderscheid tussen betrokkenheid van de recbter-commissaris ter zitting
enerzijds en de leden van de rechtbank in raadkamer anderzijds onder andere is
ingegeven door de omstandigheid dat de rechter-commissaris een minder onbe-
vangen oordeel ter terechtzitting zou kunnen geven."
In 1973 is bet tweede lid van het artikel, inhoudende dat de rechtbank bij voor-
keur is samengesteld uit recbters die nog niet over de zaak in het voorbereidend

Vergelijk 1. de Bosch Kemper, Wetboek van strafvordering, deel 0, Amsterdam 1838-1840, p.
414.
H.l. SmidtJE.A. Smidt, Wetboek van strafvordering, deell, Haarlem 1886-1887,p. 472.

10 A.l. BlokIL.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel 0, Haarlem 1925-1926, p. 27.
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onderzoek hebben geoordeeld, vervallen. II Reden voor deze schrapping waren
de wijzigingen in de bepalingen betreffende de toepassing van de voorlopige
hechtenis. In de praktijk was namelijk duidelijk geworden dat niet de stratkamer
maar de civiele kamer de beslissing over de gevangenhouding nam. Dit leidde,
aldus de memorie van toelichting, tot een voor de rechters oneconomische en
voor de verdachte onoverzichtelijke situatie. Directe aanleiding voor afschaffing
van art. 268 lid 2 Sv vormde eehter de herformulering van de gronden voor
toepassing van voorlopige hechtenis." Volgens het nieuwe art. 67a lid 3 Sv
moet de reehter toetsen of er emstig rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid dat aan de verdachte in geval van veroordeling geen onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel zal worden
opgelegd, dan weI dat hij bij tenuitvoerlegging van het bevel langere tijd van zijn
vrijheid zou blijven beroofd dan de duur van de straf of maatregel. De memorie
van toelichting stelt dat deze formulering niet thuishoort in een systeem waarin
over de gevangenhouding door andere reehters wordt beslist dan degene die ter
terechtzitting hun oordeel moeten geven. Kennelijk achtte men de civiele kamer
onvoldoende capabel om, nu de voorlopige heehtenis mede een stratkarakter had
gekregen", een verantwoorde prognose te maken met betrekking tot straftoeme-
tingsvraagstukken." Bij deze (voorlopig?) laatste wijziging werd art. 268 lid 1
Sv, handelend over de positie van de reehter-commissaris, onverkort gehandhaafd
ondanks het feit dat de minister aangaf dat de bepaling voor discussie vatbaar
was. IS

4.3 Kritiek op art. 268 Sv

Met name Franken heeft zijn bezwaren kenbaar gemaakt tegen het voorschrift
van art. 268 SV.16 De auteur constateert dat iedere reehter in het kader van een
goede voorbereiding van de zitting kennis zal moeten nemen van het dossier. Op
deze wijze kan de mondelinge openbare behandeling meer 'to the point' geschie-
den. Een en ander impliceert volgens hem geeoszins dat de reehter daardoor
vooringenomen zal zijn. Van de reehter mag toch worden verwacht dat hij naar
aanleiding van de open bare behandeling zo nodig zijn oorsprookelijke inzichten
zal nuanceren of tot een geheel ander oordeel zal komen.
Bij deze coostatering is het van belang rekening te houden met de belangrijke rol
die het voorbereidend onderzoek sinds het 'de auditu-arrest' in ons strafproces is
gaan spelen. De consequenties van deze ontwikkeling voor de onbevangenheid
van de reehter zijn door Pompe reeds aan de orde gesteld. Hij acht het geeoszins

" Wet van 26 oktober 1973, S. 509 .
•2 Kamerstuklcenn 1972-1973,9994, Dr. 8; p. 4-5.
" Zie S.A.M. Stolwijk, Voorarrest, kanuekeningen bij tien jaar toepassing van voorlopige hechte-

nis, Amhem 1985.
•4 Th. W. van Veen, De voorlopige hechtenis, zeals zij wordt, DD 1973, p. 470.
15 Kamerstukken n 1972-1973,9994, Dr. 8, p. 5.
•6 H. Franken, Een gedachte over de toekomst van de rechtspleging, in: Ad personam, Zwolle 1981,

p.68.
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vanzelfsprekend dat de reehters die deelnemen aan het onderzoek ter te-
reehtzitting van aIle stukken van het voorbereidend onderzoek kennis nemen. De
schrijver geeft aan dat inzage van het dossier voorafgaande aan de zitting een
factor is die het eigenlijke zwaartepunt van het eindonderzoek reeds verlegt naar
het vooronderzoek. Het gevaar hiervan is dat de reehters:

'bevangen worden, uit de stukken reeds een voorlopig oordeel vormen, in elk
geval de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever, dat aileen en uitsluitend de
gegevens ter tereehtzitting gronden voor de einduitspraak mogen opleveren,
ondermijnen' .'7

Een en ander neemt mijns inziens niet weg dat, gegeven de belangrijke rol die
het voorbereidend onderzoek in de gehele strafprocedure speelt, de rechter in het
kader van een goede beroepsuitoefening verplicht is grondig kennis te nemen van
het dossier ter voorbereiding van de open bare tereehtzitting. Het zou bepaald
vreemd overkomen wanneer de reehter tijdens de behandeling ter zitting er blijk
van zou geven bepaalde dossierstukken niet te kennen. In tegenstelling tot Pompe
acht ik derhalve met Franken een goede voorbereiding vanzelfsprekend."
Franken beeft verder verdedigd dat het uit het oogpunt van privacy nadelig is de
verdachte met meer reebters te confronteren dan strikt noodzakelijk is." Boven-
dien, zo stelt de auteur, is het voor betrokkene bezwaarlijk de confrontatie met
verschillende personen te moeten hebben, die zich ten aanzien van dezelfde
gebeurtenissen met deze persoon bezighouden. De link die bier wordt gelegd met
de privacy en het nadeel om met meerdere personen te worden geeonfronteerd is
mij niet geheel duidelijk. Het gaat immers om de onbevangenheid van de rechter.
Deze functionaris wordt geacht een zo objeetief mogelijk oordeel te geven.
Naarmate meerdere functionarissen zich over de zaak buigen zal dit toch, naar
mijn idee, bij de verdachte eerder de indruk wekken dat 'zijn zaak' serieus wordt
bekeken. Ik zie bier dan ook geen overwegend nadeel.
Vanuit dit gezicbtspunt acbt ik dan ook een wisselende samenstelling van de
reehterlijke colleges zeer goed verdedigbaar.P
Een derde door Franken gebezigd argument beeft betrekking op de zorgvul-
digheid waarmee beslissingen worden genomen. Een rechter-commissaris die in
een latere fase van het strafproces met een eerder door hem genomen beslissing
wordt geconfronteerd, zal deze eerste beslissing, aldus Franken, zorgvuldiger

17 W.P.J. Pompe, Vooronderzoekofeindonderzoekbeslissend?,TvS 1959,p. 141 e.v.
'8 A.L. Melai, De onbevangen strafrechter, DO 1975, p. 127 stelt terecht dat de door de wetgever

in de artt, 348 en 350 Sv gestelde eis dat de reehter moet beraadslagen 'naar aanleiding van het
onderzoek ter tereehtzitting' implieeert 'dat aan de beslissingen van de strafreehter uitsluitend
gegevens ten grondslag mogen worden gelegd, die in het onderzoek ter terechtzitting zijn
geopenbaard': In dit voorschrift ligt geenszins besloten, zeals Pompe kennelijk veronderstelt, dat
de reehter van de stukken van het voorbereidend onderzoek geen kennis zou mogen nemen.

'9 H. Franken, Een gedachte over de toekomst van de reehtspleging, in: Ad personam, Zwolle 1981,
p.69.

20 Tegen deze achtergrond kan de verlenging van de gevangenhouding door dezelfde reehters die de
gevangenhouding hebben bevolen als een farce worden gezien.
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nemen, dan wanneer hij erop kan vertrouwen dat anderen zijn beslissingen nog
kunnen corrigeren." Deze redenering kan eebter even goed worden omgekeerd.
Ret gegeven dat een beslissing juist door andere recbters kan worden getoetst
garandeert dat de beslissing na een zorgvuldige belangenafweging zal worden
genomen. Wanneer de rechter-commissaris deel uitmaakt van bet college ter
zitting zal hij destemeer tracbten zijn eerder genomen beslissing te reehtvaardigen
tegenover zijn collegae.
In bet verlengde van bet hierboven weergegeven standpunt van Franken ligt zijn
argument dat de specifieke kundigheid van de rechter-commissaris in een indivi-
duele zaak: bem tot een scberper, kritiscber oordeel in staat stelt. Ben getuigen-
verklaring zou beter zijn te wegen door degene die bet verboor van de persoon in
kwestie beeft gedaan dan door iemand, die aIleen over bet gepolijste verbaal in
het proces-verbaal beschikt.F Deze visie past in de buidige praktijk, waarbij bet
voor bet bewijs gebruik maken van getuigenverklaringen afgelegd tijdens bet
voorbereidend onderzoek toelaatbaar wordt geacbt. Gevaar hiervan is eebter dat
de rechter dan gegevens in zijn oordeel kan betrekken die onbekend zijn aan de
officier van justitie en verdacbte. Daamaast zou bij deze stand van zaken een be-
slissing tijdens bet voorbereidend onderzoek om een getuige anoniem te horen,
ter zitting in feite niet meer voor toetsing vatbaar zijn. Dezelfde reebters hebben
namelijk aI beslist dat deze methode in die zaak: toelaatbaar was.
De door Franken opgezette argumentatie, waar ik mij op de aangegeven onderde-
len in kan vinden, beeft aanmerkelijk aan waarde ingeboet door de jurisprudentie
van bet Europese bof. De naar voren gebracbte 'deskundigheidsargumenten'
worden als bet ware verdrongen door de schijn van partijdigbeid die kan ontstaan
wanneer reehters in verschillende fasen van bet proces bun oordeel moeten
geven.

4.4 Jurisprudentie van bet EHRM

De afgelopen jaren is, bet werd in de inleiding reeds genoemd, de reebterlijke
onpartijdigbeid opnieuw in de belangstelling komen te staan. De reden hiervoor is
de interpretatie die bet Europees bof in diverse beslissingen gaf aan bet onpartij-
digheidsvereiste van art. 6 EVRM. De belangrijkste beslissingen zullen hieronder
worden besproken.
De onpartijdigbeid van bet Belgiscbe bof van assisen, voorgezeten door een

21 Vooral in zaken waarin de rechter eommissaris taken vervult die in het verlengde liggen van de
opsporingstaken van het openbaar rninisterie wordt dit problematisch. Zo bijvoorbeeld in zaken
waar anonieme getuigenverklaringen voor het bewijs worden gebruikt. De redenen om de getuige
de gelegenheid te geven zijn verklaring anoniem af te leggen, moet ter zitting lrunnen worden
getoetst, desnoods door de rechter commissaris als getuige te horen. Deze verdedigingsmogelijk is
niet te realiseren wanneer de reehter-commissaris deel uitmaakt van het rechterlijk college. Ver-
gelijk A.C. 't Hart, De positie van de rechter-commissaris in strafzaken, tussen rechtspraak en
beleid, in: Strafrecht in balans, Arnhem 1983, p. 303.

22 H. Franken, Een gedachte over de toekomst van de reehtspleging, in: Ad personam, Zwolle 1981,
p. 71-72.
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raadsheer die tevoren, als eerste substituut van de procureur des Konings, hoofd
was geweest van de afdeling Van het parket die zich met het onderzoek van de
strafzaak had beziggehouden, kwam aan de orde in het arrest Piersack.P Het
Europees hof gaf aan dat, gelet op het vereiste van onpartijdigheid, de schijn
belangrijk kan zijn. Aangezien rechtbanken bij burgers op dit punt een onmisbaar
vertrouwen wekken, is het van fundamenteel belang dat de samenstelling van die
reehterlijke colleges geen aanleiding kan geven tot een gewettigd wantrouwen. In
de onderhavige zaak besliste het hof dat de verdachte mocht twijfelen aan de
onpartijdigheid van de voorzitter gelet op diens eerdere betrokkenheid uit hoofde
van zijn toenmalige functie. Art. 6 lid 1 EVRM was derhalve geschonden.
Door de zaak De Cubber is de jurisprudentie in een stroomversnelling geraakt."
Het ging in deze zaak opnieuw om een Belg die door de reehtbank tot zes jaar
gevangenisstraf was veroordeeld. In hoger beroep kwam het gereehtshof tot vier
jaar gevangenisstraf. In eerste aanleg was een van de bijzittende raadsheren met
betrekking tot bepaalde telastegelegde zaken als onderzoeksrechter opgetreden.
De vraag kwam nu aan de orde of deze handelwijze in strijd kwam met de waar-
borgen van art. 6 lid 1 EVRM. Het Europees hof besliste dat genoemd artikel
niet aileen de subjectieve (persoonlijke) onpartijdigheid waarborgde, maar tevens
het oog had op de onpartijdigheid in objeetieve zin. Dit laatste criterium kan het
best worden omschreven als 'uiterlijke schijn van onpartijdigheid'. Toegespitst op
de casus was het hof van oordeel dat er onvoldoende sprake was van objeetieve
onpartijdigheid. Dit oordeel was gebaseerd op de volgende feiten:
- de onderzoeksrechter is in zijn hoedanigheid van opsporingsambtenaar ge-

plaatst onder de verantwoordelijkheid van de procureur-generaal en bij mag bij
ontdekking op heterdaad dezelfde bevoegdheden uitoefenen als de procureur
des Konings;

- de onderzoeksreehter beschikt gedurende het geheime, niet-contradictoire,
inquisitoire gereehtelijk onderzoek over vergaande bevoegdheden;

- ten opzichte van zijn collegae ter zitting heeft de onderzoeksreebter bet voor-
deel een diepgaande kennis van bet dossier te bebben verworven;

- in het Belgische recht is de functie van onderzoeksreebter onverenigbaar met
die als reehter in bet hof van assisen of het hof van beroep.

In een reactie op een artikel van Myjer" gaat Van Teeffelen onder meer in op
de vraag of bet arrest De Cubber consequenties moet bebben voor de samenstel-
ling van de strafraadkamer mede gelet op de overwegingen die bet hof beeft
gewijd aan de objeetieve onpartijdigbeid." Laatstgenoemde auteur is van mening
dat de beslissing geen gevolgen heeft. Naar zijn idee ligt het voor de hand om

13 EHRM 1 oktober 1982, Pub!. Ser. A, vo!. 53.
24 EHRM 26 oktober 1984, Publ. Ser. A, vol. 86.
2j E. Myjer, De rechter-commissaris: een nietige zittingsrechter, NJCM-bulletin 1985, p. 21 e.v.
26 P.AJ.Th. van Teeffelen, Heeft de Cubber Case gevolgen voor de strafprocedure in kinderzaken?,

NJB 1985, p. 453-455.
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een onderscheid te maken tussen de actieve rol van de onderzoeksreehter en de -
in ieder geval naar de verdachte toe passieve rol van de voorlopig oordelende
reehter in raadkamer. T1

Bij dit onderscheid wordt evenwel voorbijgegaan aan een belangrijk criterium dat
eveneens door het hof is geformuleerd: de uiterlijke schijn van onpartijdigheid.
Dit criterium zou de doorslag moeten geven. Dat het verschil tussen actieve en
passieve rol in het kader van art, 6 EVRM niet belangrijk is, bleek uit een
volgende Europese zaak.
De derde zaak, de Ben Yaacoub-case, bracht het 'sleehts' tot de Europese
commissie. Deze kreeg de vraag voorgelegd of de reehterlijke onpartijdigheid
nog wei gewaarborgd is wanneer de voorzitter van de raadkamer", die de ver-
dachte naar de correetionele reehtbank heeft verwezen, als reehtsprekend reehter
ten gronde zitting neemt. 29 De commissie was van oordeel dat dit strijd met het
verdrag opleverde. Vanwege de schikking die door de Belgische regering met de
klager werd aangegaan en het feit dat het Belgische hof van cassatie van zijn
eerder ingeslagen we~ was afgestapt, werd de zaak door het Europees hof van
de rol afgevoerd." Desalniettemin verdienen de overwegingen van de commissie
in deze zaak bespreking.
De commissie begint met te stell en dat zelfs de uiterlijke schijn een belangrijke
rol kan vervullen bij de waarborgen van art. 6 EVRM. Het vertrouwen dat de
rechterlijke colleges in democratische samenlevingen bij de burgers inboezemen,
staat immers op het spel. 32 Vervolgens geeft de commissie de taak en bevoegd-
heden van de raadkamer weer. Naast het nemen van beslissingen in het kader van
de voorlopige heehtenis, heeft de raadkamer tot de belangrijke taak te oordelen of
er voldoende bezwaren bestaan om de verdachte naar de zitting te verwijzen. Bij
de beantwoording van deze vraag kunnen strafuitsluitingsgronden een rol spelen.
Bij onvoldoende bezwaren wordt de verdachte buiten vervolging gesteld. Op
grond van de omvang van deze functies, overweegt de commissie dat een reehter
welke deze uitoefent mogelijk zodanige gedetailleerde kennis van de zaak en de
persoon van de verdachte kan verkrijgen dat de kans bestaat dat hij een bevoor-
oordeelde mening vormt over de vraag of de verdachte al dan niet schuldig is.33

In 'opinion of the commission § 104' wordt een door de Belgische regering
geformuleerd tegenargument genoemd. Gesteld wordt dat de reehter in raadkamer
slechts een voorlopig oordeel geeft en dat afhankelijk van de informatie welke op

27 P.A.I.Th. van Teeffelen, Heeft de Cubber Case gevolgen voor de strafprocedure in kinderzaken?;
NIB 1985, p. 454.

.. Belangrijk detail in dit verband is overigens dat de Belgische raadkamer sinds 1919 slechts uit een
persoon bestaat die dus tevens voorzitter is!

29 EHRM 27 november 1987, Publ. Ser. A, vol. 127-A.
]() De functiecumulatie verwijzingsrechter - zittiogsrechter - werd volgens deze 'oude' jurisprudentie

toelaatbaar geacht. Vergelijk hofvan cassatie 8 oktober 1980, Arr. Casso 1980-1981,132.
31 In de nieuwe opvattiog was het voorzitterschap van de raadkamer onverenigbaar met deelname als

rechter ter zitting. Vergelijk hofvan cassatie 29 mei 1985, Arr. Casso 1984-1985,1345.
12 Opinion of the commission, par. 96.
" Opinion of the commission, par. 101.
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het onderzoek ter zitting naar voren komt het voorlopige bewijsmateriaal wordt
omgezet in volledig bewijs ofwel geheel wordt weerlegd. De commissie reageert
hierop door te stellen dat de voorzitter van de raadkamer inderdaad geen beslis-
sing hoeft te geven over de schuld van de verdachte. Ze acht het gelegitimeerd
om een onderscheid te maken tussen 'substantial evidence of guilt' voorafgaande
aan de zitting enerzijds en 'proof of guilt' ter zitting anderzijds. De commissie
overweegt dat dit onderscheid:

'is liable to be somewhat blurred when the same judge is presiding at both
stages. The distinction between the two concepts is all the more teneous when,
as in the instance case, the criminal procedure system is such that "proof" of
the guilt of an accused person may consist of the judge's "profound believe".
Thus, at the point when Mr. De Neve (de voorzitter van de raadkamer, W. V.)
considers that there is "substantial evidence" of the guilt of the accused, his
decision is fraught with consequences if he is then called on to try the same
person. The accused would seem justified in thinking and, indeed, fearing that
this judge, who had refused to release him and had ordered his committal for
trial, would come to the trial with an unfavourable, preconceived opinion
regarding him' .34

Een vierde beslissing tenslotte die in dit verband de aandacht vraagt is het arrest
van het Europees hof in de zaak: Hauschildt. 35,36 In deze zaak: tegen Denemar-
ken werd Hauschildt vervolgd ter zake van - kort aangeduid - een achttal gevallen
van fraude. In eerste aanleg werd de verdachte ter zake van aIle feiten veroor-
deeld tot 7 jaar gevangenisstraf; het hoger beroep resulteerde ter zake van 6
feiten in een gevangenisstraf van 5 jaar.
Voorafgaande aan de terechtzitting in eerste aanleg en nadien in afwachting van
de behandeling van het hoger beroep was de verdachte voorlopig gehecht. Over
de verlenging van de voorlopige hechtenis werd minimaal per periode van vier
weken beslist door de raadkamer, bestaande uit ren rechter. Verschillende beve-
len tot voorlopige hechtenis waren gebaseerd op art. 762 lid 2 van de Deense wet
op de rechtspleging, dat luidt:

'A suspect may furthermore be detained on remand when there is a particular-
ly confirmed suspicion (curs., W. V .) that he has committed an offence which is
subject to public prosecution and which may under the law result in imprison-
ment for 6 years or more and when respect for the public interest according to
the information received about the gravity of the case is judged to require that
the suspect should not be at liberty'. 31

ow Opinion of the commission, par. 109.
" EHRM 24 mei 1989, Publ. Ser. A, vol. 154.
:l6 Het resterende gedeelte van deze paragraaf en de paragraaf 'Het 'schuldoordeel' in de bezwaar-

schriftprocedure' zijn in boofdzaak een weergave van een eerdere bijdrage aan DD: J .B.H.M.
SimmelinklW.E.C.A. Valkenburg, Wederrecbte(r) bevooroordeeld, DD 1990, p. 103-117.

31 De vertaling uit bet Deens is ontleend aan par. 33 van bet arrest.
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Een belangrijk aspect van de gehele procedure is nu, dat zowel de voorzitter van
het college in eerste aanleg" als diverse zittingsrechters in hoger beroep",
meerdere beslissingen hadden genomen over de verlenging van de voorlopige
hechtenis. Aan de Straatsburgse instanties is de vraag voorgelegd of deze cumula-
tie van rechterlijke functies verenigbaar is met art. 6 EVRM, met name het recht
op berechting door een 'impartial tribunal'.
De commissie nam op 16 juli 1987 een rapport aan, waarin met een stemverhou-
ding van negen tegen zeven werd geoordeeld, dat geen schending van art. 6
EVRM had plaatsgevonden.
Het hof was daarentegen van mening dat art. 6 wel was geschonden.f In navol-
ging van eerdere jurisprudentie" werd overwogen, dat bij de beoordeling van de
rechterlijke onpartijdigheid naast een subjectieve toots - de vraag of van persoon-
lijke partijdigheid van een rechter sprake is - tevens een meer objectieve toets
moot worden aangeJegd. Bij deze toets speelt de schijn van partijdigheid een
beJangrijke rol. Ook ten aanzien van deze schijn mag geen gerechtvaardigde twij-
fel bestaan vanwege het vertrouwen dat de rechtsprekende organen in een demo-
cratische samenleving bij het publiek moeten inboezemen. Derhalve diende even-
eens te worden vastgesteld of de rechters in de onderhavige zaak voldoende ga-
ranties boden om iedere gerechtvaardigde twijfel omtrent dit punt bij de verdachte
uit te sluiten.
De subjectieve toets leverde geen problemen op. Er was geen bewijs voorhanden
van persoonlijke partijdigheid van de betrokken rechters. Wat de objectieve toets
betrefi concludeerde het hof anders. Ter inleiding werd allereerst gesteld, dat:

'the mere fact that a trial judge or an appeal judge, in a system like the
Danish, has also made pre-trial decisions in the case, including those concer-
ning detention on remand, cannot be held as in itself justifying fears as to his
impartiality' .

Specifieke omstandigheden van het geval konden naar het oordeel van het hof tot
een andere conclusie leiden, hetgeen in de onderhavige casus inderdaad het geval
was. Het hof hechtte bijzondere betekenis aan het boven aangehaalde art. 762 lid
2 van de Deense wet op de rechtspleging. Toepassing van deze bepaling impli-
ceert, aldus het hof, dat:

'the judge be satisfied that there is a 'particularly confirmed suspicion' that the
accused has committed the crime(s) with which he is charged'.

.. Een college, dat bestaat uit een professionele rechter (i.c. de voorzitter) en twee lekenrechters,

.. Het hoger beroep wordt beoordeeld door drie professionele en drie lekenrechters.

.. Dit oordeel was niet unaniem (Een stemverhouding van 12 tegen 5). Aan de 'dissenting opninion'
zal hieronder nog enige aandacht worden geschonken.

" Dit betreft de genoernde Piersack-case en de De Cubber-case.
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Vervolgens overweegt het hof:

'This wording has been officially explained as meaning that the judge has to
be convinced that there is a 'very high degree of clarity' as to the question of
guilt (... ). Thus the difference between the issue the judge has to settle when
applying this section and the issue he will have to settle when giving judgment
at the trial becomes teneous. The Court is therefore of the view that in the
circumstances of the case the impartiality of the said tribunals was capable of
appearing to be open to doubt and that the applicant's fears in this respect can
be considered objectively justified' 42.

Concluderend kan uit de Hauschildt-case worden afgeleid, dat het enkele feit, dat
rechters die over de voorlopige hechtenis oordelen en tevens als zittingsrechter
optreden, geen strijd met art. 6 lid 1 EVRM behoeft op te leveren. Bijkomende
specifieke omstandigheden kunnen echter een dusdanige rol gaan spelen, dat door
de genoemde functiecumulatie art. 6 geschonden moet worden geacht. In de
onderhavige casus werd het in de verschillende procesfasen te vellen
schuldoordeel als een dergelijke omstandigheid beschouwd.
Voor aile duidelijkheid moet worden opgemerkt, dat in de dragende overwegin-
gen van het arrest aan de positie van Deense over de voorlopige hechtenis be-
slissende rechter, de frequentie van diens bemoeienissen met het vooronderzoek
en de samenstelling van de Deense gerechten geen aandacht is besteed. Het eind-
oordeel van het hof is geheel gebaseerd op bet geringe onderscbeid tussen de te
beantwoorden schuldvraag in het vooronderzoek (,particularly confirmed suspici-
on') enerzijds en die ter terecbtzitting anderzijds.
In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds opgemerkt dat bij de totstandkoming
in 1988 van de wet die leidde tot wijzigingen in de bezwaarschriftregeling'"
geheel voorbij is gegaan aan de vraag of de door de wetgever beoogde functiecu-
mulatie bezwaarschriftrechter - zittingsrechter te verenigen is met de rechterlijke
onpartijdigheid." Uitgaande van de Hauschildt-case lijken er op dit punt bij een
eerste blik ook geen problemen te bestaan." Het enkele feit, dat een reehter
voorafgaande aan de terechtzitting beslissingen neemt in een bepaalde zaak, levert
immers niet zonder meer een schijn van partijdigheid op als gevolg waarvan die
rechter van de behandeling ter zitting zou moeten worden uitgesloten. Voor bet
ontstaan van de genoemde schijn zullen bijkomende specifieke omstandigbeden
aanwezig moeten zijn, zoals in de Hauschildt-zaak bet toepasselijke schuldcriteri-
um.

42 Par. 52 van het arrest.
43 Wet van 10 oktober 1988, S. 474 .
.. Zo ook GJ.M. Corstens, Herziening rechterlijke organisatie, DD 1989, p. 629-630.
4j A. Minkenhof, De Nederlandse Strafvordering, Haarlem 1936, p. 160 stelde reeds: '( ... ) indien

de raadkamerbehandeling geen gunstige uitkomst voor den verdachte heeft, (dit) een zeker
praejudicium in zijn nadeel (schept).

81



4.5 Hauschildt en de bezwaarschriftprocedure

Het oordeel inzake de 'schuld' van de verdachte wijkt in de bezwaar-
schriftprocedure van art. 250 Sv inhoudelijk aanzienlijk af van gelijksoortige
criteria met betrekking tot de voorlopige heehtenis (ernstige bezwaren) en de
tereehtzitting (overtuiging). Van 'emstige bezwaren' is sprake wanneer de ver-
denking, dat iemand een bepaald stratbaar feit heeft begaan ernstiger is dan het in
art. 27 Sv geformuleerde redelijk vermoeden van schuld. Melai c.s. stell en in dit
verband:

'voor toepassing van voorlopige hechtenis moet het waarschijnlijk (curs.,
W.V.) zijn dat de verdachte een van de in art. 67 opgesomde stratbare feiten
heeft begaan'. 46

Art. 250 Sv behelst het criterium: 'onvoldoende aanwijzmg van schuld'. Dit
begrip impliceert naar vaste jurisprudentie van de hoge raad een toetsing, waarbij
de reehter zich zeer marginaal uitspreekt over de schuldvraag. 'Onvoldoende
aanwijzing van schuld' beperkt zich tot het geval dat het hoogst onwaarschijolijk
is dat de strafrechter, later oordelend, door de voor hem geleverde bewijsvoering
het telaste gelegde feit geheel of ten dele bewezen zal achten." Deze toetsing
wijkt in voldoende mate af van de voor het eindvonnis benodigde rechterlijke
overtuiging, zodat, in tegenstelling tot de Hauschildt-case, deze omstandigheid
sec niet de schijn van reehterlijke partijdigheid doet ontstaan.
Met bovengenoemde vaststel1ing is het pleit nog niet besleeht. Naast het schuld-
criterium" kunnen andere bijkomende specifieke omstandigheden aanwezig zijn,
die de conclusie reehtvaardigen, dat de cumulatie bezwaarschriftreehter - zittings-
recbter op gespannen voet staat met het onpartijdigheidsvereiste van art. 6
EVRM49• De volgende factoren zijn dan van belang.
Allereerst moet worden gewezen op het tijdstip van behandeling van het bezwaar-
schrift, namelijk onmiddellijk voorafgaande aan de tereehtzitting. In dit verband
is bet uitgangspunt van de Belilos-case'" van bijzonder belang; bet vertrouwen
van het publiek in de rechtsprekende organen en de 'schijn van partijdigheid'
moeten volgens dit arrest worden beoordeeld vanuit het perspectief van 'the
ordinary citizen'. Vanuit dit gezichtspunt kan men zich afvragen of van een juri-
disch ongeschoolde verdachte mag worden verwacht dat hij beseft dat de toetsing

.. Melai c.s. aant. lOop art. 67 Sv suppl. 68 .
•, Vergelijk het hieronder (par. 5.3) nog te bespreken HR 29 september 1951, NJ 1952,58 .
•s Met't Hart in zijn annotatie onder NJ 1991, 695 Iijkt mij de schijn van vooringenomenheid zich

overigens geenszins te beperken tot de bewijsvraag maar zich evenzeer uit te strekken tot andere
vragen van de artt, 348-350 Sv. Niet valt in te zien waarom van partijdigheid Diet kan zijn
gebleken door bijvoorbeeld een afwijzing van een beroep op rechtvaardigingsgrond of niet ontvan-
kelijkheid van het openbaar ministerie.

•• Vergelijk de eerder genoemde 'De Cubber-case, waarin die omstandigheden lagen in de plaats,
functie en bevoegdheden van de Belgische onderzoeksrechter in het vooronderzoek; in de Belilos-
case in de verhouding tussen de 'Lausanne Police Board' en het politieapparaat.

~ EHRM 29 april 1988, Publ. Ser. A, vol. 132.
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in de bezwaarschriftprocedure sleehts een marginale is. Hij zal toch veel eerder
het idee hebben, dat het ter zitting herhalen van een kort tevoren in raadkamer
aangevoerd en verworpen verweer omtrent de aanwijzingen van schuld ten over-
staan van dezelfde rechters, maar dan ter terechtzitting, bij voorbaat kansloos is!
Deze veronderstelling is - zelfs afgezien van aanwezige juridische kennis - a
fortiori ook aannemelijk, wanneer in ogenschouw wordt genomen, dat juridische
verweren in de bezwaarschriftprocedure integraal kunnen worden behandeld."
Na een dergelijke uitgebreide beoordeling zal de speelruimte voor de zittingsreeh-
ter om van het 'voorlopige' raadkameroordeel af te wijken, wanneer hetzelfde
verweer even later ter zitting wordt opgeworpen, nihil zijn.
Verder verdienen de Ben Yaacoub-case en de eerder weergegeven jurisprudentie
met betrekking tot de Belgische verwijzingsrechter nadere aandacht. Deze beslis-
singen lijken te indiceren, dat het gegeven, dat een rechter over de gegrondheid
van de strafvervolging oordeelt - los van de te hanteren toetsingscriteria - en
mede een verantwoordelijkheid draagt voor het tereehtstaan van de verdacbte, een
argument vormt om van een schijn van vooringenomenheid van die reehter ter
zitting te kunnen spreken.?
Voorts moot worden ingecalculeerd, dat de over het bezwaarschrift oordelende
reehters ter voorbereiding van de terechtzitting het gehele dossier hebben bestu-
deerd." Deze factor is van belang in het licht van een 'dissenting opinion' van
drie reehters in de Hauschildt-case," Zij stelden dat art. 6 lid 1 EVRM in deze
casus Diet was geschonden op grond van de wijze van beoordeling van het in de
verschillende procesfasen aanwezige bewijsmateriaal. Zij betoogden:

'Judicial control of the question whether the prosecution has reasonable
grounds for requesting detention on remand, solitary confinement, searches
and seizure, etc. is a function that is different from the court's evaluation of
the evidence presented by the parties at the trial. For authorisation of de-
tention on remand, information is not presented in the same way as evidence
during the hearings before the trial court (curs., W. V). The procedure is a
summary one. Court sittings at the pre-trial stage are concluded in a matter of
hours, whereas both of Mr Hauschildt's trials lasted for months'.

Voor de 'dissenters' was aldus doorslaggevend, dat de beslissingen in het vooron-
derzoek werden gegeven op basis van een incompleet dossier en een summier on-
derzoek." Deze argumenten vervallen, indien zij worden betrokken op de Ne-

" Zie bijvoorbeeld HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 (Slavenburg), waarin de vraag naar de
betekenis van bet begrip 'feitelijk leiding geven' in art. 51 Sr uitputtend werd behandeld.

n In dezelfde zin G.J .M. Corstens, De onpartijdige strafrechter, in: Begrensde vrijheid, Zwolle
1989, p. 189.

" Opgemerkt moet worden dat niet wordt beoogd deze praktijk ter discussie te stellen. Integendeel,
met A.L. Melai (De onbevangen strafrechter, DO 1975, p. 126) acht ill: bet noodzakelijk gelet op
de artt. 348 en 350 Sv dat de rechter bet dossier voorafgaande aan de zitting nauwkeurig bestu-
deert.

$< Joint dissenting opinion of judges Thor Vilhjalmsson, Palm and Gornard.
II In bet meerderheidsoordeel van bet Europees bof hebben deze factoren geen enkele rol gespeeld.
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derlandse recbtspraktijk; de over bet bezwaarschrift oordelende rechters hebben
bet gehele dossier intensief bestudeerd. Als bovendien in aanmerking wordt geno-
men, dat bet ter zitting boren van getuigen en deskundigen in de Nederlandse
strafrechtspleging eerder een opvallende bijzonderheid dan regel is, impliceert dit
dat de verdacbte onder die omstandigheden ter zitting snel de indruk zal krijgen
dat het eindoordeel van de reebter in belangrijke mate in de voorfase wordt ge-
vormd. In deze context vormt de naar aanleiding van het bezwaarschrift te nemen
beslissing in de ogen van de verdachte en derden een belangrijke prelude op het
eindoordeel van de zittingsrechters. S6,S7

Tenslotte moet in het kader van de 'special circumstances' worden gewezen op
het belang van deugdelijke motivering van de beslissing op het bezwaarschrift.
De in bet kader van de bezwaarschriftprocedure door raadkamers gehanteerde
standaardverwerpingen verschaffen de verdachte in bet algemeen weinig duide-
lijkheid omtrent de motieven die de recbter aan zijn beslissing ten grondslag legt.
Met name bij afwijzende beslissingen zal dit bij de verdachte eerder twijfels
oproepen omtrent bet vertrouwen in de onpartijdigheid van de bebandelende
rechter(s) die vervolgens ter zitting ten gronde moet(en) berechten." Maar ook
bij uitgebreide motiveringen ontstaat een schijn van bevooroordeling. De in de
motivering genoemde omstandigheden kunnen immers door verdachte worden ge-
zien als een reden waarom het wei erg onwaarschijnlijk is dat deze rechter als
zittingsrechter er anders over zal denken.
De bovengenoemde omstandigbeden leveren, zeker in onderling verband, vol-
doende 'special circumstances" op om ernstig te twijfelen aan de verenigbaar-

'" Van een feitelijke (subjeetieve) preludering op het eindoordeel hoeft geen sprake te zijn. Van de
zittingsrechter mag namelijk worden verwaeht dat hij zijn aanvankelijke bezwaarschriftoordeel,
bijvoorbeeld naar aanleiding van antwoorden die de verdaehte ter zitting op gestelde vragen geeft,
zonodig zal aanpassen. Omdat de objeetieve schijn jegens verdachte en derden in de jurisprudentie
van het Europees hof een tweede onpartijdigheidstoets vormt, ontstaan in casu de problemen
inzake de verenigbaarheid met art. 6 EVRM.

S1 In een algemene beschouwing over de Nederlandse rechtspraak na Hauschildt bespreekt Mois
eveneens een aantal potentiele bijzondere omstandigheden. Hij noemt het beroep op onreehtmatig
verkregen bewijs tijdens de behandeling van een vordering voorlopige hechtenis door de raadka-
mer, een bij die gelegenbeid gedaan beroep op een strafuitsluitingsgrond of art. 67a lid 3 Sv. De
auteur aeht naar mijn mening terecht van belang dat de raadkamer zieh bij de beoordeling dan
bezighoudt met de ook voor de behandeling ter zitting fundamentele en voor de uitkomst van het
geding beslissende vragen. Hoewel deze voorbeelden betrekking hebben op het optreden van de
raadkamer als voorlopige heehtenisrechter, Iijken de door de auteur getrokken conclusies evenzeer
van toepassing te zijn op de bezwaarschriftreehter(s). Deze kunnen irnrners naar aanleiding van
een bezwaarschrift op soortgelijke verweren dienen te reageren, waarbij evenzeer geldt dat de
beslissing daaromtrent slechts een 'voorlopig' karakter zal hebben: G.P.M.F. Mols, De onpartij-
digheid van de rechter, Advocatenblad 1991, p. 410.

" Zie G.P.M.F. MoIs, De onpartijdigheid van de strafrechter, Advocatenblad 1991, p. 410.
>9 Uit de gepublieeerde jurisprudentie blijkt dat de reehter niet snel aanneemt dat sprake is van

bijzondere omstandigheden. Nadere invuIling van dit criterium treft men aan in HR 13 november
1990, NJ 1991,219. In dit arrest overwoog de hoge raad dat: 'ook dan aan het vereiste van be-
reehting door een 'impartial tribunal' in de zin van evenvermelde verdragsbepaling (art. 6 EVRM,
W.V.) niet is voldaan indien de verdachte redelijkerwijs in de gegeven omstandigheden reden kan
hebben gehad te vrezen dat een van de aan het onderzoek ter terechtzitting deelnemende rechters
de vereiste onpartijdigheid miste. Aangenomen moet worden dat daarvan sprake is in het geval
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heid van de in deze paragraaf besproken functiecumulatie met het in art. 6
EVRM geformuleerde onpartijdigheidsvereiste. Indien daarbij wordt bedacht, dat
de in art. 6 EVRM neergelegde beginselen moeten worden gezien als minimum-
rechten, waarvan het Europees hof in het Delcourt-arrest bovendien heeft gezegd,
dat zij extensief dienen te worden geinterpreteerd, is geen andere concIusie
mogelijk dan dat het bezwaarschrift moet worden behandeld door andere dan de
ter terechtzitting oordelende rechters, tIO

De onverenigbaarheid van de functiecumulatie raadkamerrechter - zittingsrechter
is recent aan de orde geweest in het Oberschlick-arrest." Oberschlick kJaagde
bij het Europees hof over de samenstelling van de kamer die het hoger beroep in
zijn zaak had behandeld. Deze kamer bestond namelijk uit dezelfde rechters die
in het kader van de rechtsingangprocedure in appel de beschikking, waarbij het
instellen van de vervolging wegens smaad werd afgewezen, hadden vemietigd.
Nu kent de Oostenrijkse StPO een voorschrift waarbij genoemde functiecumulatie
niet wordt toegestaan." Het Europees hof oordeelt dat schending van deze
nationale rechtsregel, welke beoogt de berechting door een onpartijdige rechter te
waarborgen, eveneens schending van art. 6 lid 1 EVRM betekent. Met de
annotator moet de vraag worden gesteld of het hof deze beslissing ook zou
hebben genomen wanneer het nationale recht deze partijdigheid niet reeds had
gedefinieerd.
Hoewel uit de Oberschlickbeslissing, waarbij de nationale bepaling als tussenstap
werd gebruikt, niet direkt voigt dat het hof dit soort functiecumulaties op grond
van de objectieve test ter zake van de partijdigheid altijd ontoelaatbaar zal achten,
moet volgens de annotator niet uitgesloten worden geacht dat het die kant wei uit
zal gaan. Op grond van het eerder betoogde zal duidelijk zijn dat ik met deze
ontwikkeling zou instemmen.
Intussen Iijkt het hierboven uitgewerkte standpunt met betrekking tot de functie-
cumulatie bezwaarschriftrechter(s) - zittingsrechter(s) te worden gedeeld. In de
memorie van antwoord bij de wijzigingsvoorstellen inzake de voorlopige hechte-
nis merkte de minister op dat bij de realisering van de nieuwe regeling van de
bezwaarschriftprocedure in 1988 ten onrechte geen aandacht is geschonken aan de
onpartijdigheidseis van art. 6 EVRM. Hij is van mening dat gelet op het Hau-
schildt-arrest er aile reden bestaat dat alsnog te doen:

'De onpartijdigheidseis kan onder omstandigheden meebrengen dat de behan-
deling van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding en de openbare behan-
deling door verschillende rechter(s) behoort te geschieden' .63

een van die rechters voordien, hetzij als rechter-commissaris in het kader van een gerechtelijk
vooronderzoek danwel anderszins gedurende het voorbereidend onderzoek, met dezelfde zaak be-
moeiingen heeft gehad die gericht waren op het verzamelen van bewijsmateriaal'. In dezelfde zin
HR 27 november 1990, NJ 1991,220 m.nt. ThWvV.

60 Die hier verdedigde opvatting is in de literatuur overgenomen door R.T. Voorintholt, De
onpartijdige rechter, DD 1992, p. 833-835.

6. EHRM 23 mei 1991, Publ. Ser. A, vol. 204, NJ 1992,456, m.nt. EJD.
61 § 489 StPO.
63 KamerstukkenU 1990-1991,21241, nr. 6, p. 13.
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Deze mijns inziens tereehte conclusie staat haaks op de eerder genoemde efficien-
cy-doelstelling van de wijzigingen in de procedure. Ook volgens de minister kan
het onpartijdigheidsvereiste dus onder omstandigheden met zich mee brengen dat
een aansluitende openbare behandeling geen doorgang kan vinden." Ook in de
rechtspraak heeft het hierboven ingenomen standpunt reeds ingang gevonden. Het
hof Amhem vernietigde naar aanleiding van een Hauschildt-verweer bij arrest van
15 juli 199165 een vonnis van de politiereehter. Het verwees de zaak naar een
andere politierecbter omdat de reebter in kwestie zowel bet ingediende bezwaar-
schrift bad beoordeeld als de zaak ter zitting ten gronde bad bebandeld terwijl de
overwegingen en het oordeel omtrent de ongegrondverklaring van het bezwaar-
schrift zo nauw samenhingen met punten die juist tijdens de bebandeling ter
zitting aan de orde komen dat daardoor de schijn van partijdigbeid zou kunnen
worden gewekt. In deze zaak bad de verdacbte die zowel in raadkamer als ter
tereebtzitting van de politierechter zonder raadsman was verscbenen ter toelich-
ting op zijn bezwaarscbrift ten aanzien van feit I (Weigering aan een ademonder-
zoek mee te werken) onder meer aangevoerd dat bet proces-verbaal van de politie
onjuistbeden bevatte en onvolledig was, dat zijn verklaring daarin onjuist was
weergegeven, dat bem ten onreehte geen toestemming is gevraagd voor bet
ondergaan van een bloedonderzoek en dat bovendien niet in bet proces-verbaal
was vermeld dat hij sleebts alcobolarm bier bad geeonsumeerd. Het hof ging
ervan uit dat de verdacbte hiermee wilde betogen dat deze omstandigbeden
zouden moeten leiden tot niet ontvankelijkheid van bet openbaar ministerie en
buitenvervolgingstelling, dan weI buitenvervolgingstelling op grond van onvol-
doende aanwijzingen van scbuld. Met betrekking tot feit II (Geen gevolg geven
aan een stopteken) bad de verdacbte erop gewezen dat hij aan bet stopteken bad
voldaan door bij de eerst mogelijke gelegenbeid zijn auto te stoppen. Daardoor
zou sprake zijn van onvoldoende aanwijzingen van scbuld waardoor verdacbte
buiten vervolging zou moeten worden gesteld. De ongegrondverklaring werd door
de bezwaarscbriftreehter gefundeerd op de volgende argumenten:

'1) bet proces-verbaal van de politie is wettig bewijsmiddel, bet bevat een
verklaring van verbalisanten dat de verklaring zoals daar weergegeven door
verdacbte in concept ondertekend;
2) een aantal verdere bezwaren lenen zich niet voor onderzoek in raadkamer
docb daarop dient ter openbare terechtzitting te worden beslist.'66

Terwijl bet hof enerzijds vaststelde dat de politiereehter overeenkomstig bet
voorscbrift van art. 371 lid 2 Sv bad gehandeld overwoog bet anderzijds - zonder
overigens in te gaan op de omstandigheid dat verdacbte noch bij de behandeling

.. De minister acht een aansluitende behandeling minder vanzelfsprekend maar laat DB te constateren
dat dit op gespannen voet staat met de doelstelling van de herziene bezwaarschriftregeling.
KamerstukkenD 1990-1991,21241, or. 6, p. 13.

65 Parketnr.21.000214.9l.
.. Letterlijk weergave uit bet arrest van bet bof.
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van het bezwaarschrift noch bij de behandeling ter zitting reehtsbijstand had - dat
in casu sprake was van strijd met art. 6 EVRM.

'In de ongegrond verldaring van bezwaren als door verdachte in deze zaak:
aangevoerd en in daartoe benodigde overwegingen ligt eehter een oordeel van
de rechter besloten dat nauw verweven is met aan de zaak: verbonden aspecten
die bij uitstek aan de orde komen bij de behandeling van de zaak: ter tereeht-
zitting. Doordat dezelfde reehter vervolgens ter zake van de betreffende feiten
een veroordeling uitspreekt, kan de scbijn zijn gewekt dat die reehter Diet
zonder enige vooringenomenheid, als bedoeld in voormelde verdragsbepaling,
het onderzoek ter tereehtzitting heeft verricht.'

Kennelijk heeft de reehter door duidelijk te maken dat bij het proces-verbaal als
een wettig bewijsmiddel beschouwde reeds een (toegestane) seleetie van bewijs-
materiaal gemaakt." Impliciet geeft de reehter, omdat bij de kritiek van de
verdachte omtrent de weergave van feiten en omstandigheden in het proces-
verbaal niet deelt, dan blijk van zijn vooringenomenheid. Gelet op deze beschik-
king lijkt het mij verstandiger als reehter op dit type verweren te reageren door te
stellen dat de bezwaarschriftprocedure geen ruimte biedt om bierop in te gaan.
De juistheid van het proces-verbaal kan dan verder worden onderzocht door de
verbalisant eventueel als getuige ter zitting te laten verscbijnen.

4.6 Partijdigbeid en de eerste vraag van 350 Sv, de bekennende verdacbte

Een afzonderlijk aandachtspunt vormt de vraag of het bij de beoordeling van de
(on)partijdigheid van de reehter van belang is of er sprake is van een bekennende
verdachte. De hoge raad lijkt aan deze omstandigheid bijzondere betekenis toe te
kennen. Wanneer de verdachte in het voorbereidend onderzoek heeft bekend en
ter zitting van de politiereehter wordt bijgestaan door een raadsman en daar geen
beroep doet op diens partijdigheid omdat deze reehter over de voorlopige heehte-
Disheeft beslist, wordt de kans in hoger beroep bij het hof met succes de bevoor-
oordeling van die politiereehter aan te tonen kleiner.P' Advocaat-generaal Leijten
snijdt deze vraag aan in zijn conclusie bij HR 14 mei 1991, NJ 1991, 695. Hij
stelt:

'Zo iemand (bekennende verdachte, W.V.) kan niet erg zinvol meer tegenwer-
pen tegen de reehter die bij aantreft op de eehte zitting, dat deze ten aanzien
van zijn schuldig-zijn bevooroordeeld is, omdat bij dan als tegenvraag zal
krijgen: Bent U dat zelf dan ook niet, gelet op Uw bekentenis'.

Ervan uitgegaande dat sleehts van een bekennende verdachte sprake is wanneer
geen verweer wordt gevoerd ten aanzien van de vraagpunten van de art. 348 en

67 Vergelijk par. 5.2 en 5.3 .
.. HR 26 februari 1991, nr. 88477 (nog) niet gepubliceerd.
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de eerste drie vragen van art. 350 Sv is de gedachtengang van Leijten volstrekt
begrijpelijk. De rechtsstrijd heeft dan namelijk alleen betrekking op de laatste
vraag van art. 350 Sv, de strafoplegging. fIJ

4.7 Verhouding voorlopige hechtenisrechter - bezwaarschriftrechter

Een laatste vraag die in dit kader aan de orde moot komen is of de Hauschildt-ju-
risprudentie consequenties zou kunnen hebben voor de verhouding voorlopige
hechtenisrechter - bezwaarschriftrechter. Hoewel de in art. 6 EVRM genoemde
minimumgaranties in beginsel slechts betrekking hebben op de zittingsfase,
werden hierboven argumenten geformuleerd welke aangeven waarom deze vraag
toch positief kan worden beantwoord.?"
Een en ander impliceert dat nu de toetsingscriteria bij voorlopige hechtenis en
bezwaarschrift op punten grote mate van overeenstemming vertonen, in ieder
geval de 'ordinary citizen' een bezwaarschriftrechter partijdig zal achten indien
deze reeds over de voorlopige hechtenis heeft beslist. Het bezwaarschriftcriterium
luidt immers 'onvoldoende aanwijzing van schuld' terwijl bij voorlopige hechtenis
het criterium 'emstige bezwaren' toepassing vindt. Dezelfde raadkamer is in
beginsel bevoegd over beide punten te oordelen. De vrees van een voorlopig
gehechte verdachte dat een in te dienen bezwaarschrift weinig kans maakt wordt
bevestigd wanneer we de invulling van beide criteria bekijken. Communis opinio
bestaat daarbij over het minimale bereik van de toetsing 'onvoldoende aanwijzing
van schuld'. Zo wordt door Melai c.s. naar aanleiding van HR 29 september
1951, NJ 1952, 58 opgemerkt dat de verwijzing naar de zitting een zekere
aanwijzing van daderscbap inhoudt. Dit betekent, a1dus Melai c.s. niet meer dan
dat is voldaan aan het criterium van vervolging namelijk dat uit feiten en omstan-
digheden een redelijk vermoeden voortvloeit dat de verdachte het hem telastege-
legde heeft begaan." De toetsing gaat met andere woorden niet verder dan het
redelijk vermoeden van schuld zoals dat in art. 27 Sv is geformuleerd. Bij een
vergelijking van de schuldcriteria bij voorlopige hechtenis en bezwaarschriftpro-
cedure, kan men constateren dat op dit punt de toetsing bij de voorlopige hechte-

69 In zijn noot onder NJ 1990, 627 wijsl Van Dijk op de situatie dat de voorlopige hechtenis wordt
verlengd ondanks een beroep op art. 67a lid 3 Sv. Door de verdachte zal in dal geval worden
gesteld dat de duur van de voorlopige hechtenis de te verwachten gevangenisstraf nadert of reeds
overschrijdt. A1s de rechters een dergelijk verweer afwijzen zou jegens de verdachte in ieder
geval de schijn kunnen worden gewekt dat de visie van de verdachte omtrent de strafmaat niet
juist is. Hij zal derhalve ter zitting bij diezelfde rechters ernstig rekening moeten houden met een
gevangenisstrafdie rninimaal gelijk of zelfs langer zal zijn dan de ondergane voorlopige hechtenis.

10 P. van Dijkl C.J.H van Hoof, De europese conventie in theorie en praktijk, Nijmegen 1982, p.
286. Can-case EHRM 30 september 1985, Pub!. Ser. A, vol. 96. Zie ook J.A.W. Lensing,
Aspecten van de invloed van art. 6 EVRM op onderdelen van het strafproces in Nederland, pre-
advies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland, 's-
Gravenhage 1988, p. 24. Voor het door rnij ingenomen standpunt inzake de toepasselijkheid van
art. 6 EVRM op de bezwaarschriftprocedure, verwijs ik naar par. 3.5.2

71 Melai c.s. aant. 8 op art. 250 Sv suppl, 74. In dezelfde zin GJ.M. Corstens, Waarhorgen rond-
om het vervolgingsbeleid, Dmuiden 1974, p. 131.
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nis 'verder' gaat dan die in de bezwaarschriftprocedure. n Op basis van de hier-
hoven verdedigde stelling omtrent de toepasselijkheid van art. 6 EVRM heeft de
verdachte dan ook recht op een 'verse' bezwaarschriftrecbter.
De minimale kans dat de bezwaarschriftrechter(s) de slagingskans van de vervol-
ging anders zullen inscbatten dan de raadkamer oordelende over de voorlopige
hechtenis wordt bevestigd door de minister van justitie tijdens de behandeling van
wetsvoorstel 19798. Hij heeft bij die gelegenbeid erkend dat een bezwaarschrift
voor voorlopig gehechte verdachten weinig kans van slagen beeft.?

4.8 Conclusies

In bet hovenstaande zijn enige problemen omtrent functiecumulaties aan de orde
gesteld. Na een uitgebreide bespreking van diverse beslissingen van het Europees
hof is centrale aandacbt gericht op de verhouding bezwaarschriftrecbter - vonnis-
rechter. Daamaast werd kort stilgestaan bij de cumulatie voorlopige hechtenis-
rechter - bezwaarschriftrechter.
Onder invloed van de Europese jurisprudentie zijn de oude argumenten pro en
contra, welke met name betrekking hadden op deskundigheid die de rechter kon
ontwikkelen met betrekking tot een bepaalde zaak, in een ander daglicht komen te
staan. De objectieve benadering van het Europees hof geeft een totaal andere kijk
op het probleem. De consequenties van de beslissingen van het hof in verband
met de door mij behandelde functiecumulaties kunnen verstrekkend worden ge-
noemd.
Verdedigd werd namelijk dat op grond van de aanwezigheid van voldoende
'special circumstances' de recbters die de bebandeling ten gronde voor hun reke-
Ding nemen anderen moeten zijn dat die het bezwaarschrift hebben behandeld.
Een soortgelijke conclusie werd getrokken ten aanzien van de verhouding voorlo-
pige bechtenisrechter - zittingsrechter. Dit laatste standpunt werd gebaseerd op
twee pijlers: de toepasbaarheid van art. 6 EVRM op de bezwaarschriftprocedure
en de vergelijking van de 'schuldcriteria' die aan de orde komen. De getrokken
conclusies zijn direct van invloed op de organisatie van de strafkamers bij onze
gerechten. De aanpassingen aan bet EVRM stell en hoge eisen aan de management
capaciteiten binnen de verschillende strafsecties en vereisen wellicht uitbreiding
van het aantal rechters.
Indien aan het slot van deze studie dan ook zou moeten worden geconcludeerd
dat de bezwaarschriftprocedure in het strafproces wei degelijk een nuttige functie
vervult en daarmee bestaansrecbt beeft, drukken de in dit hoofdstuk getrokken
(deel)conclusies een belangrijk stempel op de vormgeving van de regeling.

72 Voor de invulling van 'emstige bezwaren' leze men par. 4.5.
73 HandelingenD, 19 november 1987, nr. 24, p. 1198-1201.
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Hoofdstuk 5

Technische uitwerking

5.1 InIeiding

In het inleidend hoofdstuk van deze studie werd reeds melding gemaakt van de
suggestie van De Hullu om de rechtsmiddelenregeling door te lichten op onder-
delen die onder meer ingewikkeld en inconsistent zijn. Hieronder zal blijken dat
de bezwaarschriftprocedure ruimschoots aan deze criteria voldoet. Dit is Diet in
de laatste plaats te wijten aan de vele wijzigingen die de procedure recent heeft
ondergaan en naar aIle waarschijnlijkheid in de nabije toekomst verder nog zal
ondergaan. De consequenties van de reeds ingevoerde nieuwe bepalingen worden
hieronder behandeld. I

Herhaaldelijk is het bezwaarschrift gekwalificeerd als een nuttig middel tot
selectie van evident kansloze vervolgingen.? Dit nuttige karakter wordt - althans
voorzover het de verdachte betreft - in belangrijke mate bepaald door de 'gunsti-
ge' wendingen die het proces vanwege de uitkomst van de bezwaarschriftprocedu-
re kan nemen. Daarom wordt in dit hoofdstuk voor een specifieke invalshoek
gekozen: de winst die de verdachte kan behalen bij het indienen van een bezwaar-
schrift. Bij de bespreking van de (on)mogelijkheden die de bezwaarschriftproce-
dure de verdachte verschaft is hieronder, in afwijking van het systeem van art.
250 Sv, gekozen voor een bespreking conform de volgorde in het beslissings-
schema van 348 en 350 Sv. Daarvoor is een tweetal redenen aan te wijzen.
Door de gekozen aanpak kan in de eerste plaats worden duidelijk gemaakt of het
voor een verdachte nuttig is reeds in een bezwaarschrift met bepaalde grieven te-
gen de vervolging te opponeren dan wei of het verstandiger is met deze verweren
te wachten tot het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen. De tweede daar-
mee samenhangende reden voor deze benadering is dat aile ter terechtzitting in
aanmerking komende beslissingspunten zo kunnen worden onderzocht op hun too-
pasbaarheid en rechtsgevolgen in de bezwaarschriftprocedure. Aangezien Diet aile
mogelijke uitkomsten op deze wijze aan bod zullen komen zal vervolgens aan een

Belangrijke wijzingen zijn doorgevoerd bij Welten van resp. 10 oktober 1988, S. 474 en 27
november 1991, S. 663. Momenteel zijn voorstellen aanhangig in verband met de harmonisering
van raadkamerprocedures in het algemeen (wetsvoorstel 22584). Zie hierover par. 3.5.1 .

1 Vergelijk J. Remrnelink, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in: Speculum Langemeijer,
Zwolle 1973, p. 447.
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'restcategorie' aandacbt worden besteed. In verband met de overzicbtelijkheid van
het betoog zullen enige afzonderlijke paragrafen worden gewijd aan de complica-
ties in geval van samengestelde telasteleggingen, de rechtsmiddelenregeling, de
snelrecbtprocedure en de 'samenloop' van de bezwaarschriftprocedure en de
voorlopige hechtenis.
In een aparte paragraaf zullen enige resultaten van een steekproef naar de uitkom-
sten van bezwaarschriftprocedures in diverse arrondissementen worden gepresen-
teerd.
Voorafgaande aan een inhoudelijke bespreking van de fonnele en materiele
punten van bet beslissingsschema, zal noodzakelijkerwijs allereerst aandacht
worden gescbonken aan de beperkte toetsing die in de bezwaarschriftprocedure
plaatsvindt.

S.2 Toetsingsomvang

Vooropgesteld moet worden dat de toetsing van de vervolgingsbeslissing naar
aanleiding van een tegen de dagvaarding ingediend bezwaarschrift slechts beperkt
is. De bedoeling is immers een schifting van evident kansloze vervolgingen te
bewerkstelligen. De controle beperkt zicb tot de baalbaarbeid van de vervolging,
opportuniteitsvraagstukken komen in beginsel Diet aan de orde.? De aangegeven
beperking is verklaarbaar. De vervolgingstaak is in banden van bet openbaar
ministerie gelegd. Bij de concrete invulling daarvan is in beginsel geen plaats
voor de recbter. Rechterlijke toetsing zou namelijk tot gevolg bebben dat de facto
de rechter kan bepalen welke zaken wei en Diet dienen te worden vervolgd.
Slecbts bet parlement kan via de minister van justitie bet openbaar ministerie ter
verantwoording roepen omtrent bet gevoerde vervolgingsbeleid," Een en ander
neemt Diet weg dat in individuele gevallen bet openbaar ministerie gebouden kan
zijn de vervolgingsbeslissing nader te verantwoorden omdat deze afwijkt van bet
gebruikelijke optreden zoals dat bijvoorbeeld in ricbtlijnen staat aangegeven. Aan
de band van beginselen van procesorde kan dan worden bezien of bet openbaar
ministerie in dit specifieke geval voldoende redenen beeft van bet gebruikelijke
beleid af te wijken.5,6 Kennelijk speelt deze motivering met name een rol wan-
neer de verdacbte de recbter hierop attendeert. In HR 5 maart 1991, NJ 1991,
694 m.nt. C overweegt bet boogste recbtscollege:

'Beginselen van beboorlijke procesorde kunnen onder omstandigheden mee-
brengen dat bet Openbaar Ministerie naar aanleiding van een desbetreffend
verweer motiveert waarom bet in een individueel geval tot vervolging overgaat

, Zie bijvoorbeeld rechtbank Amsterdam 19 april 1968, NJ 1969,345 inzake bet vervolgingsbeleid
met betrekking tot 'Johnson moordenaar'-acties.

• Vergelijk Melai c.s. aant. 7 op art. 250 Sv suppl. 74 en de aldaar aangebaalde literatuur.
j Vergelijk uitgebreid C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, Arnhem 1989, met

name het derde boofdstuk.
• Het gebruikelijke beleid staat bij deze controle overigens niet ter discussie!
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in afwijking van bij de verdachte gewekt vertrouwen dat van vervolging zou
worden afgezien'.

Met Corstens in zijn noot onder dit arrest kan deze ontwikkeling worden toege-
juicht. Enig voorbehoud is evenwel op zijn plaats. De motivering van de vervol-
gingsbeslissing zal slechts marginaal door de rechter mogen worden getoetst. Bij
succes leidt het verweer processueel tot Diet ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie.?
Ook in de bezwaarschriftprocedure bestaat in beginsel ruimte de concrete vervol-
gingsbeslissing via de beginselen van goede procesorde met succes aan te vech-
ten." Zo verklaarde de rechtbank Alkmaar een bezwaarschrift gegrond waarin de
verdachte aanvoerde dat de telastegelegde feiten reeds eerder ad informandum in
een andere strafzaak waren gevoegd en mede ten grondslag hadden gelegen aan
de toen uitgesproken veroordeling.? VeelaI zal evenwel het oordeel van de
raadkamer naar aanleiding van het verweer dat de vervolgingsbeslissing in strijd
met beginselen van goede procesorde is tot stand gekomen, nauw verweven zijn
met de feiten. Omdat, zoals hieronder nog zal blijken, de raadkamer in de be-
zwaarschriftprocedure slechts juridische punten ten volle kan beoordelen, zal een
op feiten gebaseerd verweer vrij weinig kans van slagen hebben.

5.3 Lichtvaardige vervolging

Een eerste vraag is wanneer van de beslissing tot dagvaarding kan worden gezegd
dat deze lichtvaardig is genomen. Wanneer we het woordenboek raadplegen wor-
den als synoniemen voor 'lichtvaardig' genoemd 'zonder grond, ondoordacht,
onbezonnen' .10

De vraag of de vervolging juridisch beschouwd dit predikaat ten deel valt, kan
worden opgehelderd door de omvang van het onderzoek en de controle die de
raadkamer uitoefent nader te bezien. De reikwijdte van dit raadkameronderzoek
wordt onder andere duidelijk in HR 14 september 1931, NJ 1931, 1416, m.nt. T.
Ret hoogste rechtscoUege overwoog:

'dat het onderzoek volgens de artt. 250-255 Sv., voorzoover dit het vaststellen
van feiten betreft (... ) veelal, inzonderheid betreffende het getuigenbewijs, een
summier karakter zal dragen; dat immers de terechtzitting de meest geeigende
plaats is, waar, onder de door de wet gestelde waarborgen, de telastegelegde
feiten tot klaarheid kunnen worden gebracht (... r.

Zie A.1.A. van Dorst, Vervolgingsbeletselen, Zwolle 1989, p. 88-104.
Vergelijk C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, Arnhem 1989, p. 83-84 en de
aldaar aangehaalde jurisprudentie.
Rechtbank A1kmaar, 16 december 1986, NJ 1987,397. Met minder succes HR 9 januari 1990,
NJ 1990,832, m.nt, Sch,

10 M.L Koenen/J.B. Drewes, Verklarend handwoordenboekder Nederlandse taal, Groningen 1976.
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De vrijbeid van de zittingsreebter om van de beslissing op bet bezwaarschrift af
te wijken en daarmee bet voorlopige karakter van de beschikking blijkt uit HR 27
juni 1972, NJ 1972, 498. Het oordeel van de bezwaarschriftreebter is:

'uiteraard voorlopig, immers de reebter die na verwijzing de zaak ter tereebt-
zitting zal bebandelen niet bindend'.

Deze beslissingen maken duidelijk dat in tegenstelling tot bet onderzoek ter
terechtzitting een summier onderzoek uitgangspunt is. De gronden voor buiten-
vervolgingstelling zoals die in art. 250 Sv worden vermeld - waar het summiere
onderzoek zich derhalve op dient te richten - vertonen daarbij overeenstemming
met het vragenschema van de artt. 348 en 350 Sv. Duidelijk zal zijn dat van de
bezwaarschriftreehter(s) niet de reehterlijke overtuiging zoals art. 338 Sv van zit-
tingsreehters verlangt, wordt gevraagd.!' Van de reebter die over het bezwaar-
schrift oordeelt vereist men sleehts een inschatting op basis van het voor banden
bewijsmateriaal omtrent de kans van een veroordeling. Dit impliceert onder meer
dat bij een zekere mate van twijfel het bezwaarschrift ongegrond mag worden
verklaard. Het beginsel 'in dubio pro reo' speelt dan ook een zeer beperkte
rol."
De mate van waarscbijnlijkbeid die met betrekking tot een latere veroordeling
wordt vereist valt af te leiden uit de wijze waarop de rechter verweren in de be-
zwaarschriftprocedure in behandeling neemt. Een splitsing in feitelijke, juridische
en gemengd juridisch-feitelijke vraagstukken kan daarbij helpen de criteria bloot
te leggen.P
Een bij uitstek feitelijk punt is de vraag naar (on)voldoende aanwijzingen van
schuld. Uitgangspunt is daarbij het criterium geformuleerd in HR 29 september
1951, NJ 1952, 58, m.nt. W.P.14 De hoge raad overwoog met afwijzing van het
door het hof gehanteerde criterium:

'dat bij (de wetgever, W. V .) aan laatstbedoelde gronden (vergelijk 250 lid 5
Sv, W. V.) voor het buiten vervolging stell en van verd., met omkering van de
in art. 350 van dat Wetboek aangewezen natuurlijke volgorde, in de laatste
plaats toegevoegd beeft de mogelijkbeid dat 'onvoldoende aanwijzing van
schuld aanwezig is', terwijl dan 'in aile andere gevallen' - waartoe dus, wat
de afgrenzing tegenover evengenoemde mogelijkbeid betreft, met zekere 'aan-
wijzing' van daderschap moet worden verstaan - het naar de t.r.z. verwijzen
van verd. door art. 250 is voorgeschreven; dat daarbij de aanwezigheid van
'onvoldoende aanwijzing van schuld' zicn beperkt tot het geval dat her hoogst

1\ Deze eis zou erop neerkomen dat de verdachte een extra 'volwaardig' rechtsmiddel ter beschik-
king wordt gesteld hetgeen juist een uitgebreid onderzoek vereist.

12 Vergelijk verder de behartenswaardige opmerkingen van advocaat-generaal Meijers in zijn
conclusie bij HR 28 mei 1991, NJ 1991,789, m.nt 't H.

13 Vergelijk GJ.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Dmuiden 1974, p. 136-
139.

" Voor een bespreking van de jurisprudentie tot genoemd arrest: GJ.M. Corstens, Waarborgen
rondom het vervolgingsbeleid, Dmuiden 1974, p. 131-133.
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onwaarschijnlijk is, dat een strofrechter, later oordelend door de voor hem
geleverde bewijsvoering het telastegelegde felt geheel of gedeeltelijk bewezen
zal achten (curs., W.V.), daar buiten dat uitzonderingsgeval aan dien door de
wet daartoe aangewezen reehter onderzoek en beslissing der strafzaak on-
verkort behoren te verblijven en anders het ingevolge het aannemen van die
aanwezigheid buiten vervolging stellen van verd. zou prejudicieren op de
mogelijkbeid voor den strafreehter, alsnog tot het bewezenverklaren van dat
feit te komen'.

Als reactie op het door de procureur-generaal geformuleerde cassatiemiddel
overweegt de hoge raad verder nog:

'dat evenwel niet valt in te zien, waarom bedoeld uitzonderingsgeval alleen
ware aan te nemen, indien, gezien de voorhanden feiten en omstandigheden,
zelfs voldoende bewijs zal blijven ontbreken, en niet evenzeer, indien aan deze
naar generlei reehterlijk oordeel voldoende overtuigende kracht zal kunnen
worden toegekend'.

Uit deze laatste overweging kan worden afgeleid dat de waardering van de
bewijsmiddelen van belang kan zijn." Het door de hoge raad geformuleerde
'hoogst onwaarschijnlijk'-criterium biedt de reehter sindsdien een handvat bij de
beoordeling van feitelijke kwesties. De toch al geringe controle die de hoge raad
kan uitoefen op juiste toepassing van dit criterium" heeft thans praktisch iedere
betekenis verIoren doordat de mogelijkbeid voor de verdachte cassatieberoep in te
stellen met de wijzigingen in 1988 aanzienlijk werd beperkt. 17

De tweede categorie, zuiver juridische verweren, geeft de raadkamer aanzienlijk
ruimere toetsingsmogelijkbeden. Dit is begrijpelijk omdat dit soort verweren in
deze fase van het proces, veelal zonder nader feitenonderzoek kan worden beoor-
deeld." Zo kan een verdachte bijvoorbeeld stellen dat hij weliswaar giraal geld
heeft verduisterd maar dat giraal geld geen goed is in de zin van art. 321 Sr. Dit
kwalificatiepunt kan de bezwaarschriftreehter prima, zonder nader feitenonder-
zoek, beoordelen en bij gegrondheid van het verweer moet hij de verdachte
buiten vervolging stellen." Indien een dergelijk verweer werd verworpen ging

U In dezelfde zin G.I.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Dmuiden 1974, p.
133. Zie voor de consequenties van deze overweging voor onrechtmatig verkregen bewijsmateri-
aal par. 5.5.1.1 en 5.5.1.2.I. Vergelijk G.I.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Dmuiden 1974, p. 136.
De auteur stelt dat door het sjabloonachtige karakter van de motivering de toetsing in cassatie kan
worden getypeerd als een marginale toetsing van de marginale toetsing.

11 Zie par. 5.9.
" Vergelijk het reeds eerder genoemde arrest van de HR 14 september 1931, NI 1931, 1416, m.nt.

T.: '( ... ) dat al evenmin met de door het Hof gebezigde algemeene formule kan worden volstaan ,
indien, gelijk hier mede het geval was, verweren van zuiver juridischen aard zijn gevoerd, welke
weren in dezen stand van het geding zeer goed voor beslissing vatbaar zijn (... )'.

" Ontleend aan HR II mei 1982, NI 1982,583, m.nt. 't Hart.
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men er tot voor kort vanuit dat de reehter zich expliciet over de juistheid van het
verweer diende uit te laten.2l>Deze verplichting is door de hoge raad gerela-
tiveerd in HR 30 september 1986, NJ 1987, 486, m.nt. Corstens. De hoge raad
overweegt:

'Wanneer in zaken als deze een op art. 250 Sv gegrond juridisch verweer
wordt gevoerd is de rechter ingevolge art. 254 Sv verplicht rich over de al
dan Diet doeltreffendheid van het verweer uit te laten, zulks evenwel met
inachtneming van evenbedoeld summier karakter van het onderzoek' .

Uit deze beslissing kan worden afgeleid dat de raadkamer met een globaal
oordeel op een puur juridisch verweer kan volstaan. Corstens constateert dat het
op deze wijze de - met moeilijke bezwaarschriftprocedures overladen - reebter
gemakkelijker wordt gemaakt. 21 Dit efficiency-argument behoeft thans nuance-
ring.
AlIereerst is er tegenwoordig geen sprake meer van een situatie waarin reebters
met bezwaarschriften worden bestookt.P Tijdsbesparing kan daarom geen zelf-
standig argument meer zijn om de motiveringsplicht ten aanzien van juridische
verweren te beperken. Daamaast kan juist met een beroep op de efficiency-
gedachte worden verdedigd dat de bezwaarschriftreehter aan dit soort verweren
meer aandacht moet besteden. Daarbij zou een onderscbeid kunnen worden
gemaakt tussen de situatie waarin de bezwaarschriftreehter bij ongegrondverkla-
ring van de bezwaren de bebandeling ten gronde (mede) voor zijn rekening zal
moeten nemen en het geval dat de bezwaarschriftreehter exclusief bezwaarschrif-
treehter blijft.
Verdedigbaar is dat wanneer de genoemde functieeumulatie Diet aan de orde is de
bezwaarschriftreehter rich bij de beoordeling van juridiscbe verweren mag beper-
ken tot een globaal oordeel. Men mag er immers van uitgaan dat de reehter die
slechts als bezwaarschriftrechter moet optreden het dossier op een andere wijze
zal bestuderen dan de bezwaarschriftreehter die bij ongegrondverklaring van het
bezwaarschrift aansluitend de zaak ten gronde moet gaan behandelen. De eerste
reehter zal de zaak bekijken in het licht van het summiere onderzoek in raadka-
mer. Daarbij past een globale beoordeling van juridiscbe verweren. De bezwaar-
schriftreebter die wordt geacht ook de zaak ten gronde te behandelen'", moet
met het oog op een deugdelijke voorbereiding van het onderzoek ter tereebtzitting
de zaak grondig bekijken" en kan daarom vaak zonder extra investering van tijd
een puur juridisch punt volledig ophelderen. Deze duidelijkheid kan voorkomen
dat de verdachte zijn verweer ter zitting berhaalt wanneer hij dezelfde reehter(s)

11.) HR 22juni 1976, NJ 1977, 126.
11 Corstens in zijn noot onder het betreffende arrest.
22 Vergelijk par. 5.6.2 waarin enige gegevens zijn verwerkt omtrent toepassing van het bezwaar-

schrift.
13 Ben handelwijze die mijns inziens - zoals hierboven in par. 4.5 werd verdedigd - op gespannen

voet staat met art. 6 EVRM!
2A Zie A.L. Melai, De onbevangen strafrechter, DO 1975, p. 127.
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voor zich ziet geplaatst. Daar komt nog bij dat in geval van een functiecumulatie
bezwaarschriftrechter - zittingsrechter het juridische oordeel nog nauwelijks het
predikaat 'voorlopig' mag dragen."
Het bier voorgestelde onderscheid bewerkstelligt bovendien dat de verdachte
wanneer bij verse rechters voor zich ziet - die zich juist vanwege de summiere
beoordeling van het verweer door hun collega(e) in de bezwaarschriftprocedure
vrijer zullen voelen zo nodig een ander oordeel te geven - zich minder belem-
merd zal voelen het verweer ter zitting opnieuw te voeren.

De derde en laatste categorie heeft betrekking op de gemengde verweren. Het
gaat dan om juridische verweren vaak in de sfeer van de strafuitsluitingsgronden
waarbij de ondergrond van het bezwaar van zuiver feitelijke aard is.26Vanwege
deze laatste omstandigheid speelt het 'hoogst onwaarscbijnlijk'-criterium bij de
beoordeling van het verweer dan een belangrijke rol. De zaak die leidde tot HR
28 mei 1991, NJ 1991, 789 kan een en ander verduideLijken.De verdachte werd
vervolgd ter zake van art. 294 Sr. Hij zou een vrouw, die een ernstig psychisch
Lijdenonderging, een recept voor tabletten hebben gegeven. De vrouw had zich
vervolgens door deze medicijnen in combinatie met alcohoLhoudendedrank in te
nemen het leven ontnomen. De raadsman van de verdachte had zich in de be-
zwaarschriftprocedure beroepen op overmacht in de zin van noodtoestand onder
meer stellende dat was voldaan aan aile door de hoge raad in eerdere euthanasie-
zaken gestelde eisen, zulks onder aantekening dat de mad niet eist dat een onaf-
hankelijke arts wordt geconsulteerd. Het hof overweegt na een opsommiog van de
in de jurisprudentie ontwikkelde zorgvuldigheidscriteria onder meer dat in het
kader van een zorgvuldige besluitvorming behoort te worden onderzocht of
andere levensbesparende middelen ter beschikking stonden tot verzachting van het
lijden, aangenomen dat aIle middelen om tot genezing te komen reeds waren
beproefd:

'Niet is gebleken dat dit onderzoek door de verdachte is gedaan, zelfs staat
voor het hof niet vast dat iedere kans op genezing of verbetering op voorhand
uitgesloten moest worden geacht. Uit hetgeen thans in deze zaak bekend is,
blijkt in elk geval onvoldoende van het zoeken naar andere oplossingen'.

Vervolgens overweegt het hof:

'Uit het voorgaande vloeit voort dat thans nog niet als hoogst waarscbijnlijk
moet worden aangenomen dat de later oordelende strafrechter het beroep op

1$ Er zij nogmaals op gewezen dat de zittingsrechter formeel niet gebonden kan zijn aan het oordeel
van de bezwaarschriftrechter.

26 Ook de zogenaamde 'Dakdekkers'-verweren kunnen onder omstandigheden tot deze categorie
worden gerekend (Dakdekkers-arrest: HR 16 februari 1982, NJ 1982, 411) De hoge raad
overwoog: 'Nu dit verweer Diet van louter feitelijk« (curs., W.V.) aard is doch daar tevens de
rechtsvraag aan de orde wordt gesteld ( ... )'. Een feitelijke component is derhalve aanwezig.
Echter indien de feitelijke component niet ter discussie staat - zoals mijns inziens in HR II mei
1982, NJ 1982, 583, m.nt. 'I Hart (Giraal geld-arrest) - behoort het gevoerde verweer eerder tot
de tweede categorie (juridische verweren).
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noodtoestand gegrond zaI verklaren en deswege het feit en/of de verdachte niet
strafbaar zal achten'.

De hoge raad laat dit oordeel in stand:

'( ... ) de overwegingen van het hof betreffen uitsluitend de vraag of op grond
van vaststaande feiten moet worden aangenomen dat het ro onwaarschijnlijk is
dat de strafreehter, later oordelend niet zal beslissen dat het feit strafbaar is te
achten, dat verdere vervolging van de verdachte ter zake van het ten laste
gelegde niet gereehtvaardigd is ( ... ). (... ) het hof heeft als zijn oordeel tot
uitdrukking gebracht dat bij de beoordeling van het bezwaarschrift niet aan-
nemelijk is geworden dat, ten tijde van de aan de verdachte ten laste gelegde
gedraging, iedere kans op genezing of verbetering van de patient uitgesloten
moest worden geacht'.

Duidelijk wordt dat in kwesties waarbij nader feitenonderzoek - zoals in casu met
betrekking tot de vraag of naar andere oplossingen was gezocht - noodzakelijk is
de raadkamer het bezwaarschrift ongegrond kan verklaren en de zaak aan de zit-
tingsreehter mag voorleggen.
Daarentegen maken gemengde verweren aanzienlijk meer kans wanneer de feite-
lijke component vaststaat en nader feitenonderzoek geen nieuwe gezichtspunten
kan opleveren. Dit werd onder andere duidelijk in HR 9 december 1986, NJ
1987,632, m.nt. 't H. In deze zaak was de verdachte gedagvaard omdat hij, wet-
telijk als getuige opgeroepen en verschenen voor de parlementaire enquete com-
missie in de RSV -affaire, weigerde een door de voorzitter gestelde vraag omtrent
de betaling van commissiegelden voor scheepsleveranties te beantwoorden. Deze
antwoordplicht zou berusten op art. 192 Sr. Van belang is verder dat art. 18 Wet
op de Parlementaire Enquete een verschoningsreeht kent inhoudende dat niemand
kan worden genoodzaakt als getuige de geheimen van enig handwerk, bedrijf of
nering bloot te leggen, die door hem of de zijnen worden uitgeoefend noch
andere bijzondere belangen te openbaren. In zijn bezwaarschrift voerde de
verdachte aan dat het niet voldoen aan een wettelijke verplichting niet bewezen
zou kunnen worden omdat hij, gelet op genoemd verschoningsrecht, geen getuig-
plicht had. Ter feitelijke toelichting stelde hij dat openbaarmaking van de namen
van tussenpersonen en van de aan hen betaalde commissiegelden naar alle waar-
schijnlijkheid eeonomisch nadeel tot gevolg zou hebben. Dit beweerde, door het
openbaar ministerie niet bestreden, nadeel werd nader onderbouwd door over-
legging van bescheiden. Daarmee restte de juridische vraag of het gestelde
eeonomische nadeel een van de belangen is waarop art. 18 Wet op de Parlemen-
taire Enquete het oog heeft. De hoge raad sauveerde de juridische redenering van
het hof dat dit nadeel een belang opleverde in de zin van genoemd artikel.
Daardoor kon het hof beslissen dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat een later
oordelende reehter tot het oordeel zou komen dat het verschoningsreeht niet
aanwezig zou zijn, waarmee het tevens hoogst onwaarschijnlijk zou zijn dat de in
art. 192 Sr bedoelde getuigplicht zou kunnen worden bewezen.
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5.4 De fonnele vragen

5.4.1 De geldigheid van de dagvaarding

Als men art. 250 lid 5 Sv leest valt onmiddellijk op dat met geen woord wordt
gerept over de nietigheid van de dagvaarding. Dit is begrijpelijk wanneer, zoals
in de regeling van v66r 1988, de dagvaarding door het indienen van een bezwaar-
schrift van reehtswege vervalt, maar is minder evident wanneer men in ogen-
schouw neemt dat volgens de buidige regeling de dagvaarding intact blijft."
Remmelink'" heeft zich ooder het regiem van de oude regeling reeds de vraag
gesteld wat er zou moeten gebeuren indien de telastelegging zo slecht zou zijo,
dat zij, indien de zaak op de zitting zou komen, als eeo 'obscuur libel' zou
moeten worden beschouwd. Hij meent dat de raadkamer een dergelijke telasteleg-
ging zou moeteo verbetereo overeenkomstig het oude artikel 250 lid 6 Sv. Een
buitenvervolgingstelling acht hij in dit 800rt gevallen te drastiscb, gelet op de
reebtskracht van deze beslissing". Daarin wordt hij gesteund door De Jong"
die als extra argument toevoegt dat de verdacbte reebt heeft op een duidelijke
telastelegging.
Deze opvatting kon in het oude stelsel worden gerealiseerd doordat de officier
van justitie in overeenstemming met de toenmalige verwijzingsbeschikking,
waarin de telastelegging was gerepareerd, een nieuwe dagvaarding moest uitbren-
gen of, in bet geval hij alsoog afzag van verdere vervolging, een kennisgeving
van niet verdere vervolging diende te laten uitgaan." De bestaande regeling kent
de verwijzingsbeschikking niet meer. De vraag rijst dan wat moet gebeuren
indien de reebter van oordeel is dan de dagvaarding evident nietig is. Diverse
mogelijkheden laten zich voorstellen.
Zo lijkt verdedigbaar dat, omdat de verdachte reeht beeft op eeo duidelijke en
daardoor geldige telastelegging, de rechter hetzij naar aanleiding van een concreet
verweer ter zake hetzij ambtsbalve, consequenties aan eventuele omissies zou
moeten verbinden. Het meest voor de band liggeode gevolg zou dan zijn de
nietigbeid van de dagvaarding uit te sprekeo. Hierbij moet worden opgemerkt dat
hoewel art. 250 Sv deze beslissing niet noemt dit op zicbzelf nog geen argument
boeft te zijo tegen een dergelijke bescbikking. De boge raad beeft immers in het

17 Vergelijk HR 24 februari 1987, Nl 1987, 1004 en de COM bij deze beschikking. Het feit dat een
beroep op de nietigheid van de dagvaarding niet tot buitenvervolgingstelling kan leiden in de
bezwaarsehriftprocedure, weerhoudt de reehter er soms, zoals in bovengenoemd arrest, niet van
het verweer gemotiveerd te verwerpen!

:It 1. Remmelink, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in: Speculum Langemeijer, Zwolle
1973, p. 433.

19 Art. 255 lid 1 Sv: Einde der zaak behoudens nieuwe bezwaren.
>0 D.H. de long, De maeht van de telastelegging in het strafproces, Amhem 1981, p. 196.
31 Afgezien van het 'obscuur libel' kunnen nog andere gebreken aan de dagvaarding kleven, De

dagvaarding kan innerlijk tegenstrijdig zijn. Art. 261 Sv vereist dat - op straffe van nietigheid -
tijd en plaats in de telastelegging staan vermeld. Volgens vaste jurisprudentie onder de oude
regeling werd bij het ontbreken van een tijdsaanduiding in de oorspronkelijke telastelegging deze
in de verwijzingsbeschikking alsnog opgenomen. Zie bijvoorbeeld HR 30 september 1986, Nl
1987,486, m.nt. Corstens.
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verleden reeds aangetoond weinig problemen te hebben met een zeer creatieve
uitleg van het beslissingsschema van 250 Sv wanneer het om de ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie ging."
Het reehtsgevolg van een in de bezwaarschriftprocedure geconstateerde nietigheid
van de dagvaarding behoeft overigens geen buitenvervolgingstelling te zijn. Dit
zou namelijk met zich mee brengen dat een verdachte niet opnieuw in reehte zou
kunnen worden betrokken, behoudens bekend geworden nieuwe bezwaren." Een
schrijnend contrast met het onderzoek ter tereehtzitting zou zich zo dreigen af te
tekenen; nietigheid van de dagvaarding ter zitting geeonstateerd kent immers geen
nadere beperkingen voor de officier van justitie opnieuw ter zake van hetzelfde
feit een vervolging te starten. In tegenstelling tot wat Melai c.s." betogen lijkt
mij deze constatering dat de dagvaarding nietig is aantrekkelijk.
In de eerste plaats wordt aldus een gebrek in de dagvaarding onmiddellijk -
eventueel ambtshalve - geeonstateerd. Dit oogt realistischer dan een situatie
waarbij de rechter de ogen sluit voor een op zich gegrond bezwaar.
Ten tweede zou deze constatering voor de officier van justitie aanleiding kunnen
zijn de dagvaarding nog voor de zitting in te trekken of hem kunnen aansporen
ter zitting wijziging van de dagvaarding te vorderen overeenkomstig art. 279 lid
7.35 Kiest de officier voor intrekking van de dagvaarding, dan zou de verdachte
naar mijn idee de mogelijkheid behouden wederom een bezwaarschrift in te
dienen tegen een eventuele nieuwe dagvaarding. Hierbij kan nog worden op-
gemerkt dat het intrekken van de dagvaarding geen fatale gevolgen behoeft te
hebben voor de eventueel toegepaste voorlopige heehtenis. Enerzijds bepaalt art.
68 lid 2 Sv namelijk dat de detentie blijft voortduren totdat dertig dagen zijn
verstreken sedert de dag waarop onherroepelijk op het bezwaarschrift is beslist.
Binnen deze termijn moet de officier van justitie in staat worden geacht een
nieuwe dagvaarding uit te brengen waardoor het onderzoek tijdig kan beginnen en
dientengevolge de voorlopige heehtenis kan doorlopen. Anderzijds moet worden
vastgesteld dat ook art. 72 Sv geen consequenties heeft voor het voortduren van
de voorlopige heehtenis. Lid 1 van genoemd artikel geeft aan dat sleehts bij
beschikkingen tot onbevoegdverklaring en buitenvervolgingstelling de voorlopige
heehtenis wordt opgeheven, terwijl lid 3 jo. lid 6 van het artikel doelt op niet
veroordelende einduitspraken.
Helaas wordt het bier uitgewerkte standpunt - waarbij mijns inziens adequaat
rekening wordt gehouden met het feit dat de verwijzingsbeschikking niet langer in
de regeling is opgenomen - door de wetgever niet geheel gedeeld. De minister
van justitie heeft bij de parlementaire behandeling van wetsvoorstel 2124136 van
de gelegenheid gebruik gemaakt om enige technische gebreken in de bezwaar-
schriftprocedure te verhelpen en op onderdelen meer duidelijkheid te verschaffen.

12 De zogenaamde 'niet-ontvanJcelijkheid sec', waarover in par. 5.4.3 meer.
13 Vergelijk art. 255 lid 1 Sv.
S4 Aant. 31 op art. 250 Sv suppJ. 74.
Sj Vergelijk ook de artt. 313 en 314 Sv.
36 Enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in het bijzonder

betreffende bepalingen houdende tennijnen.
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Op deze plaats is van belang dat de veranderingen die de bezwaarschriftprocedure
in 1988 heeft ondergaan, rnaterieel bezien de bevoegdheid van de raadkamer bij
ongegrondverkIaring van het bezwaarschrift de telastelegging te wijzigen juist niet
wilden beperken. Een andere uitleg wordt als 'systeembreuk' gekwalificeerd gelet
op de wijzigingsmogelijkheden van de artt. 313 e.v. SvY Volgens de minister
kan de rechtbank, die bij beoordeling van het bezwaarschrift tot de conclusie
komt dat sprake is van een 'obscuur libel', dan ook in de beschikking aangeven
hoe de omschrijving van het feit in de dagvaarding behoort te worden gewijzigd.
Dat de rechter sleehts aangeeft welke wijzigingen naar zijn oordeel nodig zijn en
dus niet zelfstandig wijzigingen aanbrengt, vindt - aldus de minister - zijn grond
in de verantwoordelijkheid die de over het bezwaarschrift oordelende reehter
draagt. 38 Wanneer de officier van justitie niet onmiddellijk na voordracht van de
zaak overeenkomstig de 'aanwijzingen' van de reehter in de beschikking op het
bezwaarschrift wijziging van de telastelegging vordert op de voet van het bepaal-
de in art. 313 Sv, dan dient, aldus de nota van wijzigingen, met toepassing van
art. 279 lid 6 Sv een niet ontvankelijkverkIaring van de officier het gevolg te
zijn. Op deze rnaterie zal hieronder dieper worden ingegaan bij de bespreking van
complicaties die optreden bij een partiele buitenvervolgingstelling."
Een belangrijk nadeel van deze uitwerking is dat de rechter niet aIleen kan
constateren de telastelegging gebreken vertoont maar vervolgens ook nog kan
bepalen in welke zin deze gebreken dienen te worden geeorrigeerd. Het aantrek-
kelijke van de eerder door mij bepleite oplossing is dat de reehter sleehts een ge-
brek constateert en dat de officier vervolgens zelfstandig een wijziging van de
telastelegging kan vorderen.
Ook de door wetgever gekozen oplossing geeft evenwel duidelijk aan dat weI
degelijk reehtsgevolgen kunnen worden verbonden aan nietigheden. Immers, de
bezwaarschriftreehter kan verbeteringen aanduiden waaraan de officier van
justitie op straffe van niet ontvankelijkheid is gebonden. Daarmee is tevens aan-
gegeven dat de stelling dat voor nietigheid van de dagvaarding geen plaats is
omdat aan deze kwalificatie geen reehtsgevolgen kunnen worden verbonden'? als
minder juist moet worden beoordeeld.
Opgemerkt moet worden dat het voor de verdachte bepaald onverstandig is vroeg-
tijdig in de bezwaarschriftprocedure de reehter op gebreken te attenderen. Hij
verspeelt zo een mogelijkheid om ter zitting een nietigheid van de dagvaarding of
ontslag van aIle reehtsvervolging te krijgen. De keus is aan hem."

.., Kamerstukken n 1991-1992,21241, nr. 9, p. 5.
31 Kamerstukken n 1990-1991,21241, nr. 7, p. 5.
.. Zie par. 5.5.1.4.
40 Melai c.s. aant. 31 op art. 250 Sv suppl. 74.
4. Terecht rnerken van der Neut en Simmelink, in hun 'Requiem voor het bezwaarschrift tegen de

dagvaarding ?!, in: Strafrecht in balans, Amhem 1983, p. 155 op dat de verdachte met argumen-
ten, die tot nietigheid van de dagvaarding leiden, beter ken wachten tot de openbare terechtzitting,
omdat dan weI de nietigheid van de dagvaarding uitgesproken kan worden.
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5.4.2 Bevoegdheid van de rechter

De eerste beslissing die de raadkamer volgens de tekst van art. 250 Sv kan
nemen betreft de bevoegdheid om van het feit kennis te nemen. Bevoegdheid
slaat hier zowel op relatieve als absolute bevoegdheid. Art. 349 lid 2 Sv, waarin
onder omstandigheden bereehting van overtredingen door de reehtbank in hoogste
feitelijke instantie mogelijk wordt, is van overeenkomstige toepassing verklaard.
Ben technisch mankement dat in 1988 in art. 250 Sv was binnengeslopen is
recent verholpen. De wetgever van 1988 had namelijk in eerste instantie ver-
zuimd aan een geconstateerde onbevoegdheid van de reehtbank de consequentie te
verbinden dat de uitgebrachte dagvaarding zou komen te vervallen. Dit gaf
aanleiding tot diverse problemen.?
In beginsel moest namelijk de geplande zitting gewoon doorgaan ondanks de uit-
gesproken onbevoegdheid. Het oordelend college kon vervolgens ter zitting eehter
geen andere einduitspraak geven dan een onbevoegdheid." Vervolgens kon deze
einduitspraak voor de verdachte weer aanleiding vormen resp. hoger beroep en
cassatieberoep in te stellen. Door deze processuele opstelling kon aldus een aardi-
ge vertraging optreden voordat de zaak uiteindelijk ten gronde door een bevoegd
college zou kunnen worden bereeht. Onmiskenbaar staat deze door de verdachte
te realiseren tijdwinst haaks op de efficiency-argumenten die aan de reeonstructie
van de bezwaarschriftprocedure in 1988 ten grondslag lagen.
Het was daarom zaak voor de officier van justitie om goed op te letten. Ter
voorkoming van deze vertraging moest hij na de onbevoegdverklaring door de
raadkamer de dagvaarding intrekken waardoor de open bare zitting geen aanvang
nam." Echter, de problemen waren dan niet geheel opgelost indien voorlopige
heehtenis werd toegepast. Deze moest overeenkomstig art. 72 Sv oud worden
opgeheven, zij het dat de reehter kon bepalen dat deze nog zes dagen na het
geven van de beschikking van kracht bleef. De officier diende evenwel bij zijn
nieuwe dagvaarding rekening te houden met de termijn van tien dagen tussen dag
van betekening en dag van terechtzitting." Zelfs wanneer de officier erin slaag-
de nog dezelfde dag een nieuwe dagvaarding reehtsgeldig te betekenen, kon hij
met andere woorden niet voorkomen dat de voorlopige heehtenis na zes dagen
werd opgeheven.
Zoals reeds eerder werd aangegeven zijn deze problemen opgelost nu de sugges-
tie van Van Dorst" is overgenomen en in het huidige art. 250 lid 8 Sv is be-
paald dat niet alleen de onherroepelijke buitenvervolgingstelling maar ook de
onbevoegdverklaring door de raadkamer de reeds uitgebrachte dagvaarding doet
vervallen.

42 Verge1ijk A.J.A. van Dorst, Schoonheidsfoutjes in de nieuwe bezwaarschriftrege1ing, NIB 1989,
p. 331 e.v ..

43 Maar dan a1s einduitspraak!
.. Zie 266 Sv.
45 Vergelijk art. 265 lid 1 Sv.
46 A.I.A. van Dorst, Schoonheidsfoutjes in de nieuwe bezwaarschriftregeling, NIB 1989, p. 331.

Zie ook Karnerstukken D 1990-1991,21241, nr. 7, p. 5.
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De gesignaleerde complicaties bij voorlopige hechtenis worden via de 'uitstel'-
regeling van art. 250 lid 1 Sv opgelost.? Uitstel is immers aao de orde omdat
DOg niet ooherroepelijk over het bezwaarschrift is beslist nu de officier op grond
van het nieuwe art. 252 Sv veertien dagen de tijd heeft een recbtsmiddel aao te
wenden. Art. 68 lid 3 Sv nieuw geeft bij toepassing door de raadkamer van de
'uitstel'-regeliog de officier de mogelijkheid verlenging van de voorlopige hecbte-
nis te vorderen.f' Aldus kan momenteel worden voorkomen dat de verdachte op
vrije voeten komt.

5.4.3 De ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De tweede beslissing die in art. 250 Sv wordt vermeld is de niet ontvaokelijkheid
van de officier van justitie. Aan dit oordeel wordt blijkens de tekst van het vijfde
lid een buitenvervolgingstelling van de verdachte gekoppeld. Dit beeft als recbts-
gevolg dat de verdacbte, behoudens nieuwe bezwaren, niet opnieuw in rechten
kan worden betrokken." Het verscbil met de niet ontvaokelijkheid als einduit-
spraak waarop art. 68 Sr niet van toepassing is, is, hoewel tbeoretisch groot,
praktisch gezien uiterst klein. Enerzijds zijn een aaotal ter zitting geconstateerde
materiele niet ontvaokelijkheden definitief", anderzijds heeft de boge raad de
buitenvervolgiogstelling losgemaakt van de niet ontvaokelijkverklaring indien het
om zogenaamde reparabele niet ontvaokelijkheden gaat. 51

In HR 10 december 1985, NJ 1986, 439, m.nt. ThWvV is de boge raad namelijk
tot een niet ontvaokelijkheid van de officier van justitie sec gekomen. In casu bad
deze de sluiting van bet gerecbtelijk vooronderzoek te laat (op 13 januari 1985)
aao de verdacbte doen betekenen. De kennisgeving van verdere vervolging volgde
op 7 februari. Zich bet verzuim realiserende had de officier bij de recbtbaok een
nieuwe termijn gevorderd binnen welke de sluiting van het gerechtelijk vooron-
derzoek aao verdachte alsnog rechtsgeldig zou kunnen worden betekend. De
recbtbaok bad vervolgens een tennijn van veertien dagen toegekend om bet
verzuim te berstellen. Verdacbte diende een bezwaarschrift tegen de kennisgeving
van verdere vervolging in, stellende dat bet recht tot strafvervolging vanwege de
te late betekeniog was komen te vervallen. De hoge raad verklaarde de officier
van justitie niet ontvaokelijk (zonder buitenvervolgingstelling van de verdachte) in
de vervolgiog waarvan bij op 7 februari 1985 had kennis gegeven.
Annotator van Veen verbindt aao deze uitspraak de conclusie dat de in art. 238
lid 1 en 255 lid 4 Sv getroffen regeling derogeert aao die van art. 250 lid 5 Sv.
Opmerkelijk is dat de wetgever bij de wijziging van de procedure in 1988 totaal
geen aaodacbt heeft besteed aao bet probleem van de reparabele niet ontvaokelijk-

.7 Zie uitgebreid par. 5.7.1 .

.. De hier genoemde wijzingen zijn doorgevoerd bij wei van 27 november 1991, S. 663.
•• Art. 255 lid I Sv.
>0 Bijvoorbeeld de dood van de verdachte, veIjaring, undue delay.
51 Voor een uitgebreid overzicht van de diverse varianten waarin deze kunnen voorkomen leze men

de noot van 'I Hart onder HR 21 februari 1989, NJ 1989,862.
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beden. Ten tijde van de bebandeling van bet wetsontwerp werd reeds door Van
Veen gesuggereerd de niet ontvankelijkheid sec in art. 250 Sv te verwerken.P
Of de wetgever een dergelijke beslissing al dan niet wilde blijft nu een vraagte-
ken."
Hoewel de hierboven weergegeven creatieve interpretatie van de boge raad in
beginsel kan worden gewaardeerd meen ik tocb een kanttekening hierbij te
moeten maken. Ik zou namelijk willen verdedigen dat een buitenvervolging-
stelling van de verdachte mogelijk zou moeten blijven in geval de raadkamer bij
de bebandeling van bet bezwaarschrift tot bet oordeel komt dat aan de officier
van justitie geen nieuwe tennijn kan worden gegund omdat bet algemeen belang
dit niet dringend eist. De wetgever zou daarbij in die zin moeten ingrijpen dat de
officier van justitie de mogelijkheid wordt ontnomen tegen deze beslissing in
appel of cassatie te komen. Deze beperking van de beroepsmogelijkbeden voor
bet openbaar ministerie in de bezwaarschriftprocedure lijkt mij verdedigbaar gelet
op de onmogelijkbeid voor de verdacbte om recbtsmiddelen aan te wenden tegen
de ongegrondverklaring van bet bezwaarschrift. Ben en ander beeft dan tot
gevolg dat een niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie sec is geindi-
ceerd indien reeds een nieuwe tennijn was gevorderd maar nog niet hierover is
beslist, dan wel deze reeds is toegekend. Op grond van deze constructie kan
worden bewerkstelligd dat de verdacbte wat betreft bet al dan niet voortzetten van
de vervolging niet onnodig lang in onzekerheid behoeft te verkeren.
Nu de wet de niet ontvankelijkheid sec niet kent rijst vervolgens de vraag welke
consequenties deze beslissing heeft voor de dagvaarding. Aangezien deze kenne-
lijk niet vervalt, lijkt de officier er verstandig aan te doen de reeds uitgebrachte
dagvaarding voor de zitting in te trekken."
De tekst van art. 250 Sv biedt evenwel nog andere mogelijkbeden bij de aanpak
van berstelbare niet ontvankelijkheden. Deze zullen hieronder nog aan de orde
komen."

5.4.3.1 Controle op onrechtmatige of onbehoorlijke transacties

Een belangrijke wijze om zaken buitengerechtelijk af te doen is de transactie.
Gelet op de sinds de invoering van de wet vermogenssancties" nog uitgebreide
mogelijkbeden voor het openbaar ministerie om een transactieaanbod te doerr"
gaat bet hier dus om een aanzienlijk aantal zaken. Belangrijk voordeel van de
afdoening zou onder andere zijn dat de verdachte een pijnlijke zitting kan worden
bespaard.P Tegen deze acbtergrond dient de vraag zich aan of de verdacbte zicb
in de bezwaarschriftprocedure erop kan beroepen dat ofwel bem ten onrecbte

-'l Zie Th. W. van Veen, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, DD 1987, p. 374.
53 Vergelijk W.E.C.A. Valkenburg, Een bezwaarschrift tegen het bezwaarschrift, DD 1989, p. 156.
" In dezelfde zin Melai c.s. aant. 32 op art. 250 Sv, suppl. 74.
55 Zie par. 5.4.3.2.
56 Wet van 31 maart 1983, S. 153.
57 Art. 74 Sr geeft de mogelijkheid te transigeren bij misdrijven voorzover daarop geen gevangenis-

straf van meer dan zes jaar is gesteld.
$I Interimrapport Commissie Vermogensstraffen, p. 80.
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geen transactievoorstel heeft bereikt of dat het hem gedane aanbod als onrechtma-
tig moet worden gekwalificeerd. Zou dit hard te maken zijn, dan zou alsnog de
zaak via transactie kunnen worden afgedaan.
Bij de behandeling van de wet vermogenssancties heeft de minister erop gewezen
dat transactie aIleen kan worden aangeboden indien:
a. de verdachte schuldig is aan een strafbaar feit waarvan het bewijs redelij-

kerwijs vaststaat;
b. de normoverschrijding van dien aard is dat zij door een sanctie behoort te

worden getroffen (anders zou het openbaar ministerie moeten seponeren);
c. de bezwarende voorwaarden voor de verdachte naar redelijke verwachting niet

meer bezwarend zullen zijn dan de door de reehter op te leggen straf, indien
het feit ter zitting wordt aangebracht. S9

Als voorwaarde staat aldus allereerst voorop dat de zaak 'haalbaar' moet zijn.
Verder kan uit een en ander worden afgeleid dat wanneer bij verdere vervolging
een onberroepelijke 'zwaardere' veroordeling niet in het verschiet zou liggen er
ofwel geen transactie dient te worden aangeboden, ofwel de te stellen voorwaar-
den naar beneden dienen te worden aangepast. De transactie - die kennelijk moet
worden gezien als een publiekrechtelijke reehtshandeling sui generis'" - wordt
beheerst door beginselen van goede procesorde. Tegen deze achtergrond is het
onder meer van belang dat de transactie op basis van vrijwilligheid tot stand
komt. Duidelijk zal zijn dat de verdachte vanzelfsprekend een keuzevrijheid
tussen twee minder aantrekkelijke alternatieven heeft: of tereehtstaan ofwel de
gestelde voorwaarden accepteren. Uit deze beperkte keuzeruimte kan op zich,
aldus het Europees hof, geenszins, een onaannemelijke 'dwang' worden afge-
leid."
Wanneer de verdachte een bezwaarschrift indient tegen de dagvaarding kunnen er
in verband met de transactie twee situaties worden onderscheiden .
Denkbaar is dat door een fout van de officier van justitie wordt gedagvaard voor
een feit waarvoor reeds eerder is getransigeerd. De consequentie hiervan in de
bezwaarschriftprocedure moet zijn dat de officier niet ontvankelijk wordt ver-
klaard.S
Daamaast is het mogelijk dat - om wat voor reden dan ook - geen transactie heeft
plaatsgevonden maar de verdachte wordt gedagvaard. Hij zou dan in zijn be-
zwaarschrift kunnen aanvoeren dat ten onreehte geen transactie tot stand is geko-
men. In het algemeen zal bet dan om zaken gaan waarbij verdacbte de haaIbaar-
heid van de vervolging, welke in de bezwaarschriftprocedure wordt getoetst, juist
niet betwist." A prima vista lijkt de bezwaarschriftprocedure in casu dan ook
ongeschikt.

,. Kamerstukken 11982-1983,15012, nr. 31a, p. 8.
60 Kamerstukken 1 1982-1983,15012, nr. 31a, p. 9.
6. EHRM 27 februari 1980, NJ 1980, 561.
62 Rechtbank Alkmaar, 16 december 1986, NJ 1987,397.
63 In bijzondere geva11enligt dit minder eenvoudig. In de zaak Wladimiroff wilde de verdachte juist

geen schuld bekennen maar aan de andere kant ook niet terecht staan.
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Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 15012 werd uitgebreid gediscus-
sieerd tussen minister en eerste kamerleden over de vraag of de bezwaar-
schriftprocedure voldoende mogelijkbeden hood om tot toetsing te lrunnen komen.
Denkbaar is, aldus de minister, enerzijds dat de verdachte in zijn bezwaarschrift
tegen de dagvaarding stelt dat het hem gedane transactieaanbod onjuist is geweest
of anderzijds, dat hij ten onrechte geen transactieaanbod heeft ontvangea." Het
eerste kamerlid Derks stelde daar tegenover dat de bezwaarschriftprocedure geen
handvat kon bieden om een transactievoorstel te beoordelen, omdat het hierbij
gaat om de haalbaarheid van een strafvervolging als zodanig en niet om beoorde-
ling van gevoerd beleid. Opmerkelijk is dat de minister vervolgens is terugge-
komen op de door hem zelf geopperde toetsing in de bezwaarschriftprocedure.
De kern van zijn veranderde opvatting is gelegen in het feit dat de minister nu
vreesde dat de reehter zou worden bestookt met toetsing van transacties. Een
dergelijk gevolg zou, aldus de minister, haaks staan op het 'principiele' karakter
van de uitbreiding van de transactiebevoegdheid om juist de last van de te-
rechtzitting voor een groot aantal gevallen te voorkomen. Toetsing zou dus
tijdens de openbare behandeJing dienen plaats te vinden."
Deze conclusie verdient enige nuancering. Bij de toetsing van de vraag of bij het
nemen van de vervolgingsbeslissing in concreto beginselen van goede procesorde
door het openbaar ministerie in acht zijn genomen, moot thans worden aangeno-
men dat de bezwaarschriftreehter een, zij het beperkte, rol kan spelen.P' In bei-
de door de minister aangegeven situaties - geen of een onreehtmatig transactie-
aanbod - moet daarom niet uitgesloten worden geacht dat de bezwaarschriftrech-
ter met inachtneming van het summiere raadkameronderzoek naar aanleiding van
toetsing aan beginselen van goede procesorde tot de conclusie komt dat het open-
baar ministerie - op straffe van niet ontvankelijkbeid - alsnog een transactieaan-
bod moot doen, danwel zijn eerdere door de verdachte afgewezen aanbod moot
herzien. Verdachte zou op deze wijze een openbare zitting lrunnen worden be-
spaard. Ter toelichting het volgende voorbeeld. Denkbaar is dat de verdachte
gedurende het voorbereidend onderzoek van de officier te horen krijgt dat hij de
zaak onder bepaalde voorwaarden via transactie wil afwerken. Nog voordat de
door de officier gestelde termijn waarin aan de voorwaarden moet zijn voldaan is
verstreken ontvangt de verdachte eehter een dagvaarding." Het daartegen inge-
diende bezwaarschrift zou naar rnijn mening gegrond lrunnen worden verklaard,
omdat de officier - het door verdachte gestelde niet betwistend - handelen in strijd
met het vertrouwensbeginsel kan worden verweten.
Vaak zal evenwel de beoordeling van dit 500rt verweren nauw verweven zijn met
waarderingen van feitelijke aard waarvoor de bezwaarschriftprocedure niet

.. Vergelijk de opmerkingen van minister Korthals A1tes: Kamerstukken I 1982-1983, 15012, nr.
31a, p. 9 .

.., Het sterk verminderde aantal bezwaarschriften lijkt overigens geenszins de verwachting te beves-
tigen dat de bezwaarschriftprocedure wordt benut voor toetsing van ten onrechte niet gedane of
onrechtmatige transactievoorstellen. Zie par. 5.6.2.

.. In deze zin ook C.P.M. Cleiren, Beginselen van goode procesorde, Arnhem 1989, p. 84.
fi7 Zie ook Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 6 op art. 74 Sr suppl. 37.
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geschikt is, zodat enkel op deze grond het bezwaarschrift niet het door de ver-
dachte beoogde resultaat zal hebben.

5.4.3.2 Technische verwerking herstelhare niet ontvankelljkheden

De situatie die onstaat wanneer de grieven van de verdachte met betrekking tot de
niet tot stand gekomen transactie gegrond zijn kan worden vergeleken met eerder
aan de orde gestelde situaties waarbij in de bezwaarschriftprocedure een niet
ontvankelijkheid sec wordt uitgesproken. Deze gevallen kenmerken zich imrners
door het feit dat de ontvankelijkheid kan worden gerepareerd. Daarom hoeft ge-
grondbevinding van de bezwaren niet te leiden tot buitenvervolgingstelling van de
verdachte. Dit zou immers in beginsel een nieuwe vervolging uitsluiten.68 Ver-
dedigbaar is daarom bij deze herstelbare fouten, behoudens excessen, te volstaan
met een zogenaamde niet ontvankelijkheid sec. fh De officier krijgt zo een nieu-
we kans om een transactieaanbod te doen. ~ Legt hij het oordeel van de raadka-
mer naast zich neer en besluit hij opnieuw te dagvaarden dan kan de verdachte
opnieuw een bezwaarschrift indienen. Bij ongewijzigde omstandigheden zou dan
een buitenvervolgingstelling wegens niet ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie op haar plaats zijn.

5.4.4 De schorsing van de vervolging

Art. 250 Sv maakt geen melding van omstandigheden die aanIeiding kunnen
vormen de vervolging te schorsen. Toch blijkt deze beslissing in de bezwaar-
schriftprocedure tot de mogelijkheden te behoren.
In de eerste plaats bepaalt art. 15 Sv dat na kennisgeving van verdere vervolging
dan wei dagvaarding ter terechtzitting de schorsing van de vervolging vanwege
een geschilpunt van burgerlijk recht bij het bezwaarschrift kan worden verzocht,
Naar aanIeiding van dit artikel rijst de vraag of men deze mogelijkheid moot zien
als een zelfstandige bevoegdheid of een afgeleide van de overige bezwaren tegen
de dagvaarding waaraan het eerdere verzoek subsidiair verbonden moet worden
geacht. Ret hof Amsterdam besliste dat van een zelfstandige bevoegdheid moot
worden uitgegaan." Dit betekent dat een bezwaarschrift met slechts grieven
aangaande het geschilpunt van burgerlijk recht ontvankelijk is.
In de Iiteratuur'? wordt aangenomen dat indien een bezwaarschrift daarnaast nog
bezwaren met betrekking tot de punten van art. 250 Sv bevat de aandacht eerst

.. Zie art. 255 Sv.
69 Gevolg van deze beschikking zou dan wei moeten zijn dat de dagvaarding vervalt. Wijziging van

art. 250 Sv in deze zin Iijkt dan ook noodzakelijk. Thans moet de oplossing voor deze situatie
worden gevonden in de intrekkingsbevoegdheid van de ofticier van justitie (art. 266 Sv).

10 Het zelfstandig door de reehter laten vaststellen van voorwaarden lijlct mij een geenszins te recht-
vaardigen inbreuk op het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie.

71 Hof Amsterdam I juni 1931, N11931, p. 1520.
72 Zie voor dit standpunt 1. Remmelink, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in: Speculum

Langemeijer, Zwolle 1973, p. 440 en Melai c.s. aant. 45 op art. 250 Sv, suppJ. 74.
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op deze onderdelen dient te worden gericht. Pas als deze grieven geen bout snij-
den, zou de schorsing van de vervolging kunnen worden beoordeeld. Er bestaan
evenwel goede gronden om in dit 800rt situaties voorrang te verlenen aan de ci-
viele kwestie. Opheldering van dit punt zal vaak een voorwaarde zijn om iiber-
haupt te kunnen beoordelen of er bijvoorbeeld voldoende aanwijzingen van scbuld
aanwezig zijn.
Een tweede mogelijkheid waarbij de schorsing in de bezwaarschriftprocedure aan
de orde kan komen is indien de rechter constateert dat verdachte na het begaan
van het strafbaar feit krankzinnig is geworden." Indien de bezwaarschriftrechter
tot deze concIusie komt dwingt art. 16 Sv bem de vervolging te schorsen.
Opmerking verdient dat art. 19 Sv bepaalt dat de beslissingen tot schorsing van
de vervolging ambtshalve kunnen worden genomen." Een probleem zou dan
kunnen ontstaan wanneer de verdachte een onvoldoende of niet gemotiveerd
bezwaarschrift indient. De reehter zou in voorkomende gevaUen het bezwaar-
schrift immers niet ontvankelijk moeten verklaren en daardoor niet aan een
ambtshalve schorsing van de vervolging toe kunnen komen."
Andere complicaties ontstaan in verband met de aparte reehtsmiddelenregeling
van art. 20 Sv. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift niet langer de
dagvaarding van reehtswege doet vervallen, zal na de beschikking schorsing van
de vervolging de dagvaarding intact blijven. De geplande zitting zal dan in
beginsel moeten doorgaan, tenzij de officier de dagvaarding intrekt. Doet hij dit
laatste Diet dan zal de einduitspraak ter zitting weer schorsing van de vervolging
zijn. Daartegen zouden dan weer rechtsmiddelen kunnen worden aangewend.

5.5 De materiele vragen

5.5.1 De bewijsvraag

Art. 250 lid 5 Sv stelt dat de verdachte buiten vervolging moet worden gesteld
indien onvoldoende aanwijzingen van schuld aanwezig zijn. De beoordeling van
de vaak bij uitstek feitelijke bewijsvraag in raadkamer is evenwel een andere dan
ter zitting. De raadkamer dient zich - zoals hierboven reeds bleek - te richten tot
een waarschijnIijkheidsoordeel omtrent de later ter zitting te geven einduitspraak.
Ik beperk mij hieronder tot twee bewijstopics: het onreehtmatig verkregen bewijs
en de problemen in verband met een gedeeltelijke buitenvervolgingstelling.

73 Art. 16 Sv. Gesproken wordt van 'in welken stand der vervolging ook'. Oit betreft dus tevens de
bezwaarschriftprocedu re.

7. Art. 19 Sv.
75 Op grond van deze ongewenste uitkomst zal men naar mijn idee geen al te hoge eisen mogen

stellen aan de motivering van het bezwaarschrift. Vergelijk par. 3.3
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5.5.1.1 Bewijsuitsluiting en bezwaarschriftprocedure

Bij de beoordeling van het bewijsmateriaal kan de vraag aan de orde komen of
dit onreehtmatig is verkregen. In de bezwaarschriftprocedure die uiteindelijk
resulteerde in HR 12 april 1988, NJ 1989, 245 werd bijvoorbeeld door de
verdediging getracht een buitenvervolgingstelling te bepleiten op grond van
onreehtmatig verkregen bewijsmateriaal. Het verweer werd door het hof ver-
worpen omdat de daaraan ten grondslag liggende feitelijke stellingen niet aanne-
melijk waren geworden. De hoge raad overwoog:

'( ... ) dat de feitelijke stellingen (... ) dat het Hof het niet hoogst onwaarschijn-
lijk acht dat de strafreehter, later oordelend, door de voor hem geleverde be-
wijsvoering het bewijs van het ten laste gelegde geheel of ten dele geleverd zal
achten, als van feitelijke aard niet met vrucht in cassatie kunnen worden
bestreden. Opmerking verdient dat vorenbedoelde beslissingen, in aanmerking
genomen de aard van de bezwaarschriftprocedure, sleehts een voorlopig
karakter dragen'.

Interessante vraag is welke beslissing de reehter zou moeten nemen indien 'de
feitelijke stellingen die aan het verweer ten grondslag liggen' weI aannemelijk
waren geworden.
Melai beeft voorgesteld om de mogelijkheid te creeren onreehtmatig verkregen
bewijsmateriaal voor het onderzoek ter tereehtzitting ontoegankelijk te maken
voor de zittingsreehter. Aldus zou kunnen worden voorkomen dat deze gegevens
(wellicht onbewust) van invloed zijn op het uiteindelijk oordeel van de reehter.
Vooropgesteld zij dat de raadkamer inderdaad de mogelijkheid heeft de bewijs-
middelen te waarderen." Dat deze waardering tot gevolg heeft dat de verdachte
buiten vervolging moet worden gesteld, zal zicb sleehts tot uitzonderingssituaties
beperken: ook een vrijspraak wegens gebrek aan reehtmatig bewijs na een
uitgebreide toetsing van het bewijs ter zltting is immers - mede ten gevolge van
de gegeven uitleg van de bewijsminimumvoorschriften - geen alledaagse aangele-
genheid.n Dit geldt dan in versterkte mate voor de voorlopige beslissing in de
bezwaarschriftprocedure, waarbij van eerdergenoemde 'hoogst onwaarschijnlijk-
formule' gebruik mag worden gemaakt." Gelet op het uitzonderlijke karakter
van een buitenvervolgingstelling op grond van onreehtmatig verkregen bewijsma-
teriaal in combinatie met onvoldoende reebtmatig verkregen bewijsmateriaal, kan
men zich allereerst afvragen wat de verdachte ermee opschiet om dit bewijsver-
weer in de bezwaarschriftfase aan de orde te stellen. Afgezien van de zeer kleine

7. Vergelijk GJ.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Dmuiden 1974, p. 133.
n Zie bijvoorbeeld bet Coca-Cola-arrest HR 19 oktober 1954, NJ 1955, 2 waaruit duidelijk blijkt

dat - afgezien van de vereiste rechterlijke overtuiging - technisch gezien slechts weinig bewijsma-
teriaal aanwezig behoeft te zijn om tot een veroordeling te kunnen beslissen. Het aantal onherroe-
pelijke vrijspraken en OVAR's gezamenlijk lag in 1989 in totaal op ongeveer 4,7 % (Bron:
Criminaliteit en strafrechtspleging 1989, Den Haag 1991, p.78).

71 Zie ook Th.W. van Veen in de noot onder HR 28 oktober 1980, NJ 1981, 123.
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kans van slagen, zal bij een succesvol verweer de mogelijkbeid blijven bestaan
dat de verdachte opnieuw in reehte kan worden betrokken wanneer later nieuwe
bewijsmiddelen (bezwaren) blijken te bestaan."
Een tweede vraag heeft betrekking op de (on)mogelijkbeden van de raadkamer
om tot bewijsuitsluiting over te gaan. Deze situatie doet zich voor wanneer het
bezwaarschrift ongegrond wordt bevonden, maar er niettemin kan worden gecon-
stateerd dat sommige bewijsmiddelen onreehtmatig zijn verkregen. Kan de
raadkamer het dossier dan zuiveren van het onreehtmatig verkregen materiaal?80
In zijn noot onder HR 14 januari 1974, NJ 1975, 207 merkt Melai tereeht op dat
art. 250 Sv deze mogelijkbeid niet biedt. Sleehts door optreden van de wetgever
kan deze optie worden gerealiseerd.
Een derde kanttekening moet worden geplaatst naar aanleiding van de door de
wetswijziging van 1988 beoogde functieeumulatie bezwaarschriftrechter - zittings-
reehter. Daardoor kan onmogelijk worden voorkomen dat zuivering van het dos-
sier tot gevolg heeft dat het besmette materiaal de rechterlijke oordeelsvorming
niet zal beinvloeden.
Naar aanleiding van bovengenoemde kanttekeningen rijst de vraag of het aanbe-
veling zau verdienen de procedure dusdanig aan te passen dat de gesignaleerde
knelpunten kunnen worden weggenomen. Omdat reeds een poging is ondemomen
in het Ontwerp wetboek van strafvordering Nederlandse Antillen zullen deze
plannen allereerst in de navolgende paragraaf worden besproken. Daarbij zal
worden bezien of in Nederland soortgelijke of andere aanpassingen van de
bezwaarschriftprocedure wenselijk zijn.

5.5.1.2 Onrechtmatig verkregen bewijs en het Ontwerp wetboek van strafvorde-
ring Nederlandse Antillen

Opmerkelijk is dat, terwijl in Nederland de bezwaarschriftprocedure op zijn
retour lijkt, de regeling in het ONA met betrekking tot de seleetie van onreehtma-
tig verkregen bewijs een versterkte positie krijgt toebedeeld. Daarvoor wordt een
tweetal argumenten aangevoerd. De memorie van toelichting geeft aan dat de uit-
breiding haar reehtvaardiging vindt in het feit dat het bezwaarschrift tegen de
keonisgeving van verdere vervolging niet is overgenomen." Ten tweede wordt
een link gelegd met de wettelijke mogelijkbeden onder omstandigheden bewijsma-
teriaal v66r het onderzoek ter terechtzitting uit te sluiten. De bezwaarschrift-
procedure vormt daartoe immers de laatste mogelijkbeid. De processuele functie
van de bezwaarschriftprocedure is nu in die rio uitgebreid dat de verdachte niet
aileen kan stellen dat er sprake is van een lichtvaardige vervolging, maar ook kan
betogen dat bewijsmateriaal onreehtmatig is verkregen." Het oordeel van de be-

79 Vergelijk art. 255 Sv.
10 T.M. Schalken, Zeltkant van de rechtshandhaving, Amhem 1981, p. 91.
II Memorie van toelichting, p. 108-109.
12 Het ONA zondert onregelrnatigheden bij het verhoren van anonieme getuigen uitdrukkelijk uit.

Een dergelijk verweer kan slechts ter zitting worden voorgedragen. Zie Memorie van toelichting
ONA, p. 109.
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zwaarschriftreehter hieromtrent is sleehts een voorlopig oordeel. De verdachte
behoudt het reeht om een niet succesvol verweer ter zitting te herhalen.
Vol gens art. 297 lid 3 ONA moeten onderzoeksresultaten die tijdens de bezwaar-
schriftprocedure niet tot het bewijs zijn toegelaten, bij de voorzetting van de pro-
cedure - hetgeen impliceert dat er kennelijk voldoende reehtmatig verkregen
bewijs overblijft - uit het dossier worden verwijderd. De verdachte heeft het op
deze wijze zelf in de hand om via een bezwaarschrift het dossier te laten zuive-
reno Na aanvang van het onderzoek ter tereehtzitting zal de verdachte, ondanks
het feit dat het mogelijk blijft pas ter zitting een bewijsmiddel uit te sluiten, niet
kunnen voorkomen dat de rechter hiervan kennis neemt. Bewijsresultaten die via
de bezwaarschriftprocedure worden uitgesloten, dienen evenwel te worden
bewaard totdat de ter zake genomen beschikking in kracht van gewijsde is
gegaan. In hoger beroep kan immers een beslissing tot uitsluiting van materiaal
worden vernietigd. In verband met voorspelbare problemen indien sleehts be-
paalde passages uit een procesverbaal niet mogen worden gebruikt, wijst de
memorie van toelichting op de mogelijkbeid om een copie (conform) van het
bruikbare gedeelte te doen vervaardigen. Het originele stuk zou 1'.0 volledig kun-
nen worden bewaard.
Bij de mogelijke consequenties van het onreehtmatig verkregen materiaal wijst
art. 286 ONA erop dat de reehter bij schending van fundamentele normen na re-
delijke afweging van aile in het geding zijnde belangen kan beslissen:
a. dat de resultaten van het voorbereidend onderzoek, voor zover zij reehtstreeks

door middel van de normschending zijn verkregen, niet tot het bewijs van het
strafbare feit worden toegelaten, indien redelijkerwijze aannemelijk is dat de
verdachte door het gebruik van de onderzoeksresultaten ernstig in zijn verde-
diging is geschaad;

b. dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard, indien door
toedoen van de normschending de kwaliteit van de strafreehtspleging zodanig
is aangetast, dat er geen sprake kan zijn van een behandeling van de zaak ter
tereehtzitting, die aan de eisen van een eerlijk proces voldoet.

In lid 4 van genoemd artikel wordt voorts nog aangegeven dat de reehter bij de
beoordeling van de normschending en de afweging van belangen in het bijzonder
rekening moet houden met het karakter en het gewicht van de norm, de ernst van
de normschending en de mate van verwijtbaarheid van degene die de norm heeft
geschonden.
Hoewel de uitbreiding van de bezwaarschriftprocedure in het ONA op het eerste
gezicht sympathiek oogt, kunnen toch enige kanttekeningen worden gemaakt.
Een eerste knelpunt hangt nauw samen met de omvang van de toetsing die men in
de bezwaarschriftprocedure heoogt mogelijk te maken. De memorie van toelich-
ting geeft geen uitsluitsel over de vraag op welke wijze het bewijsmateriaal kan
worden getoetst.
Een voordeel van een uitgebreide toetsing van het (on)reehtmatig verkregen
bewijs lijkt op het eerste gezicht te zijn dat de zittingsreehter op deze manier kan
worden ontlast. Behandeling van onreehtmatig verkregen bewijsverweren kost im-
mers vaak veel tijd omdat nader onderzoek, bijvoorbeeld het horen van getuigen,
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noodzakelijk is. Dit efficiency-argument is discutabel. Allereerst kan geen enkele
verdachte worden verplicht de bezwaarschrifiprocedure te benutten om bewijsuit-
sluiting te effectueren. Hij kan ervoor kiezen verweren op dit punt voor te leggen
aan de zittingsrechter. Maar ook een verdachte die de procedure tevergeefs met
dit doel heeft gebruikt behoudt de mogelijkheid het verweer tijdens het onderzoek
ter terechtzitting opnieuw voor te dragen. Bovendien zal de zittingsrechter - zelfs
afgezien van een verweer - ambtshalve aandacht moeten blijven schenken aan de
rechtmatigheid van het bewijsmateriaal. Vervolgens is het mijns inziens reeel te
veronderstellen dat sommige advocaten te pas en te onpas van de bezwaarschrift-
procedure gebruik zullen gaan maken waardoor een aanzienlijke vertraging in de
totale procedure ontstaat. Dit opontboud kan aileen nog maar groter worden
omdat men, evenals momenteel in geval van buitenvervolgingsteUing, bij bewijs-
uitsluiting de officier recbtsmiddelen wil toekennen." Tenslotte zij erop gewe-
zen dat door de te verwacbten stormvloed aan procedures bet berhaaldelijk zal
voorkomen dat rowel de aparte raadkamer als de zittingsrecbters bet gebele
dossier zullen moeten doomemen; immers, ten einde ongewenste beinvloeding te
vermijden wordt in het DNA voorgesteld de recbter die aan de bebandeling van
bet bezwaarschrift beeft meegewerkt niet aan bet onderzoek ter terecbtzitting deel
te laten nemen." Deze beinvloeding kan overigens onmogelijk gebeel worden
voorkomen. Denkbaar is namelijk dat de zittingsrecbter tocb - zij bet op andere
wijze - op de boogte geraakt van bet door de bezwaarschriftrechter uitgesloten
materiaal. Zo kan bijvoorbeeld een getuige tijdens de zitting de recbter op
onrecbtmatig verkregen onderzoeksresultaten attenderen.
Een uitgebreide toetsing beeft daamaast nog andere nadelen. Wanneer men de
recbter een ruimere toetsing van bewijs zou toestaan, dan preludeert hij volledig
op de beslissing van de zittingsrecbter op dit punt. De bebandeling ter zitting zou
in deze optie, voorzover bet een onrecbtmatig verkregen bewijsverweer betreft,
tot een 800rt hoger beroep verworden. Een belangrijk bezwaar tegen een dergelij-
ke uitgebreide beoordeling van bewijsmateriaal is verder dat het systematisch on-
juist is in een procedure met twee verscbillende toetsingscriteria te gaan werken.
Een daarmee samenhangend nadeel is dat in de te nemen beschikking twee
verschillende (deel)beslissingen kunnen voorkomen: een met betrekking tot bet
(on)recbtmatig bewijs, een omtrent de overige bezwaren. Aanwending van
recbtsmiddelen tegen (een gedeelte) van de beschikking kan de zaak verder aileen
nog maar compliceren.
Maar ook een beperkte toetsing kent nadelen. Indien men het summiere karakter
van de Nederlandse bezwaarschriftprocedure in ogenschouw neemt, waaruit onder
meer voigt dat feitelijke verweren slecbts voor een zeer beperkte toetsing in aan-
merking komen, lijkt de vrees gerechtvaardigd dat de slecbts weinig bewijsverwe-

., Vooral bij voorlopig gehechte verdachten lijkt toekenning van rechtsmiddelen bezwaarlijk. Indien
de verdachte te onpas de bezwaarschriftprocedure benut komt het tijdverlies vanzelfsprekend voor
zijn rekening.

.. Art. 309 lid 2 ONA. Uit hetgeen daarover in het vierde hoofdstuk is opgemerkt moge blijken dat
ik de toelaatbaarheid van de functiecumulatie bezwaarschriftrechter • zittingsrechter reeds op
andere gronden heb afgewezen.
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ren kans van slagen zullen hebben. Bij de beoordeling van het (on)rechtmatig
verkregen bewijs, zal immers meestal niet op voorhand - zonder nader feiten-
onderzoek - duidelijk worden welke consequenties behoren te worden verbonden
aan het onrechtmatige bewijs. De beperkte slagingskansen hebben, nog afgezien
van de beperkte toetsing, vooral ook te maken met de jurisprudentie waaruit volgt
dat onrechtmatig verkregen bewijs niet per definitie dient te worden uitgesloten,
laat staan moet leiden tot niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie,"
Een belangrijk ook in art. 286 ONA expliciet aangegeven criterium daarbij is of
de verdachte in zijn belangen is geschaad. Dit is hij bijvoorbeeld niet als hij een
verkIaring, waaraan geen cautie is voorafgegaan, later herhaalt bij een verhoor
waarbij hem wei op zijn zwijgrecht is gewezen. Een volgend punt bij de beoorde-
ling van de gevolgen van onrechtmatig verkregen bewijs is het zogenaamde
'Schutz'-norm vereiste: de verdachte moet getroffen zijn in een belang dat de
overtreden norm tracht te beschermen.f Een niet te onderschatten factor is
verder nog de verwijzing in art. 286 ONA naar de vruchten-leer: in hoeverre
wordt ander bewijsmateriaal aangetast door een vastgestelde eerdere onrechtmati-
ge vergaring? De formulering van bet artikel is in navolging van de jurisprudentie
van de hoge raad op dit punt zeer terughoudend." Als criterium geldt de vraag
of het bewijsmiddel uitsluitend (hoge raad) of rechtstreeks (ONA) dan wei in
belangrijke mate (hoge raad") het gevolg is geweest van een eerder plaatsge-
vonden onrechtmatige vergaring."
Verdere aanpassingen van de bezwaarschriftprocedure in verband met de bewijs-
uitsluiting zijn denkbaar. Zo zou de bezwaarschriftrechter de bevoegdheid kunnen
worden gegeven, zo mogelijk, te gelasten dat de onrechtmatigheid wordt hersteld.
Tevens kan daarbij worden gedacht aan de mogelijkheid de verdachte schadever-
goeding toe te kennen. Deze bevoegdheden kunnen mijns inziens geen zelfstandig
argument opleveren v66r de bewijsuitsluiting in de bezwaarschriftprocedure.
Deze bevoegdheden zouden immers ook aan de zittingsrechter moeten worden
toegekend.
Tot slot wil ik nog twee argumenten tegen bewijsuitsluiting in de bezwaarschrif-
procedure onder de aandacht brengen. Het lijkt mij onjuist de zittingsrechter
onder omstandigheden reeds bij voorbaat bepaalde bewijsstukken te onthouden.
De zittingsrechter is immers gewend bij de beoordeling van het bewijs te denken
volgens een bepaalde structuur; is het bewijs wettig, zo ja, rechtmatig verkregen
en, vervolgens, ook overtuigend. Systematisch lijkt het onjuist dit stramien
partieel te gaan wijzigen. Daamaast zou ik ter onderbouwing van mijn standpunt

1$ De memorie van toelichting wijst eveneens op de 'relativering' van de consequenties van on-
rechtmatig verkregen bewijs. Zie memorie van toelichting, p. 106-108.

.. Een onbevoegd verrichte huiszoeking bij een derde hoeft daarom niet steeds tot gevolg te hebben
dat het verkregen bewijs moet worden uitgesloten.

11 Vergelijk onder andere HR 31 maart, 1987, NJ 1988, 167.
II Voor een voorbeeld van de eerste eis leze men bet in voorgaande noot genoemde arrest. Het

tweede criterium werd door de hoge raad. gebruikt in zijn arrest van 28 februari 1989, DD
89.300.

.. Vanzelfsprekend kunnen ook bij een summiere toetsing vraagtekens worden geplaatst met
betrekking tot de efficiency.
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dat bewijsuitsluiting in de bezwaarschriftprocedure niet wenselijk is nog willen
wijzen op het publieke belang. De hurger heeft er recht op te weten op welke
wijze de overheid met de toegekende bevoegdheden omgaat. Indien deze be-
voegdheden op onjuiste wijze worden aangewend gaat het niet aan in een besloten
raadkamerbehandeling dit gedrag te sanctioneren."
Op grond van het hovenstaande zal het geen verwondering wekken dat voorstel-
len omtrent uithreidingen van de bezwaarschriftprocedure mijns inziens geen
ondersteuning verdienen. Een Nederlandse bezwaarschriftprocedure geinspireerd
op het ONA moot mijns inziens dan ook op de aangevoerde systematische en
praktische gronden worden ontraden.

5.5.1.3 Partiele buitenvervolgingstelling

Een op onderdelen gegrondbevinding van het ingediende bezwaarschrift leidt niet
zonder meer tot een gehele huitenvervolgingsteUing. Art. 250 lid 5 Sv noemt als
mogelijke variant de gedeeltelijke huitenvervolgingstelling. De betekenis van dit
lid was verre van duidelijk te noemen. Dit gehrek aan helderheid werd vooral
veroorzaakt door het vervallen van de verwijzingsbeschikking zoals die tot 1988
door de raadkamer diende te worden opgesteld. De centrale vraag werd zo of op
deze wijze werd beoogd de bemoeienis van de bezwaarschriftrechter met de
inhoud van de telastelegging te heperken. Verdedighaar is dat de huidige wijzi-
gingsmogelijkbeden zich beperken tot het weglaten van onderdelen." De raadka-
mer zou dan niet langer de mogelijkbeid hebben onthrekende bestanddelen toe te
voegen of een dagvaarding te herstellen die als 'ohscuur libel' dient te worden
gekwalificeerd. Hieruit voigt dat de raadkamer, wanneer geen gronden hestaan
tot een gehele of gedeeltelijke huitenvervolgingstelling, het bezwaarschrift onge-
grond moet verklaren. Ret is dan vervolgens aan de officier om ter zitting desge-
wenst wijziging van de telastelegging te vorderen conform art. 313 Sv. Art. 250
lid 8 Sv oud hood in deze visie slechts mogelijkbeden tot grammaticale aanpas-
singen van gehreken die ontstonden door partiele buiteuvervolgingstellingen."
Deze beperkte interpretatie van de mogelijkbeid voor de raadkamer om verande-
ringen aan te hrengen in de feitsomschrijving sluit goed aan hij de opvatting
waarin het bezwaarschrift wordt gezien als een rechtsmiddel waarmee de ver-

90 Terzijde nog even dit. Onlangs heeft de civiele leamer van de hoge raad beslist dat het kort geding
geen mogelij1cheidverschaft onrechtmatig verlcregen bewijsmateriaal uit het dossier te verwijderen
ter voorleoming van beinvloeding van de ziningsrechters. De vordering in leort geding werd
afgewezen omdat 'de wet ervan (uitgaat) dat de rechter bij de beoordeling of het bewijs geleverd
is, in staat is buiten beschouwing te laten wat buiten beschouwing moet blijven' (HR II oktober
1991, NJ 1992, 494, m.nt. C.) Interessant is dat de advocaat-generaal Mole in de conclusie erop
wijst dat de bezwaarschriftprocedure tegen de dagvaarding een voldoende met waarborgen
omklede rechtsgang in het strafproces zelf biedt om tegen vermeende onrechtmatige bewijzen te
ageren. Met Corstens in zijn noot onder dit arrest ben ile overigens van mening dat de huidige
bezwaarschriftprocedure deze 1cwalificatiemer verdient.

9. Ooleleanworden gedacht aan feiten indien het om in cumulatieve telastelegging gaat.
on Vergelijle W.E.C.A. Valleenburg, Een bezwaarschrift tegen het bezwaarschrift, DD 1989, p. 150

en Melai c.s. aant. 39 op art. 250 Sv suppl. 74. Bij wet van 27 november 1991, S. 663 is de tekst
van art. 250 lid 8 Sv aangepast.
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dachte slechts zijn bezwaren tegen de vervolgingsbeslissing aan de raadkamer kan
voorleggen. Een actieve bemoeienis van de raadkamer met de redactie van de
telastelegging laat zich daar niet goed mee verenigen."
Thans94 behoeft dez.e opvatting enige nuancering. Dit kan worden afgeleid uit de
toelichting op het bij wetsvoorstel 21241 geredigeerde art. 250 lid 6 Sv.9S Met
dit, op 1 mei 1992 in werking getreden, aangepaste voorschrift wordt getracht
expliciet duidelijk te maken dat de raadkamer de mogelijkheid heeft bij partiele
buitenvervolgingstelling de wijzigingen aan te duiden die in de telastelegging
moeten worden aangebracht." Zoals hierboven reeds werd aangegeven moeten
volgens de toelichting de aangeduide aanpassingen binnen de marge van art. 68
Sr blijven en mogen dez.e geen wettelijke strafverzwaringsgronden of een over-
gang naar een zwaarder delict inhouden." Uitdrukkelijk wordt gewez.en op de
mogelijkbeid ontbrekende bestanddelen aan te geven of een nietige feitsom-
schrijving te herstellen. De minister stelt:

'Draagt de officier van justitie niet zorg dat de aangeduide wijzigingen worden
aangebracht, dan bestaat het gevaar dat de door de rechtbank ten aanzien van
de omschrijving van het feit geconstateerde gebreken bij de einduitspraak aan
de veroordeling van de verdachte in de weg zullen staan'. 98

Dez.e constatering heeft verstrekkende consequenties. Enerzijds zal de raadkamer
slechts van dez.e 'aanduiding' gebruik maken indien z.evan oordeel is dar de door
de officier opgestelde telastelegging niet tot een veroordeling kan leiden. De offi-
cier zal met andere woorden 'wei gek zijn' om dit advies naast zich neer te leg-
gen. Ret voorstel van de bezwaarschriftrechter is derhalve alles behalve vrij-
blijvend. De enige voor mij denkbare reden om van dit advies af te wijken zou
gelegen kunnen zijn in het feit dat een andere rechter of andere rechters die
wellicht de situatie anders inschatten de behandeling ter zitting voor hun rekening
zouden nemen. Daarmee is anderzijds tevens aangegeven dat het gemis aan
keuz.eruimte meer knellend wordt wanneer men mijn redenering omtrent de func-
tiecumulatie bezwaarschriftrechter(s) - zittingsrechter(s) niet zou wensen te vol-
gen.99 Wanneer men dez.e cumulatie namelijk aanvaardbaar acht betekent dit de
facto dat de bezwaarschriftrechter prejudicierend het voorwerp voor het onder-
zoek ter zitting op een dusdanige wijze bepaalt dat een veroordeling 'niet hoogst
onwaarschijnlijk' is. Dit onderzoek ter zitting zal hij dan evenwel z.elf gaan
uitvoeren .

•, In deze zin Melai c.s. aant. 39 op art. 250 Sv suppl. 74.
.. Wet van 27 november 1991, S. 663, in werking getreden 1 mei 1992.
OJ Kamerstukken n 199()'1991, 21241, nr. 7, p. 5·7.
!16 Overigens is art. 250 lid 6 Sv nieuw meer dwingend geformuleerd: 'In alle andere gevaUen

verldaart de rechtbank hetzij de verdachte niet ontvankelijk hetzi] het bezwaarschrift ongegrond,
zo nodig onder aanduiding van de wijzigingen die in de tenlasteleggingen moeten (curs., W.V.)
worden aangebracht'.

'11 Zie nader par. 2.2.
.. Kamerstukken n 1990·1991,21241, nr. 7, p. 5.
.. Zie par. 4.5.
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5.5.1.4 Gevolgen van de partiele buitenvervolgingstelling en de 'aanduiding ' in
verband met het onderzoek ter tereduzitting

Hoewel zoals hierboven werd betoogd de raadkamer praktiscb weI degelijk de
inhoud van de telastelegging beinvloedt, blijft bet theoretiscb aan de officier om
te beslissen of hij ter zitting de recbtbank wijziging van de telastelegging wil
vorderen. Twee situaties zijn daarbij te onderscheiden.
In de eerste plaats is het mogelijk dat de raadkamer de verdacbte ter zake van
bepaalde onderdelen van de telastelegging buiten vervolging stelt. Art. 250 lid 8
Sv bepaalt dat de officier de telastelegging dan in overeenstemming dient te bren-
gen met de beschikking van de raadkamer.J'" Daarbij worden aangesloten bij
bet in art. 258 lid 3 Sv bepaalde dat de omschrijving van bet feit in de dagvaar-
ding overeenkomstig de door de rechtbank na een ongegrondverklaring van bet
bezwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere vervolging gegeven aanduiding
moet worden gewijzigd. De officier zal de vordering tot wijziging onmiddellijk
na aanvang van het onderzoek ter tereebtzitting bij bet voordragen der zaak
moeten voorleggen. Laat bij dit acbterwege dan dient, aldus de minister, de
officier (partieel) Diet ontvankelijk te worden verklaard met toepassing van art.
279 lid 6 Sv. 101

Ten tweede kan de raadkamer bij de beschikking tot ongegrondverklaring een
'aanduiding' bebben gegeven, bijvoorbeeld van de bestanddelen die de officier
beeft verzuimd in zijn telastelegging weer te geven. In deze situatie moet er
kennelijk vanuit worden gegaan dat de officier geboudeo is, eveoals in de hier-
voor besprokeo situatie, op straffe van Diet ontvankelijkheid wijziging van de
telastelegging te vordereo.
Zie ik bet goed dan is op deze wijze als bet ware via eeo acbterdeur de oude
verwijzingsbeschikking weer van stal gebaald. De reden waarom de reebter Diet
zelfstandig de telastelegging kan aanpassen eo vervolgens ter zitting ten groode
kan beoordeleo is waarschijolijk gelegen in het feit dat bij een dergelijke coo-
structie voor de officier geen mogelijkheid blijft bestaan de dagvaarding in te
trekkeo. Meo kan zich overigens afvragen of dit laatste in de praktijk voor hem
vaak eeo serieuze optie zal zijo. Hij weet door de beschikking van de bezwaar-
schriftreebter immers vrij oauwkeurig binnen welke grenzen eeo vervolging kans-
rijk is.
Daamaast is het opmerkelijk dat de minister stelt dat eeo Diet onverwijlde vorde-
ring van de officier tot wijziging van de dagvaardiog conform de beschikking Diet
ootvankelijkheid van bet opeobaar ministerie tot gevolg heeft, terwijl art. 258 lid
3 Sv - dat voorschrijft dat indieo eeo bezwaarschrift is ingedieod tegeo eeo
kennisgeving van verdere vervolging de omschrijving van het feit in de dagvaar-

100 Daarmee is de door Melai c.s. terecht geconstateerde krornspraak in het oude art. 250 lid 8 Sv
waar foutiefwordt gesproken van 'dagvaarding' gecorrigeerd. Zie Melai c.s, aant. 41 op art. 250
Sv suppl. 74.

101 KamerstukkeoD 1990-1991,21241, or. 7, p. 5.
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ding in overeenstemming moet zijn met de aanduiding van bet feit door de
reebtbank bij baar beschikking tot ongegrondverklaring gegeven - die sanctie in
bet gebeel niet vermeldt.J'"

5.5.1.5 Grondslagverlating

Omdat de raadkamer de bevoegdbeid heeft tot een partiele buitenvervolgingstel-
ling over te gaan wanneer bet bezwaarschrift slechts op onderdelen gegrond
wordt verklaard, dient de vraag zich aan in welke situaties met deze mogelijkheid
kan worden volstaan en wanneer een gebele buitenvervolgingstelling op baar
plaats is. Ben tweetal situaties laat zich daarbij onderscheiden.
Enerzijds is bet mogelijk dat de officier in een dagvaarding meerdere feiten,
betzij cumulatief, altematief danwel primairlsubsidiair telastelegt. Dit 800rt
samengestelde telasteleggingen leent zich prima voor een particle buitenvervol-
gingstelling in die zin dat de raadkamer de mogelijkbeid heeft ten aanzien van
een of meerdere telastegelegde feiten de verdachte buiten vervolging te stellen,
maar ten aanzien van (minimaal) een feit het bezwaarschrift ongegrond te ver-
klaren.!"
Anderzijds is het denkbaar dat de bezwaarschriftreehter van oordeel is dat het
boogst onwaarschijnlijk moet worden geacht dat de reehtbank tot bewezenver-
klaring komt van een of meerdere passages deel uitmakend van een telastegelegd
feit. Dit probleem is enigszins vergelijkbaar met de vraag wanneer de reehter een
algehele vrijspraak behoort te geven danwel tot een partiele vrijspraak mag
overgaan. De nadruk ligt op 'enigszins'. In de eerste plaats moet namelijk reke-
ning worden gehouden met het gegeven dat de officier zijn dagvaarding nog kan
intrekken en tijdens de zitting over mogelijkbeden beschikt aanpassing van de
telastelegging te vorderen.'?' Daamaast is hierboven al aangegeven dat feitelijke
kwesties zoals bewijstopics gelet op het summiere onderzoek dat door de raadka-
mer wordt verricbt sleehts op zeer beperkte wijze kunnen worden getoetst.
Onverkorte toepassing van de criteria die ter zitting bij de grondslagvraag een rol
spelen zou tegen deze acbtergrond dan ook verwondering wekken. lOS

Niettemin kunnen de criteria een beperkte rol vervullen in de bezwaarschriftpro-
cedure. Deze problematiek van de toepasbaarheid is evenwel onlosmakelijk ver-
bonden met een tweede kwestie. Blijkens art. 250 lid 6 Sv heeft de raadkamer
namelijk de bevoegdheid de telastelegging als het ware te redigeren. Bepaald niet
ondenkbaar is dat aldus een onderdeel ten aanzien waarvan de verdacbte partieel
buitenvervolging wordt gesteld, kan worden vervangen door een in de ogen van
de bezwaarschriftreehter later ter zitting wei bewijsbaar fragment.

102 Melai c.s. aant. 41 op art. 250 Sv suppl. 74 wijzen terecht op nietigheid van de dagvaarding als
consequentie bij verzuim.

lOS De problemen die ontstaan wanneer de officier hoger beroep aantekent tegen een partiele buiten-
vervolgingstelling worden besproken in par. 5.8.1 .

104 Vergelijk de am. 266 en 313-314a Sv.
10> Zie voor deze criteria D.H. de Jong, De macht van de telastelegging in het strafproces, Arnhem

1981, met name het vierde hoofdstuk.
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Mede aan de hand van een aantal voorbeelden, waarbij aansluiting zal worden
gezocht bij de juridische en feitelijke criteria die bij grondslagkwesties ter zitting
een rol spelen, kan een en ander worden toegelicht.

Juridiscn criterium I
Het eerste juridisch criterium luidt: bestanddelen zijn in het algemeen onmisbaar,
wanneer bij weglating daarvan geen stratbaar feit, of een andersoortig feit
overblijft.P'
Mogelijk is dat de raadkamer oordeelt dat een bepaald bestanddeel ter zitting naar
aUe waarschijnlijkheid niet bewijsbaar zal zijn. Wanneer dit met zich mee brengt
dat het resterende gedeelte geen strafbaar feit meer oplevert dient - behoudens de
hieronder te bespreken mogelijkheid het onderdeel te vervangen - in plaats van
een partiele buitenvervolgingsteLling ten aanzien van dat betreffende bestanddeel
een gehele buitenvervolgingstelling het gevolg te zijn. De zaak die uiteindelijk
leidde tot HR 24 juni 1975, NJ 1975, 450 waarin de hoge raad het arrest van het
hof, waarbij de verdachte was ontslagen van alle rechtsvervolgiog omdat in een
op art. 137e Sr toegespitste telastelegging het bestanddeel 'wegens hun ras' niet
kon worden bewezen vernietigde omdat dit bestanddeel essentieel was en daarom
een algehele vrijspraak op zijn plaats was, zou dan ook in het kader van een
bezwaarschriftprocedure tot een algehele buitenvervolgingstelling moeten leiden.
Wanneer men deze conclusie niet wil trekken, zou de verdachte immers terecht
moeten staan ter zake van een feit waarvan vooraf reeds is vastgesteld dat dit niet
stratbaar is. 107

Ben algehele vrijspraak resp. algehele buitenvervolgiogstelling is daarentegen
geenszins noodzakelijk wanneer de passage in kwestie als strafverzwarende om-
standigheid moet worden beschouwd. Bij weglating van dit type onderdelen blijft
het gronddelict immers exact hetzelfde.
Daarmee is evenwel nog niet alles gezegd. Vervolgens is het namelijk denkbaar
dat de raadkamer van oordeel is dat een bestanddeel ter zitting niet bewezen zal
kunoen worden maar dat een ander aan te duiden bestanddeel mogelijk wei tot
een bewezenverklaring zou kunnen leiden. Vraag is in de eerste plaats of een der-
gelijke reparatie mogelijk moet worden geacht. Bij de beantwoording hiervan is
het van belang te bezien welke ruimte de minister bij de totstandkoming van het
huidige WvSv op dit punt voor de raadkamer aanwezig achtte. Deze ruimte
kwam tot uitdrukking in de tot 1988 voorgeschreven verwijzingsbeschikking.
Deze beschikking, die het ORO overigens niet kende, had tot doel te voorkomen
dat de raadkamer tot een buitenvervolgingstelling diende over te gaan wanneer de
vervolging gerechtvaardigd werd geacht, maar de omschrijving van het gebeuren
in de dagvaarding of kennisgeving van verdere vervolging door de raadkamer
anders zou worden opgevat dan door de officier van justitie. De minister geeft
daarbij als voorbeeld dat de officier van verduistering uitgaat, terwijl de raadka-
mer van oordeel is dat een diefstal is gepleegd.P" Nu bij de behandeling van

106 D.H. de long, De macht van de te1asteleggingin het strafproces, Amhem 1981, p. 81 e.v.
101 In dezelfde zin Melai c.s. aant. 420p art. 250 Sv suppl. 74.
101 KamerstukkenD 1917-1918,77, nr. 1, p. 99.
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wetsvoorstel 21241 duidelijk is geworden dat de wijzigingsmarge voor de raadka-
mer nog steeds baar begrenzing vindt in art. 68 Sr, terwijl bovendien expliciet is
aangegeven dat de raadkamer over de bevoegdbeid beschikt te redigeren 109 ,

mag men ervan uitgaan dat het door de minister bij de totstandkoming van ons
wetboek gepresenteerde voorbeeld Diets aan waarde beeft ingeboet. Een en ander
beeft tot gevolg dat mogelijk moet worden geacbt dat de raadkamer nieuwe
bestanddelen in de telastelegging betrekt. Immers, wanneer de reebter in bet door
de minister gekozen voorbeeld, de telastelegging van diefstal transformeert tot
verduistering impliceert dit dat in de nieuwe feitsomschrijving tot uitdrukkiog zal
moet komen dat de verdacbte 'het goed anders dan door misdrijf onder zicb
bad' .110

In de tweede plaats kan men zicb afvragen of de raadkamer bij berformulering
van de telastelegging verplicht is de onderdelen aan te geven waarvan de ver-
dacbte partieel buiten vervolging wordt gesteld. Dat deze vraag niet aileen van
academiscb belang is kan worden gedemonstreerd aan de band van bet rechtsge-
volg van de buitenvervolgingstelling. Volgens art. 255 Sv kan de verdacbte ter
zake van bet betreffende onderdeel niet opnieuw 'in reebten' worden betrokken,
beboudens nieuwe bezwaren. Een partiele buitenvervolgingstelling heeft derhalve
tot gevolg dat de officier indien hij tijdens bet onderzoek ter tereebtzitting wijzi-
ging van de telastelegging vordert, in die zin dat hij wederopname van bet
desbetreffende onderdeel eist, daarbij het bestaan van nova duidelijk zal moeten
maken. Daar komt nog bij dat de officier van justitie analoog aan art. 258 lid 3
Sv verplicbt is de omscbrijving in de dagvaarding aan te passen aan de aandui-
ding die de raadkamer in haar beschikking beeft gegeven. Een partiele buiten-
vervolgingstelling wordt zo wei erg definitief. Het ligt immers bepaald niet voor
de hand dat bet voonisgereeht gedurende de bebandeling beropneming van bet
onderdeel zal toewijzen.
Gelet op het summiere onderzoek dat de raadkamer in bet kader van de bezwaar-
schriftprocedure is opgedragen - waarbij moet worden getracbt te voorkomen dat
de beslissingen onnodig het onderzoek ter terecbtzitting bepalen - moet daarom
worden aangenomen dat de bezwaarschriftreehter geenszins tot deze aanduiding
verplicht is.
Omgekeerd moet er wei van worden uitgegaan dat indien de raadkamer expliciet
ten aanzien van een essentieel bestanddeel tot een partiele buitenvervolgingstelling
beslist, zij gehouden is de feitsomschrijving te herformuleren of de verdachte
geheel buiten vervolging te stellen. Een andere opvatting zou betekenen dat, zoals

.09 Kamerstukken n 1991-1992,21241, nr. 9, p. 5.
110 De nieuwe leer met betrekking tot art. 68 Sr die de hoge raad lijkt te zijn ingeslagen bij zijn ar-

rest van 13 april 1954, NJ 1954, 369 geeft mijns inziens voldoende aanleiding om deze delicten
als een feit in de zin van art. 68 Sr te beschouwen. In verband met de bezwaarschriftprocedure in
dezelfde zin: GJ.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Dmuiden 1974, p.
148-149.
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wij hierboven zagen, de verdachte terzake van een niet strafbaar feit terecht zou
moeten staan.!"
Afronderlijk aandacht verdient tenslotte de situatie waarbij de raadkamer door
een partiele buitenvervolgingstelling de telastelegging tot een gelijksoortig maar
zwaarder delict zou omvormen. Zo zou de raadkamer een telastelegging geba-
seerd op kinderdoodslag, waarop als maximum een gevangenisstraf van zes jaar
is gesteld, bij een gedeeltelijke buitenvervolgingstelling van het onderdeel 'dat de
moeder handelde uit vrees voor de bevalling' de officier kunnen binden aan een
telastelegging ter zake van doodslag, waarop gevangenisstraf van ten hoogste
vijftien jaar is gesteld. Een dergelijke transformatie moet in strijd met het op-
portuniteitsbeginsel worden geacht. 112

Wanneer een gedeeltelijke buitenvervolgingstelling tot gevolg zou hebben dat een
andersoortig delict resteert moet deze worden uitgebreid tot een algehele buiten-
vervolgingstelling. Zou men deze conclusie Diet willen trekken, dan impliceert dit
dat de wijzigingsbevoegdheid verder zou reiken dan art. 68 Sr. Noch wetshistorie
noch literatuur gaan hiervan uit."?

Juridisch criterium II
Juridisch criterium II houdt in dat wanneer de officier onverplicht elementen in
de telastelegging opneemt, deze als essentieel moeten worden beschouwd.!" De
situaties waar het om gaat liggen in de eerste plaats in de sfeer van de overtre-
dingen. De officier van justitie betrekt het element 'schuld' in de zin van verwijt
in zijn telastelegging terwijl de delictsomschrijving van deze omstandigheid geen
melding maakt. Ten tweede is het mogelijk dat de officier de 'afwezigheid van
een strafuitsluitingsgrond' in zijn telastelegging meeneemt.
De casus die uitmondde in het Waalwijkse autorijder-arrest!" geeft een duide-
lijk voorbeeld in verband met het element schuld. In deze zaak had de officier
van justitie zijn telastelegging toegespitst op overtreding van art. 25 WVW.
Geheel ten overvloede had hij in de feitsomschrijving opgenomen dat de ge-
draging 'onoplettend', 'onvoorzichtig' en 'onoordeelkundig' was verricht. De
hoge raad was van oordeel dat deze termen de schuld nader invulden en tegelij-
kertijd daarmee ook de verwijtbaarheid tot uitdrukking brachten.!" Nu deze
schuld Diet kon worden bewezen diende - ondanks het feit dat de delictsom-

It, De conclusie dat de buitenvervolgingstelling ter zake van een bestanddeel van het telastegelegde
delict per se moet leiden tot een gehele buitenvervolgingstelling (Melai c.s. aant. 40 op art. 250
Sv suppl. 74), deel ilc dus niet.

112 Vergelijlc Melai c.s. aant. 42 op art. 250 Sv suppl. 74. Op dezelfde grond moet de mogelijlcheid
voor de raadlcamer een strafverzwarende omstandigheid aan de feitsomschrijving toe te voegen
worden afgewezen; hierover J. Remmelinlc, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in:
Speculum Langemeijer, Zwolle 1973, p. 432.

,13 Vergelijlc Kamerstukken n 1991-1992,21241, nr. 9, p. 3; J. Remmelink, Het bezwaarschrift
tegen de dagvaarding, in: Speculum Langemeijer, Zwolle 1973, p. 432; G.J.M. Corstens,
Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, Umuiden 1974, p. 147 e. v.

It. Kenmerkend voor dit criterium is dat, in tegenstelling tot juridisch criterium I, bij weglating van
het betreffende onderdeel wei een strafbaar feit overblijft.

II> HR 23 november 1965, NJ 1966,293.
116 In navolging van het Verpleegster-arrest, HR 19 februari 1963, NJ 1963,512.

120



schrijving de 'schuld' op geen enkele wijze verwoordde - de verdachte van de
gehele telastelegging te worden vrijgesproken. Mijns inziens brengt deze juris-
prudentie met zich mee dat wanneer een en ander reeds in de bezwaarschriftpro-
cedure kan worden vastgesteld de verdachte ter zake van de gehele telastelegging
buiten vervolging moet worden gesteld. Een vrijspraak ter zitting staat dan
immers bij voorbaat vast.
Overigens moet in de eerste plaats worden aangetekend dat een onderzoek naar
het 'verwijt' vaak: een oordeel zal vergen dat nauw is verweven met onderzoek en
waardering van feiten. Aangezien de bezwaarschriftprocedure, zoals hierboven
reeds werd aangegeven, hiervoor niet is bedoeld, is de kans dat de raadkamer in
casu tot buitenvervolgingstelling zal komen uiterst klein.
In de tweede plaats past de opmerking dat de geschetste situatie in de praktijk
nauwelijks aan de orde zal zijn. De kans dat een officier het element 'schuld'
overbodig telastelegt, heeft immers in hoofdzaak betrekking op overtredingen.
De categorie strafuitsluitingsgronden behoort in verband met grondslagkwesties in
de bezwaarschriftprocedure op soorgelijke wijze tegemoet te worden getreden als
bij het onderzoek ter tereehtzitting. Een voorbeeld ter toelichting. Stel dat de
officier een verdachte dagvaardt ter zake van verboden wapenbezit. 117 In de
telastelegging vermeldt hij geheel overbodig dat de minister van justitie geen
vrijstelling van dit wapenverbod heeft verleend. Indien de verdachte in de 00-
zwaarschriftprocedure de beschikking waarbij hem vrijstelling werd verleend kan
overleggen, dient deze ornstandigheid tot een algehele buitenvervolgingstelling te
leiden. De Iichtvaardigheid van de vervolging kan immers ontegensprekelijk
worden vastgesteld.

Feitelijk criterium I
Volgens feitelijk criterium I is een passage onmisbaar wanneer daardoor een
bepaald onderdeel van de telastelegging naar tijd of plaats nader wordt aangege-
yen en beperkt. Het standaard voorbeeld dat ter toelichting van dit criterium
wordt gehanteerd is het Brasserskade-arrest. 118 In deze zaak was de verdachte
telastegelegd dat hij de veiligheid op de weg in gevaar had gebracht door tegen
een in de linkerberm staande boom te rijden. Aangezien niet bewezen kon
worden dat de boom aan de linker kant van de weg stond - zoals in de nadere
plaatsbepaling was aangeven - moest de verdachte aldus de hoge raad van de
gehele telastelegging worden vrijgesproken. Wanneer de bezwaarschriftrechter
deze zaak had moeten beoordelen en tot de conclusie zou zijn gekomen dat er
onvoldoende aanwijzingen van schuld aanwezig zijn met betrekking tot de nadere
plaatsbepaling, kan hij naar mijn mening in zijn beschikking de juiste plaats
(reehter) aanduiden.!" De officier zal vervolgens ter zitting analoog aan art.
258 lid 3 Sv de telastelegging moeten wijzigen. De strakke grondslagleer heeft in
casu derhalve geen betekenis. Het is daarom voor de verdachte verstandiger dit
soort verweren te bewaren voor de tereehtzitting en wei na bet requisitoir. Vanaf

111 Art. 26 jo. 2 WWM.
II' HR 20 februari 1962, NJ 1962, 157.
119 Bij een dergelijke verandering blijft de raadkamer binnen de grenzen van art. 68 Sr.
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dat moment is wijziging van de telastelegging immers niet meer mogelijk waar-
door een vrijspraak: moet worden gegeven.

Feitelijk criterium II
Volgens feitelijk criterium II zijn onderdelen onmisbaar wanneer door weglating
daarvan een ander daarop terugslaand onderdeel een wezenlijk andere betekenis
krijgt dan wei min of meer 'in de lucht komt te hangen'. Bij wijze van voorbeeld
kan het arrest van HR 3 november 1970, NJ 1971, 125 worden genoemd. Ver-
dacbte in deze zaak werd verweten dat bij onvoldoende bad opgelet toen bij een
bromf'ietser naderde, altbans bij bet passeren van de bromfietser onvoldoende was
uitgeweken, waardoor de verdacbte met zijn gedrag de veiligbeid op de weg in
gevaar bad gebracbt. Van de feiten die ten grondslag lagen aan de gevaarzetting
werd verdachte vrijgesproken. Deze beslissing impliceert dat een andere dan een
in de telastelegging genoemde fout de oorzaak moet zijn geweest van de gevaar-
zetting. De grondslag van de telastelegging wordt dan verlaten wanneer men de
gevaarzetting partieel bewezen zou verldaren.
Wanneer in deze casus een bezwaarschriftrecbter onvoldoende aanwijzingen van
schuld aanwezig zou acbten met betrekking tot de oorza(a)k(en) van de gevaarzet-
ting zal bij de aanduiding van bet feit in de beschikking niet kunnen beperken tot
25 WVW. Aangenomen kan immers worden dat de resterende feitsomschrijving
onvoldoende feitelijk is en ter zitting tot een nietige dagvaarding aanleiding
behoort te geven. Omdat verdacbte recbt beeft op een duidelijke telasteleg-
ginglin beboort de raadkamer in voorkomende gevallen dan ook ofwel een alge-
bele buitenvervolgingstelling te geven, danwel een andere uit de dossierstukken
blijkende gedraging aan te duiden, welke de gevaarzetting beeft veroorzaakt.
Herhaald moet worden dat de verdacbte er bepaald onverstandig aan doet verwe-
ren op dit punt reeds in de bezwaarschriftprocedure aan de orde te stellen.

Conclusie in verband met grondslagkwesties
Uit bet bovenstaande voigt dat de grondslagkwesties slecbts een zeer beperkte rol
kunnen spelen in de bezwaarschriftprocedure. Belangrijkste redenen biervoor zijn
bet summiere onderzoek dat de raadkamer in bet kader van de bezwaarschrift-
procedure wordt geacbt te verricbten en de mogelijkheid binnen de grenzen van
art. 68 Sr de telastelegging aan te passen. Op juridiscbe punten is de doorwerking
van deze criteria bet grootst te noemen, waarbij onmiddellijk de kanttekening
moet worden gemaakt dat bet in de praktijk ten eerste niet zo vaak zal voorko-
men dat bet onderdeel waarvan partieel buiten vervolging wordt gesteld, niet
vervangen kan worden door een ander onderdeel waardoor geen stratbaar feit
overblijft en ten tweede een officier vrijwel nooit overbodig in zijn telastelegging
elementen zal verwerken.

120 In deze zin D.H. de Jong, De macht van de telastelegging in het strafproces, Arnhem 1981, p.
196.
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5.5.2 De kwalificatie vraag

Een buitenvervolgingstelling moet volgens art. 250 Sv eveneens plaatsvinden
wanneer het feit waarop de kennisgeving van verdere vervolging betrekking had
niet stratbaar is. Twee situaties kunnen zich daarbij voordoen.
Bij de kwalificatieproblematiek kan men ten eerste denken aan de verdachte die
in zijn bezwaarschrift stelt dat een bepaald bestanddeel van het delict niet in de
telastelegging staat omschreven. Dan rijst de vraag of de rechter op grond van
art. 250 lid 5 Sv tot een buitenvervolgingstelling moet komen. Te verdedigen is
dat in dit soort gevallen door de formulering in de telastelegging heen teruggegre-
pen mag worden naar 'het werkelijke feit' .121 In art. 250 lid 5 Sv staat immers:
'( ) het feit waarop de kennisgeving van verdere vervolging betrekking had
( )'. De rechtbank kan dan het bezwaarscbrift tegen de ongelukkige dagvaarding
ongegrond verklaren. Het is dan aan de officier om, of de dagvaarding in te trek-
ken en een gecorrigeerde dagvaarding uit te brengen, of ter terechtzitting onmid-
dellijk op grond van art. 279 lid 7 Sv wijziging van de telastelegging te vorderen
conform de aanduiding van de raadkamer in haar beschikking. Naast dit taalkun-
dig argument pleiten tevens systematische argumenten voor deze benadering.
Immers, in de eerste plaats moet men zich realiseren dat het telastegelegde feit
nog niet volledig behoeft vast te staan. Ten tweede kan de officier van justitie een
summiere telastelegging bebben uitgebracht of kan hij ter zitting gebruik maken
van de mogelijkheden tot wijziging en aanvulling van de dagvaarding. Tegen deze
achtergrond zou het verbinden van fatale gevolgen aan omissies in de telasteleg-
ging erg ver gaan. Deze visie wordt eveneens kenbaar bij lezing van de parle-
mentaire stukken bij wetsvoorstel 21241. De minister maakt bij die gelegenheid
duidelijk dat de raadkamer, wanneer zij bij beraadslaging tot het oordeel komt dat
bet in de telastelegging omschreven feit geen stratbaar feit oplevert omdat de
officier van justitie een bestanddeel van de delictsomschrijving over bet boofd
beeft gezien, in haar beschikking bet bezwaarschrift ongegrond moet verklaren
onder vermelding van bet ontbrekende bestanddeel dat door de officier nader
dient te worden opgenomen.l" Voor de consequenties van deze duiding in de
beschikking op bet bezwaarscbrift verwijs ik naar betgeen in de voorafgaande
paragraaf hierover werd opgemerkt.
Een tweede mogelijkheid is dat de verdachte stelt dat kwalificatie onmogelijk is in
verband met de onverbindendbeid van de toepasselijk geacbte bepaling.F' Ten-

III In deze zin A.J. Blok/LiCh. Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel I, Haarlem 1925-1926,
p.602.

122 KamerstukkenD 1991-1992,21241, nr. 9, p. 3.
123 Bijvoorbeeld HR 13 oktober 1981, NJ 1982,3. In deze zaak stond de verbindendheid van een

maatregel in de sociaal economische sfeer ter discussie.
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slotte is bet denkbaar dat de interpretatie van de stratbepaling ter discussie
staat. 124 Dit soort verweren leent zicb vanwege bet vaak puur juridiscbe karakter
uitstekend voor een uitgebreide beoordeling door de raadkamer.I"

5.5.3 Rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden

Gelet op bet summiere karakter dat bet onderzoek in raadkamer kenmerkt en de
vaak feitelijke omstandigbeden die aan een beroep op een recbtvaardigings- of
scbulduitsluitingsgrond ten grondsiag liggen, lijkt de kans voor de verdacbte zicb
met succes op dit punt in zijn bezwaarschrift te verweren, vrij klein. Bij wijze
van voorbeeid kan worden gewezen op HR 15 november 1937 345, NJ 1938,
m.nt. WP waarin de verdacbte zicb bad beroepen op noodweer. In deze zaak bad
bet hof in boger beroep een beschikking tot buitenvervolgingstelling vernietigd.
Het boogste recbtscollege overwoog naar aanleiding van bet cassatiemiddel van
de verdacbte:

'( ... ) al kan requirant worden toegegeven, dat een beslissing, als in dat middel
bedoeId, Diet met art. 41 Sr. in overeenstemming zou zijn - bet Hof in elk
geval een aanval op requirant of dreigend gevaar voor een dergelijken aanval
in dezen stand van de zaak niet voldoende vaststaand (curs., W. V .) beeft
geacbt, betgeen reeds de beslissing, dat vooralsnog van Diet strafbaarbeid van
de dader wegens noodweer niet is gebleken, recbtvaardigt'.

5.5.4 Oplegging van straf en/of maatregel?

De vermelding van de vierde materiele vraag is op bet eerste gezicbt curieus.
SIecbts de vervolgingsbeslissing van bet openbaar ministerie ligt ter toetsing voor.
Voor een oordeel omtrent bet (niet) opleggen van straf of maatregel is de openba-
re terecbtzitting de geeigende plaats. Art. 9a Sr - bet rechterlijk pardon - biedt de
mogelijkheid in verband met de geringe ernst van bet feit, de persoonlijkheid van
de dader of de omstandigbeden waaronder het feit is begaan, dan weI die zich
nadien hebben voorgedaan, de verdachte schuldig te verklaren zonder daar een
straf of maatregel aan te koppelen. De vraag die dan kan worden gesteld is of
toepassing van art. 9a Sr in de bezwaarschriftprocedure aanbeveling verdient.

,.. Bijvoorbeeld HR 19 september 1988, NJ 1989, 145; HR 11 december 1990, NJ 1991,466. In
deze tweede zaak werd door de verdacbte gesteld dat onder bet begrip 'Nederlander' in art. 13
Saoctiewet 1977 Diet kon worden verstaan een Nederlandse rechtspersoon.

t:Ij Vergelijk nader par. 5.3.
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Remmelink beeft dit punt reeds in overweging gegeven.!" Bij toepassing van
dit artikel zou er volgens de auteur aan kunnen worden gedacht de verdacbte
eveneens buiten vervolging te stellen.F'
Deze suggestie dient mijns inziens niet te worden overgenomen. Uit de jurispru-
dentie wordt immers duidelijk dat de procedure slechts een summier karakter
draagt, waarbij de haalbaarheid van de vervolging centraal staat en niet de
eventuele sanctionering. Indien bet reebterlijk pardon in art. 250 Sv zou worden
verwerkt zou dit derbalve een inbreuk maken op dit uitgangspunt. Het proble-
matiscbe van een en ander wordt duidelijk wanneer men de criteria van art. 9a Sr
nader beziet in verband met de toetsingsmogelijkheden. Het artikel noemt als
eerste de geringe ernst van bet feit. Wanneer de reebter in de bezwaarschriftfase
tot dit oordeel zou worden geroepen impliceert dit dat hij de mogelijkheid zou
krijgen zaken van geringe ernst aan de openbaarheid te ontrekken door deze in
de bezwaarschriftprocedure, na zich een voorstelling te hebben gevormd omtrent
de baalbaarbeid, min of meer definitief af te doen. Dit was nu juist niet de
bedoeling van bet reebterlijk pardon. Uit bet interimrapport van de commissie
vermogensstraffen wordt immers duidelijk dat men de veroordeling zonder opleg-
ging van straf of maatregel min of meer koppelt aan bet feit dat de veroordeling
zelf al als tereehtwijzing en als straf kan worden opgevat. Het rapport stelt:

'Er is in het geheel geen aanleiding, de reebter te dwingen tot het aanvullen
van zijn veroordeling met een nadere sanctie, wanneer hij van mening is dat
zijn uitspraak zonder die aanvulling even effeetief of effeetiever is' .128

De tweede in art. 9a Sr genoemde omstandigbeid betreft de persoonlijkheid van
de dader. Een beslissing daaromtrent vergt een uitgebreid onderzoek waarvoor in
de bezwaarschriftprocedure geen plaats is. Omstandigheden waaronder het feit is
begaan of die zicb na bet plegen van bet feit hebben voorgedaan, vormen de der-
de reden om het reehterlijk pardon toe te passen. Hiervan kan worden gezegd dat
beoordeling van deze punten eveneens vaak nader feitenonderzoek met zich mee
zal brengen, waartoe een uitgebreid onderzoek ter zitting lijkt aangewezen.
Concluderend kan worden opgemerkt dat een uitbreiding van de bezwaarschrift-
procedure zoals door Remmelink in overweging werd gegeven geen aanbeveling
verdient. De optie zou sleehts interessant kunnen worden wanneer men de
procedure een uitgebreider karakter zou willen geven. De wetgever laat er geen
misverstand over bestaan dat bet door de raadkamer te verrichten onderzoek
beperkt van omvang dient te zijn. Indien men dit uitgangspunt niet wenst te
respecteren zou bet risico bestaan dat bet raadkameronderzoek 'een praejudicium

.'" 1. Rernrnelink, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in: Speculum Langemeijer, Zwolle
1973, p. 448.

117 Hij merkt op dat dit judicium - in tegenstelling tot het destijds tot kantongerechtzakea (art. 398
sub. ge Sv) beperkte toepassingsgebied - samen zou moeten gaao met invoering over de gehele
lijo vao de strafrechtspraak conform het advies van de commissie vermogensstraffen. Dit laatste is
inmiddels gerealiseerd bij de wet vermogenssancties (Wet van 31 maart 1983, S. 153).

•2. Interim rapport van de commissie - vermogensstraffen, Den Haag 1969, p. 77.
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zou scheppen van te groote beteekenis, in verband met het toch altijd summiere
onderzoek op grond waarvan bet gegeven is' .129 De openbare terecbtzitting zou
aldus een soort boger beroep dreigen te worden.

5.6 De beslissingen van de bezwaarschriftrechter in de praktijk

5.6.1 lnleiding

Helaas worden door het CBS geen cijfers meer geregistreerd omtrent de toepas-
sing en uitkomsten van bezwaarschriftprocedures. De, althans voor mij, meest
recente informatie blijkt uit de kamerstukken bij de bebandeling van wetsvoorstel
19798. Het aantal bezwaarschriften dat in de periode van 1 september 1983 tot 1
september 1984 werd ingediend bedroeg 420. In 30 gevallen stelde de rechtbank
de verdacbte buiten vervolging. Het in 69 gevallen door verdachten ingestelde
hoger beroep bad in 20 gevallen succes. Appel door de officier van justitie tegen
de buitenvervolgingstelling bad in 2 van de 4 zaken resultaat. Verdachten stelden
32 maal cassatieberoep in betgeen leidde tot 15 afwijzingen en 2 gewijzigde
beslissingen. In 13 zaken was nog niet beslist.P'
Een uitgebreid onderzoek van de procedures zou bet op zich mogelijk maken te
beoordelen welke effecten de ingrijpende wijzigingen van 1988 hebben te weeg
gebracht. Uit informatie verkregen van diverse strafgriffies werd duidelijk dat een
overzichtelijke administratie nagenoeg ontbreekt. Daarom ben ik zeer erkentelijk
voor de moeite die een zestal griffiers heeft genomen om enige - zij bet - sum-
miere informatie hoven water te krijgen. Het betreft de arrondissementen Roer-
mond, Assen, Den Boscb, Almelo, Zutpben en Middelburg. De definitieve
uitkomsten van de procedures na aanwending van recbtsmiddelen ontbreken. De
cijfers zijn dan ook niet meer dan uitkomsten van een grove steekproef.

5.6.2 Uitkomsten

Roermond

1987

ingediend:
ongegrond:
rb. onbevoegd:
verd, met ontv.:
ingetrokken:

dagvaarding
19
15
I
I
2

KVVV
4
4
o
o
o

1988
ingediend:
ongegrond:

18
10

o
o

129 KamerstukkenD 1913-1914,286, nr. 3, p. 23.
130 KamerstullenD 1986-1987,19798, nr. 3, p. 3.
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verd. niet ontv.: 2 0
ingetrokken: 5 0
verd. overleden: 1 0

1989
ingediend: 6 0
ongegrond: 3 0
ingetrokken: 3 0

1990
ingediend: 14 0
ongegrond: 5 0
ingetrokken: 1 0
nog geen bes1issing
(maart 1991): 8 0

Assen

1987
ingediend: 16 0
ongegrond: 10 0
b.v.st: 4 0
verd. niet ontv.: 2 0

1988
ingediend: 14 0
ongegrond: 2 0
b.v.st. 1 0
verd. niet ontv. 1 0

1989
ingediend: 10 0
ongegrond: 8 0
b.v.st.: 1 0
particle b. v .st. 1 0

1990
ingediend: 6 0
ongegrond: 5 0
b.v.st.: 1 0

Den Bosch

1987
ingediend: 17 3
ongegrond: 12 2
b.v.st.: 2 0
verd. niet ontv.: 2 1
onbekend: 1 0

1988
ingediend: 22 1
ongegrond: 14 1
b.v .st.: 1 0
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particle b.v.st.:
verd. niet ontv.:
ingetrokken:

1989
ingediend:
ongegrond:
b.v.st.:
verd. niet ontv.:
ingetrokken:
dagv. ingetrokkcn:

1990
ingediend:
ongegrond:
b.v.st.:
verd. niet ontv.:
ingetrokken:

1991 (tim februari)

ingediend:
ongegrond:

Almelo

2 0
3 0
2 0

23 0
IS 0
0 0
I 0
4 0
3 0

18 I
12 0
0 1
2 0
4 0

o
o

De griffie verschafte gegevens over de periode van I december 1988 tot I januari 1991 echter niet
gedifferentieerd naar jaar.

ingediend:
ongegrond:
b.v.st.:
particle b.v.st.:
verd. niet ontv.:
ingetrokken:

Zutphen

20
IS
I
I
I
I

o
o
o
o
o
o

Deze griffie verstrekte slechts informatie omtrent het aantal ingediende bezwaarschriften.

1987
ingediend: 40
ingetrokken: 0

1988
ingediend: 8 5

1989
ingediend: 7 3

1990
ingediend: \3 4
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Middelburg

JUDi 1988 tot januari 1989
ingediend: 7 0
ongegrond: 7 0

1989
ingediend: 4 0
ongegrond: 4 0

1990
ingediend: 4 0
ongegrond: 4 0

1991 (Um medio maart)
ingediend: 0 0

5.6.3 Conclusies

Uit de hierboven gepresenteerde steekproef blijkt dat slechts in de arrondisse-
menten Zutphen en Assen duidelijk sprake is van een daling van het aantal inge-
diende bezwaarschriften. In mindere mate geldt dit voor Middelburg. Opvallend
is dat bet aantaI bezwaarschriften in 1989 - dus na de ingrijpende wijziging van
de procedure - in het arrondissement Den Bosch een hoogtepunt bereikt.
Belangrijker dan het aantal ingediende bezwaarschriften is het aantaI bezwaar-
schriften dat uiteindelijk succes beeft, resulterend in een buitenvervoIgingstelling.
SIechts dit getal geeft aan dat het openbaar ministerie Iichtvaardig een vervolging
heeft ingesteld. Het aantal ingediende bezwaarschriften waarvan de beslissing in
eerste aanleg bekend is bedraagt 216.131 Slechts in 12 gevallen leidde dit tot een
gehele buitenvervolgingstelling. Wanneer de uitkomsten worden bekeken van de
procedures gestart en beslist na 1 januari 1990132 dan blijkt bet in Roermond
om 6 bezwaarschriften te gaan, Assen om 10, Den Bosch 19 en Middelburg 4.
Op deze in totaal 35 bezwaarschriften is in 2 gevallen een buitenvervoIgingstel-
ling gevoIgd. Daarbij bestaat nog de kans dat door het openbaar ministerie hoger
beroep werd ingesteld waama uiteindelijk het bezwaarschrift alsnog ongegrond is
verldaard.
Afgezien van de conclusie dat het aantal buitenvervoigingstellingen zeer gering is,
springt in het oog dat de wijzigingen van eind 1988 betrekkelijk weinig invloed
hebben gebad op het aantal ingediende bezwaarschriften. Terwijl bij de parlemen-
taire behandeling regelmatig werd geconstateerd dat het bezwaarschrift vooraI
werd aangewend om tijdwinst te boeken, blijkt uit de cijfers dat bet aantal
ingediende bezwaarschriften in bijvoorbeeld Den Bosch in 1989 zelfs DOg is
gestegen. Dit zou erop kunnen wijzen dat tijdwinst voor verdachten zeker niet het
belangrijkste argument is geweest om van het recbtsmiddel gebruik te maken.

'" De acht in 1990 ingediende bezwaarschriften in Roennond alsmede de aantallen van Zutphen zijn
buiten de telling gelaten.

an Een maand na inwerkingtreding van de ingrijpende wetswijziging.

129



Bovendien blijkt hieruit dat de in 1988 geintroduceerde motiveringseis geen echte
drempel vormt. Verder kan in verband met dit vereiste worden geconstateerd dat
het geringe aantal niet ontvankelijke bezwaarschriften vrij constant is gebleven.
Dit zou erop kunnen duiden dat de raadkamer geen al te hoge eisen stelt aan de
kwaliteit van de motivering van het bezwaarschrift.

5.7 Niet tot 348-350 Sv te herleiden beslissingen

5. Z 1 Uitstel van de behandeling ter terechtzitting

De wetswijziging van december 1988 voegde een nieuw fenomeen aan de be-
zwaarschriftprocedure toe. Omdat indiening van een bezwaarschrift niet langer
met zich mee bracht dat de dagvaarding kwam te vervallen moest een oplossing
worden gezocht voor de situaties dat bij aanvang van de geplande zitting nog
geen onherroepelijke heslissing op het bezwaarschrift hestond. De wetgever van
1988 bepaalde in 250 lid 1 Sv dat indien niet voor het tijdstip waartegen de
verdachte is gedagvaard op het gehele bezwaarschrift onherroepelijk is heslist, de
behandeling ter terechtzitting voor bepaalde of onbepaalde tijd moest worden
uitgesteld. De artikelen 319 en 320 worden bij de wijziging van 1988 van over-
eenkomstige toepassing verklaard. Naar aanleiding hiervan rees de vraag wat de
wetgever met deze verwijzing nu precies bedoelde. Van Dorst en Van Veen
zochten de oplossing in de mogelijkheid voor de rechter het onderzoek onmiddel-
lijk nadat de personalia van de verdachte waren geverifieerd en dus v66r het
voordragen van de zaak te schorsen.F" Deze opvatting moet als minder juist
worden betiteld. Ret gevolg daarvan is immers dat de openbare terechtzitting, zij
het pro forma, reeds een aanvang neemt terwijl de verdachte beoogt deze juist te
voorkomen door een bezwaarschrift in te dienen. Dit is des te merkwaardiger
wanneer men zich realiseert dat de raadkamer een voor de verdachte gunstige be-
slissing heeft gegeven. Denkbaar is immers dat de verdachte geheel of gedeelte-
lijk buiten vervolging is gesteld maar dat de officier nog overweegt hoger beroep
in te stellen.
Een meer zinvolle interpretatie zou zijn dat de verwijzing naar genoemde artike-
len zo diende te worden uitgelegd dat in voorkomende situaties de zaak niet
wordt uitgeroepen maar van de rol wordt afgevoerd; indien achteraf alsnog een
openbare terechtzitting noodzakelijk blijkt omdat het bezwaarschrift door een
hogere instantie (gedeeltelijk) ongegrond wordt verklaard worden verdachten,
getuigen en deskundigen tegen een nieuwe zittingsdatum opgeroepen.P' De
oorspronkelijke dagvaarding blijft in deze situatie geldig. Bij de oproeping kan
worden verwezen naar deze dagvaarding.P'

U3 A.I.A. van Dorst, Schoonheidsfoutjes in de nieuwe bezwaarschriftregeling, NJB 1989, p. 331 en
Th.W. van Veen, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, DD 1987, p. 375.

'34 Zie voor dit standpunt W.E.C.A. Valkenburg, Een bezwaarschrift tegen het bezwaarschrift, DD
1989, p. 154.

13$ Zie voor een soortgelijke aanpak HR 30 oktober 1973, NJ 1974, 62.
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De wetgever van 1992 heeft verduidelijkt'" dat de laatstgenoemde opvatting
ook de juiste is. De huidige redactie van art. 250 lid 1 Sv maakt expliciet duide-
lijk dat in voorkomende gevallen verdachte, met verwijzing naar de inhoud van
de dagvaarding, wordt opgeroepen. Getuigen, deskundigen en tolken worden op-
nieuw gedagvaard of opgeroepen voor de dag waarop de terechtzitting is be-
paald.P?

5. 7.2 Aanvullend onderzoek door de rechter-commlssaris

Art. 250 lid 3 Sv geeft de raadkamer de mogelijkheid alvorens te beslissen de
zaak: voor nader onderzoek in handen van de rechter-commissaris te stellen. Ret
te verrichten onderzoek wordt gelijkgesteld met het gerechtelijk vooronderzoek,
zij het dat vanzelfsprekend de openings- en sluitingsvoorschriften Diet van toe-
passing zijn verklaard.
De verdachte kan de bezwaarschriftprocedure Diet benutten om een gerechtelijk
onderzoek af te dwingen. De rechtbank Amsterdam bepaalde dat een verdachte
die noch in zijn bezwaarschrift noch tijdens de behandeling daarvan aandringt op
een buitenvervolgingstelling, maar uitsluitend een onderzoek wenst omdat hij in
het voorbereidend onderzoek Diet in de gelegenheid is geweest zijn standpunt
uiteen te z.etten, niet ontvankelijk is in zijn verzoek.P"
Deze onderzoeksmogelijkheid is opvallend te noemen. Men mag er immers vanuit
gaan dat de officier van justitie na een afgesloten voorbereidend onderzoek vol-
doende bewijsmateriaal aanwezig acht om de zaak: ter zitting aanhangig te ma-
ken.!" Nu de raadkamer de haalbaarheid van de zaak: vooralsnog anders in-
schat, krijgt zij de mogelijkheid op dit punt nadere informatie te verkrijgen. Met
Remmelink kan men dit een inquisitoir trekje noemen in de bezwaarschriftproce-
dure.l'" Wanneer men op ruime schaal toepassing zou geven aan dit onderzoek
zou dit in feite impliceren dat de volgens de raadkamer onvolledige of onduidelij-
ke door de officier verzamelde bewijzen kunnen worden opgehelderd en uitge-
breid en dat zelfs - athankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek - door de

". 'Het verdient aanbeveling de regeling betreffende het uitstel van de behandeling ter terechtzitting
voor bepaalde of onbepaalde tijd, zoals neergelegd in het eerste lid van artikel 250, te verduidelij-
ken': Kamerstukken n 1990-1991,21241, or. 7, p. 4.

137 Oat deze regeling in de praktijk momenteel nog steeds problemen geeft kan worden aangetoond
aan de hand van het proces verbaal van de zitting van de rechtbank Roennond d.d. 16 juli 1992.
Het proces verbaal vermeldt dat de voorziuer de zaak tegen de na te noemen verdachte doet uit-
roepen. Vervolgens venneldt het verbaal: 'De rechtbank schorst (curs., W.V.), enerzijds gelet op
de omstandigheid dat tegen de dagvaarding een bezwaarschrifi is ingediend waarop nog niet is
beslist (curs., W.V.), anderzijds (... ),. Het wettelijk systeem, waaruit voigt dat alvorens de
openbare zining een aanvang neemt een onherroepelijke beslissing op het bezwaarschrift noodza-
kelijk is, wordt hierdoor met voeten getreden.

,:II Rechtbank Amsterdam 4 december 1934, NJ 1946,577.
,.. Een enigszins vergelijkbaar geval doet zich voor bij dagvaarding conform art. 280a Sv.
,.. J. Remmelink, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in: Speculum Langemeijer, Zwolle

1973, p. 439.
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raadkamer de telastelegging kan worden aangepast.!" Mijos inziens moet deze,
gelet op het karakter van de bezwaarschriftprocedure, beperkt op te vatten onder-
zoeksbevoegdheid dan ook met name worden benut in geval de verdachte hierom
verzoekt. Denkbaar is dat bij vervolging van een klachtdelict door de verdachte
wordt gesteld dat de vereiste klacht ontbreekt of te laat werd ingediend. Onder
deze omstandigheden lOU een summier onderzoek van de rechter-commissaris de
benodigde duidelijkheid kunnen verschaffen. De invloed van een door de rechter-
commissaris te verrichten onderzoek op de bezwaarschriftbeslissing kwam in
ander verband aan de orde in HR 27 mei 1986, NJ 1987, 29. Verdachte had in
deze zaak verzocht de behandeliog van het bezwaarschrift aan te houden in af-
wachting van de resultaten van een door de rechtbank aan de rechter-commissaris
opgedragen onderzoek inzake een medeverdachte. Het college was van oordeel
dat het summiere karakter van de bezwaarschriftprocedure met zich mee brengt
dat op een eventueel aan de raadkamer gedaan verzoek tot aanhouding in de
beschikking niet bepaaldelijk behoeft te worden beslist.
Ik ben van mening dat dit zelfstandig rechterlijk onderzoek met als mogelijke
consequentie een herkansing voor de officier van justitie minder bij de bezwaar-
schriftprocedure past.'? Schrapping van de bevoegdheid hoeft overigeos - gelet
op het bepaalde in art. 255 lid 1 Sv - voor de officier niet dramatisch te zijn. Hij
kan immers indien hij nieuwe feiten of omstandigheden aanvoert opnieuw tot ver-
volging overgaan.

5.8 Samengestelde teIasteleggingen

De procedure zoals die in art. 250 Sv is vorm gegeven kent geen expliciete
regeling voor samengestelde telasteleggingen. Zoals bekend kunnen enkelvoudige
telasteleggingen in de praktijk tot de curiosa worden gerekend. Veelal zijn cumu-
Iatief of primairlsubsidiair verschillende feiten gesteld. Bovendien bestaat de
mogelijkheid feiten 'ad informandum' te voegen.!" In het onderstaande zal ik
bovendien nader ingaan op een aantal problemen dat kan ontstaan wanneer zaken
uit elkaar gaan lopen omdat per feit in de bezwaarschriftprocedure een ander
oordeel wordt gegeven.

5.8.1 Primair/subsidiaire telasteleggingen

Deokbaar is de situatie dat de verdachte een bezwaarschrift indient tegen een
primairlsubsidiaire telastelegging. De verdachte wordt ter zake van het primaire

.4. Overigens blijkt uit het proefschrift van Corstens dat in de praktijk een enkele keer van de be-
voegdheid gebruik wordt gemaakt; zie G.J.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbe-
leid, Dmuiden 1974, p. 130. Dit gegeven relativeert het geconstateerde inquisitoire trekje .

• 42 In dezelfde zin Melai c.s. aant. 29 op art. 250 Sv suppl. 74.
'4' Vergelijk P.A.H. Bos, Voeging ad informandum, in: Naar eer en geweten, Amhem 1987, p. 47-

58.
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onderdeel buiten vervolging gesteld. Met betrekking tot bet subsidiair gedeelte
wordt bet bezwaarschrift ongegrond verklaard,
Omdat de dagvaarding sleebts van reebtswege vervalt wanneer de beschikking tot
buitenvervoigingstelling ten aanzien van de gehele telastelegging onherroepelijk is
geworden, zal de geplande zitting in beginsel gewoon doorgaan. De officier van
justitie zal evenwel op grond van art. 250 lid 8 Sv de dagvaarding in overeen-
stemming moeten brengen met de beschikking in de bezwaarschriftprocedure.
Vraag is dan wanneer en op welke wijze dit moet gebeuren a. indien de officier
zicb in de beslissing van de reebter kan vinden en b. wanneer bij zicb niet bij de
gedeeltelijk buitenvervolgingstelling wenst neer te leggen en van reebtsmiddelen
gebruik wil maken.
In de eerste plaats zou men kunnen denken aan bet intrekken van de dagvaarding.
Nadeel van deze variant is dat zo tijdverlies zal optreden omdat een nieuwe,
gesaneerde dagvaarding zal moeten worden uitgebracbt. Deze omslacbtige
oplossing staat niet aIleen baaks op de bedoeling - tijdbespariog - van de wetge-
ver met de wijzigingen in de bezwaarschriftregeling in 1988, maar sluit boven-
dien minder goed aan bij de regeling van art. 250 lid 1 Sv: Uitstel vindt plaats
wanneer op bet tijdstip waartegen de verdacbte is gedagvaard op bet gehele
bezwaarschrift nog niet onherroepelijk is beslist.
Ten tweede zou men ervoor kunnen kiezen de officier de gelegenheid te geven
reeds in deze fase een wijzigingsvorderiog overeenkomstig art. 313 Sv voor te
leggen aan de reebter. Ook deze mogelijkheid acbt ik niet verdedigbaar. Volgens
art. 250 lid 8 Sv beeft immers de officier van justitie de verplichtlng de telaste-
legging aan te passen op bet moment dat de partiele buitenvervolgingstelling
onherroepelijk is geworden.
Tenslotte - en deze oplossing lijkt mij bet meest verdedigbaar - zou de officier de
beschikking van de reebter onherroepelijk kunnen laten worden. Indien bet
bezwaarschrift geruime tijd voor de zitting werd bebandeld kost dit weinig
moeite. Hij kan gewoon de appeltermijn van art. 252 Sv (veertien dagen) laten
verlopen. Wanneer daarentegen bet bezwaarschrift onmiddellijk voorafgaande aan
de zitting in bebandeling werd genomen, zal de officier terstond afstand moeten
doen van het reeht van hoger beroep. Via een schriftelijke mededeling zou de
verdachte vervolgens op de boogte kunnen worden gesteld van de gewijzigde
dagvaarding.
Wanneer de officier het niet eens is met de particle buitenvervoigingstelling voor
bet primaire feit ligt de zaak evenwel anders. Opnieuw zal ingevolge art. 250 lid
1 Sv de zitting worden uitgesteld. Het is ook bepaald niet redelijk de openbare
zitting ter zake van de gesaneerde telastelegging een aanvang te laten nemen. De
officier heeft er immers bewust voor gekozen de zaken gezamenlijk in primair/-
subsidiaire vorm aan de reehter voor te leggen waarbij bij kennelijk een ver-
oordeling ter zake van bet primair telastegelegde mogelijk acbt. Stel dat de zitting
dan een aanvang zou nemen en de reehter tot een veroordeling zou komen van
het aan bern voorgelegde resterende subsidiaire gedeelte van de telastelegging
welke vervolgens in kracht van gewijsde zou gaan. Wanneer in dit geval bet hof
in boger beroep de buitenvervoigingstelling ter zake van het primair telastege-
legde zou vemietigen en bet bezwaarschrift ongegrond zou verklaren dan zou de
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zittingsreebter die vervolgens wordt geeonfronteerd met dit feit niets anders
resten dan bet openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren op grond van bet
ne bis in idem-beginsel. 144 Andere variaties in beslissingen kunnen tot soortge-
lijke problemen aanleiding geven.
Hoewel de uitstelregeling'v bier zeker bruikbaar is, is ook een andere oplos-
sing verdedigbaar. Het onderzoek ter zitting kan voor bet feit ten aanzien waar-
van bet bezwaarschrift ongegrond werd verklaard een aanvang nemen en onmid-
dellijk worden geschorst. De verdacbte moet immers - vanwege bet onherroepe-
lijke karakter van dit oordeel - sowieso tereebt staan voor het subsidiair telastege-
legde, zodat de open bare zitting voor dit feit gewoon kan worden uitgeroepen.
Omdat bet voor een volledige beoordeling van de oorspronkelijke dagvaarding
noodzakelijk is de uitkomst van de bezwaarschriftprocedure af te wachten, is
schorsing aangewezen. Wanneer de buitenvervolgingstelling voor bet primair
telastegelegde onherroepelijk vaststaat, zijn de recbten van de verdachte volledig
gerespecteerd. Voor dit feit beeft hij immers geen verantwoording in het open-
baar hooven af te leggen! De zitting kan worden voortgezet ter zake van het
subsidiaire feit. Aan de andere kant wordt aldus gewaarborgd dat, in geval bet
bezwaarschrift ter zake van het primair telastegelegde uiteindelijk ongegrond
wordt verklaard, de officier in staat is na scborsing van bet onderzoek de gehele
primair/subsidiaire telastelegging aan de reehter voor te leggen.

5.8.2 Yoeging ad informandum

Ben fenomeen wat de laatste jaren zijn intree beeft gedaan is de zogenaamde
voeging ad informandum. Het gaat dan om de situatie dat naast de bij dagvaar-
ding telastegelegde feiten ook andere niet telastegelegde feiten ter bereehting aan
de reehter worden voorgelegd. De wijze waarop de verdachte in de praktijk in
kennis wordt gesteld van deze ad informadum gevoegde feiten blijkt nogal te ver-
sehillen. In sommige arrondissementen is het gebruikelijk de verdachte te infor-
meren via vermelding van de parketnummers op de dagvaarding en de aankondi-
ging dat de corresponderende strafzaken aan de reebter zullen worden voorgelegd
mede ter bepaling van de strafmaat. Ook mondelinge voeging ad informandum ter
zitting blijkt mogelijk indien de verdachte is verscbenen.t"
De bevoegdheid feiten ad informandum te voegen wordt afgeleid uit de artt. 167
lid 2 en 242 lid 2 SV.147 Kan de verdachte in bet kader van de bezwaarschrift-
procedure verweren naar voren brengen ten aanzien van de ad informandum ge-
voegde feiten? De tekst van de artt. 250 en 262 Sv lijkt deze mogelijkheid geens-
zins uit te sluiten. Gesproken wordt immers van een bezwaarschrift tegen de dag-
vaarding of kennisgeving van verdere vervolging. Dit bestrijkt naar mijn idee het

144 Art. 68 Sr .
•" Zie par. 5.7.1.
,.. Verge1ijk HR 15juni 1985, NJ 1986,213.
"7 Verge1ijkPJ.P. Tak, Voorstellen rond de voeging ad informandum, DD 1978, p. 79 e.v.
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gehele conglomeraat aan feiten dat is opgenomen en noodzaakt geenszins tot een
beperking tot telastegelegde feiten.
Frielink kent aan de bezwaarschriftprocedure een bijzondere plaats toe bij toet-
sing van de vraag of de ad info gevoegde feiten bewijsbaar zijn in de zin van de
artt. 338-344 Sv. De raadkamer zou dan dienen te beoordelen of een veroorde-
ling met strafverhoging hoogst onwaarschijnlijk is. Op deze wijze zou de haal-
baarheidscomponent van de vervolgingsbeslissing kunnen worden getoetst. Tevens
wijst de auteur op de door Corstens bepleite uitbreiding van de toetsing tot de
opportuniteitscomponent. Aldus zou erop kunnen worden toegezien dat niet ad
informandum mag worden gevoegd, hetgeen anders zou worden geseponeerd.!"
De opvatting van Frielink is mijns inziens onjuist. Wanneer de verdachte ter
zitting verweer voert ter zake van de ad informandum gevoegde feiten leidt dit er
zonder meer toe dat deze feiten niet door de reehter in het vonnis mogen worden
meegenomen. De enige winst die de verdachte zou kunnen behalen door de
bezwaarschriftreehter reeds met een verweer ter zake te confronteren is dat hij
aldus kan voorkomen dat hij in het openbaar zijn verweer met betrekking tot de
ad informandum gevoegde feiten moet voordragen.
Analoog aan de consequenties die ter zitting in casu aan dit 800rt verweren
worden verbonden'" moet de bezwaarschriftreehter mijns inziens in voor-
komende gevallen dan ook bepalen dat ter zitting bij het eventueel opleggen van
een straf met deze feiten geen rekening mag worden gehouden.

5.9 De rechtsmiddelenregeling tegen de beschikkingen van de raadkamer

De wijzigingen in de procedure in 1988 hebben bet oude systeem waarin aan
officier en verdachte op gelijke wijze boger beroep en cassatie werden toegekend
ingrijpend gewijzigd. Ondanks debatten omtrent de vraag in boeverre de 'equality
of arms' gedacbte bet toestond sleehts voor bet openbaar ministerie reebtsmid-
delen open te stellen, werd de eenzijdige toekenning aan de officier uiteindelijk
toch aanvaard. Belangrijk argument vormde bet feit dat de verdacbte bij verwer-
ping van de aangevoerde bezwaren, de mogelijkheid behield deze opnieuw ter
zitting voor te dragen, terwijl de officier deze mogelijkheid ontbeerde. ISO Om
enigszins aan de geuite bezwaren tegemoet te komen is vervolgens de verdacbte
de gelegenheid geboden om cassatieberoep in te stellen indien bet hof - na boger
beroep door de officier van justitie tegen de buitenvervolgingstelling van de
verdacbte - de beschikking van de reebtbank vernietigt en bet bezwaarschrift
ongegrond verklaart.
In de literatuur is tereebt opgemerkt dat deze tegemoetkoming sleebts symboli-

'41 P. Frielink, Voorwaarden ter voeging ad inforrnandum, AAe 1984, p. 247.
,•• HR 12 november 1985, NJ 1986,421.
150 Verge1ijk Kamerstukken n 1986-1987,19798, B en Kamerstukken n 1986-1987,19798, nr. 5, p.

2.
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sche waarde heeft.!" De materie werd in art. 252 Sv verder geregeld. Tot de
inwerkingtreding van de wet van 27 november 1991, S. 6630p 1 mei 1992 werd
voor de wijze waarop dit moest geschieden verwezen naar de artt. 446 en 447
Sv. Van Dorst heeft toen terecht aangegeven dat daardoor een aantal onduide-
lijkheden ontstond.P' Door de verwijzing naar genoemde artikelen werd het
hoger beroep of cassatieberoep immers afhankelijk van de vraag of de hoofdzaak
vatbaar was voor deze rechtsmiddelen. Bij misdrijven leverde dit punt weinig
problemen op. Tegen de beslissing staat voor het openbaar ministerie altijd hoger
beroep open. Ook bij overtredingen lag de zaak over bet algemeen duidelijk.
Indien deze, afzonderlijk, dan wei met misdrijven gevoegd aan bet oordeel van
de rechtbank worden voorgelegd is er sprake van prorogatie.!" Hieruit volgde
dat terzake van de overtredingen geen hoger beroep openstaat maar cassatie het
aangewezen recbtsmiddel is.
Moeilijkheden ontstonden pas wanneer het om economische overtredingen ging.
Immers, de appellabiliteit hiervan is blijkens art. 51 WED afhankelijk van de
door bet openbaar ministerie te vorderen straf. Deze vordering is in de bezwaar-
schriftprocedure totaal oiet aan de orde. Het aan te wenden recbtsmiddel bleek
dus oiet vast te stellen. Onder meer naar aanleiding van de door Van Dorst gesig-
naleerde punten zijn de rechtsmiddelbepalingen inmiddels opoieuw aangepast.
Een afzonderlijke regeling voor misdrijven en overtredingen achtte de minister,
blijkens zijn toelichting, oiet verantwoord. Hiervoor wordt een aantal motieven
genoemd.P' In de eerste plaats noemt de minister het argument dat bij over-
tredingen zeer zelden van het bezwaarschrift gebruik wordt gemaakt. Ten tweede
wordt gewezen op het feit dat de delictsbestanddelen van economische overtredin-
gen en misdrijven met uitzondering van het bestanddeel 'opzet' nagenoeg gelijk
luiden. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat een verschillend regiem de regeling
diffuus zou maken. Het openbaar ministerie zou namelijk bij een buitenvervol-
gingsstelling ter zake van het misdrijf hoger beroep moeten instellen terwijl de
overtreding onmiddellijk vatbaar zou zijn voor cassatieberoep. ISS De besproken
regeling vindt zijn neerslag in het oieuwe art. 252 Sv: de officier kan binnen
veertien dagen tegen de beschikking tot onbevoegdverklaring of buitenvervol-
gingstelling hoger beroep instellen bij het gerechtshof.
De gekozen bewoordingen wekken eoige verwondering. Het door Van Dorst -
terecbt - aangebaalde punt van de economische overtredingen wordt kennelijk
aangegrepen om een aparte, openbaar ministerie-vriendelijke, rechtsmiddelen-
voorziening te creeren voor alle overtredingen. Op deze wijze lijkt de weegschaal
wei erg in het nadeel van de verdachte door te slaan. Een buitenvervolgingstelling

1>, D.H. de long, Recente strafproceswetgeving. Veel kwaliteitsverlies; weinig efficientieverhoging,
NIB 1987, p. 1477.

1.\2 A.I.A. van Dorst, Schoonheidsfoutjes in de nieuwe bezwaarschriftregeling, NIB 1989, p. 330-
332.

m In geval van een prirnairlsubsidiaire telastelegging waarbij primair een misdrijf en subsidiair een
overtreding is telastegelegd, kan de verdachte geen beroep doen op de onbevoegheid van de
rechtbank ter zake van de overtreding (art. 349 lid 2 Sv). Het misdrijf bepaalt het rechtsmiddel.

\.So Kamerstukken D 1990-1991,21241, nr. 7, p. 6.
ISS KamerstukkenD 1990-1991,21241, nr. 7, p. 7.
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uitgesproken ten aanzien van een willekeurige overtreding levert voor bet open-
baar ministerie een extra feitelijke instantie op. Dit terwijl juist de officier beeft
verkozen de zaak in afwijking van de absolute competentieregels direct bij de
appelinstantie aan te brengen. De bier beschreven consequentie valt dan ook
moeilijk te recbtvaardigen.
Daamaast springt in bet oog dat de termijn voor bet aanwenden van recbtsmidde-
len in afwijking van betgeen bij beschikkingen gebruikelijk is, zonder nadere toe-
liehting wordt gesteld op veertien dagen. In bet licbt van de snelheid die men met
de wijzigingen van de procedure in 1988 voor ogen bad vormt deze termijn wei
een erg schril contrast.
Samenvattend zou ik willen voorstellen de mogelijkheid van boger beroep slecbts
te reserveren voor overtredingen uit de WED. Daamaast zou de gebruikelijke ter-
mijn van drie dagen moe ten gelden waarbinnen de recbtsmiddelen kunnen worden
aangewend.
In bet kader van de recbtsmiddelenregeling mag art. 250a Sv niet onbesproken
blijven. De in dit artikel sedert 1984156 neergelegde regeling komt erop neer dat
een beschikking tot buitenvervolgingstelling, uitgesproken in een zaak waarin bet
bof naar aanleiding van een beklag ingevolge art. 12 Sv bet openbaar ministerie
opdracbt beeft gegeven tot (verdere) vervolging over te gaan, van recbtswege
opnieuw ter bewilliging wordt voorgelegd aan bet bof. Aan de invoering is dis-
cussie voorafgegaan. In tegenstelling tot bet advies van de Commissie particle
berziening strafvordering!" om door een verplicbt overleg binnen bet openbaar
ministerie te bewerkstelligen dat de officier van justitie in voorkomende gevallen
tegen een buitenvervolgingstelling in boger beroep gaatl58, was de minister van
oordeel dat bet automatiscbe appel diende te worden ingevoerd.
Dit juridiscb monstrum doet mijns inziens afbreuk aan bet uitgangspunt dat
partijen zelfstandig kunnen bepalen of een beslissing voor ben acceptabel is. 159

Indien beiden geen bezwaar bebben, is bet enigszins belerend van de wetgever de
zaak automatiscb van een appelrecbter te voorzien. In navolging van Knigge kan
worden verdedigd dat de belangbebbende in de zin van art. 12 Sv een beperkte
rol zou moeten krijgen in de bezwaarschriftprocedure.I'" Deze zou bij buiten-
vervolgingstelling gebeel zelfstandig dienen te kunnen bepalen of boger beroep
zou moeten worden ingesteld. Hij zou daarbij in de gelegenheid kunnen worden
gesteld voor bet bof zijn bezwaren tegen de beschikking van de recbtbank toe te

.... Wet van 8 november 1984, S. 551 .
•S7 Kamerstukken D 1979-1980, 15831. Het rapport van de commissie is als bijlage bij de memorie

van toelichting gevoegd .
• .11 Kamerstukken D 1979-1980,15831, Rapport, p. 50 .
•" In dezelfde zin M.S. GroenhuijsenlJ. de Hullu, Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken,

Nijmegen 1990, p. 66 noot 157.
•60 G. Knigge, Beklag over niet of niet verder vervolgen, DD 1980, p. 200. Overigens wordt hieraan

hard gewerkt. Het in wetsvoorstel 21345 voorgestelde art. SIb Sv verschaft het slachtoffer
expliciet de mogelijkheid zich tijdens het voorbereidend onderzoek te voegen door een schriftelijke
opgave van de vordering en de gronden waarop deze berust bij de officier van justitie. Het
slachtoffer dat van deze mogelijkheid gebruik maakt behoort in de toekomst zeker tot de categoric
andere procesdeelnemers die in wetsvoorstel 22584 wordt aangeduid. Zie ook par. 3.5.1.
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lichten. Ret gevaar dat de belanghebbende standaard appelleert is mijns inziens
klein. Denkbaar is namelijk dat gewijzigde omstandigheden'" de noodzaak tot
voortzetting van een strafvervolging in het geheel doen vervallen.

5.10 Snelrecbtprocedure en voorlopige becbtenis

5.10.1 Inleiding

Omdat dit hoofdstuk mede in het teken staat van de winst die de verdachte kan
behalen verdienen nog twee onderwerpen op deze plaats nadere aandacht: de
snelrechtprocedure en de voorlopige hechtenis. In met name deze twee gevallen
moot ernstig worden getwijfeld aan de slagingskansen van een in te dienen be-
zwaarschrift. Dit hangt onder meer samen met de sinds 1988 geintroduceerde
motiveringseis maar vooral met het feit dat het voorwerp van onderzoek nog niet
exact vaststaat.

5.10.2 Snelrechtprocedure

Art. 370 Sv biedt de mogelijkheid de verdachte op zeer korte termijn te dag-
vaarden. Ret betreft dan situaties waarbij de verdachte op heterdaad is betrapt en
ingevolge art. 53 Sv aangehouden. Deze verdachte kan door de officier van
justitie worden gedagvaard nog dezelfde dag voor de politierechter te verschijnen.
De dagvaarding behoeft niet meer in te houden dan een 'korte aanduiding van het
feit'.162 De verdachte heeft de mogelijkheid uitstel van de behandeling te ver-
zoeken. Indien dit verzoek de politierechter gegrond voorkomt, schorst hij het
onderzoek ter terechtzitting voor bepaalde tijd.l63 Ter voorkoming van een
openbare behandeling, kan de verdachte volgens art. 371 Sv voor de aanvang van
de zitting een bezwaarschrift tegen de dagvaarding indienen.
A priori moot men zich afvragen wat het nut zou kunnen zijn van een dergelijk
bezwaarschrift. Onder de oude regeling was dat vrij duidelijk aan te geven. Ret
ingediende bezwaarschrift had immers tot gevolg dat de dagvaarding verviel, zo-
dat de geplande zitting kwam te vervalJen. Wanneer de bezwaren werden verwor-
pen, kon de verdachte bovendien van de openstaande rechtsmiddelen gebruik ma-
ken. Deze taktiek betekende in ieder geval extra tijd voor de verdediging om de

,., Art. 250a lid 1 Sv.
162 Art. 372 Sv. De mogelijkheid om met een korte aanduiding van het feit te volstaan is ook terug te

vinden in de artt. 47 en 48 WED. De hoge raad is evenwel extra eisen gaan stellen aan deze korte
aanduiding waardoor men ervan uit kan gaan dat de verdachte een redelijk beeld zal krijgen van
de hem verweten gedraging(en). Hierover J. Boksem, Een altematief voor het grondslagstelsel,
DO 1992, p. 815-825.

163 Art. 375 Sv.
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zaak deugdelijk voor te bereiden. Nadeel van deze handelwijze was evenwel dat
de mogelijkheid om ter zitting onmiddellijke invrijheidstelling te verzoeken werd
prijsgegeven.!"
Het resultaat van het indienen van een bezwaarschrift onder de huidige regeling
lijkt voorspelbaar negatief. In de eerste plaats blijft de dagvaarding intact, waar-
door tijdwinst niet haalbaar is. In de tweede plaats lijkt de motiveringseis van art.
250 Sv succes in de weg te staan: slechts weinig, in casu vaak op het allerlaatste
moment ingeschakelde, advocaten zullen in staat zijn op deze zeer korte termijn
de zaak te bestuderen en vervolgens nog eens duidelijke grieven te formule-
ren.!" Deze constatering zou wei eens consequenties kunnen hebben voor de
verenigbaarheid van de snelrechtprocedure met de minimumeisen van art. 6
EVRM. Vooral het recht op voldoende tijd en faciliteiten ter voorbereiding van
de verdediging lijkt in het gedrang te komen.l66 Verdedigd wordt dat de proce-
dure de toets van het EVRM kan doorstaan juist omdat de mogelijkheid aanwezig
is een bezwaarschrift in te dienen."? Nu dit verweermiddel in ieder geval mate-
rieel bezien weinig voorstelt wordt de aarzeling omtrent de genoemde verenig-
baarheid aileen maar groter. Jli8

5.10.3 Voorlopige hechtenis

Onder omstandigheden zal een officier van justitie tot dagvaarding overgaan
hoewel hij zich nog geen duidelijk beeld van de zaak heeft kunnen vormen. Hij is
daartoe genoodzaakt wanneer de maximum termijn die een verdachte in voorlopi-
ge hechtenis kan doorbrengen voorafgaande aan de zitting nadert en hij wi1
voorkomen dat de verdachte op vrije voeten komt. De in 1973 in de wet opgeno-
men mogelijkheid een summiere telastelegging op te stellen biedt in dit geval uit-
komst. Tegen een dergelijke pro forma dagvaarding kan de verdachte een be-
zwaarschrift indienen. Systematisch gezien lijkt dit vreemd. De verdachte is dan
enerzijds namelijk genoodzaakt op basis van de beperkte informatie die blijkt uit
de dagvaarding, gemotiveerde bezwaren tegen de vervolging te formuleren,
anderzijds is het openbaar ministerie kennelijk nog onvoldoende in staat het
verwijt volledig te formuleren. In het onderstaande zal allereerst het fenomeen
van de summiere telastelegging worden besproken. Tevens zal worden getracht
een oplossing te geven voor daarbij voorkomende knelpunten. Tenslotte zullen
enige recente wijzigingen in de voorlopige hechtenisprocedure worden besproken
voor zover deze in verband staan met de bezwaarschriftprocedure.

164 Voor de dilemma's waarvoor de verdediging zich gesteld ziet leze men T. Prakken, Politiek straf-
recht in raadkarner, NIB 1987, p. 1 e.v.

16> Het betreft irnrners ontdeklcing op heterdaad.
166 Art. 6 lid 3 sub b EVRM.
167 Vergelijk Melai c.s. aant. 2 op art. 370 Sv suppl. 33.
161 Zie hieromtrent uitgebreid, A. den Hartog, Artikel 6 EVRM: grenzen aan bet streven de straf

eerder op de daad te doen volgen, AntwerpenlApeldoom 1992, met name p. 229.
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5.10.3.1 De summiere telastelegglng

Art. 280a Sv geeft de officier van justitie de mogelijkheid bij toepassing van
voorlopige hecbtenis op grond van een bevel tot gevangenhouding dat reeds
tweemaal is verlengd onmiddellijk nadat de zaak ter zitting is voorgedragen
schorsing van bet onderzoek te vorderen. Voorwaarde is dat bij dit voomemen
aan de verdacbte bij dagvaarding reeds beeft kenbaar gemaakt. Deze variant is in
de wet opgenomen om te voorkomen dat, doordat een tegen de verdacbte lopend
voorbereidend onderzoek nog niet kan worden afgerond, de toegepaste voorlopige
bechtenis wegens overschrijding van de lOO-dagen termijn dient te worden
beeindigd. Door middel van dagvaarding kan de officier aldus bewerkstelligen dat
bet onderzoek ter terechtzitting een aanvang neemt waardoor de voorlopige
hechtenis automatisch'" doorloopt. Ben en ander heeft voor de verdachte tot
gevolg dat via art. 277a Sv regelmatig tijdens een openbare terechtzitting kan
worden getoetst of de voorlopige bechtenis nog moet voortduren.'?'
Wanneer de officier van justitie niet in staat is geweest bet voorbereidend onder-
zoek binnen de wettelijke termijn te voltooien, heeft dit vaak consequenties in die
zin dat hij dan niet bij machte blijkt te zijn een telastelegging te redigeren waarin
exact het door de verdacbte gepleegde feit staat omschreven. Art. 261 lid 3 Sv
biedt dan een oplossing omdat de officier in zijn dagvaarding kiln)7) volstaan
met de summiere omschrijving van het feit uit bet bevel tot verlenging van de
gevangenhouding. Dit wordt weI de voorlopige of summiere dagvaarding ge-
noemd.!"
Tegen een summiere dagvaarding waarin de vordering van de officier tot schor-
sing al wordt aangekondigd kan de verdachte een bezwaarschrift indienen. Dit
heeft dan tot gevolg dat in raadkamer allereerst bet bezwaarschrift zal worden
beoordeeld, alvorens bij ongegrondverklaring - tijdens de openbare
terecbtzitting de vordering tot schorsing van de officier wordt bebandeld. Het nut
dat een bezwaarschrift voor de indiener in deze situatie kan opleveren moet sterk
in twijfel worden getrokken.
In de eerste plaats blijkt de bier geschetste regeling de officier van justitie extra
mogelijkheden te bieden de zaak 'rond' te maken omdat het verkregen bewijsma-
teriaal kennelijk nog onvoldoende is om een concrete beschuldiging te formuleren
en vervolgens bard te maken.!" Omgekeerd betekent dit voor de verdacbte dat
hij slechts beschikt over een fragmentarische omschrijving van bet verwijt dat

169 Art. 66 lid 2 Sv.
'10 De in deze paragraafbehandeldeartikelen zijn ingevoegd bij Wet van 26 oktober 1973, S. 509.
171 De officier van jusititie mag ook een dagvaarding uithrengen die voldoet aan de vereisten van art.

261 lid I en 2 Sv.
172 Van Veen en Balkema merken hie rover terecht op dat de benaming 'voorlopige dagvaarding' iets

misleidends heeft. De dagvaarding zelf, in de zin dat het openbaar ministerie de verdachte in het
openbaarterecht willaten staan, is immers definitief! Zie Th.W. van VeenlJ.P. Balkema, Voorar-
rest, Strafprocessuele en sociaalrechtelijk aspecten, Alphen aan den Rijn 1982, p. 65.

m Uit HR 25 maart 1975, NJ 1975, 270 m.n. ThWvV b1ijkt dat de regeling van art. 280a Sv
eveneens kan worden gehanteerd waoneer de zaak 'rond' is maar duidelijk is geworden dat een
bepaalde getuige niet tijdig op de zitting zal kunnen verschijnen.
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hem wordt gemaakt. De:ze beperkte infonnatie stelt hem slechts in geringe mate
in staat concrete bezwaren tegen de telastelegging naar voren te brengen. In HR
29 september 1987, Nl 1988, 398 luidde de summiere telastelegging:

'dat hij in of omstreeks de periode van 1 jan. 1979 tot 1 sept. 1983 in het arr.
Maastricht, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, als ambtenaar
een gift of belofte heeft aaogenomen wetende dat zij werden gedaao teneinde
hem te bewegen om in strijd met zijn plicht, in zijn bedieoing iets te doen of
na te laten'.

De vermelding van het feit is slechts een letterlijke ovemame van art. 363 aaohef
en sub 1 Sr onder aaovulling van een globale opgave van tijdstip en plaats.
Ooduidelijk blijft dan onder meer waar het feit gepleegd zou zijn, of sprake is
van een gift of belofte, en in geval van gift om welk bedrag het gaat, van wie de
gift of belofte is aaogenomen enzovoorts.
In de tweede plaats is bet Diet onbelangrijk te vermelden dat bet bevel tot gevan-
genhouding dat in de summiere telastelegging is overgenomen door de rechter
wordt opgesteld, waarbij volgens art. 314a Sv aao de officier ter zitting de
gelegenheid wordt gegeven de telastelegging in overeenstemming te brengen met
de eisen van art. 261 lid 1 en 2 Sv. In afwijking van de nonnale voorschriften bij
wijziging van de telastelegging ter zitting is de officier bij de wijzigiog ex art.
314a Sv blijkens het tweede lid Diet gebonden aao bet feitsbegrip van art. 68 Sr.
Balkema is van mening dat slechts wijzigingen toelaatbaar zijn 'die logiscb
voortvloeien uit bet onderzoek dat op grond van de summiere dagvaarding is
verricht' .174 Duidelijk wordt dat de verdacbte ter zitting rekeoiog dient te hou-
den met een ander of meer feit(en) dan hij op grond van zijn summiere telasteleg-
ging zou vermoeden. Daamaast verliest de verdachte door de:ze ruime interpre-
tatie de mogelijkheid om zich tegen de 'aaopassingeo' door middel van een
bezwaarschrift te verweren.
Een gevaar voor bet openbaar ministerie is hierbij gelegen in het feit dat waoneer
men niet zou toestaao dat een verschuiving naar een ander delict op basis van art.
314a Sv mogelijk is, het oorsprookelijk telastegelegde Diet te bewij:zen valt. Voor
de voorlopige hechtenis beeft dit dan als consequentie dat de:ze volgens art. 72 lid
3 Sv wordt opgeheven. De long komt op grond van laatstgenoemd risico tot de
conclusie dat een royale wijzigingsruimte in dit soort situaties mogelijk moet
worden geacht.l"
De auteur wijst voorts mijos inzieos terecht op de mogelijkheid om bij uitbreiding
in de zin van toevoegiog aao het aaotal te laste te leggen feiten te kie:zen voor
toepassing van art. 276 Sv; de voeging. Aldus wordt, volgens De long, bereikt
dat de verdachte desgeweost tegen de gevoegde zaak een bezwaarschrift kan
indienen.
Nog afgezien van de ruimte die men op grond van art. 314a Sv aaowezig acbt
lijkt mij het loutere gegeven dat de telastelegging buiten art. 68 Sr om kan

17. J.P. Balkema, De duur van de voorlopige hechtenis, Alphen aan de Rijn 1980, p. 80.
m D.H. de Jong, De macht van de telastelegging in het strafproces, Amhem 1981, p. 200.
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worden aangepast een aanzienlijke beperking op te leveren in mogelijkheden
efficient van een bezwaarschrift gebruik te maken. Het systeem van de voorlo-
pige heebtenis en scborsing van bet onderzoek gekoppeld aan een summiere
telastelegging beeft immers ook consequenties voor de wijze waarop de reehter
een ingediend bezwaarschrift kan beoordelen. Deze zal zicb veelal in deze fase
geen goed oordeel kunnen vormen omtrent de baalbaarbeid van de vervolging
aangezien zelfs de officier van justitie bet bewijs nog onvoldoende acbt. Aange-
zien bet bij toepassing van voorlopige beebtenis van lange duur in het algemeen
toch vaak om zwaardere delicten gaat waarbij bewijsvoering tijdrovend en
geeompliceerd kan blijken, wordt de druk op de reebter zo wei erg groot om,
enerzijds anticiperend op de te verwachten nadere opsporingsresultaten van de
officier en anderzijds rekening houdend met bet feit dat er in elk geval wei
emstige bezwaren bestaan, bet bezwaarschrift ongegrond te verklaren.!" Bo-
vendien is bet duidelijk dat de wetgever van 1926 geen rekening heeft kunnen
houden met bet fenomeen van de summiere telastelegging. De wetgever zag bet
bezwaarschrift als een middel tot bescberroing van de verdacbte tegen een - 'gelet
op de uitkomst van he! vooronderzoek (curs., W.V.)'1n - lichtvaardige vervol-
ging. Systematisch lijkt het instituut van het bezwaarschrift en de regeling van de
summiere dagvaarding een zekere spanning op te leveren.
Verder moet nog een algemene kanttekening worden gemaakt ten aanzien van het
strafkarakter van de voorlopige heehtenis. Door de invoering in 1973178 van
art. 67a lid 3 Sv (anticipatie op de straf) is het beslissingsmoment omtrent een
vrijheidsbenemende straf of maatregel gedeeltelijk 'verplaatst' naar de reehter-
commissaris of raadkamer. Dit impliceert dat het straftoemetingsoordeel van de
zittingsreehter - en daarmee ook bet oordeel omtrent de gegrondheid van het be-
zwaarschrift van deze rechter in raadkamer - in belangrijke mate wordt beinvloed
door het oordeel van de voorlopige heebtenis rechters voorafgaande aan de zit-
ting.l79 Deze laatsten zijn bovendien zelf verantwoordelijk voor de redactie van
het bevel verlenging gevanghouding.
In verband met het bier gesignaleerde punt zijn tijdens de beraadslaging over
wetsvoorstel 19798 enige vragen aan de orde geweest. Kosto heeft daarbij
gewezen op de mogelijke samenloop van de gevangenbouding en de bezwaar-
schriftprocedure. De raadkamer kan immers in een mer kort tijdsbestek twee
keer worden geroepen een oordeel uit te spreken over de zaak. De minister heeft
erkend dat een bezwaarschrift onder die omstandigheden weinig kans van slagen
heeft. Verdient een gelijktijdige behandeling van het bezwaarschrift en de vorde-
ring verlenging gevangenbouding dan de voorkeur? Minister Korthals Altes zegde
toe dit idee nader te bezien en er bij de voorstellen inzake wijziging van de

17. lit laat hier de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans buiten beschouwing dat dit soort
grotere men intussen zoveel belangstelling in de media heeft gekregen dat de beslotenheid van de
raadkarnerbehandeling wel erg schril afsteekt tegen de eerder gebleken openbaarheid!

177 A.L. Melai, Het gezag van norm en feit in strafzaken, Amhem 1968, p. 76.
171 Wet van 26 oktober 1973, S. 509.
179 Vergelijk Melai c.s. aant. 10 op art. 67a Sv suppl. 14.
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voorlopige heehtenis op terug te komen.P" Ik ben een voorstel dienaangaande
bij lezing van wetsontwerp 19774 eehter niet tegen gekomen.
De hierboven besproken factoren in onderling verband bezien rechtvaardigen
mijns inziens de conclusie dat de categorie voorlopig geheehte verdachten op
weinig succes hoeft te rekenen bij indiening van een bezwaarschrift.

5.10.3.2 Een altematief?

De hierboven gesignaleerde problemen in verband met summiere telasteleggingen
kunnen in belangrijke mate worden voorkomen wanneer men een constructie ont-
werpt die aan de volgende randvoorwaarden voldoet.
Allereerst mag een openbare zitting geen aanvang nemen; de verdachte beoogt
juist door het indienen van een bezwaarschrift een openbare zitting te voorkomen.
Vervolgens moet de verdachte de mogelijkheid krijgen zijn bezwaren uit te brei-
den tot en/of toe te spitsen op de definitieve telastelegging. Als laatste vereiste
zou ik willen stellen dat de voorlopige heehtenis moet kunnen doorlopen.
Een en ander kan naar mijn mening worden gerealiseerd door een creatieve
interpretatie van art. 250 lid 1 Sv. Verdedigd kan worden dat - omdat in de dag-
vaarding is volstaan met een in feite door de reehter geredigeerde summiere
telastelegging - op het tijdstip waarop de verdachte gedagvaard is nog niet on-
herroepelijk op het gehele bezwaarschrift kan worden beslist. In dit geval stelt de
reehtbank het onderzoek voor bepaalde of onbepaalde tijd uit. Dit impliceert dan
dat de zaak van de rol zal worden afgevoerd. De voorlopige heehtenis blijft
gewoon doorlopen volgens het bepaalde in art. 68 lid 2 Sv totdat dertig dagen
zijn verstreken nadat onberroepelijk op het bezwaarschrift is beslist. Tijdens de
periode van uitstel behoudt de verdachte ex art. 69 Sv de mogelijkheid de voorlo-
pige heehtenis te laten toetsen door een opheffingsverzoek in te dienen. Daamaast
beschikt de over het bezwaarschrift oordelende raadkamer op basis van datzelfde
artikel vanzelfsprekend over de mogelijkheid ambtshalve de voorlopige heehtenis
op te heffen. Wanneer de zaak voor de officier duidelijk wordt, dient hij een
definitieve telastelegging aan de verdachte te betekenen, waartegen deze dan
vervolgens zijn (verdere) bezwaren kan uiten. Een en ander zou gevolgd moeten
worden door een oproeping voor de dag waarop bezwaarschriftbehandeling en
aansluitend eventueel de tereehtzitting zullen plaatshebben.
Nadeel van deze constructie lijkt te zijn dat de periode van voorlopige heehtenis
voorafgaande aan de zitting kan worden opgerekt. Materieel gezien heeft dit naar
mijn idee weinig gevolgen. De verdachte kan immers de voorlopige heehtenis
laten toetsen en het zal hem 'om het even zijn' of hij nu 120 dagen voorafgaande
aan de zitting heeft gezeten dan wei 100 dagen voor de (pro forma) zitting en 20
dagen na aanvang daarvan. De reehter behoudt in deze variant de controle over
de duur van de voorlopige heehtenis.
De voordelen zijn duidelijk. De verdachte wordt in de eerste plaats een mogelijk
ten onreehte aangevangen openbare behandeling bespaard. In de tweede plaats

.10 Handelingen D, 19 november 1987, or. 24, p. 1198-1201.
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kan hij gerichter zijn bezwaren kenbaar maken. Daamaast beschikt de reehter
over een definitieve telastelegging waarover hij zijn oordeel zal moeten geven.
Dat de wetgever dit 800rt varianten geenszins uitsluit blijkt uit de hieronder te
bespreken recente wijzigingen waarbij eveneens aan de 'uitstel-mogelijkheid
enige uitbreiding is gegeven.

5.10.3.3 De recente wijziglngen naar aanleiding van de wetsvoorstellen
21241181 en 19774182

Met diverse recent ingevoerde bepalingen wordt beoogd de desastreuze gevolgen
van termijnoverschrijdingen enigszins te beperken. In bet onderstaande zal nader
worden ingegaan op de consequenties van de artikelen voor de bezwaarschriftre-
geling.
Art. 265 Sv bepaalt dat tussen de dag van de betekening van de dagvaarding en
de tereehtzitting tenminste tien dagen moeten zitten. Is deze termijn korter dan
zal, beboudens verschijning van de verdachte ter zitting'", de rechter de dag-
vaarding nietig moeten verklaren. Volgens het oude art. 72 lid 3 Sv moest de
voorlopige heebtenis worden opgeheven. Omdat de wetgever dit laatste gevolg
onaanvaardbaar acbtte, wordt de reehter in deze situaties thans de mogelijkheid
gegeven het onderzoek te schorsen zodat de voorlopige hechtenis kan doorlopen.
Art. 72 Sv is verder uitgebreid met een zesde lid. Hiermee wordt de mogelijk-
heid gecreeerd bet bevel voorlopige beebtenis in stand te houden tot dertig dagen
nadat de dagvaarding nietig is verklaard. Voorwaarde is dan dat het misdrijven
moet betreffen waarop acht jaar of meer gevangenisstraf is gesteld.
Beide aanpassingen hebben aldus ten doel fatale gevolgen voor het openbaar
ministerie bij een einduitspraak 'nietigbeid van de dagvaarding' te voorkomen.
Van diverse kanten is reeds kritiek op de plannen geuit vanwege de consequenties
voor de bezwaarschriftprocedure. De Orde van Advocaten beeft gewezen op de te
beperkte voorbereidingstijd die zou resteren.!" De Jong maakte daamaast nog
melding van het zogenaamde 'dakpanneneffeet' waarmee hij aangaf dat overzich-
telijkheid en inzicht aangaande veranderingen in wetgeving niet zijn te verkrijgen
door de diverse wijzigingen in verschillende wetsvoorstellen op te nemen.l"
Het volgende voorbeeld moge dit effeet illustreren. Volgens art. 262 Sv kan de
verdachte binnen acbt dagen na de betekening van de dagvaarding daartegen een
bezwaarschrift indienen. Wanneer de officier de verdachte op een te korte termijn
dagvaardt, wanneer dus met andere woorden minder dan tien dagen zitten tussen
betekening dagvaarding en onderzoek ter tereebtzitting, bestaat de kans dat bet

II. Wetsvoorstel 21241: Enkele wijzigingen van bet wetboek van strafvordering en enige andere wet-
ten, in bet bijzonder betreffende bepa1ingen boudende tennijnen, ingediend 29 juli 1989 en in
werking getreden op 1 mei 1992 (Wet van 27 november 1991, S. 663) .

•11 Wetsvoorstel 19774: Wijziging van enkele bepalingen omtrent de voorlopige becbtenis en enige
andere onderwerpen, ingediend 6 november 1986 en in werking getreden op 1 juli 1992 (Wet van
16 april 1992, S. 214). -

'13 Art. 265 lid 3 Sv .
•" KamerstukkenD 1988-1989,21241,nr. 3, p. 16.
,OJ D.H. de Jong, Dagvaarding op te korte tennijn, DD 1989, p. 839.
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onderzoek ter tereehtzitting een aanvang neemt voordat de termijn voor het indie-
nen van een bezwaarschrift is verlopen. Wanneer de verdachte niet ter zitting
verschijnt hoeft de reehter niet langer de dagvaarding nietig te verklaren, maar
kan hij daarentegen het onderzoek uitstellen. De 'uitstelregeling' kreeg, zoals
hierboven reeds bleek, bij de wijzigingen van de bezwaarschriftprocedure in 1988
een plaatsje in de wet.
Tevens wordt in het nieuwe derde lid van art. 262 bepaald dat de verdachte
toestemming kan geven het onderzoek te laten doorgaan met vanzelfsprekend af-
stand van het reeht een bezwaarschrift in te dienen. Het te verlenen 'uitstel' heeft
tot gevolg dat de voorlopige heehtenis wordt verlengd, een effeet dat niet met het
oude art. 68 lid 2 Sv zou kunnen worden bereikt aangezien dit artikel een reeds
ingediend bezwaarschrift veronderstelt.
Met deze constatering zijn we er nog niet.
Een volgend probleem kan ontstaan wanneer men zich hedenkt dat de raadkamer
ook volgens het nieuwe derde lid van art. 262 Sv de tereehtzitting uitstelt: de
zaak: wordt derhalve met uitgeroepen. Het gevaar dreigt dan dat de maximale ter-
mijn die een verdachte voorafgaande aan de zitting in voorlopige heehtenis mag
doorbrengen zal worden overschreden. Omdat de verdachte in dit geval op vrije
voeten zou moeten worden gesteld, krijgt de reehtbank met de toevoeging van bet
nieuwe derde lid aan art. 68 Sv de bevoegdheid op vordering van de officier bet
bevel tot voorlopige heebtenis met een termijn van ten hoogste dertig dagen te
verlengen, ingaande op de dag waarop de geldigbeidsduur van bet bevel tot
gevangenneming of -bouding is verstreken.
Deze uitbreiding van art. 68 Sv beeft consequenties. Indien de voorlopig gebeebte
verdachte naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift buiten vervolging
wordt gesteld en de officier van justitie tegen deze hescbikking boger beroep
aantekent, moot de zitting volgens art. 250 lid 1 Sv worden uitgesteld. Op dit uit-
stel is zowel bet tweede als bet nieuwe derde lid van art. 68 Sv van toepassing:
bet tweede lid omdat door bet indienen van een bezwaarscbrift tegen de dagvaar-
ding de voorlopige beebtenis blijft doorlopen totdat dertig dagen zijn verstreken
sedert de dag waarop onherroepelijk op bet bezwaarschrift is beslist: het nieuwe
derde lid omdat dit de mogelijkheid geeft bij uitstel de termijnen van voorlopige
beehtenis te verlengen wanneer de geldigheidsduur van de tweede verlenging van
het bevel gevangenhouding of -neming twee maal is verlengd. In antwoord op
vragen van de VVD-fractie deelde de minister mede dat de regeling van het
nieuwe art. 68 Sv zo moet worden geinterpreteerd dat uitstel conform het derde
lid uitsluitend van toepassing is indien de termijn voor indiening van een be-
zwaarschrift nog niet is verstreken. Dient de verdacbte alsnog een bezwaarschrift
in dan vindt het bestaande tweede lid van art. 68 Sv toepassing.

5.11 Conclusies

In dit hoofdstuk is de technische vormgeving van de bezwaarschriftprocedure
bebandeld. Daarbij werd vooral ingegaan op de ingrijpende wijzigingen die de
regeling vanaf 1988 heeft ondergaan.
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In de eerste plaats is getracht duidelijk te maken welke verweren in de bezwaar-
schriftprocedure kunnen worden gevoerd en in hoeverre deze verweren kans van
slagen kunnen hebben. Daarbij werd het vragenschema van 348-350 Sv als
vertrekpunt gekozen. Met een uitzondering op het terrein van puur juridische ver-
weren moot het succes van bezwaarschriften als minimaal worden gekwalificeerd.
Deze belangrijke conc\usie is in hoofdzaak gebaseerd op twee belangrijke bevin-
dingen.
Enerzijds onderzoekt de raadkamer slechts summier de door verdachte aange-
voerde bezwaren, anderzijds, en dit Iijkt mij nog belangrijker, beschikt de
raadkamer over de mogelijkheid - mede naar aanleiding van die verweren - de
telastelegging te redden. Daarom is het voor de verdachte in vele gevallen juist
verstandiger dergelijke verweren te ,bewaren, voor het onderzoek ter terechtzit-
ting. De beperkte slagingskans van het bezwaarschrift bleek verder uit het
cijfermateriaal dat een zestal griffies heeft verstrekt.
Ten tweede heb ik geprobeerd een aantal situaties waarvoor het zeer gecom-
pliceerde art. 250 Sv niet direct een antwoord verschaft van commentaar te
voorzien. Deze exercities geven mijns inziens aan dat de huidige regeling als
onduidelijk, niet goed doordacht en - waarschijnlijk ten gevolge hiervan - als
uitzonderlijk ingewikkeld moot worden gekwalificeerd. De reparaties die bij
invoering van wetsvoorstel 21241 in de bezwaarschriftprocedure zijn aangebracht
hebben, naast een aantal verduidelijkingen, geleid tot nieuwe niet goed doordach-
te elementen. Ik wijs daarbij bij wijze van voorbeeld nogmaals op de verlenging
van de termijn voor aanwending van rechtsmiddelen van drie dagen naar veertien
dagen.
Tenslotte is aandacht geschonken aan enige specifieke technische kanten van het
bezwaarschrift die verband houden met de snelrechtprocedure en de voorlopige
heehtenis. Daarbij werd duidelijk dat het praktisch gezien haast onmogelijk is een
bezwaarschrift in te dienen in het kader van een snelrechtprocedure. Ret beroep
op het bezwaarschrift ter verdediging van de verenigbaarheid van de snelrecht-
procedure met art. 6 EVRM is er - gelet op de wijzigingen die de bezwaarschrift-
regeling in 1988 heeft ondergaan - niet sterker op geworden. Daamaast werd het
nut van de bezwaarschriftprocedure voor voorlopig gehechten ter discussie
gesteld. Deze verdachte beschikt op minstens een punt over meer duidelijkheid
over de atloop van strafzaak dan de verdachte die nog op vrije voeten is. Hij be-
schikt namelijk over de wetenschap dat er vermoedelijk een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel zal volgen. De reehter dient
immers bij toewijzing van de voorlopige hechtenis hierop te anticiperen.l"
Daarmee wordt duidelijk dat dit 'type' verdachten op weinig succes van het
bezwaarschrift moet rekenen. Bovendien wordt deze verdachte getrakteerd op een
voor het openbaar ministerie zeer gunstige regeling van art. 261 lid 3 Sv waar-
door de verdachte op basis van summiere opgaven kan worden gedagvaard. Daar
komt dan nog bij dat ter zitting de opgaven kunnen worden bijgesteld buiten de
grenzen van art. 68 Sr.

IllS Art. 67alid 3 Sv.
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Hoofdstuk 6

Openbaarheid

6.1 InIeiding

Openbare strafrechtspraak wordt beschouwd als een belangrijke rechtswaarborg,
een bescherming tegen de gevaren van een geheime, Diet controleerbare berech-
ting. I Door openbaarheid wordt namelijk duidelijk of de overheid haar macht
conform de regels en beginselen van de rechtsstaat heeft uitgeoefend. In dit licht
bezien draagt openbaarheid er in belangrijke mate toe bij dat burgers het beleid
en de beslissingen van de overheid kunnen beoordelen en daardoor ook kunnen
aanvaarden. Acceptatie van de wijze waarop de overheid van de macht gebruik
heeft gemaakt geeft deze de noodzakelijke legitimatie. De rechtsstaat komt in ge-
vaar wanneer deze aanvaarding ontbreekt. 2 Daamaast kan men aan de open-
baarheid van de terechtzitting een norm inscherpende functie toekennen; door de
verdachte in het openbaar te berechten maakt de overheid duidelijk ook daad-
werkelijk bestraffend op te treden tegen normschendingen. Beoogd gevolg van dit

Uit de omvangrijlce studie van Van de Pol blijkt dat het openbaarheidsbeginsel van oudsher in
meer of mindere mate voor het strafproces van betekenis is geweest. Uit het historisch gedeelte
van zijn onderzoek komt naar voren dat een beslissende relatie bestaat tussen de mate van open-
baarheid van de strafrechtspleging en de organisatie van het overheidsgezag. Naar gelang de
publieke macht zich meer concentreerde prevaleerde het belang van de gezagshandhaving boven
de zichtbaarheid en controleerbaarheid van de rechtspleging voor de burger. Daarbij trad het
belang van waarheidsvinding ten koste van een afdoening buiten processe tussen de betrokkenen
onderling steeds meer op de voorgrond. Aan de andere kant werd duidelijk dat toenemend
overheidsgezag ambtshalve vervolging en besloten procesvoering voor beroepsrechters tot gevolg
heeft. Met name auteurs als Beccaria en Von Feuerbach hebben in Frankrijk en Duitsland als
belangrijke verdedigers van openbaarheid gefungeerd. Hun pleidooi hing nauw samen met het in
de achttiende eeuw gegroeide wantrouwen tegenover landsheren en rechters. De bepleite open-
baarheid beoogde vooral de waardering van het bewijsmateriaal en de redeneringen in het vonnis
voor de buitenwereld kenbaar te maken waardoor zou kunnen worden voorkomen dat te vaak en
te snel tot een soms barbaarse bestraffing zou worden overgestapt. Het ging erom te kunnen
beoordelen of de dader zijn verdiende straf ontving waardoor aan hem recht Icon worden gedaan;
U. van de Pol, Openbaarterecht, Amhem 1986, met name p. 25-107.
Deze gedachte is reeds terug te vinden bij A. von Feuerbach, Betrachtungen iiber die Offenlich-
keit und Miindlichkeit der Gerichtigkeitsplege, Neudruck der Ausgabe Giessen 1821, Darmstadt
1969. Recent hierover DJ. Elzinga, De democratische rechtsstaat a1s ontwikkelingsperspectief,
in: De rechtsstaat herdacht, Zwolle 1989, p. 43 e.v. en M. Oosting, De last van het recht, in: De
rechtsstaat herdacht, Zwolle 1989, p. 171.
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optreden is dat niet aileen de dader maar ook andere burgers worden afgeschrikt
van het plegen van strafbare feiten." Afgezien van het feit dat deze afschrikking
nauwelijks valt te meten en het nogal van de aard van de feiten en de persoon
van de dader zal athangen in hoeverre het openbare strafproces daadwerkelijk
preventief zal werken", blijkt deze functie in de praktijk in belangrijke mate te
worden gefrustreerd doordat procentueel een groot aantal zaken door het open-
baar ministerie zelfstandig wordt afgedaan. S

Hoewel openbaarheid vanuit rechtsstatelijk perspectief positief is te waarderen,
mag men er niet aan voorbij gaan dat deze waarborg ook duidelijk schaduwzijden
heeft. Enerzijds kan men dan denken aan de verdachte die de openbaarheid vaak
als extra leed bovenop de strafoplegging zal beschouwen." Dat ook de wetgever
deze opvatting deelt blijkt onder meer uit het bestaan van de besloten bezwaar-
schriftprocedure. Anderzijds kan openbaarheid voor bij het strafproces betrokken
derden zoals familie en kennissen van de verdachte maar vooral ook slachtoffers
minder plezierige kanten hebben. Zo worden slachtoffers van (zeden)delicten
soms door advocaten als getuige ter zitting opnieuw geconfronteerd met de
verdachte en de pijnlijke ervaringen van het delict. 7 Daamaast blijkt angst voor
represaiUes van de kant van de verdachte soms een belangrijke belemmering voor
getuigen om een verklaring in het openbaar af te leggen." Duidelijk wordt aldus
dat de mate waarin openbaarheid wordt gerealiseerd athankelijk is van de waarde
de men wenst toe te kennen aan andere normen en beginselen die ons strafproces
beheersen. Zo kan het 'fair trial'-beginsel van art. 6 EVRM emstig in gevaar
komen wanneer via informatieverstrekking van het openbaar ministerie aan de
pers v66r de berechting van een soort 'trial by media' sprake kan zijn. Dit risico
is vooral dan aanwezig wanneer niet wordt volstaan met algemene mededelingen
maar concreet wordt ingegaan op de aard van de verdenking. Evenzeer kan in
deze situatie worden betwijfeld of aan de 'praesumptio innocentiae' geheel is
voldaan.? Juist in een fase waarin nog geen definitieve schuldvaststelling mag
plaatsvinden past in het licht van genoemde beginselen een terughoudende opstel-
ling van politie en openbaar ministerie. In verband met de positie van
getuigen/slachtoffers zal bij de vraag of openbaarheid gewenst is een afweging
met het recht op 'privacy' moeten plaatsvinden.'?

• Melai c.s. aant. 19 op arn. 268-331 Sv suppl. 68. Zie ook U. van de Pol, Openbaar terecht,
Arnhem 1986, p. 584-585 en Hazewinkel-SuringalRemmelink, lnIeiding tot de studie van het
Nederlands strafrecht, Alphen aan de Rijn 1991, p. 855-856.

• Vergelijk Hazewinkel-SuringalRemmelink, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht,
Alphen aan de Rijn 1991, p. 856 waar de auteur erop wijst dat preventieve werking nauwelijks
valt te verwachten bij overtuigingsdaders of plegers van zware delicten.

, Zie par. 2.5.

• R. Rijksen, Meningen van gedetineerdenover de strafrechtspleging, Assen 1958, p. 138-139.
Zie C.J. van 8ave11R.P.G.L.M. Verbunt, Slachtoffer/getuige in zedenzaken en verhoor ter zitting,
NIB 1990, p. 1399-1404 en de reacties hierop van resp. G. van DriemIK. SpaargarenlA. van
Bon-Moors, Positie slachtoffers in strafproces, NIB 1990, p. 1565-1567 en verder de noot van
Schalken onder HR I oktober 1991, NJ 1992, 197.

I Vergelijk het kennelijk onoplosbare probleem van de anonieme getuige in het strafproces.
• U. van de Pol, Openbaar terecht, Arnbem 1986, p. 625.
10 Art. 8 EVRM.
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In het onderstaande zal allereerst de plaats van het openbaarheidsbeginsel in de
nationale wetgeving en intemationale verdragen worden aangegeven. Daarbij zal
worden bekeken of de verdachte een 'recht' op beslotenheid toekomt. Daamaast
zal aandacht worden geschooken aan de wijze waarop reeds voor de openbare
terechtzitting strafzaken min of meer openbaar lcunnen worden door informatie-
verschaffing van justitie en de daarmee gepaard gaande berichtgeving. In een
aparte paragraaf zal het onterende karakter van het in het openbaar terecht staan
worden bezien. Tevens zal worden ingegaan op recente plannen een aantal raad-
kamerprocedures in het vervolg in het openbaar te doen plaatsvinden. II

Vervolgens zal aandacht worden geschooken aan de besloten raadkamerbehande-
ling van bezwaarschriften en de wijze waarop deze beslotenheid in de pralctijk
door de pers wordt doorbroken.
Tenslotte zullen de bezwaarschriftbeschikkingen worden afgezet tegen een belang-
rijke doelstelling van openbaarheid: inzicht verschaffen en daardoor vertrouwen
in beslissingen bevorderen.

6.2 Wetgeving

De openbaarheid van de Nederlandse strafrechtspleging ligt in belangrijke mate
verankerd in wetgeving. Sedert de Staatsregeling voor het Bataafse yolk uit 1798
worden uitspraken in het openbaar gedaan." De openbaarheid van de behande-
ling werd na een uitgebreide voorafgaande discussie over 'voors en tegens'
uiteindelijk neergelegd in art. 170 WvSv 1838,13 Sinds 1848 werd de open-
baarheid van de zitting in de Grondwet vastgelegd. De wetgever van 1886 achtte
daarom de verwijzing in art. 170 WvSv 1838 overbodig, waardoor de regeling
van de openbaarheid Diet meer in het WvSv voorkwam. In 1926, bij de totstand-
koming van het huidige wetboek, werd art. 273 opgenomen waarin, naast een
verwijzing naar de Wet RO, tevens een aantal criteria voor een behandeliog
achter gesloten deuren werd gegeven. De huidige Grondwetsbepaling geeft aan
dat met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald terechtzittingen in het
openbaar plaatsvinden en vonnissen de gronden inhouden waarop zij rusten. Uit-
spraken geschieden altijd in het openbaar." Tenslotte is de waarborg opgeno-
men in art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR. IS Duidelijk is dat de Nederlandse wetge-

\I Wetsvoorstel 22584, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wegenverkeerswet en de
Wet op de economische delicten in verband met herziening van de raadkamerprocedure. Dit
wetsvoorstel is reeds besproken in par. 3.5.1

I' Art. 37 Staatsregeling. De openbaarbeid van uitspraken heeft vanaf dat moment een vaste plaats
gekregen in diverse wetgevingsprodukten. Momenteel is deze terug te vinden in art. 362 Sv.

13 In dit artikel werd verwezen naar de voorschriften van de Wet RO alwaar deze waarborg stond
vermeld.

.. Art. 121 Grondwet.
U In verband met de jurisprudentie van het EHRM inzake het openbaarbeidsbeginsel, zal in bet

vervolg slechts bet EVRM als uitgangspunt worden genomen.
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ver de openbaarheid van het strafproces heeft gekoppeld aan het onderzoek ter
terechtzitting en de einduitspraak. Dit brengt met zich mee dat raadkamerpro-
cedures buiten die openbaarheidseis vallen."
Zoals reeds in het derde hoofdstuk werd betoogd kunnen de waarborgen van art.
6 EVRM pas operationeel worden wanneer er sprake is van de 'determination of
a criminal charge' of 'civil rights and obligations' of procedures die daarvoor
direct bepalend zijn. De minimumgaranties van art. 6 EVRM - dus eveneens het
recht op een openbare behandeling van de zaak - hebben daarom in beginsel
slechts betrekking op de zittingsfase.'? Twee kanttekeningen herhaal ik: nog
eens. Bij de vraag of aan de minimumgaranties is voldaan moet de gehele pro-
cedure worden beoordeeld." Dit betekent dat 'gebreken' in het voorbereidend
onderzoek tijdens het onderzoek ter terechtzitting kunnen worden gecompenseerd
en omgekeerd.!" Ten tweede kunnen sommige garanties wei degelijk een rol
spelen in het voorbereidend onderzoek. Zo zou het recht op berechting binnen
redelijke termijn van art. 6 lid 1 EVRM bijvoorbeeld weinig betekenis hebben
indien het voorbereidend onderzoek jaren zou mogen duren mits de behandeling
ter zitting maar binnen een kort tijdsbestek zou plaatsvinden.
Het Europees hof heeft intussen geoordeeld over de relatie van deze twee verfij-
ningen tot het openbaarheidsbeginsel. Uit de jurisprudentie van het Europees hof
blijkt dat ook bij beoordeling van de vraag of het openbaarheidsbeginsel is
geschonden, de totale procedure in ogenschouw behoort te worden genomen;"
Over toepassing van het openbaarheidsbeginsel tijdens het voorbereidend onder-
zoek oordeelde het hof in de Neumeister-case. In deze zaak, waar de verdachte
kJaagde over het feit dat op zijn schriftelijk verzoek tot opheffing van de voorlo-
pige hechtenis was beslist terwijl hijzelf of zijn raadsman in tegenstelling tot het
openbaar ministerie niet was gehoord waardoor van een 'fair en public hearing'
naar zijn oordeel geen sprake kon zijn, overwoog het Europese hof dat:

'publicity in such matters is not however in the interests of accused persons as
it is generally understood' .21

Het hof oordeelde aldus dat de openbaarheid naar algemene opvatting in dergelij-
ke men niet zonder meer in het belang van verdachten is. De gang van men
tijdens het voorbereidend onderzoek behoeft met andere woorden niet openbaar te

'6 Zie nader hieronder par. 6.3.
'7 E.A. Alkema, Studies over Europese grondrechten, Deventer 1978, p. 65; U. van de Pol, Open-

baar terecht, Arnhem 1986, p. 531; P. van Dijk/ C.J.H van Hoof, De europese conventie in
theorie en praktijk, Nijmegen 1982, p. 286; E.P. von Brucken Fock, Tot welke wijzigingen in het
Nederlandse recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in art. 6 van het
Europese Verdrag tOI beschenning van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
aanleiding te geven, Handelingen NN 1983 deel I, p. 173.

•t Bijvoorbeeld EHRM 20 november 1989, Pub!. Ser. A, vo!. 66. (Kostovski)
•• EHRM 6 december 1988, Pub!. Ser. A, vol. 146, par. 84.
2IJ EHRM 8 december 1983, Publ. Ser. A, vol. 72.: 'the object pursued by Article 6 (... ) was

achieved during the course of the proceedings taken as a whole' .
,. EHRM 27 juni 1968, Publ. Ser. A, vol. 8, par. 23.
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zijn. Deze beslissing is begrijpelijk wanneer men deze vergelijkt met de ratio van
de openbaarbeidseis:

'tbe public cbaracter of proceedings before the judicial bodies referred to in
Article 6 par. 1 proteets litigants against tbe administration of justice in secret
witb no public scrutiny; it is also one of the means wbereby confidence in the
courts, superior and inferior, can be maintained. By rendering the administra-
tion of justice visible, publicity contributes to tbe achievement of the aim of
Article 6 par. 1, namely a fair trial, the guarantee of which is one of tbe
fundamental principles of any democratic society, within the meaning of the
Convention' .22

Uit deze formulering komen samengevat twee belangen naar voren. Enerzijds
wordt gewezen op bet belang dat partijen bij een openbare behandeling kunnen
hebben, anderzijds komt het algemeen belang naar voren. Daamaast blijkt dat
controleerbaarheid een belangrijk facet van de garantie vormt. Dit met bet oog op
het vertrouwen dat burgers in reebtspraak bebben.
Duidelijk is dat de openbaarbeidseis in diverse wettelijke regelingen is opgeno-
men ter bescherming van de verdacbte. Maar betekent dit nu omgekeerd dat de
verdachte aanspraak kan maken op een bebandeling acbter gesloten deuren? Uit
de beslissing van bet Europees bof in de zaak Le Compte, Van Leuven en De
Meyere" blijkt dat uit de erkenning van bet reebt om afstand te doen van de
openbaarbeid geen recht op een besloten bebandeling kan worden afgeleid."
Evenmin kan een dergelijke aanspraak worden afgeleid uit de artt. 20 RO en 274
Sv. Deze bepalingen geven immers aan dat de reebter zelfstandig de afweging
tussen openbaarbeid of beslotenheid moet maken.
Op sommige plaatsen beeft de wetgever de reebter deze belangenafweging
'ontnomen' ervan uitgaande dat de bescberming van de verdacbte beter zou wor-
den gewaarborgd indien bepaalde procesfasen zich aan de openbaarbeid onttrek-
ken. Tegen deze acbtergrond moeten de diverse raadkamerprocedures worden be-
keken.

6.3 Raadkamerprocedures"

De bescbermingsgedacbte zoals die in de Neumeister-case naar voren kwam sluit
nauw aan bij de overwegingen die de wetgever banteerde bij de inrichting van het
Nederlandse voorbereidend onderzoek. Men was van oordeel dat openbaarbeid in

n EHRM 8 december 1983, Publ. Ser. A, vol. 74.
13 EHRM 23 juni 1981. Publ. Ser. A., vol. 43.
,. Van Dijk en Van Hoof spreken in dit verband over een 'waiver' van het recht op openbare

behande1ing: P. Van Dijk/GJ.H. Van Hoof. De europese conventie in theorie en praktijk,
Nijmegen 1990, p. 360.

2> Momenteel een wetsvoorstel 22584 aanhangig. Dit beoogt een harmonisering van de diverse
raadkamerprocedures. In par. 3.5.1 is reeds uitgebreid op dit voorstel ingegaan.
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deze fase zowel voor verdachte als openbaar ministerie nadelige consequenties
kan hebben. De memorie van toelichting stelt:

'Het eerste (nadelige gevolgen voor de verdachte, W.V.) zou bijv. bet geval
zijn bij de openbare behandeling van een bezwaarschrift tegen de kennisgeving
van verdere vervolging of een dagvaarding (artt. 250, 262). Deze regelingen
hebben juist ten doel een verdachte niet nodeloos aan een openbaar strafproces
bloot te stellen. Het laatste zou zicb kunnen voordoen bij openbare behan-
deling van bet boger beroep, ingesteld door bet openbaar ministerie tegen de
bescbikking van de reehter-commissaris, belast met de behandeling van straf-
zaken, waarbij een gereebtelijk vooronderzoek is geweigerd (vergelijk de artt.
181, 184 en 445). De (scbuldige) verdachte zou hierin een aanleiding kunnen
vinden om te vlucbten, betgeen alleen door preventief heebten te vermijden
zou zijn'. 26

De algemene voorschriften voor de behandeling in raadkamer lijken de verdachte
voldoende garanties te bieden de zaak vooralsnog uit de openbaarbeid te hou-
den.27Deze bepalingen zijn terug te vinden in het eerste hoek, titel I, afdeling 6
van het WvSv. Waar dit vanwege de aard van de te geven beslissingen noodza-
kelijk is, bevat het wetboek nadere regels. Zo bevat art. 250 Sv momenteel
(nog") het voorschrift dat de verdachte bij het onderzoek naar aanleiding van
een ingediend bezwaarschrift moet worden gehoord, althans opgeroepen.
De huidige raadkamervoorschriften wijken in vergaande mate af van de regeling
onder bet oude WvSv uit 1838. Deze ging namelijk nog uit van een geheim en
schriftelijk onderzoek. De vigerende bepalingen kenmerken een onderzoek door
de raadkamer dat voor procespartijen, in tegenstelling tot derden, openbaar is.
In het derde hoofdstuk is reeds aandacht besteed aan wetsvoorstel 22584. Onder
invloed van enige arresten, waarin de besloten raadkamerbehandeling in strijd
met het openbaarheidsbeginsel van art. 6 EVRM werd geoordeeld, acht de
wetgever het noodzakelijk met dit wetsvoorstel de voorschriften van het WvSv in
overeenstemming te brengen met deze nieuwe ontwikkelingen." In verband
hiermee moet worden opgemerkt dat uit de jurisprudentie van de hoge raad voigt
dat de reehter - onder verwijzing naar art. 6 EVRM - procedures in het openbaar
mag voeren hoewel volgens de wet een besloten raadkamerprocedure dient te
worden gevolgd." Afhankelijk van een beroep van de verdachte op een besloten
behandeling, waarbij de reebter bet persoonlijk belang en bet algemeen moet
afwegen, kan de zaak dan eventueel tocb nog achter gesloten worden behandeld.
Omdat ik art. 6 EVRM op de bezwaarscbriftprocedure tegen de dagvaarding van

26 Kamerstukken 111913-1914, 286, nr. 3, p. 69.
17 Over de 'vanzelfsprekende' beslotenheid van sommige raadkamerprocedures in verband met de

openbaarheidseis van art. 6 EVRM nader, U. van de Pol, Openbaar terecht, Amhem 1986, p.
526-543.

11 Vergelijk par. 3.5.1.
19 Zie het wetsvoorstel 22584. Voor de gevolgen van de plannen voor de wijze waarop de raadka-

merbehandeling dient te verlopen, leze men par. 3.5.1 .
30 Vergelijk bijvoorbeeld voor het tuchtrecht HR 18 april 1986, NJ 1987,314, m.nt. EEA.

152



toepassing acht, zou het momenteel reeds mogelijk zijn deze benadering bij het
bezwaarschrift te volgen.
In de memorie van toelichting bij wetsvoorstel 22584 wordt aandacht besteed aan
diverse raadkamerprocedures die voor openbare behandeling in aanmerking
komen." Ten aanzien van de bezwaarschriftprocedure wordt eehter opgemerkt
dat de in art. 6 vervatte eis van openbaarheid niet van toepassing beboeft te wor-
den geacht en voor de verdachte in het algemeen een redelijk belang zal zijn
gelegen in een niet opeobare behandeling.f De openbare bebandeling kan im-
mers voor de verdachte een groot materieel en moreel nadeel opleveren, aldus de
memorie van toelichting. Ik zal bier nog nader op ingaan.

6.4 Tussenevaluatie

In verband met bovenstaande beschouwingen zijo twee elementen van belang bij
de beoordeling van de opzet van de huidige bezwaarschriftprocedure.
Enerzijds bleek dat, afgezien van het feit dat burgers geen geheim proces mag
worden aangedaan, een belangrijke doelstelling van openbaarheid is dat burgers
(via de pers) worden geinformeerd over de reehtspraak. Deze informatie beoogt
wantrouwen bij het publiek over de gang van zaken tijdens het strafproces te
voorkomen en behoort de reehter aan te sporen tot een optreden dat bet vertrou-
wen van de burger verdient." Vraag is dan a. in hoeverre de beslissingen in het
kader van bezwaarschriftprocedures burgers inzicht kunnen verscbaffen in de
deugdelijkbeid danwel ondeugdelijkbeid van de reehtspleging en b. of de burgers
door dit beeld vertrouwen zullen gaan stellen dan wei hun wantrouwen zal
worden gewekt in de reehtspraak.
Anderzijds werd duidelijk dat de wetgever raadkamerprocedures creeerde onder
andere in het besef dat vroegtijdige aandacht voor strafzaken de belangen van de
verdachte nodeloos zou kunnen schaden. Deze garantiefunctie kan eehter sleehts
worden waargemaakt wanneer het voorbereidend onderzoek zich inderdaad in
beslotenheid afspeelt. Hieronder zal worden bekeken of dit inderdaad ro is. In dit
verband is het vervolgens van belang stil te staan bij de visie dat openbaarheid als
een extra straf voor de verdachte moet worden gezien. Hierbij zal ik tevens be-
oordelen in hoeverre de wetgever de noodzaak van beslotenheid tijdens het voor-
bereidend onderzoek consequent heeft doorgevoerd.

6.5 Een besloten voorbereidend onderzoek?

De openbaarheid van het strafreeht beeft de laatste decennia meer en meer
gestalte gekregen doordat criminaliteit een gewild, goed verkoopbaar item in de
media is geworden. De belangstelIing voor criminaliteit beperkt zicb daarbij niet

" Kamerstukken D 1991-1992,22584, nr. 3, p. 11-17.
II Kamerstukken D 1991-1992,22584, nr. 3, p. 12.
" In dezelfde zin R. Pagano, Recht op TV, Arnhem 1992, p. 32.
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uitsluitend tot datgene wat eenieder ter zitting vanaf de publieke tribune kan
waamemen of tot algemene beschouwingen over criminaliteit. Ook de fase
voorafgaande aan de zitting ontsnapt niet aan de aandacht van de pers en daarmee
dus ook niet aan die van de burgers. 34

Uit onderzoek van het WODe blijkt dat in vergelijking tot de jaren 1966 en 1968
in de jaren 1972 en 1974 het aantal krantenartikelen handelend over misdaad met
6 % was gestegen. Daamaast werd duidelijk dat de gemiddelde lengte van deze
bijdragen met 31 % was toegenomen. Volgens de onderzoekers kan de toename
niet voldoende worden verklaard uit de stijging van de criminaliteit."
Bij de vraag wanneer een concrete zaak bijzondere aandacht krijgt bleken vier
factoren een rol te spelen." In de eerste pJaats is dat de peTSOOnvan de ver-
dachte of het slachtoffer." Ten tweede blijkt de plaats van het delict een belang-
rijk criterium te vormen." Ten derde wordt bijzondere aandacht besteed aan
zaken met een zogenaamd principieel karakter." Tenslotte wijst men op het par-
ticuliere karakter van het delict, omvang van de aangerichte schade of andere
bijzondere omstandigheden.:" Vaak zijn meerdere van de bier genoemde facto-
ren op een bepaalde zaak van toepassing.
Naast genoemde aandacht in de kranten, valt op dat actualiteitenrubrieken op
televisie uitvoerig aandacht besteden aan misdaad. Ret NOS-joumaal besteedt met
grote regelmaat aandacht aan strafzaken." Zelfs speciale misdaad-programma's,
zoals 'Opsporing verzocht' en meer recent 'Crime time' hebben een plaatsje op
de NederIandse buis verworven,
Hieronder zal ik de bespreking van de belangstelling die media voor strafzaken
tonen beperken tot het voorbereidend onderzoek.

.. Er zijn overigens perioden in de geschiedenis aan te wijzen waarin volledige openbaarheid het
strafproces kenmerkte. Zo voltrok in de Atheense stadstaat nagenoeg het hele strafproces zich in
het openbaar ten overstaan van medeburgers of stamgenoten. Zie uitgebreid U. van de Pol,
Openbaar terecht, Amhem 1986, p. 26-27.

3> Vergelijk de rapporteurs A.W.M. Coenen/J.J.M. van Dijk in: Misdaadverslaggeving in Neder-
land, 's-Gravenhage 1974, met name p. 8-16. Het aantal ter kennis van politie en Koninklijke
Marechaussee gekomen misdrijven vertoont overigens een aanmerkelijke stijging. In 1966 ging
het om 1514 misdrijven per 100000 inwoners tegenover 3153 in 1974. Ten aanzien van overtre-
dingen is de stijging vee1 beperkter: 15166 overtredingen per 100000 inwoners in 1966 tegenover
17753 in 1974 (Bron: Maandstatistiek politie en justitie 1976).

36 U. van de Pol, Openbaar terecht, Amhem 1986, p. 219 waar de auteur verwijst naar een niet
gepubliceerd vervolgonderzoek van het WOOC.

37 Bijvoorhee1d politici, ambtenaren en hooggeplaatste functionarissen bij bedrijven.
.. Bijvoorbeeld brandstichting in een groot warenhuis, poging tot doodslag in een tv-studio tijdens de

rechtstreekse uitzending.
.. Bijvoorbeeld vervolging van zogenaamde 'potenrammers', rnassale berechting van betrokkenen bij

een ongeval in dichte mist.
.. Bijvoorbeeld incestzaken, verkrachting, aanranding .
•, Vergelijk de toegenomen frequentie van reportages in het NOS journaal vanaf augustus 1970 tot

en met december 1990 opgenomen in: R. Pagano, Recht op TV, Amhem 1992, p. 187-192.
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6.5.1 Pers en pre-zittingsfase

Over de aanvaardbaarheid van informatieverschaffing en publiciteit tijdeos het
voorbereidend onderzoek lopen de meningen nogal uiteen. Rooij stelt dat over bet
beloop van het vooronderzoek geen publikaties behoren te geschieden.P M.A.
Menalda schrijft:

'Ret lijkt nonnaal te zijn om hem (m/v) die verdacht wordt van een stratbaar
feit dat 'goed' in de publieke opioie ligt direct maar vast te zetten en daarvan
den volke kond te doen. Steeds vaker moeten wij meemaken dat van een
verdachte de vermeende delicten in krant en op televisie breed uitgemeten
worden. Officieren van Justitie treden daarbij uit de anonimiteit. Als dan enige
tijd later gebleken is dat tegen de verdachte niets of te weioig ingebracht kan
worden lezen we misschien op een linker bladzijde van de krant dat hij weer
op vrije voeten is gesteld' .43

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Ad-
vocaten hebben in 1985 een commissie in het leven geroepen naar aanleiding van
diverse perspublicaties in publiciteitsgevoelige zaken waarin enerzijds volgens de
advocatuur het openbaar ministerie een ongeoorloofd voorschot had genomen op
het uiteindelijk rechterlijk oordeel en anderzijds volgens de magistratuur de
advocatuur in de tegenaanval te weinig terugboudendheid had betracht. 44 De
ingestelde commissie publiciteit strafzaken diende onder meer aanbevelingen te
doen in verband met een op te stellen gedragscode inzake voorlichting in strafza-
ken.
In bet rapport van deze commissie worden diverse factoren aangegeven die de
toenemende belangstelling voor justitieel optreden voorafgaande aan de openbare
zitting bebben hebben veroorzaakt.
Allereerst is er bet gegeven dat problemen van criminaliteit en samenleving in
bun algemeenheid zowel maatschappelijk als politiek meer centraal zijn komen
staan. Ten tweede wordt geconstateerd dat de politie- en/of justitieautoriteiten
soms bewust de publiciteit gaan zoeken om onrustgevoelens in de maatschappij in
de kiem te smoren dan weI om het beleid in zijn algemeenheid toe te lichten of
juist bet beleid in een concrete zaak te rechtvaardigen. Tenslotte wordt aange-
geven dat politieautoriteiten niet zelden publiciteit zoeken om zo een bijdrage te
leveren aan een betere beeldvorming van bet politieapparaat, waarbij tevens een
rol speelt dat een goede verstandhouding met de pees de opsporingstaak kan
aanvullen en zelfs ondersteunen."
Volgens de commissie is publiciteit in individuele strafzaken slechts in twee

., Vergelijk bijvoorbeeld. M. Rooij, Pers en Strafzaken, Advocatenblad 196~. p. 321.

., M.A. Menalda, M.O.M., Marketing Openbaar Ministerie? NJB 1984. p. 421.

.. Gepubliceerd in Trerna 1988. p. 251-258 .

., Rapport commissie publiciteit strsfzaken, Trema 1988. p. 252.
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gevallen toelaatbaar: ten einde maatschappelijke onrust tegen te gaan die is
ontstaan door een bepaalde zaak of ter toelichting van het optreden van justitie in
een bepaalde strafzaak."

6.5.2 Informatieverschaffers tijdens opsporing en vervolglng

De gemeentepolitie verstrekt reeds vele tientallen jaren met grote regelmaat (en
de grote korpsen zelfs dagelijks) voorlichting over uiteenlopende facetten van het
politiewerk. De grotere korpsen hebben daarvoor zelfs speciale politievoorlichters
aangesteld. Soms zijn dit 'gewone' dienders, soms ook mensen met een joumalis-
tieke achtergrond. Deze laatste categorie schijnt minder terughoudend te zijn wat
betreft het verstrekken van informatie."
Het openbaar ministerie daarentegen toont zich pas vanaf de jaren zeventig actief
in het verstrekken van informatie over strafzaken. Deze nieuwe houding vindt
haar verklaring in de toenemende belangstelling voor het functioneren van het
openbaar ministerie en de sterke nadruk op bevordering van de openbaarheid en
controleerbaarheid van overheidshandelingen in het belang van een goede en
democratische bestuursvoering." Met het in 1974 ingestelde instituut van de
zogenaamde persofficier tracht het openbaar ministerie op deze nieuwe tendenzen
in te spelen.49,so Het openbaar ministerie is niet aileen verantwoordelijk voor
de informatie die het zelf naar buiten brengt, maar draagt tevens verantwoording
voor de voorlichting die de politie geeft naar aanleiding van concrete strafzaken.
Dit standpunt blijkt onder meer uit de Richtlijnen informatieverstrekking en
voorlichting media over strafzaken.51,52 Daar wordt in dit kader melding ge-
maakt van gezamenlijk overleg tussen politievoorlichters en (pers)officier van

.. Vervolgens komt de commissie tot enige bij voorlichting te hanteren gedragsregels. De belang-
rijkste zijn: periodiek overleg tussen politievoorlichter en persofficier van justitie, bij bobo's
voorlichting in beginsel via het openbaar rninisterie, melding aan advocaat van verdachte wanneer
het openbaar ministerie door de pers is benaderd in verband met een strafzaak .

•7 Rapport commissie publieiteit strafzaken, Trema 1988, p. 253.
.. Aldus de Riehtlijnen informatieverstrekking en voorlichting media over strafzaken, Stert. 1990,

or. 161, par. 2.
•• Voor eeo uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van het instituut 'persofficier' leze men U.

van de Pol, Openbaar terecht, Amhem 1986, p. 493 e.v.
'" De commissie publiciteit strafzaken merkt overigens op dat deze functionaris niet heeft kunnen

voldoen aan de verwachtingen die bij zijn instelling bestooden. Oorzaken hiervan zijn, aldus de
eommissie, onvoldoende infrastruetuur en opleidingsmogelijkheden en de weinig professionele
aanpak.

jl Riehtlijnen van 16 augustus 1990, Stert. 1990, nr. 161. De richtlijnen bevatten criteria waarmee
rekening dient te worden gehouden bij een afweging tussen enerzijds het belang dat bestaat bij het
recht op informatie en van het waarborgen van de publieke controle op overheidshandelen en
anderzijds de belangen die gemoeid zijn bij met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de bij de strafzaak betrokkenen en de riehtige opsporing en vervolging van strafbare feiten.

il U. van de Pol, Openbaar terecht, Amhem 1986, p. 484.
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justitie waarin de structuur van de informatieverstrekking nader kan worden be-
paald.P Wanneer het om bijzondere onderzoeken gaat dient omtrent voorlichting
ad hoc met de officier te worden overlegd.
Onderscheid wordt - in navolging van de Wet openbaarheid van bestuur - ge-
maakt in twee soorten informatieoverdracht: actieve en passieve. De eerste vorm
kan men zien als spontane informatieverschaffing, de tweede a1s inlichtingen
verstrekking op verzoek. Interessant is dat in par. 5 van de richtlijn de actieve
voorIichting van de kant van de politie in concrete zaken als een gegeven wordt
beschouwd. De politie maakt een selectie van zaken waarover informatie wordt
verstrekt. Wanneer het openbaar ministerie vervolgens in de zaak wordt betrok-
ken beperkt dit zich tot passieve voorlichting. De actieve variant is geindiceerd
wanneer de zaak grote maatscbappelijke onrust teweeg heeft gebracht of bet
beleid in een geruchtmakende zaak tegenover het publiek van acbtergrondinfor-
matie dient te worden voorzien om daardoor bet beleid in het algemeen inzichte-
lijker te maken. Vervolgens geeft de richtlijn enige algemene gedragslijnen aan.
De belangrijkste vat ik puntsgewijs samen:
- geen informatieverstrekking over voorgenomen opsporingshandelingen in

individuele strafzakenr"
- objectiviteit moet in acbt worden genomen;

mededelingen dienen te berusten op feiten zoals die uit het onderzoek zijn
gebleken en bieraan mogen geen op enigerlei wijze als (strafrechtelijk) kwalifi-
cerend te beschouwen concIusies worden verbonden;

- mededelingen mogen in beginsel geen kwalificatie inhouden inzake per soon-
lijke of functlonele omstandigheden, tenzij een duidelijke relatie aanwezig is
tussen die omstandigheden en bet gepleegde feit;

- afloopbericbten moeten worden opgenomen indien de zaak via sepot of trans-
actie tot een einde komt.

De bier weergegeven uitgangspunten van de richtlijn gelden dus zowel voor
politie als openbaar ministerie. Het belang van de informatieverschaffmg door het
openbaar ministerie mag zeker Diet worden onderscbat. Allereerst bepaalt deze
instantie in belangrijke mate de strafrecbtelijke reactie op geconstateerde feiten.
Een groot gedeeIte van vervolgbare feiten wordt door het openbaar ministerie
immers zelfstandig afgedaan. Deze instantie zelf lijkt zich overigens bewust te
zijn van deze dominante functie:

'Het beeld van de rechtspraak bij het publiek wordt overwegend bepaald door
de voorstelling welke bet zich vormt van de strafrechtspleging. En juist daarin
vervult de staande magistratuur een sterk naar buiten sprekende rol'. 55

53 Een gezamenlijk overleg tussen officier van justitie en politie is overigens Diet in aile arrondisse-
menten van de grond gekomen.

S4 Vooral in geruchtmakende strafzaken was het usanee dat de eerder genoemde persoffieier vooraf
melding maakt van voorgenomen aeties en de pers op de hoogte hield van de resultaten hiervan.
Het duidelijkste voorbeeld hiervan is ongetwijfeld de 'Slavenburg'-affaire. In deze zaak werd het
N.O.S. joumaal zelfs 'uitgenodigd' tijdens de huiszoeking in het baokgebouw.

55 Jaarverslag OM 1972, p. 6.
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Naast de recente richtlijn van 1990 is het van belang melding te maken van een
circulaire van 3 november 1955.56 Daarin machtigt de minister de griffiers aan
de pers enige tijd voor de zitting desgevraagd informatie te verschaffen over de
ter zitting aangebrachte zaken. De informatie heeft betrekking op datum, plaats
en volgorde van behandeling, voor- en achtemaam en woonplaats van de ver-
dachte, summiere aanduiding van het telastegelegde feit en eventueel de naam en
woonplaats van de advocaat. Uit het onderzoek van Van de Pol wordt duidelijk
dat deze circulaire niet eenduidig wordt geinterpreteerd. De informatieverstrek-
king varieert van zeer summier tot tamelijk uitgebreid." Hoewel deze circulaire
slechts tot 1 september 1990 van kracht is geweest, blijkt uit navraag dat in de
praktijk de griffies nog steeds volgens deze gedragslijn handelen. Verder is geble-
ken dat de in de richtlijn van 1990 geformuleerde uitgangspunten bij informatie-
verstrekking in het algemeen worden nageleefd. Bij vele strafgriffies zijn afspra-
ken gemaakt met de pers. Een en ander komt erop neer dat bij Ideinere rechtban-
ken informatie wordt verstrekt door de griffier. Bij grotere rechtbanken draagt de
persofficier hiervoor zorg. De kranten beslissen zelf over welke strafzaken zij
geinformeerd wensen te worden. Vaak is het 1.0 dat de landelijke dagbladen
geinteresseerd zijn in meervoudige kamerzaken, terwijl de regionale kranten daar-
naast ook belangstelling hebben voor politierechter-zaken. Wanneer eenmaal
duidelijk is geworden waar de interesses van de dagbladen liggen is er de facto
sprake van een standaardovereenkomst: de krant krijgt tegen betaling de gewenste
informatie bestaande onder meer uit zittingslijsten en zelfs kopieen van dagvaar-
dingen. Deze gegevens worden, afhankelijk van de dagvaardingstermijn gemid-
deld een tot drie weken voor de zittingsdag, toegestuurd.
Over het algemeen wordt bij berichtgeving door gebruik te maken van initialen
getracht te voorkomen dat de betrokkene kan worden gepersonaliseerd." Het
succes van een dergelijke versluiering moet echter worden betwijfeld. Vaak
geven immers het beroep en de woonplaats van de verdachte de lezer voldoende
informatie om te weten om wie het eigenlijk gaat. Daarom wordt door sommigen
zelfs bepleit dat in regionale dagbladen het gebruik van initialen volstrekt zinloos
is. 59

Op grond van bovenstaande feiten wordt duidelijk dat berichtgeving over strafza-
ken tijdens het voorbereidend onderzoek volledig is geaccepteerd, waarbij de aard
van de informatie die justitie verstrekt nader door de richtlijn wordt bepaald."

,. Nr. 48/855, 8e afdeling bureau E.
i7 U. van de Pol, Openbaarterecht, Amhem 1986, p. 246-249.
51 Deze regel wordt overigens niet altijd even consequent toegepast. Vergelijk H. Evers, Journalist

en ethiek, Delft 1987, p. 104.
j9 Vergelijk de opvattingen weergegeven door U. van de Pol, Openbaar terecht, Amhem 1986, p.

297-301.
60 Overigens zijn het vooral politievoorlichters die de criteria uit de richtlijn aan hun laars lappen.

Wie kent niet het 'Suffertje' of het 'Kort Verbaal', waarin de plaatselijke criminaliteit wordt
beschreven met strafrechtetijke kwalificaties, Zie ook Th. van Haaren, Voorselectie van nieuws in
strafz.aken,MBR 1969, p. 158.
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6.6 Openbaarheid, lust of last voor de verdachte?

In het algemeen kan worden gesteld dat verdachten het vervelend vinden wanneer
over hun strafzaak wordt gepubliceerd.?' Publiciteit leidt vaak tot stigmatisering
door de samenleving ongeacht de beslissing die de rechter uiteindelijk neemt. 62

Daarnaast ervaren verdachten deze aandacht als een bijkomende straf. De rechter-
lijke macht geeft eveneens blijk van deze opvatting. In sommige zaken wordt
immers met deze publiciteit rekening gehouden bij de strafoplegging.P-" Oat
ook de wetgever aan openbaarheid sec een punitief karakter toekent, blijkt uit
opneming van de bijkomende straf 'openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak'
in de betekenis van openlijke bekendheid geven aan de rechterlijke beslissing."
Overigens blijkt dat in de praktijk deze bijkomende straf praktisch nooit wordt
opgelegd.j" De reden lijkt duidelijk. De media zorgen namelijk in belangrijke
mate voor de 'oplegging en executie' van deze straf.
Hulsman en Van Veen wijzen op de preventieve kanten van publiciteit over
strafzaken." Publicatie wordt door hen als een garantie gezien tegen licht-
vaardig optreden van justitie. Omdat justitie weet dat het optreden tegen een -
naar achteraf blijkt - onschuldige een door publicatie verzwaard onverdiend leed
tot gevolg heeft en een dergelijke handelwijze van justitie als een fout zal worden
gekwalificeerd, zal het openbaar ministerie juist dubbel voorzichtig zijn. De
auteurs stell en:

'De krachtige rem die de publiciteit tegen lichtvaardig justitieel ingrijpen
(curs., W. V.) vormt mag maatschappelijk van grote waarde worden ge-
acht'.68

Sommige verdachten zoeken zelf de publiciteit. Via de pers worden ZlJ 10 de
gelegenheid gesteld een nadere toelichting te geven omtrent de verweten gedra-
gingen. Dit geldt in de eerste plaats voor verdachten van strafbare feiten met een
politiek karakter maar ook verdachten van andere feiten geven soms aan dat zij
het in het openbaar terechtstaan beslist niet als vernederend ervaren maar, zoals
de van oplichting verdachte beleggings'specialist' Rienk Kamer, daarentegen
meer als reclame beschouwen.
Dit brengt mij meteen op de algemene vraag, namelijk: of in deze tijd het

6. Vergelijk de uitgebreide peilingen van R. Rijksen, Meningen van gedetineerden over de straf-
rechtspleging, Assen 1961, p. 138-139.

62 E. Rood-Pijpers, Mensen over misdaad en straf, Arnhem 1988, p. 194.
63 Rechtbank 's-Gravenhage 22 oktober 1990 en Hof Arnhem 15 november 1990; voor een reactie

op deze ontwikkeling leze men R. Pagano, Publiciteit als element van straftoemetingsbeleid, NIB
1990, p. 1851 e.v.

.. Zie ook M.M.D.C. Wesseling, Minder strafbij publiciteit, NIB 1992, p. 701-705.
63 Art. 9 jo. 36 Sr.
.. Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 5 op art. 36 Sr suppl. 55.
67 L.H.C. HulsmanfI'h.W. van Veen, Vraagstukken opgeroepen door de publiciteit welke aan

strafbare feiten en aan de opsporing en berechting daarvan wordt gegeven, TvS 1961, p. 191.
.. L.H.C. HulsmanfI'h.W. van Veen, Vraagstukken opgeroepen door de publiciteit welke aan

strafbare feiten en aan de opsporing en berechting daarvan wordt gegeven, TvS 1961, p. 191.

159



terechtstaan als zodanig nog weI als een onterende aangelegenheid moet worden
beschouwd.
Vooraf zou ik willen opmerken dat het onaangename van de zitting voor de
verdachte mijns inziens hoofdzakelijk wordt bepaald door de gewijzigde sfeer
waarin de berechting momenteel plaatsvindt. Vorige eeuw concentreerde het on-
derzoek zich met name op de feitelijke aard van de gepleegde daad (kwalificatie-
vraag) en de vraag of de verdachte het feit al dan niet had gepleegd." Tegen-
woordig daarentegen ligt - onder andere in verband met het feit dat het merendeel
van de verdachten bekent - het accent op de persoonlijkheid van de dader in
verband met het vaststellen van de sanctie. Psychiatrische rapporten leggen het
innerlijk leven van de verdachte bloot en brengen tal van intieme bijzonderheden
aan het licht.ill Tegen deze achtergrond wil ik nu reeds opmerken dat in de be-
zwaarschriftprocedure voor dit 500rt details geen plaats is omdat slechts de
haalbaarheid van de vervolging inzet van de procedure is. Het argument heeft
derhalve slechts betekenis voor het onderzoek ter terechtzitting.
Toch zijn er mijns inziens ook factoren aan te wijzen, indicerend dat openbaar-
heid minder onterend is dan voorheen, welke zelfstandige betekenis kunnen heb-
ben voor de bezwaarschriftprocedure.
Allereerst bleek uit het bovenstaande dat de berichtgeving over strafzaken zich
tegenwoordig vaak uitstrekt tot het voorbereidend onderzoek. Dit betekent dat, in
tegenstelling tot vroeger toen de confrontatie met de openbaarheid pas ter zitting
aan de orde was, de huidige openbare zitting 'slechts' een openbaar onderdeel
vormt van een in grote trekken feitelijk toch al openbaar proces.
In de tweede plaats is er met name de tweede helft van deze eeuw nogal wat
veranderd wat betreft strafbaarstellingen en potentiele groepen verdachten waar-
door het discriminerende karakter van het strafrecht dat zich uitstrekte tot een
bijzondere categorie burgers duidelijk is gewijzigd. Na de tweede wereldoorlog
was de economische toestand van ons land labiel. 11 De overheid was van oor-
deel dat uitbreiding van het economisch strafrecht, bijvoorbeeld ter regulering
van het geldverkeer, een effectief middel zou zijn om dit tij te keren. De ge-
troffen maatregelen werden door strenge strafbepalingen ondersteund. Conse-
quentie hiervan was onder meer dat groepen, vaak vooraanstaande burgers, die
vroeger bijna nooit met het strafrecht in aanraking kwamen, een substantieele
aanvulling vormden van het arsenaal 'klassieke' verdachten. De categorie ver-
dachten werd vervolgens uitgebreid toen in 1951 de WVW in werking trad. Door
de gestegen welvaart was autobezit niet langer een droom maar werd een realiteit
voor middenstand en in de tweede helft van de zestiger jaren ook voor de arbei-
derskIasse. Personen, die voorheen nauwelijks met politie en justitie in contact
waren gekomen, liepen door de nieuwe verkeerswetgeving nu aanzienlijk meer

.. E. Brongersma, De openbaarheid van de rechtspraak, TvC 1962, p. 78.
70 Bovendien blijkt de rechter het privacy-belang niet te erkennen als grond voor het sluiten der deu-

reno Zie U. van de Pol, Openbaar terecht, Amhem 1986, p. 169-170.
71 Ontleend aan het zeer lezenswaardige opstel van G.Th. Kempe, De publieke opinie en de

strafrechter in de laatste halve eeuw: enkele inleidende opmerkingen, in: Dilemma's in het heden-
daagse strafrecht, Utrecht 1975, p. 5-22.
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risico daartoe." Toen tenslotte Nederland in de jaren zestig te maken kreeg met
burgerlijke ongehoorzaamheid en protestacties waarbij vooral groepen intel-
lectuelen die voor bet overgrote deel beboorden tot de geprivilegieerde groepen
uit de samenleving zicb gingen afzetten tegen de bestaande waarden en normen
betekende dit een nieuwe uitbreiding van bet verdacbtenpotentieel.
Uit de bier kort geduide ontwikkelingen wordt duidelijk dat de kans om als
burger ongeacbt rang, stand of atkomst met justitie in aanraking te komen enorm
is vergroot. Het besef dat eenieder morgen kan worden geconfronteerd met de
strafrecbter draagt mijns inziens ertoe bij dat bet discriminerende element en de
scbande van bet terecbtstaan in belangrijke mate is gerelativeerd. Dit bangt nauw
samen met andere mogelijkbeden die voor banden zijn iemand te straffen. Wie
tegenwoordig iemand wil 'pakken' kan recbtstreeks proberen publiciteitsmedia
met landelijke werking voor zijn bescbuldiging te interesseren. Kempe merkt
bierover op:

'Hier liggen, dankzij deze enorme verbetering en vooral versnelling van de
communicaties op landelijk niveau, mogelijkbeden tot bijna dodelijke discrimi-
natie van individuen en groepen, waarbij vergeleken de fuoctionaliteit, inhae-
rent aan de publieke discriminatie van bet moeten v66rkomen en veroordeeld
worden, nauwelijk meer meetelt'.

en even verder:

'Het afnemen van de betekenis van bet strafproces, in de ogen van bet pu-
bliek, als open bare kastijding zal zicb voortzetten, wat niet boeft te betekenen
dat bet strafproces nu ook elke betekenis zal verliezen'. 73

Daarmee is naar mijn mening overigens geenszins gezegd dat bet openbaar
terecbtstaan in de regel als 'aangenaam' kan worden gekwalificeerd."
Tenslotte moet erop worden gewezen dat de belangstelling voor strafzittingen,
afgezien van de (scbrijvende) pers, zeer beperkt is. Overwegend scboolkIassen,
recbtenstudenten en eventuele familie vullen de publieke tribune. Wat betreft de
categorie studenten en scbolieren past wellicbt een kanttekening. Deze groepen
bezoeken mijns inziens in eerste instantie zittingen om te kijken boe een onder-
zoek ter zitting verloopt, of boe een verdacbte van een specifiek delict wordt be-
recbt. Dit impliceert dat de persoon van de verdacbte voor deze categorieen
bezoekers een secundaire rol gaat spelen. Zo zullen zij zicb bijvoorbeeld na
afloop waarscbijnlijk nauwelijks kunnen berinneren wie er terecht beeft gestaan.

12 Van Veen merkt ten aanzien van deze groep verdachten op dat de openbaarheid van de berechting
voor hen geen bijzonder pijn1ijlcegebeurtenis is. Zie Th.W. van Veen, Openbaarheid van het
strafproces, MBR 1969, p. 169.

73 G.Th. Kempe, De publieke opinie en de strafrechter in de 1aatste halve eeuw: enkele inIeidende
opmerlcingen, in: Dilemma's in het hedendaagse strafrecht, Utrecht 1975, p. 21-22.

74 Met uitzondering wellicht van de hierboven genoemde overtuigingsdaders en degenen die het
proces benutten als reclamerniddel!
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Afzonderlijke vermelding verdient nog de mogelijk.heid dat de verdachte ter
zitting verstek kan laten gaan." Indien hij van deze mogelijk.heid gebruik maakt
in een zaak die tot de categorie evident niet haalbare vervolgingen moet worden
gerekend, mag men er toch vanuit gaan dat de behandelende reehter(s) weinig tijd
nodig zullen hebben om de verdachte bij verstek vrij te spreken, dan weI een
andere niet veroordelende uitspraak te geven. Bij die stand van zaken kan de ver-
dachte er toch nauwelijks onder gebukt gaan dat deze beslissing tijdens een
openbare zitting is uitgesproken! De ajWezigheid van een bezwaarschriftproce-
dure brengt dan toch nauwelijks een extra nadeel met zich mee.
Alvorens afrondende concIusies hieruit te trekken voor de besloten bezwaar-
schriftprocedure zullen hieronder nog een aantal 'quasi'-strafreehtelijke openbare
voorprocedures ter sprake worden gebracht: de vervolgingsuitlevering, de voor-
gestelde openbare procedures bij het bezwaarschrift tegen invordering van het
rijbewijs en het beroep tegen reehterlijke bevelen en voorlopige maatregelen op
grond van de WED. Met deze beschouwing kan mijns inziens worden aangetoond
dat de wetgever aan het belastende aspect van openbaarheid buiten het onderzoek
ter terechtzitting niet consequent een besloten raadkamerbehandeling heeft gekop-
peld of wenst te koppeleo.

6.7 UiUevering

Verzoekeo tot vervolgingsuitlevering van persooen worden in het algemeen door
buitenlandse mogendheden via diplomatieke weg gericht aan de minister van jus-
titie of buitenlandse zakeo. In dit laatste geval endosseert deze de aanvraag aan
de minister van justitie. Teozij de minister van oordeel is dat het verzoek onmid-
dellijk moet worden afgewezen, geeft bij de zaak in handen van de officier van
justitie van het arrondissement waarin de opgeeiste persoon zich bevindt. De
officier vordert vervolgens uiterlijk op de derde dag" dat de reehtbank de zaak
in behandeling zal nemen. De hier zeer summier beschreven gang van zaken is
geregeld in de OW.n
Waar het mij bier om gaat is het procesje dat vervolgeos bij de reehtbank wordt
gevoerd. Het doer daarvan is zeer beperkt. Het komt er in grote lijnen op neer
dat de reebter controleert of bet verzoek formeel eo inhoudelijk aan de door het
uitleveringsverdrag gestelde criteria voldoet waarbij aan de opgeeiste persoon
voldoende gelegenheid wordt gebodeo zijo visie op het uitleveringsverzoek naar
voreo te breogeo. De uitleveringsrechter beraadslaagt niet zoals bij art. 350 Sv op
de groodslag van de telastelegging eo naar aanIeiding van het ooderzoek ter te-
reehtzitting, maar oordeelt over de vordering van de officier eo oaar aanIeiding
van bet ooderzoek op de zitting. Strijards merkt op dat deze procedure geen

7> Zie art. 271 Sv.
.,. Overschrijding van deze termijn heeft geen processuele consequenties: HR 19 mei 1981, NI 1981,

518.
rt Voor een uitgebreide beschouwing raadplege men: A.H.I Swart, Nederlands Uitleveringsrecht,

Zwolle 1986. Zie ook I. Remmelink, Uitlevering, Arnhem 1990, p. 35 e.v.
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'rechtsingangprocedure' is It la de procedure die wordt gevoerd bij bet bezwaar-
schrift tegen de dagvaarding, De uitleveringsrechter is geen 'Uberpriifungsrecb-
ter'.78 Ik kan bier slecbts gedeeltelijk in meegaan. Opmerkelijke paralleUen zijn
naar mijn idee aanwijsbaar.
Allereerst beeft de procedure namelijk eveneens betrekking op een persoon
waarvan nog geenszins vast boeft te staan dat bij de feiten waarvoor uitlevering
wordt gevraagd daadwerkelijk beeft gepleegd, Bovendien is de procedure, gelijk
de bezwaarschriftprocedure, Diet bedoeld om uiteindelijke feitelijke beslissingen
of recbtsoordelen te verkrijgen. Vervolgens krijgt betrokkene in bet uitleve-
ringsproces - boewel de artt. 358 en 359 Sv Diet van toepassing zijn verklaard -
eveneens de mogelijkheid verweren voor te dragen. Verdedigd wordt dat uit art.
28 UW, waarin wordt voorgeschreven dat de uitspraak met redenen moet zijn
omkleed, moet worden afgeleid dat op relevante verweren moet worden gerea-
geerd.?? Op verweren in verband met bijvoorbeeld de genoegzaamheid van de
door de staat overgelegde stukken of Diet ontvankelijkheid wegens verjaring moet
analoog aan de voorschriften in de artt. 358 en 359 Sv worden ingegaan." Ten-
slotte noemt de UW in art. 26 lid 3 specifiek bet verweer dat de opgeeiste
persoon onverwijld kan aantonen Diet schuldig" te zijn. De bedoeling van deze
bepaling wordt door Van Veen als volgt omschreven:

,Aan de opgeeiste persoon behoort de uitlevering en het daaropvolgende
proces (curs., W.V.) bespaard te worden als bet evident is dat bij niet scbul-
dig is aan de bern verweten feiten. Deze bescberming van de burger tegen een
vervolging, die Diet tot een veroordeling kan leiden, is aan de Nederlandse
recbter toevertrouwd'. 82

Daarmee wordt naar mijn mening aangegeven dat de ratio van de uitleverings-
procedure met de bezwaarscbriftprocedure een grote mate van overeenstemming
vertoont. 83 Des te opmerkelijker is bet dan dat de uitleveringsprocedure wat

71 G.A.M. Strijards, Opvallende evoluties in het uitleveringsrecht, DD 1985, p. 109.
79 Th.W. van Veen, Enkele verweren in de uitleveringsprocedure, in: Naar eer en gewelen, Arnhem

1987, p. 625 e.v.
10 Zie HR 19 september 1983, NJ 1984, 114. Evenals in de bezwaarschriftprocedure staat de

opportuniteit van de bevelen tot vervolging, aanhouding of hervatting van de straftenuitvoerleg-
ging niet ter beoordeling van de Nederlandse rechter.

II Schuld in de zin van 'het feit gepleegd hebben'.
82 Th.W. van Veen, Enkele verweren in de uitleveringsprocedure, in: Naar eer en geweten, Amhem

1987, p. 628. Vergelijk de formulering die werd gebezigd in de bezwaarschriftprocedure die
leidde tot HR 16 juni 1941, NJ 1941, 706 waar de vervolging lichtvaardig werd genoemd
wanneer 'reeds dadelijk zoude blijken, dat eene verdere vervolging niet gerechtvaardigd is'.

13 Opmerkelijk is dat de oudere uitleveringsverdragen met Groot-Brittannie en Ierland een formule-
ring kennen die aansluit bij de term 'onvoldoende aanwijzing van schuld' in art. 250 Sv. Zo
bepaalt art. 13 Uitleveringsverdrag Nederland - Verenigd Koninkrijk: 'De uitlevering zal geen
plaats vinden, lenzij er voldoende bewijs bestaat, volgens de wetten van den Staal, aan welken de
uitlevering is aangevraagd, hetzij om eene verwijzing naar de openbare terechtzitting te rechtvaar-
digen ( ... )'. Zie ook Th.W. van Veen, Enkele verweren in de uitleveringsprocedure, in: Naar eer
en geweten, Arnhem 1987, p. 629.
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betreft de openbaarheid het spiegelbeeld vormt van de bezwaarschriftprocedure.
Het procesje wordt in beginsel namelijk in het openbaar gevoerd. De opgeeiste
persoon kan behandeling achter gesloten deuren verlangen. Ambtshalve kan de
rechtbank eveneens om gewichtige in het proces-verbaal der zitting te vermelden
redenen sluiting der deuren bevelen." Veiligheidsoverwegingen spelen daarbij -
denk aan de uitlevering van IRA-leden - vaak: een belangrijke rot. Van de kant
van de verdediging wordt bij dit 800rt zaken, wellicht omdat het privacy-argu-
ment vanwege massale publiciteit geen rol van betekenis meer speelt, bezwaar
gemaakt tegen een behandeling achter gesloten deuren."
Denkbaar zou zijn deze invalshoek ook bij de bezwaarschriftregeling te kiezen.

6.8 Wetsontwerp 22584, bet bezwaarschrift tegen invordering van bet rij-
bewijs en het beroep tegen voorlopige maatregeien op grond van de
WED

Invordering van het rijbewijs moot worden gezien als een speciaal-preventieve
maatregel om de veiligheid op de weg te waarborgen. Deze maatregel is toepas-
baar bij verdenking ten aanzien van alcoholmisdrijven. Het is evident dat het ef-
fect van de maatregel voor de verdachte bijzonder onaangenaam is. Hij wordt in
belangrijke mate beperkt in zijn mobiliteit. De wetgever heeft het daarom nood-
zakelijk geacht belanghebbende de mogelijkheid te bieden tegen de inhouding een
bezwaarschrift in te dienen." Met betrekking tot de in dit geval te volgen
raadkamerprocedure wordt in wetsvoorstel 22584 een openbare behandeling
voorgesteld. De reden hiervoor is vol gens de memorie van toelichting gelegen in
het feit dat de uitkomst van de behandeling een beslissing inhoudt over het al dan
niet voortduren van de intrekking van een door de overheid verleende vergun-
ning."
Waarschijnlijk is dat dit bezwaarschrift tegen invordering al wordt ingediend
voordat de zaak ten gronde ter zitting zal worden behandeld. Ik zie dan niet in
waarom deze verdachte anders zou moeten worden behandeld dan een verdachte
die een bezwaarschrift tegen de dagvaarding indient. Wanneer de verdachte tij-
dens de openbare raadkamerbehandeling van zijn bezwaarschrift tegen de invor-
dering van het rijbewijs moot vertellen over zijn drankprobleem lijkt mij dit zelfs
onaangenamer dan dat de verdachte tijdens de raadkamerzitting als gevolg van
een ingediend bezwaarschri ft tegen de dagvaarding in het openbaar zou moeten
stellen dat het telastegelegde feit Diet strafbaar is.
Dit onaangename aspect van openbaarheid geldt mijns inziens nog in versterkte
mate ten aanzien van de in hetzelfde ontwerp voorgestelde openbaarheid van het

.. Art. 25 UW .

., VergelijlcHR 10 september 1991, NJ 1991,825 .

.. Art. 27 lid 7 WVW.
17 KamerstulclcenD 1991-1992,22584, or. 3, p. 14. Daarbij wordt verwezen naar par. 3.3 van de

memorie waar nader wordt ingegaan op het 'criminal charge-karakter. Kennelijlcvalt de procedu-
re van art. 27 WVW onder het bereik van deze term.
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beroep tegen voorlopige voorzieningen op grond van de WED. Denkbare maatre-
gelen zijn in dit kader de stillegging van een ondememing of beperking van de
bedrijfsuitoefening. Bij deze toepassing zijn bijna altijd burgerlijke rechten en
verplichtingen van de verdachte in het geding waardoor art. 6 EVRM en daarmee
de openbaarheid in beeld is. Als nu beroep tegen dergelijke maatregelen in het
openbaar wordt behandeld betekent dit dat de verdachte (rechts)persoon in de
openbaarheid zal treden'", terwijl tijdens de zitting zou kunnen blijken dat de
verdachte niet schuldig is danwel er anderszins redenen zijn waarom een veroor-
deling Diet mogelijk is. De financiele consequenties voor verdachten, door
bijvoorbeeld verlies van afnemers enzovoorts, kunnen dan in de tonnen lopeno
Juist in de voorfase lijkt deze verdachte mij belang te kunnen hebben bij een
besloten behandeling."

6.9 Openbaarheid en bezwaarschrift

Remmelink heeft reeds gewezen op wat hij noemt een 'moeilijk' punt." Hij stelt
dat de verdachte er groot belang bij heeft een zaak helemaal uit de publiciteit te
houden en vraagt zich af of dit streven niet wordt doorbroken doordat de be-
schikkingen in bezwaarschriftprocedures - soms zelfs met de naam van de
verdachte erbij, al gaat het dan om een rechtspersoon - toch worden gepubliceerd
in de juridische pers." Naar zijn oordeel wordt de verdachte onder deze om-
standigheden Diet of nauwelijks tekort gedaan omdat men mag aannemen dat er
over deze zaken al zoveel is gepubliceerd dat geheimhouding van de beschikking
weinig zin meer heeft. Wanneer er sprake is van grenssituaties moet men, aldus
de auteur, publicatie achterwege laten om te voorkomen dat het doel dat de
indiener van het bezwaarschrift beoogde langs een 'achterdeur' weer illusoir
wordt gemaakt. Hij is ervan overtuigd dat zowel de gerechten als de NJ-redactie
dit uitgangspunt hanteren. Wat er van deze laatste conclusie ook zij, uit het
voorgaande is overduidelijk gebleken dat de dagelijkse perspraktijken een totaal
ander beeld te zien geven. De stroom persmededelingen bleek daarbij in belang-
rijke mate te worden gestuurd door actieve informatieverschaffing van zowel de

II Voorzover de pers nog niet eerder lucht heeft gekregen van de voorzieningen!
89 Tenslotte wit ik nog wijzen op een betrekkelijk nieuw fenomeen. Een onderzoek dat de laatste

jaren volop in de belangsteIling staat, is dat van de parlementaire enquetecommissies en gemeente-
lijke onderzoekscommissies. Het gaat dan om onderzoek door middel van hoorzittingen en dos-
sierstudies naar het optreden van overheidsinstanties en ambtenaren in verband met gepleegde
onregelmatigheden. Art. 18a Wet op de Parlementaire Enquete bepaalt dat de zittingen van de
commissie openbaar zijn. Recent voorbeeld hiervan is de eerste gemeentelijke onderzoekscommis-
sie onder leiding van oud-tweede kamerlid M. Engwirda in verband met het (niet) optreden van
burgemeester, wethouders en gemeenteraad bij de storting van chemisch afval in de Coupepolder
nabij Alphen aan de Rijn. De onderzoeksresultaten, zoals die blijken uit het verschenen rapport,
zijn nauwelijks minder 'veroordelend' dan rechterlijke vonnissen.

go J. Remmelink, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, in: Speculum Langemeijer, Zwolle
1973, p. 449.

9' Bij wijze van voorbeeld noemt hij: HR 26 januari 1971, NJ 1971,322 en HR 6 april 1971, NJ
1971,412.
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politie als bet openbaar ministerie. Na uitgebreide aandacbt voor een strafzaak
gedurende bet voorbereidend onderzoek lijkt een besloten raadkamerprocedure
dan ook mosterd na de maaltijd.
Ten tweede werd hierboven verdedigd dat bet onaangename van de zitting vooral
was gelegen in bet bekend worden van intieme informatie. Ik berbaal nog maar
eens dat de bezwaarscbriftprocedure zich slecbts concentreert op de vraag of de
vervolgingsbeslissing van bet openbaar ministerie al dan oiet lichtvaardig moet
worden genoemd, waarbij de vraag welke straf moet worden opgelegd en of er
psychiscbe omstandigbeden bestaan die de boogte van de straf kuooen beinvloe-
den geen enkele rol speelt. Wanneer bet summiere onderzoek in de bezwaar-
schriftprocedure in bet openbaar zou geschieden kan dit daarom nauwelijks een
extra leed met zicb meebrengen.
Daar komt een belangrijk punt bij. De wijziging van de bezwaarschriftprocedure
eind 1988 beeft zoals wij hierboven zagen geen veranderiogen gebracbt in de
wijze waarop justitie de pers informeert omtrent geplande zittingen." Door be-
kendmakiog van de dag waarop de openbare zitting zal beginnen, wordt eveneens
duidelijk wanneer bet bezwaarschrift zal worden beoordeeld; in de praktijk kort
voor de zitting. Voor zover de zaak dan nog eoigszins aan de aandacbt van bet
publiek beeft kuonen ontsnappen, zal dit vanaf deze dag - gelet op de hierboven
beschreven praktijkregeling - tocb vrijwel onmogelijk worden. En zelfs wanneer
de raadkamer tot een buitenvervolgingsteUing komt zal bij bet publiek de indruk
kunnen blijven bestaan dat er tocb wei degelijk 'iets aan de band is geweest'
terwijl de exacte motieven voor de beslissing moeilijk kuonen worden acbter-
baald.
Dit laatste brengt mij tot twee andere in de paragraaf 'Tussenstand' aangeroerde
punten: in boeverre kuooen de beslissingen in bet kader van bezwaarschriftproce-
dures burgers iozicbt verscbaffen in de deugdelijkheid danwel ondeugdelijkheid
van de recbtspleging en stellen burgers door dit beeld vertrouwen in de recbt-
spraak of wordt juist wantrouwen aangewakkerd?

6.10 Het belang van bezwaarschriftbeslissingen

De uitkomsten van bezwaarschriftprocedures kuooen veel meer dan andere
beschikkingen tijdens bet voorbereidend onderzoek'" een belangrijke bijdrage
leveren aan bet beeld dat burgers van recbtspraak krijgen: bezwaarschriftrecbters
draaien er immers bun band oiet voor om vaak moeilijke interpretatieve vragen te
beantwoorden. De interesse van de burger voor de bezwaarschriftbeschikking -
en daarmee ook bet vertrouwen of wantrouwen dat hij zal kunnen verkrijgen
aangaande de (on)recbtvaardige uitkomst van bet geding - zal groter zijn wanneer
de verdacbte buiten vervolging wordt gesteld. Daardoor vervalt immers de moge-
lijkheid dat burgers via de in beginsel openbare zitting meer uitgebreide informa-

.. Vergelijk par. 6.5.2.
91 Bijvoorbeeld omtrent de voorlopige hechtenis, toestemming door de rechter-commissaris tot

toepassing van dwangmiddelen.
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tie krijgen omtrent de motieven die aan een bepaalde beslissing ten grondslag
hebben gelegen.
De vraag is of bezwaarschriftbeschikkingen voldoende duidelijkheid kunnen
verschaffen omtrent de aan de orde zijnde belangen en de afwegingen die de
reehter daarbij maakt. Daardoor wordt immers het vertrouwen dat burgers in de
rechtspraak kunnen hebben in belangrijke mate bepaald.
De redactie van de Nederlandse Jurisprudentie heeft de afgelopen jaren bijgedra-
gen aan bekendmaking van bezwaarschriftbeschikkingen. Bij wijze van voorbeeld
kunnen worden genoemd: de Witz-Vitessebeschikking'", de Slavenburgbeschik-
kingen", Baby Ross-zaak'" en de beschikking Richtlijn reeht in de zin van art.
99 R097• Kenmerkend van deze beschikkingen is dat ze belangrijke juridische
criteria formuleren of bestaande lijnen nader verfijnen. Zo zijn bijvoorbeeld in de
Slavenburgbeschikkingen belangrijke regels omtrent feitelijk opdracht- en lei-
dinggeven geformuleerd. Duidelijk is dat deze uitwerkingen in ieder geval voor
een 'specifieke' groep burgers, juristen, van groot belang zijn. De uitkomsten van
deze procedures worden in de vakpers dan ook uitvoerig van commentaar voor-
zien. Maar ook andere media besteden hieraan ruimschoots aandacht.
Een goed voorbeeld van een zaak: die in de bezwaarschriftfase tot een buiten-
vervolgingstelling heeft geleid en het vertrouwen in de reehtspraak emstig op de
proef stelde is de Baby Ross-zaak:. Het ging hierbij om een arts die werd ver-
volgd wegens onder meer opzettelijke levensberoving omdat hij had besloten een
mongoloide baby niet te opereren aan een zeer emstige aandoening aan maag en
twaalfvingerige darm ten gevolge waarvan de baby korte tijd na de geboorte
kwam te overlijden. De ouders en de secretaris voor de kinderbescherming
hadden geen toestemming verleend om het kindje te opereren." Het hof bad
geoordeeld dat van de verdachte als medicus in redelijkheid niet zou kunnen
worden gevergd dat hij zou proberen alsnog toestemming voor de operatie te
verkrijgen, in afwijking van het standpunt van de ouders, boewel statistisch
bekeken verre van zeker was, dat de kans op een zeer emstig lijden van het kind
aanzienlijk groter was dan de kans, dat het kind dit lijden bespaard zou blijven en
zou genezen. Het hof was van mening dat de betreffende arts gelet op het be-
staande risico op dit emstig lijden deze afweging niet behoefde te makeo. Opval-
lend hierbij was dat het hof totaal geen aandacht had geschonken aan het tijdens
het gereehtelijk voorooderzoek door eeo zekere prof. Ansink opgemaakte deskuo-
digeo-rapport waarin stood vermeld dat de slagingskans bij operatief ingrijpeo in
dit 800rt gevallen nagenoeg op 100 % ligt. De beschikking van het bof was
boofdzakelijk gebaseerd op de verklaring van een in raadkamer van het hof
gehoorde andere getuige-deskundige prof. Vos die op statistische gronden tot een
tegengesteld oordeel kwam. Door ou bet rapport van Ansink ter zijde te stellen

.. HR 23 februari 1982, NJ 1982,647, m. nt. ALM.
9$ HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 m.nt. 't H en 126, HR 16 december 1986, NJ 1987,321

m.nt. 't H en 322.
.. HR 28 april 1989, NJ 1990,46 m.nt. GEM.
97 HR 19juni 1990, NJ 1991, 119, m.nt. ThWvV en MS.
.. HR 28 april 1989, NJ 1990,46, m.nt. GEM, AAe 1989, p. 862·874, m.nt. C. Kelk.
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heeft het hof een keuze gemaakt die van doorslaggevende betekenis bleek voor de
einduitkomst van de zaak." Bij de verwerping van het cassatieberoep overwoog
de hoge raad:

'Het karakter van deze procedure (bezwaarschriftprocedure, W. V .) belet
evenwel de reehter Diet een keuze te maken uit voorhanden zijnde gegevens' .

Dat de raadkamer bij de beoordeling van het bewijs een keuze mag maken is
vanaf HR 29 september 1951, NJ 1952, 58 een uitgemaakte zaak. In diezelfde
beslissing werd eehter duidelijk dat slechts dat bewijs mag worden gepasseerd
waaraan 'naar generlei rechterlijk oordeel voldoende overtuigende kracht zal
kunnen worden toegekend', Op grond van dit criterium zou het begcijpelijk zijn
geweest wanoeer het hof een beslissing over de vraag welke deskuodigenverkla-
ring bruikbaar is, had overgelaten aan de ter openbare zitting oordelende rech-
ter,loo Nu dit Diet is gebeurd en de zaak uiteindelijk met een buitenvervolging-
stelling werd beeindigd, schiet de reehter mijos inziens tekort in de explicitering
van de aan de beslissing ten grondslag liggende motieven.'?' Aan de hand van
deze zaak wordt duidelijk dat het risico bestaat dat bezwaarschriftreehters door
een Diet nader opgehelderde vroegtijdige seleetie van bewijsmateriaal definitieve
beslissingen kan nemen.
Een enigszins vergelijkbare zaak kwam reeds in het tweede hoofdstuk ter sprake.
Een arts werd vervolgd wegens hulp bij zelfdoding.l'" De vergadering van pro-
cureurs-generaal besliste dat de arts moest worden gedagvaard. Met name zou er
twijfel bestaan over de geestelijke vermogeos van de patiente en als gevolg
daarvan over de vraag of het verzoek tot levensbeeindiging in casu 'weloverwo-
gen' kon worden genoemd. De officier van justitie vorderde tijdeos de behande-
ling van het ingediende bezwaarschrift een buitenvervolgingstelling.
Hoewel de beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling (nog) Diet
in de Nederlandse Jurisprudentie is gepubliceerd, kan met enige voorzichtigheid
uit het krantenartikel worden afgeleid dat er kennelijk onduidelijkheid bestond
omtrent de geestelijke vermogens van de patiente. Inzicht op dit punt was nood-
zakelijk in verband met de vraag of het verzoek tot levensbeeindiging 'wei over-
wogen' kon worden genoemd. Gezien de twijfel omtrent de geestelijke vermogeos
kan mijns ioziens Diet worden gezegd dat deze zaak behoort tot de categorie
evident kansloze zaken die in de bezwaarschriftprocedure moet sneuvelen. Een
nadere openbare tereehtzitting had in casu dan ook meer duidelijkheid kuonen en
moeten verschaffen. De vervolgingsbeslissing van het openbaar minister is dan
bepaald Diet als 'onzinnig'!" te kwalificeren.

99 In dezelfde zin de toelichting onder b. van eerste middel van de procureur-generaal.
'00 In dezelfde zin C. Kelk, Levensbeeindiging van een gehandicapte pasgeborene, AAe 1989, p.

870.
'0' Mulder stelt in zijn noot onder dit arrest: 'Helaas wordt niet duidelijk of en zo ja waarom het hof

laatstgenoemde verkJaring (van prof. Vos, W. V.) heeft gewogen en te licht bevonden. Het zou de
beslissing niet misstaan hebben wanneer dit wei zou zijn geschied'.

'02 Zie de bijdrage van Frank Vermeulen in NRC Handelsblad 1992.
'os Vergelijk T.M. Schalken, Vragen aan de Hoge Raad, NRC I juni 1989.
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Het aan dit 500rt beslissingen in raadkamer inherente gevaar wordt door Kelk op
treffende wijze verwoord:

'Vanzelfsprekend is het het goede recht van iedere verdachte te trachten zijn
strafzaak in een voorprocedure buiten de sfeer van de (verdere) vervolging te
doen eindigen, maar het dilemma is dan niet uitgesloten dat bepaalde on-
derliggende rechtsvragen, zoals in dit geval, ondanks hun principiele karakter,
meer dan wenselijk zou zijn, in duisternis gehuld blijven (curs., W.V.)'.I04

Belangrijk kenmerk van de bier besproken beslissingen is dat het in casu gehou-
den strafproces niet aileen is gericht op het vermeende wederrechtelijke gedrag
van de verdachte, maar evenzeer is toegespitst op de rechtmatigheid van het
overheidshandelen. De behoefte aan inzicht omtrent de aan het optreden ten
grondslag liggende motieven beperkt zich overigens niet tot dit 500rt principiele
kwesties. Ook bij andere zaken is op dit punt duidelijkheid gewenst.l'" Ik denk
dan met name aan zaken waarbij in het kader van de opsporing gebruik wordt
gemaakt van infiltranten, pseudokopers en anonieme getuigen. Ter zitting wordt
dan vaak door de verdediging de rechtmatigheid van de bewijsgaring ter discussie
gesteld of de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie betwist. Nog even
afgezien van de mogelijkheden die de summiere bezwaarschriftprocedure zou
bieden om aan een met succes gevoerd verweer een buitenvervolgingstelling te
koppelen106, lijkt mij de raadkamer als forum voor deze beslissing minder wen-
selijk. Juist het openbare onderzoek ter terechtzitting dient de wijze waarop de
overheid van haar opsporingsmogelijkheden gebruik heeft gemaakt voor eenieder
zichtbaar te maken. Blijkt de overheid grove fouten te hebben gemaakt dan kan
de zittingsrechter deze sanctioneren met een vrijspraak of niet ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie waarbij voor de burger duidelijk kan worden welke
motieven aan de beslissing ten grondslag liggen.
Zo kan worden bewerkstelligd dat burgers door de controleerbaarheid vertrouwen
Iruonen krijgen in rechterlijke beslissingen.

6.11 Conclusies

In het bovenstaande zijn diverse ontwikkelingen met betrekking tot de openbaar-
heid van het strafproces aan de orde gesteld.
In de eerste plaats bleek uit de jurisprudentie van het Europees hof dat niet het
gehele strafproces in het openbaar behoeft te worden gevoerd. Het voorbereidend
onderzoek zou indien dit openbaar zou zijn te zeer de privacybelangen van de
verdachte Irunnen schaden."? Het omslagpunt, waarbij het privacybelang van de
verdachte ondergeschikt zou Irunnen worden gemaakt aan het belang van openba-

,04 In zijn noot onder HR 28 april 1989, AAe 1989, p. 870.
'05 Vergelijl::U. van de Pol, Openbaar terecht, Arnhem 1986, p. 371 e.v.
106 Vergelijkpar. 5.2. en 5.6.2.
,07 Overigens bleek dat de verdachte geen recht had op beslotenheid.
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re en daardoor meer controleerbare beslissingen, ligt mijns inziens bij de be-
zwaarschriftprocedure. De verstrekkende consequenties van met name buiten-
vervolgingstellingen op in hoofdzaak juridische gronden kunnen die openbaarheid
rechtvaardigen.
Ten tweede werd gewezen op het feit dat het onterende van het in het openbaar
terechtstaan sec sterk moot worden gerelativeerd. Het onaangename zit hem met
name in het bekend worden van allerlei persoonlijke informatie over de persoon
van de verdachte in verband met de sanctietoepassing, Gelet op het summiere
karakter is voor de bespreking hiervan in de bezwaarschriftprocedure geen plaats.
Het toetsen van de vervolgingsbeslissing in het openbaar kan dan ook nauwelijks
als extra onaangenaam worden beschouwd.
Ten derde bleek dat enigszins met de bezwaarschriftprocedure vergelijkbare
regelingen zoals bijvoorbeeld uitleveringsprocedures in beginsel in het openbaar
worden gevoerd terwijl de confrontatie van betrokkene met die openbaarheid toch
evenzeer onaangenaam kan zijn. Ditzelfde geldt voor de recente voorstellen een
aantal raadkamerprocedures in het openbaar te voeren. Tegen de achtergrond van
deze ontwikkelingen lijkt het mij systematisch minder juist in het kader van de
bezwaarschriftprocedure te blijven vasthouden aan een besloten behandeling.
Hieraan kon nog een aantal meer praktische punten worden toegevoegd. Aller-
eerst bleek dat ten aanzien van het voorbereidend onderzoek nog nauwelijks van
een besloten karakter kan worden gesproken. Zowel politie als openbaar ministe-
rie verlenen actief danwel passief aan de pers informatie over lopende strafzak:en.
De initialenregeling die door de schrijvende pers wordt gehanteerd lijkt vaak op
een farce. Een besloten raadkamerprocedure voor het bezwaarschrift kan de
inmiddels aangerichte publicitaire schade dan niet meer wegnemen.
Vervolgens werd geconstateerd dat zelfs wanneer een zaak tot aan de bezwaar-
schriftbehandeling uit de publiciteit is gebleven, berichtgeving omtrent de beslis-
sing op het bezwaarschrift nauwelijks is te voorkomen. Omdat de pers namelijk
op de hoogte is van het aanvangsmoment van de geplande openbare behandelin-
gen zal ze haar voorgenomen berichtgeving omtrent het verloop van de zitting
graag inwisselen voor een toelichting op de uitkomst van de onmiddellijk aan de
zitting voorafgaande voor de verdacbte 'geslaagde' bezwaarschriftprocedure.
De vraag of de bepleite openbaarheid van bezwaarschriftprocedures nu in feite
met zich mee brengt dat deze regeling moet worden afgescbaft wordt besproken
in bet laatste hoofdstuk.
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Hoofdstuk 7

Rechtsvergelijking

7.1 Algemene inleiding

De meeste West-Europese rechtsstelsels kennen voor de zwaarste categorie
strafbare feiten een dwingende rechterlijke controle van de vervolgingsbeslissing
voorafgaande aan het onderzoek ter terechtzitting. Tegen de achtergrond van de
in de voorgaande hoofdstukken beschreven beschermingsomvang die Nederlandse
verdachten door het starten van een bezwaarschriftprocedure operationeel kunnen
maken, lijkt het nuttig te bezien in hoeverre andere stelsels met deze verplichte
rechtsingangprocedures een effectieve bescherming van de verdachte kunnen
garanderen. Immers, indien zou kunnen worden geconcludeerd dat de te onder-
zoeken systemen wei degelijk in staat blijken door een voorprocedure op een
effectieve manier kansloze en haalbare zaken te scheiden dan zou vervolgens
kunnen worden bekeken welke elementen bruikbaar kunnen zijn om te worden
opgenomen in het Nederlandse stelsel. Zo is het denkbaar dat reeds het verplichte
karakter van rechtsingang zou kunnen leiden tot een goede schifting.' Een be-
langrijk gevolg hiervan zou bovendien zijn dat tijd en dus geld - anders te beste-
den aan de behandeling ter zitting - zou kunnen worden bespaard.
Drie landen zullen in dit onderzoek worden bekeken: Belgie, Duitsland en Enge-
land.? Bij de bespreking van de vormgeving van de procedure in de eerste twee
genoemde landen zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de
eventuele mogelijkheden tijdens de rechtsingangprocedures of na aanvang van het
onderzoek ter terechtzitting het telastegelegde feit nog te wijzigen. Immers,
aangenomen moet worden dat de betekenis van de bescherming van dit soort
procedures afneemt naarmate alsnog nieuwe informatie tijdens de openbare be-
handeling kan leiden tot wijziging van de telastegelegde feiten. Daamaast zal
aandacht worden geschonken aan de kritieken die vanuit de wetenschap zijn
geleverd op de vormgeving en de effectiviteit van deze rechtsingangprocedures.

Zo kent de ltaliaanse strafvordering pas sinds 1989 toen het nieuwe wetboek van strafvordering
werd ingevoerd een rechtsingangprocedure 'L'udienza preliminare' met als doel de verdachte te
vrijwaren van een lichtvaardige vervolging. Hierover P.J.P Tak, Enkele hoofdlijnen van de
nieuwe Italiaanse strafvordering, DD 1992, p. 315.
De voorkeur voor deze drie stelsels zal per land hieronder worden verantwoord.
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7.2 BeIgie

7.2.1 lnleiding

In Belgie maakt de oorspronkelijk uit het Franse recht stammende rechtsingang-
procedure tot op de dag van vandaag deel uit van het strafvorderlijk systeem. De
regeling is door de jaren heen op enige punten bijgesteld. In hun analyse van
deze rechtsingangprocedure komen Van der Neut en Simmelink tot de conclusie
dat 'het Belgische stelsel zich bezwaarlijk als vergelijkbaar met het ooze laat
kenschetsen' .3 Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Indien het door de au-
teurs genoemde uitgangspunt in zijn algemeenheid zou worden aanvaard, brengt
dit met zich mee dat de grond voor zinvolle rechtsvergelijking nogal snel komt te
vervallen: geen enkel systeem is gelijk aan een ander. Mijns inziens gaat het er
bij rechtsvergelijking onder meer om (deel)procedures opgezet vanuit soortgelijke
principes - zoals in casu het voorkomen dat een verdachte op lichtvaardige wijze
in een openbaar strafproces wordt betrokken - naast elkaar te plaatsen en vervol-
gens te beoordelen of de regeling inderdaad de pretentie kan waarmaken en dan
tenslotte te bezien welke elementen eventueel introductie in het eigen rechtsstelsel
verdienen." Tegen deze achtergrond biedt de Belgische rechtsingangprocedure
zeker een bruikbaar handvat. Een tweede argument voor bestuderiog van de
Belgische regeling is dat beslissingen van Belgische rechters herhaaldelijk inzet
zijn geweest van procedures voor het Europees hof. Daarbij stond het onpartijdig-
heidsvereiste van art. 6 EVRM centraal. De Straatsburgse jurisprudentie is duide-
lijk van invloed geweest op de samenstelling van de gerechten. Gelet op de
aandacht die reeds in het vierde hoofdstuk hieraan is gewijd lijkt het nuttig de
specifieke Belgische jurisprudentie nader te bekijken. Deze directe consequenties
van de uitspraken van het Europees hof zijn voor mij ook mede aanleiding om
een vergelijking van het Belgische systeem te verkiezen hoven het Franse stelsel.
Een andere reden voor deze keuze is dat het Belgische stelsel - anders dan het
Franse - nog sterk is gebaseerd op de rechtsingangprocedures van de Code
d'Instruction Criminelle." Omdat het Nederlandse WvSv van 1838 in de kern op
ditzelfde wetboek was gebaseerd, zou - indien het nut van de Belgische rechts-
ingangprocedure zou kunnen worden aangetoond - de vraag aan de orde moeten
komen of het overweging verdient in het Nederlandse stelsel opnieuw een
rechtsingangprocedure op te nemen soortgelijk aan de regeling die bier in de
periode 1838 -1886 heeft gegolden.
In het onderstaande zal de Belgische procedure worden geanalyseerd, waarbij

J.L. van der Neut/J. Simmelink, Requiem voor het bezwaarschrift tegen de dagvaarding?!, in:
Strafrecht in balans, Arnhem 1983, p. 152.
In deze zin lees ik M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het
strafgeding, Nijmegen 1985, p. 138.
De huidige Franse Code de procedure penal kent een voor ons begrip nogal merkwaardige rechts-
ingangprocedure; de onderzoeksrechter, onderzoekt niet aileen de zaak maar bepaalt in de eerste
plaats ook zelfstandig of de zaak moet worden verwezen naar het vonnisgerecht dan wei de
verdachte buiten vervolging wordt gesteld. Vergelijk het beknopte overzicht in: Barton L.
Ingraham, The structure of Criminal Procedure, New York 1987, p. 48-52.
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nader zal worden ingegaan op de voorgestelde wijzigingen van het bestaande
regiem. Ben beknopte bescbrijving van de rechterlijke organisatie van de strafge-
rechten en een korte typering van het strafvorderlijk systeem zijn allereerst
voorwaarden om tot een nadere analyse te kunnen overgaan. Vervolgens kan
worden onderzocht in hoeverre de regeling naar behoren functioneert.
Bij de bespreking is de rol die de burgerlijke partij in deze procedure kan spelen
buiten beschouwing gelaten.

7.2.2 Vonnisgerechten

De Belgische wetgeving kent drie soorten stratbare feiten: misdaden, wanbedrij-
yen en overtredingen. Enigszins verwarrend is dat de Belgische literatuur geen
gebruik maakt van de term 'stratbare feiten,, maar in het algemeen spreekt van
'misdrijven'. Dit heeft het voor ons vreemde gevolg dat de Iichtste categorie
strafbare feiten 'overtredingen' in de Belgische terminologie onder de term
'misdrijven' valtl" Deze driedeling correspondeert met de verdeling in vonnisge-
rechten die absoluut competent zijn te oordelen: hof van assisen, correctionele
rechtbank en politierechtbank.
Het (niet permanente) hof van assisen? bestaat uit drie beroepsrechters. De
voorzitter is een lid van het hof van beroep.! De andere twee rechters, de zoge-
naamde assessoren, zijn magistraten in de rechtbank van eerste aanIeg. Deze
worden door de voorzitter ad hoc aangewezen. Het hof houdt zitting bijgestaan
door een jury van twaalf gezworenen.
De correctionele rechtbank" is enerzijds gerecht in eerste aanleg oordelend over
de wanbedrijven, anderzijds appelinstantie met betrekking tot politie(rechtbank)-
zaken. Indien sprake is van heterdaad, voorlopige hechtenis of van (vermoe-
delijke) recidive, kan de zaak in beginsel door een kamer met een rechter worden
afgedaan. Beroepszaken en zaken aangaande de orde der familie en openbare
zedelijkheid worden behandeld door een meervoudige kamer. Op verzoek van de
beklaagde dient een zaak evenwel altijd door een meervoudige kamer te worden
behandeld.
De politierechtbank oordeelt in eerste aanleg over de overtredingen en enige
wanbedrijven waarvan haar uitdrukkelijk de kennisneming is opgedragen. De
kamers bestaan uit een rechter, de politierechter.!?

In het onderstaande zal zoveel mogelijk worden getracht de term 'misdrijven' te vermijden en van
strafbare feiten te spreken als overkoepelend begrip.
Zie uitgebreid de artt. 119 Ger. W. e.v.
Het hof van beroep beslist in appel over zaken die in eerste aanleg bij de correctionele rechtbank
zijn behandeld.
De hieronder geschetste regeling is terug te vinden in de artt. 76 Ger. W. e.v.

10 Zie artt. 60 Ger. W. e.v.
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7.2.3 Onderzoeksgerechten

De in de vorige paragraaf in het kort gekarakteriseerde reehterlijke instanties
worden vonnisgereehten genoemd. Voordat een zaak bij deze gerechten komt,
vindt meestal een beoordeling plaats - de zogenaamde 'regeling van proceduur' -
door de onderzoeksgereehten: de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstel-
ling. Beoordeeld wordt daarbij of er voldoende bezwaren jegens de verdachte
bestaan en, zo ja, voor welk vonnisgerecht de zaak vervolgens moet worden
behandeld. Deze voorafgaande toetsing is niet mogelijk bij overtredingen en
facultatief bij wanbedrijven. II Consequentie van een en ander is de mogelijkbeid
om reehtstreeks te dagvaarden voor de politierechtbank (art. 145 Sv) en de cor-
rectionele reehtbank (art. 182). Een gerechtelijk onderzoek heeft dan niet plaats-
gevonden maar de zaak is reeds voldoende voorbereid door het onder leiding van
de procureur des Konings gestarte opsporingsonderzoek. Dit onderzoek heeft,
ook bij delicten waarbij de raadkamer de 'proceduur' moet regelen, een dominan-
te positie verworven in de Belgische strafvordering. Deze ontwikkeling heeft de
positie van de onderzoeksrechter als leider van het voorbereidend onderzoek
ondermijnd. Het openbaar ministerie zal namelijk sleehts dan de zaak aan de on-
derzoeksrechter voorleggen wanneer dit opportuun wordt geacht en/of indien het
noodzakelijk is met het oog op toepassing van aan de onderzoeksreehter
'gekoppelde'dwangmiddelen.

7.2.4 Het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie oefent in het algemeen de strafvordering uit.'? Diverse
controlemechanismen beogen te voorkomen dat het openbaar ministerie, in de
persoon van de procureur des Konings", op onoordeelkundige wijze van de
bevoegdheden gebruik zou maken.'"
In de eerste plaats kan de procureur-generaal bij het hof van beroep, doordat de
uitoefening van de strafvordering bij hem is geeoncentreerd, zich door middel
van verslagen van de parketten een beeld vormen van het verloop van de zaken.
Ten tweede kan de minister van justitie opdracht geven aan de procureur-generaal
om een strafvervolging in te stellen. In de derde plaats vormt de mogelijkbeid
voor degene die door een misdrijf wordt benadeeld om als burgerlijke partij het
strafproces te starten een controlemeehanisme wanneer het openbaar ministerie
verzaakt tot vervolging over te gaan.
Er is pas sprake van strafvervolging wanneer de vervolgende partij de reehter -

" Met uitzondering van persdelicten en politieke wanbedrijven.
U Vergelijleart. 143 Ger. W.
IS Te vergelijken met de officier van justitie .
•4 Voor een uitgebreide beschouwing over de organisatie van het Belgische openbaar ministerie leze

men: H. Bekaert, Positie en taak van het Openbaar Ministerie in Belgie, Vereniging vergelijkende
studie recht van Belgie en Nederland, Jaarboek VD, 1958-1959 en J.J. JescheckIR. Leibinger,
Funktion und Titigleeit der Anklagebehorde im auslindischen Recht, Baden Baden 1979. Zie ook
meer recent M. Franchimont, Manuel de procedure penale, Liege 1989, p. 208-225.
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onderzoeks- of vonnisreebter - in de zaak betrekt. Het inscbakelen van de reebter
brengt onder andere met zicb mee dat bet openbaar ministerie niet langer kan
afzien van vervolging terwijl bij ook geen transactie meer kan aanbieden. Datge-
ne wat aan inscbakeling van een reebter voorafgaat, de opsporing van feiten,
verboren van getuigen, bewijsverzameling, wordt niet als strafvervolging opge-
vat." Deze activiteiten beogen sleebts een strafvervolging voor te bereiden en
worden bescbouwd als 'uitoefening van de gereehtelijke politie' in plaats van
'uitoefening van de strafvordering.!"
In bet Belgiscbe strafprocesreebt geldt bet opportuniteitsbeginsel.'? Hoewel bet
wetboek van strafvordering daarover geen uitdrukkelijke bepaling bevat, is daar
nooit aan getwijfeld." Het openbaar ministerie mag - tenzij een reehter in de
zaak is betrokken - tot sepot overgaan wanneer bet algemeen belang dit eist. Dit
sepot heeft een voorlopig karakter. Op deze beslissing kan bet openbaar ministe-
rie ten allen tijde terugkomen.

7.2.5 Het gerechtelijk (strofumderzoek

Instelling van een gereebtelijk strafonderzoek is voorscbreven in drie gevallen: bij
de categorie misdaden, bij toepassing van bijzondere dwangmiddelen waarbij de
grondwettelijke waarborgen worden aangetast" en indien de burgerlijke partij
zicb hiertoe tot de onderzoeksreebter ricbt. 20 Het onderzoek beeft een duidelijk
inquisitoir karakter, Dit komt duidelijk naar voren in het feit dat bet onderzoek
geheim is in die zin dat de verdacbte in beginsel niet de mogelijkheid beeft bet
dossier in te zien. Dit is pas toegestaan kort voor de reebtsingangprocedure bij de
raadkamer. Bovendien is bet onderzoek niet-tegensprekelijk. Dit betekent bijvoor-
beeld dat voor de verdacbte en raadsman geen gelegenheid bestaat om invloed uit
te oefenen op verhoor van getuigen. De onderzoeksreebter wordt geacht in alIe
objeetiviteit zowel de belangen van bet openbaar ministerie als van de verdachte
te kunnen behartigen.
Tot zover dit teehnisch plaatje. In feite is de situatie zo dat het gereehtelijk
strafonderzoek veel aan belang beeft verloren. In het merendeel van de strafzaken
levert een opsporingsonderzoek voldoende onderzoeksresultaten op. In die zaken
waarin een gereehtelijk strafonderzoek plaatsvindt en de onderzoeksreehter

" Dit zogenaamde opsporingsonderzoek ontbeert een wettelijke grondslag. Volgens de artt. 47, 53
en 64 Sv is de procureur des Konings wanneer hij op de hoogte geraakt van een misdaad of
wanbedrijf verplicht de onderzoeksrechter te vorderen een onderzoek in te stellen. Voor terechte
kritiek op het ontbreken van een duidelijke wettelijke grondslag van dit onderzoek leze men: A.
de Nauw, Beknopt overzicht van de juridische regeling van het vooronderzoek in strafzaken,
Panopticon 1981, p. 35.

•6 J. D'Haenens, Belgisch strafprocesrecht, Gent 1985. p. 102.
11 Zie A. de Nauw, Kontrole over vervolging en seponering, in: Liber Amicorum Hermann Bekaert,

Gent 1977, p. 75 e.v.
II Vergelijk de conclusie van procureur-generaal Terlinden bij hof van cassatie to februari 1913,

Pas. 1913. I. 103.
•• Artt. 87 en 88 Sv: huiszoeking.
2D Art. 63 Sv e.v.
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derbalve optreedt is zijn rol, evenals bij ons, vaak beperkt tot bet geven van
toestemming voor toepassing van bepaalde dwangmiddelen. Verhoren van ver-
dacbten en getuigen laat bij vaak over aan de ambtenaren van de gereebtelijke
politie." De mogelijkheid van de onderz.oeksrecbter daadwerkelijk als onpartij-
dige de belangen van de verdaebten te behartigen is daarmee sleebts een theoreti-
scbe.
Deze stand van zaken wordt fel gekritiseerd. De Beeker merkt op dat bet in bet
strafreebt zo noodzakelijke evenwicht tussen vervolging en verdediging in bet
vooronderz.oek volledig z.oek is geraakt, terwijl juist in deze fase de noodzaak van
een effeetieve verdediging bet meest dringend is.22 Vastgesteld moet worden dat
bet Belgiscbe vooronderz.oek nauwelijks ruimte biedt voor een aetieve opstelling
van de verdediger.

7.2.6 De rechtsingangprocedure

7.2.6.1 De beslissingen van de raadkamer

Wanneer de zaak in de bierboven beschreven gereebtelijke fase is, kan deze
slecbts door een reebterlijke beslissing van de onderzoeksgerechten worden afge-
sloten. De raadkamer is bet onderzoeksgereeht van de (correetionele) rechtbank
in eerste aanleg die deze beslissing moet nemen. Oorspronkelijk bestond deze
kamer uit drie recbters, waaronder de onderzoeksrechter.P Sinds 1919 bestaat
ze sleebts uit een reebter. 24 De onderz.oeksreehter maakt sedertdien geen deel
meer uit van de raadkamer. Zijn rol is thans beperkt tot bet wekelijks verslag uit-
brengen aan de unus judex over de gemaakte onderz.oeksvorderingen.
De onderzoeksreebter beeft de leiding over bet gerechtelijk strafonderzoek. In dat
kader kan bij aile daden van onderz.oek verricbten of bevelen. Soms is bierbij
tussenkomst van de raadkamer noodzakelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
toepassing van voorlopige beebtenis, onderzoek aan bet lichaam en inobservatie-
stelling."
Na voltooiing van bet strafonderzoek stelt de onderz.oeksreebter bet dossier ter
besehikking van de proeureur des Konings. Deze retoumeert het dossier verge-
zeld van een schriftelijke vordering.
Een tweetal situaties kan zieb daarbij voordoen. Enerzijds zal bij vermeende on-
volledigbeid van het onderzoek de vordering aan de onderzoeksreehter strekken
tot nadere onderzoeksbandelingen. Anderzijds zal, indien ook naar het oordeel

ZI M. Franchimont, Manuel de procedure penale, Liege 1989, p. 280-281.
n A. de Becker, Pleidooi voor een tegensprekelijk vooronderzoek, Panoptieon 1983, p. 21 e.v. en

M.E.1. Chatel, Het Europese Verdrag tot bescberming van de rechten van de mens en het
Belgische strafprocesreebt, R.W. 1979-1980, p. 1473 e.v.

23 Zie art. 127 lid 2 Sv oud.
.. Wet van 25 oktober 1919 .
.., Overigens dient te worden opgemerkt dat de rol van de raadkamer oorspronkelijk was beperkt tot

de fase van afsluiting van bet gerechtelijk strafonderzoek. Vergelijk J. D'Haenens, Belgiscb
strafprocesrecht, Gent 1985, p. 186.
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van de procureur des Konings het onderzoek compleet is, zijn vordering worden
gericht aan de raadkamer en strekken tot buitenvervolgingstelling of verwijzing
naar de bevoegde rechter. Wanneer de stukken aan de raadkamer zijn toegezon-
den bepaalt de reehter tenminste 48 uren tevoren plaats, dag en uur van de
behandeling door inschrijving in een bijzonder ter griffie gehouden register. De
griffie zorgt voor kennisgeving aan verdachte en eventuele raadsman. De behan-
deling neemt een aanvang met een mondeling verslag van de onderzoeksreehter.
Openbaar mini sterie , verdachte en raadsman worden gehoord. Om doelmatig-
heidsredenen is raadpleging van verdachte en/of raadsman niet noodzakelijk
indien door de procureur des Konings een voor de verdachte gunstige beslissing
wordt gevorderd en conform deze eis wordt beslist. De raadkamer is ambtshalve
verplicht te bezien of het onderzoek volledig is geweest. Komt zij tot de consta-
tering dat dit niet het geval is, dan heeft zij evenwel niet de bevoegdheid om
aanvullend onderzoek op te dragen. In een met redenen omldede beschikking
wordt dan in informerende rio aangegeven welke onderzoekshandelingen nog
moeten worden verricht, De kernbeslissing wordt eehter gevormd door het
oordeel dat gezien de stand van het onderzoek, de procedure nog niet kan worden
'geregeld'v" De concrete onderzoekshandelingen kan de procureur des Konings
vervolgens bij de onderzoeksreehter vorderen.
Indien naar het oordeel van de raadkamer het dossier compleet is, zal zij een
aantal vraagpunten nalopen. De raadkamer moet achtereenvolgens onderzoeken of
zij bevoegd is, of de strafvordering ontvankelijk is, of er tegen de verdachte
bezwaren bestaan en of het feit in hoofde van de verdachte kan worden be-
straft. Z7 Dit onderzoek kan leiden tot de volgende beslissingen:

a. buitenvervolgingstelling

Kenmerkend voor deze beslissing is dat een (voorlopig) einde wordt gemaakt aan
de strafvordering zoals deze voor het onderzoeksgereeht is gebracht. Dit kan het
geval zijn indien het feit geen strajbaar feit oplevert, onvoldoende bezwaren
bestaan, strafuitsluitingsgronden van toepassing zijn, het feit verjaard is, de dader
onbekend is, geen klacht is ingediend (of afstand daarvan is gedaan) bij een
klachtdelict of de verdachte is overleden.

b. ontslag van onderzoek

Door deze beslissing wordt de onderzoeksrechter ontslagen van het verdere
onderzoek wegens onbevoegdheid. De strafvordering kan evenwel worden voort-
gezet bij de bevoegde instantie.

26 Dit betekent dat nog geen beslissing kan worden genomen op de vraag of de zaak bij een
vonnisgerecht aanhangig moet worden gernaakt.

rT A. de Nauw, Beknopt overzicht van de juridische regeling van het vooronderzoek in strafzaken,
Panopticon 1981, p. 27 e.v.
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c. verwijzing naar vonnisgerecbten

Verwijzing kan slechts plaatsvinden indien de raadkamer van oordeel is dat
voldoende scbuldaanwijzingeo bestaan wegens een wanbedrijf of overtreding en
dat deze feiten aanJeiding kunnen geven tot strafoplegging. Het openbaar ministe-
rie kan deze beslissing - in tegenstelling tot de Nederlandse officier bij een on-
gegrond verklaard bezwaarschrift tegen de dagvaarding - niet naast zicb neerleg-
gen. Een sepot is derhalve niet meer mogelijk.

Een zaak wordt naar de politierechtbank verwezen indien:
- bet feit aanvankelijk als wanbedrijf was gekwalificeerd, maar vervolgens op

basis van gegevens van het gerechtelijk strafonderzoek kennelijk slechts als
overtreding moet worden omschreven:"
bet feit een van de strafbare feiten oplevert opgesomd in art. 138 Sv die tot de
bevoegdbeid van de politierechtbank beboren en waaromtrent een gerechtelijk
strafonderzoek kan worden gevorderd;"
bet feit een wanbedrijf is, dat door de raadkamer wordt gecontraventionali-
seerd; op grond van bet verslag van de onderzoeksrechter of op vordering van
de procureur des Kooings is de raadkamer dan van oordeel dat er verzachten-
de omstandigheden zijn om de oorspronkelijk op bet feit bij wet gestelde
straffen te verminderen tot politiestraffen." Dit omzetting wordt contraventi-
onalisering genoemd."

Verwijzing naar de kamer van inbescbuldigingstelling is aan de orde indien:
- na vaststelling dat bet onderzoek voltooid is, blijkt dat bet een criminele zaak

(misdaad) betreft of dat het om politieke of persmisdrijven gaat welke tot de
bevoegdbeid van bet bof van assisen beboren. De processtukken worden naar
de procureur-generaal gezonden. De procedure wordt dan van recbtswege aan-
bangig gemaakt bij de kamer van inbeschuldigingstellingP

Verwijzing naar de correctionele recbtbank vindt plaats indien:
- bet feit een wanbedrijf oplevert (met uitzondering van politieke of perswan-

bedrijven) of een daarmee samenhangende overtreding;
- bet feit tot de categorie misdaden beboort maar door de raadkamer wordt

gecorrectionaliseerd; hiervan is sprake wanneer de aanwezigbeid van verzach-
tende omstandigbeden slechts oplegging van een correctionele straf vereist,

21 Deze situatie verschilt met die waarbij van begin af aan duidelijk is dat bet om een overtreding
gaat. De onderzoeksrechter is in dat geval onbevoegd en de raadkamer zal dan ontslag van
onderzoek moeten bevelen.

29 Het gaat hier grosso modo om stratbare feiten als omschreven in het Veldwetboek, Boswetboek,
wetten aangaande de riviervisserij, enige verkeersdelicten, dronlcenscbap.

.. In politiezaken kan slechts geldboete en of bijzondere verbeurdverklaring worden opgelegd.
3. Art. 4 Wet van 4 oktober 1867.
32 Art. 133 Sv.
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De competentie van het militair gereeht spreekt voor zich. Opgemerkt kan nog
worden dat samenhang met feiten die tot de bevoegdheid van de commune von-
nisgerechten behoren, deze gereehten competent maakt.

7.2.6.2 Wijzigingsmogelijkheden

De beschikkingen tot verwijzing zijn aanwijzend en Diet toekennend van be-
voegdheid. Dit impliceert dat de reehterlijke instantie die de zaak ten gronde gaat
behandelen Diet is gebonden aan de kwalificatie van het feit en de bevoegdheid.
Het betekent evenwel Diet dat het vonnisgereeht een correctionalisering of con-
ventionalisering kan negeren en op grond daarvan een onbevoegdheid kan uit-
spreken. Met andere woorden: het vonnisgereeht is gebonden aan door het onder-
zoeksgereeht vastgestelde verzachtende omstandigheden." Dit is een belangrijke
constatering aangezien de bevoegdheid van de raadkamer op dit punt verstrek-
kend valt te noemen, In feite wordt immers een bindend oordeel omtrent de
maximaal op te leggen straf gegeven.
Op andere punten staat het vonnisgereeht evenwel veel vrijer tegenover de
oorsprookelijke telastelegging. Aangenomen wordt dat de beschikking waarbij de
verdachte wegens wanbedrijf of overtreding naar de reehtbank wordt verwezen,
sleehts een voorlopige omschrijving van de feiten aangeeft. De correetionele
reehtbank en het hof van beroep stellen zelfstandig vast welke feiten de raadka-
mer bij de vonnisgereehten aanhangig wilde maken. De verwijzingsbeschikking
die bepaalde feiten bij een vonnisgereeht aanhangig maakt, heeft Diet het karakter
van een beschikking tot buitenvervolgingstelling ten aanzien van de door de raad-
kamer uitgesloten elementen, omstandigheden of kwalificatie van deze feiten. De
beschikking maakt bovendien geen kwaLificatie aanhangig bij het vonnisgerecht,
maar sleehts de feiten die uit de stukken van het onderzoek voortvloeien, De
feitenreehter heeft juist de verplichting de juiste kwalificatie bij de feiten die uit
de stukken van het onderzoek voortvloeien vast te stellen. Als voorwaarde geldt
wei dat de verdachte van de wijzigingen op de hoogte moet worden gesteld. Som-
mige veranderingen worden eehter Diet als wijzigingen opgevat waardoor kennis-
geving aan de verdachte Diet nodig is. Voorbeelden hiervan zijn verandering van
de hoedanigheid waaronder verdachte het feit lOU hebben gepleegd of een toevoe-
ging van een tweede slachtoffer van het misdrijf. Ook de datum van het feit mag
worden aangepast.P' Duidelijk is dat door deze mogelijke ingrepen geen sprake
kan zijn van een strakke grondslagleer zoals wij die bier kennen. Ten eerste kan
de reehter zelfstandig bepaalde veranderingen in de telastelegging aanbrengen op
grond van zijn interpretatie van de door de procureur des Koniogs omschreven

33 Hieronder moet worden verstaan: '( ... ) elke in het bijzonder door de wet omschreven omstandig-
heid of feit, die het misdrijf laat bestaan doch van rechtswege hetzij een vermindering, hetzij zelfs
uitsluiting van straf voor gevolg heeft", aldus R. Declerq, Procedurale aspecten van de straf-
verminderende verschoningsgrond, in: Liber Arnicorum Hermann Bekaert, Gent 1977, p. 54 e.v.
Dit opstel verschaft een duidelijk overzicht van de bestaande verwarring omtrent de invulling van
het begrip.

,. Aldus J. Matthijs, Strafwetboek en wetboek van strafvordering, Story Scientia, conunentaar op
artt. 130 en 182 Sv en de aldaar genoemdejurisprudentie, Aft. 38 (1.9.1990).
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feiten. Ten tweede voigt dit uit het gegeven dat de verwijzingsbeschikking door
de verdachte niet aan een hogere instantie ter toetsing kan worden voorgelegd,
waardoor het later vonnisgerecht geheel vrij komt te staan tegenover de niet
aantastbare verwijzingsbeschikking.
Deze vrijheid komt duidelijk naar voren in de beslissing van het hof Antwerpen
van 18 maart 1976.35 De door de procureur uitgebrachte dagvaarding behelsde
slechts een weergave van de vermoedelijk overtreden wetsbepalingen aangevuld
met datum, plaats en naam van de benadeelde. De raadsman voerde aan dat op
grond van deze weergave bet onmogelijk was een verdediging voor te bereiden.
Dit verweer werd door het bof simpel weerlegd door te stellen dat het vonnisge-
recht niet de bevoegdheid beeft de wettelijkheid van de verwijzingsbeschikking te
onderzoeken.

7.2.6.3 Gevolgen van de raadkamerbeschikkingen

In geval van buitenvervolgingstelling wordt de strafvordering beeindigd en kan de
verdachte slechts bij het bestaan van nieuwe bezwaren in rechte worden betrok-
ken." Slechts het onderzoeksgerecbt dat de buitenvervolgingstelling heeft gege-
yen is gerechtigd op vordering van de procureur des Konings te oordelen over bet
bestaan hiervan waama een gerechtelijk strafonderzoek eventueel weer kan
worden heropend. Rechtstreekse dagvaarding is derhalve uitgesloten.
De raadkamerbeschikkingen kunnen ook consequenties hebben voor toegepaste
voorlopige hechtenis. De raadkamer is namelijk verplicht de verdachte in vrijheid
te stellen wanneer een buitenvervolgingstelling wordt gegeven, verwijzing naar de
politierechtbank plaatsvindt, of naar de correctionele rechtbank wordt verwezen
voor een feit waarop geen gevangenisstraf staat. De raadkamer is bevoegd tot
invrijheidstelling over te gaan indien de verdachte naar de correctionele rechtbank
wordt verwezen terzake van een strafbaar feit waarop gevangenisstraf staat.
Wanneer de zaak, in geval van een misdaad waarbij voorlopige hechtenis is
bevolen, wordt doorgespeeld aan de procureur-generaal geeft de raadkamer een
beschikking tot gevangenneming. Deze blijft van kracht totdat het hof van assisen
definitief over de zaak heeft beslist.
Verder kan er nog op worden gewezen dat het bof van cassatie heeft geoordeeld
dat de beschikkingen van onderzoeksgerechten waarbij een verdacbte naar bet
vonnisgerecht wordt verwezen of buiten vervolging wordt gesteld slechts voorlo-
pige uitspraken zijn over het al dan niet bestaan van bezwaren en geen vonnissen
in de zin van art. 97 van de Belgische Grondwet. Dit beeft tot gevolg dat geen
enkele wettelijke bepaling vereist dat onderzoeksgerechten de bezwaren moeten
omschrijven of redenen moeten aangeven waarom bezwaren ontoereikend worden

Sl Hof Antwerpen, R.W. 1975-1976, p. 2233.
>II Artt. 246-247 Sv. Oit neemt niet weg dat sommige aan buitenvervolgingstelling Iiggende gronden

een onherstelbaar karakter hebben, Te denken valt bijvoorbeeld aan het overlijden van de
verdachte.
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geacht." Wanneer de verdachte het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren
betwist, kan het onderzoeksgerecht volstaan met - onaantastbaar - te stellen dat
zulke bezwaren al dan niet bestaan."

7.2.6.4 De kamer van inbeschuldigingstelling

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft twee taken. Enerzijds geeft zij
beslissingen na verzet" tegen beschikkingen van de raadkamer, anderzijds be-
oordeelt zij de misdaden die door de procureur-generaal worden voorgelegd.
Oordelende als verzetsinstantie kan ze de bestreden beschikking van de raad-
kamer bevestigen of 'hervormen'. Indien de 'hervorming' nadelig is voor de
verdachte - een buitenvervolgingstelling wordt bijvoorbeeld omgezet in een
verwijzing - dan kan deze beslissing slechts met eenparigheid van stemmen wor-
den genomen.r"
Daarbij moet worden opgemerkt dat dit hoogste onderzoeksgerecht niet is beperkt
tot onderzoek dat betrekking heeft op de beschikking van de raadkamer. De
kamer van inbeschuldigingstelling kan namelijk krachtens haar zogenaamde 'vol-
heid van onderzoeksbevoegdheid', in tegenstelling tot de raadkamer, onder-
zoeksdaden bevelen aan de onderzoeksrechter. Deze zal na afloop van dit nader
onderzoek de stukken overmaken aan de procureur-generaal, die op zijn beurt de
kamer van inbeschuldigingstelling verslag moet uitbrengen.
Indien de kamer van inbeschuldigingstelling het onderzoek - eventueel na aanvul-
lend onderzoek door de onderzoeksrechter - volledig acht, heeft zij dezelfde
beslissingsmogelijkheden als hierboven voor de raadkamer zijn beschreven.
Daamaast kan deze instantie de zaak bij misdaden, politieke- of perswanbedrijven
verwijzen naar het hof van assisen. De procureur-generaal is bij verwijzing
verplicht een zogenaamde akte van beschuldiging op te stellen." De akte heeft
een tweeledig doel. Enerzijds beoogt ze de verdachte te informeren omtrent de
jegens verdachte geuite beschuldigingen, anderzijds verschaft ze de jury kennis
van de feiten waarover deze moet oordelen.
Dit stuk moet worden gezien als een door het openbaar ministerie opgemaakte
ontleding van feiten en omstandigheden van de zaak. Kennelijk bestaat geen
uniformiteit wat betreft de opmaak van de akte. Sommigen stellen een ellenlange
akte op waarin tot in detail de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd
worden vermeld, anderen beperken zich tot hoofdlijnen waarbij soms belangrijke
gegevens worden verwaarloosd. Deze pluriformiteit wordt begrijpelijk wanneer
men zich realiseert dat onvolledigheid, onnauwkeurigheid of vergissingen geen
fatale gevolgen hebben. Tijdens de openbare behandeling kunnen ze worden
hersteld. De voorzitter van het hof van assisen mag bijvoorbeeld de plaats en de

37 Hofvan cassatie 16 september 1987, J.T. 1987,662.
31 Hofvan cassatie 2ju1i 1951, Pas. 1951, I, 762.
.. Art. 135 Sv. Dit verzet is eigenJijk een gewoon hoger beroep. Verge1ijk C.J. Vanhoudt, Strafvor-

dering, dee1 Il, Gent 1976, p. 233 en J.O'Haenens, Be1gisch strafprocesrecht, Gent 1985, p. 370.
.. Art. 211 bis Sv.
4\ Art. 241 Sv.
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datum van de feiten zelfstandig nauwkeuriger vaststellen.?
Art. 271 Sv verbiedt dat andere beschuldigingen aanhangig worden gemaakt dan
die waarvoor de verwijzing is uitgesproken. Daarmee worden slechts bedoeld die
feiten en omstandigheden die los staan van het arrest van verwijzing.

7.2.6.5 Rechtsmiddelen

Venet
Zoals hierboven reeds ter sprake is gekomen, bestaat de mogelijkheid om tegen
sommige beschildcingen van de raadkamer in verzet te komen bij de kamer van
inbeschuldigingstelling. De toepasseJijke wetsbepaling, art. 135 Sv, is verre van
duidelijk. Door de redactie wordt namelijk de suggestie gewekt dat de beroeps-
mogelijkheid aileen openstaat tegen de beslissing tot invrijheidstelling. In litera-
tuur en jurisprudentie wordt er echter vanuit gegaan dat verzet mogelijk is indien
de belangen van het openbaar ministerie (of van de burgerlijke partij) worden
geschaad, ongeacht of de beschikking van de raadkamer een verdachte betreft die
in voorlopige hechtenis werd genomen." Deze interpretatie brengt met zich mee
dat de verdachte, evenals in Nederland het geval is, in beginsel geen rechtsmiddel
kan aanwenden tegen door de raadkamer genomen beslissingen.
Concreet kan het openbaar ministerie in verzet gaan tegen de navolgende beschik-
kingen:
- ontslag van onderzoek;
- buitenvervolgingstelling;
- weigering tot verzenden van het dossier naar de procureur-generaal;
- contraventionalisering van wanbedrijven;
- correctionalisering van misdaden;
- weigering van de raadkamer om van de zaak kennis te nemen;
- verwijzing naar de correctionele rechtbank met voorlopige invrijheidstelling.

In het bovenstaande werd al even aangegeven dat de verdachte in beginsel geen
rechtsmiddel is toegekend. Hierop bestaan evenwel jurisprudentiele uitzonderin-
gen. Ret betreft dan onder andere de situatie dat de verdachte tijdens de raad-
kamerbehandeling de onbevoegdheid van onderzoeksrechter en/of raadkamer
heeft ingeroepen. Wordt hij desalniettemin naar een vonnisgerecht verwezen, dan
staat vol gens de jurisprudentie verzet open." Bij de behandeling op dit verzet
beperkt de kamer van inbeschuldigingstelling zich tot dit onderdeel.
Onenigheid bestaat over de vraag of verzet ontvankelijk is wanneer door de
verdachte wordt aangevoerd dat de vormvoorschriften voor de raadkamerbehan-
deling niet zijn nageleefd, waardoor de rechten van de verdediging zijn geschon-
den. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de omstandigheid dat de ver-

42 A. Vandeplas, Strafrecht en strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechts-
leer, Akte van beschuldiging, Antwerpen, atl. 12 (december 1990), p. 4.

.. Vergelijk C.J. Vanhoudt, Strafvordering, deel D, Gent 1976, p. 233 en J. D'Haenens, Belgisch
strafprocesrecht, Gent 1985, p. 370 en de aldaar aangehaaldejurisprudentie .

.. Hofvancassatie 18 mei 1976, Pas. 1976, I, 996.
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dediging geen gelegenheid beeft gekregen om bet dossier in te ziea", of dat op-
roepingstermijnen Diet zijn nageleefd." De recbtspraak beslist, beboudens ge-
noemde uitzonderingen, tot niet ontvankelijkheid.:"
Verzet moot worden ingesteld binnen 24 uur door een verklaring af te leggen ter
griffie. De termijn neemt voor het openbaar ministerie een aanvang op de dag
van de beschikking, voor de verdachte begint de termijn te lopen vanaf de dag
waarop bij van de beschikking op de hoogte is geraakt.

Cassatie
Volgens vaste jurisprudentie" kunnen vonnisgerechten, beboudens ten aanzien
van bun eigen bevoegdheid, Diet in beoordeling treden van de verwijzingsbeschik-
kingen van onderzoeksgerechten. Tegen laatstgenoemde beschikkingen staat, blij-
kens art. 416 Sv, pas cassatieberoep open na de einduitspraak van bet vonnisge-
recbt. Een beroep ingesteld v66r de einduitspraak is derhalve Diet ontvanke-
lijk." Een verdacbte die na de einduitspraak cassatieberoep instelt tegen de
verwijzingsbeschikking kan aile middelen aanvoeren die betrekking bebben op de
formele geldigbeid van de bescbikking of de bevoegdbeid van bet vonnisgerecht.
Andere verweren zijn vanzelfsprekend achterbaald door de beslissing van het
vonnisgerecbt, aangezien de verdachte op deze punten tijdens de openbare behan-
deling verweer had kunnen voeren. Het cassatieberoep tegen de verwijzingsbe-
schikking hoeft tegenwoordig Diet samen met het beroep tegen de eindbeslissing
te worden ingesteld." Bij vernietiging van de verwijzingsbeschikking wordt
tevens de einduitspraak vemietigd.
De bierboven genoemde regeling van 416 Sv beeft als merkwaardige consequen-
tie dat het openbaar ministerie tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling
door de raadkamer onmiddeUijk cassatieberoep kan instellen. Genoemde beslis-
sing wordt namelijk gezien als een eindbeslissing over de strafvordering."
Verwijzingen van de kamer van inbeschuldigingstelling naar het hof van assisen
zijn vatbaar voor cassatieberoep door bet openbaar ministerie in geval van onbe-
voegdheid of nietigheid." Van nietigheid is sprake wanneer bet feit geen mis-
daad is, het openbaar ministerie Diet werd gehoord, bet verwijzingsarrest Diet is

4j K.1. Luik 9 januari 1986, Jurisprudence Liege 1986, 533.
.. K.1. Brussel 16 september 1924, Repetoire pratique du droit beige 1924,851.
., Aldus C.l. Vanhoudt, Strafvordering, deel Il, Gent 1976, p. 234 en de aldaar aangehaalde

jurisprudentie. Voor de volledigheid kan nog worden opgemerkt dat de verdachte die bij de
behandeling in raadkamer verstek laat gaan, via verzet niet kan bereiken dat de behandeling op
tegenspraak kan worden overgedaan!

.. Vergelijk hofvan cassatie 16 mei 1949, Pas. 1949, I, 366 en voor een meer recent voorbeeld hof
van cassatie 19 februari 1973, Pas. 1973, I, 578.

•• Vergelijk hof van cassatie 25 april 1978, Pas. 1978, I, 969 en hof van cassatie 24 april 1979, Pas.
1979, I, 1000.

so Hofvan cassatie 30 november 1976, Arr. Casso 1977,371.
51 Vergelijk C.J. Vanhoudt, Strafvordering, deel Il, Gent 1976, p. 239 .
.12 Artt. 416 en 299 Sv.
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gewezen door bet vereiste aantal raadsberen, de bepalingen met betrekking tot de
contradictoire procesvoering niet zijn nageleefd en bij miskenning van de bepalin-
gen inzake bet gebruik van talen.53

Bij vernietiging van bet arrest, verwijst bet bof van cassatie de zaak naar een
andere kamer van inbescbuldigingstelling. Dit onderzoeksgerecbt moet opnieuw
over de strafvordering oordelen en daarbij alle in voorgaande paragrafen genoem-
de vraagpunten in de beoordeling betrekken.
De ratio van deze specifieke cassatieregeling voor beslissingen van de kamer van
inbescbuldingingstelling is gelegen in bet feit dat de verwijzing naar bet bof van
assisen toekennend is van bevoegbeid, in tegenstelling tot de verwijzing naar
politie- en correctionele recbtbank, die slecbts aanwijzend van karakter is. Met
'toekennend van bevoegdbeid' wordt bedoeld dat indien geen cassatieberoep
wordt ingesteld tegen de verwijzing naar bet bof van assisen, de bevoegdbeid van
deze instantie niet meer kan worden betwist. 54

7.2. 7 Proceduur op verslag

Wanneer de procureur des Konings een opsporingsonderzoek beeft ingesteld
terzake van een wanbedrijf of misdaad, kan bij de zaak recbtstreeks aan de
raadkamer voorleggen om een beslissing uit te lokken die ertoe strekt bet wanbe-
drijf te contraventionaliseren of de misdaad te correctionaliseren. Deze modus
wordt proceduur op verslag genoemd; de raadkamer neemt een beslissing na
verslag van de onderzoeksrecbter. Deze is niet verplicbt concrete onderzoeks-
bandelingen te verricbten.
De raadkamer beeft evenwel dezelfde taken en bevoegdbeden als bij de regeling
van proceduur na een gerecbtelijk onderzoek. Dit impliceert dat ondanks de
concrete vordering van bet openbaar ministerie alle eerder besproken beslissingen
kunnen worden genomen.

7.2. 8 Onderzoeksgerechten optredend als vonnisgerecht

7.2.8.1 Internering

Naast de in de vorige paragrafen bescbreven taken is voor de raadkamer en de
kamer van inbescbuldigingstelling een beperkte rol als vonnisgerecht gereser-
veerd. De gerecbten kunnen namelijk de internering van geestesgestoorde en
zwakzinnige verdachten gelasten indien het telastegelegde feit tot de categorie

53 Vergelijk R. Declerq, Strafvordering, deell, Leuven 1974, p. 105.
5< Vergelijk M. de Swaef, Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de onderzoeksgerechten bij de

regeling van de procedure, in: Actuele problemen van strafrecht, Antwerpen 1988, p. 44 en hof
van cassatie 24 november 1947, Pas. 1947,499.
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misdaden of wanbedrijven behoort.P In dit geval wordt het telastegelegde ten
gronde beoordeeld. Omdat het hier om een materiele beoordeling van de feiten
gaat, zijn de verdedigingsreehten uitgebreider dan bij de 'normale' regeling van
proceduur. Zo kan de verdachte getuigen enlof deskundigen oproepen. Daamaast
is bij de beoordeling van bet verzoek tot intemering de bijstand van een raadsman
voorgeschreven. De behandeling geschiedt achter gesloten deuren, tenzij de ver-
dachte om een openbare behandeling verzoekt. De uitspraak moet evenwel altijd
in het openbaar plaatsvinden.

7.2.8.2 Opschortlng van ultspraak van veroordeling

Indien de verdachte aan de bepaalde wettelijke voorwaarden om opschorting van
de uitspraak van veroordeling te krijgen voldoet, heeft het onderzoeksgereeht de
mogelijkheid om de zaak: ten gronde te behandelen. De wettelijke vereisten luiden
als volgt":
- de verdacbte mag Diet eerder zijn veroordeeld tot een criminele straf of een

correctionele hoofdgevangenisstraf van meer dan een maand;
- bet telastegelegde feit mag niet van dien aard zijn dat de reehter van mening is

dat bet feit gestraft zou moeten worden met een hoofdstraf van meer dan twee
jaar correetionele straf of een zwaardere straf;

- vastgesteld moet kunnen worden dat de telastelegging is bewezen, zodat het
onderzoek zich Diet beperkt tot de bestaande bezwaren tegen de verdachte;

- de verdachte moet instemmen met de opschorting van de uitspraak en de
eventuele voorwaarden waaronder deze plaatsvindt," een ambtshalve op-
schorting is derhalve niet mogelijk;

- de beslissing tot opschorting moet uitdrukkelijk worden gemotiveerd en
vaststellen dat alle wettelijke voorwaarden, die voor het verlenen van de op-
schorting gelden, daadwerkelijk zijn vervuld;

- de raadkamer moet van oordeel zijn dat de openbaarheid van de debatten de
deelassering van de verdachte zou kunnen veroorzaken of zijn reelassering in
gevaar zou kunnen brengen.

Opmerkelijk is hier dat het onderzoek naar voldoende bezwaren uitgroeit tot een
onderzoek naar bet bewijs van de telastelegging. Daarom bepaalt de wet dat de
onderzoeksgereebten kunnen bevelen dat getuigen worden geboord. Dit kan
ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de
verdacbte. De gewone raadkamervormvoorschriften zijn van toepassing, zij bet
dat, indien het openbaar ministerie de opschorting vordert, verdachte en raads-
man minimaal tien dagen voor de behandeling bij aangetekende brief op de
hoogte dienen te worden gesteld. De bebandeling is Diet openbaar, maar de

55 Wet van 9 april 1930 en I juli 1964.
>6 Artt. 3-4 Wet van I juli 1964.
57 Deze instemming moe! niet worden gezien als een bekentenis van de verdachte. Hij moet zijn

instemming schriftelijk kenbaar maken door bijvoorbeeld een handtekening 'voor akkoord' te
plaatsen op het zittingsblad.
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uitspraak waarbij de opscborting wordt gelast moet tijdens een openbare zitting
worden gedaan.

7.2.9 Kanttekenlngen bij de rechtsingangprocedure

Evenals bet stelsel van rechtsingang dat in Nederland onder de wetboeken van
1838 en 1886 heeft gegolden, lijkt bet Belgische stelsel op het eerste gezicht vele
verdachten een adequate bescherming te bieden tegen lichtvaardige vervolgingen.
De praktijk is evenwel anders.
Zoals eerder werd opgemerkt is de rechtsingangprocedure facultatief in geval van
correctionele zaken (wanbedrijven). In negen van de tien gevallen verricht bet
parket dan ook zelfstandig onderzoek zonder dat daarbij een onderzoeksrecbter
wordt ingeschakeld.S8 Gevolg hiervan is dat in een groot aantal zaken recbt-
streeks kan worden gedagvaard voor de correctiooele rechtbank.
Ten tweede is het 1.0 dat wanneer de onderzoeksrechter wordt ingeschakeld - en
derhalve ook de rechtsingangprocedure aan de orde komt - de raadkamer in de
praktijk vrijwel automatiscb zonder nader ooderzoek de vorderingen van het
openbaar ministerie inwilligt. Diverse auteurs" vestigen hierop de aandacht.
Deze houding van de raadkamer ten opzichte van de vorderingen van de procu-
reur des Konings wordt in verband gebracbt met leemten in de aan de raadkamer
toegekende bevoegdheden. Indieo de raadkamer van oordeel is dat bet onderzoek
niet volledig is kan zij slecbts baar beslissing opschorten. Ze kan geen opdracbten
geven aan de onderzoeksrechter. Daardoor 1.oU de neiging ontstaan bij twijfel de
zaak naar de zitting te verwijzen." Bij Franchimont wordt dit treffend weerge-
geven:

'La practique montre cependant que Ia role des juridictions d'instruction est
parfois limite. Comme beaucoup d'autres, elles soot surchargees et n'ont pas
toujours I'occasion d'examiner les affaires qui leur sont soumises de maniere
approfondie et minutieuse'. 61

In de derde plaats komt daar nog bij dat nauwelijks eisen worden gesteld aan de
beschikking waarbij de verdachte naar het vonnisgerecbt wordt verwezen. De
enkele vermelding dat voldoende bezwaren bestaan - dus zonder nadere motive-
ring - is reeds voldoende. De onderzoeksgerechteo zijo met andere woorden niet
verplicht de bezwareo te preciseren.F Dit is volgens mij ook een belangrijke

,. A. de Nauw, Beknopt overzicht van de juridische regeling van het vooronderzoek in strafzaken,
Panopticon 1981, p. 35.

j9 Vergelijk A. de Nauw, De procedureregeling door de raadkamer en de hervorming van het
strafprocesrecht, R.W. 1975-1976, p. 1218. De auteur noemt hier vooraanstaande strafrecht-
juristen als F. Helie, R. Garraud, R. Merle en A. Vitu, G. van Geyt en P. van Hille.

60 A. de Nauw, De procedureregeling door de raadkamer en de hervorming van het strafprocesrecht,
a.w. 1976, p. 1221.

., A. Franchimont, Manuel de procedure penale, Liege 1989, p. 348.
62 J. Matthijs, Strafwetbook en wetboek van strafvordering, Story Scientia, commentaar bij art. 130

Sv, atl. 38 (\.9.1990).
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reden voor het feit dat aan de invulling van de term 'voldoende bezwaren' in de
literatuur nagenoog geen aandacht wordt besteed.
In de literatuur wordt daarentegen ook op het nuttige karakter van de rechtsin-
gangprocedure gewezen. Zo stelt De Swaef:

'De Raadkamer oordeelt zelf Diet in dit stadium van de procedure; ze gaat
enkel na of er voldoende redenen aanwezig zijn om de verdachte door andere
rechtsinstanties te doen beoordelen. ( ... ) Oat bij een verwijzing naar het hof
van assisen van rechtswege een dubbele aanleg der onderzoeksgerechten is
voorzien, wordt verklaard door de ernst van de beschuldiging enerzijds en de
vaststelling anderzijds dat geen boger beroep tegen een arrest van het hof van
assisen mogelijk is, in tegenstelling met de regeling, van kracht bij andere
strafgerechten, waar dit wei het geval is. Ret instituut van de rechtsingang
waardoor de onderzoeksgerechten lichtvaardige of onbehoorlijke vervolgingen
tegenhouden, vormt een wezenlijke bescherming voor iedere verdacbte.P

Uit hetgeen hierboven reeds werd opgemerkt blijkt dat dit slechts een theoretische
voorstelling van zaken is. Opmerkelijk is dan ook dat op een andere plaats
dezelfde auteur geen misverstand laat bestaan over de vraag of vele verdachten
van de rechtsingangprocedure profiteren:

'Niet de verdachte, die door de Raadkamer ofwel buiten vervolging wordt
gesteld, ofwel verwezen wordt naar het vonnisgerecht, wat enkel de normale
gang van zaken is (curs., W.V.) ( ... )'.64

Afgezien van het beperkte gunstige effect dat de procedure voor de verdachte
lijkt mee te brengen is er nog andere kritiek.
Sommige auteurs wijzen op de ongelijke strijd tussen openbaar ministerie en
verdachte, nu laatstgenoemde in beginsel geen rechtsmiddel kan aanwenden tegen
de raadkamerbeschikkingen. Van de andere kant wordt erop gewezen dat deze
ongelijkheid slechts een 'schijn'ongelijkheid is. De verdachte kan immers ter
zitting zijn verweren alsnog herhalen, terwijl een buitenvervolgingstelling voor de
officier zonder mogelijkheid daartegen rechtsmiddelen aan te wenden definitief
is.65

Maar ook van de zijde van het openbaar ministerie valt kritiek te beluisteren. De
huidige procedure van correctionalisatie, die vrijwel automatisch wordt toegepast,
leidt er volgens sommigen toe dat vaker dan wenselijk moot worden geacht

63 M. de Swaef, Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de onderzoeksgerechten bij de regeling van
de procedure, in: Actuele problemen van het strafrecht, Antwerpen 1988, p. 48-49.

.. M. de Swaef, Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de onderzoeksgerechten bij de regeling van
de procedure, in: Actuele problemen van het strafrecht, Antwerpen 1988, p. 48.

6$ Vergelijk M. de Swaef, Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de onderzoeksgerechten bij de
regeling van de procedure, in; Actuele problemen van strafrecht, Antwerpen 1988, p. 49.
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verdachten aan een billijke straf ontsnappen." Verder wordt aangebaald dat de
redactie van de artt. 128 en 135 Sv, zoals hierboven al bleek, veel aan duidelijk-
heid te wensen overlaat. Consequentie daarvan is geweest dat via jurisprudentie
een veel meer gedetaiUeerde beslissingsschema is ontwikkeld dan de tekst van de
artikelen zou doen vermoeden."

7.2.10 Het voorontwerp van een nieuw wetboek van strafvordering

Bovengenoemde kritiek heeft onder andere geleid tot een, op eerder gedane
voorstellen gebaseerd, voorontwerp van een nieuw wetboek van strafvordering
1974.68 Hoewel deze plannen op dit moment niet meer levensvatbaar kunnen
worden genoemd, zullen hieronder enige uit rechtsvergelijkend oogpunt interes-
sante suggesties worden besproken.
Voorgesteld wordt onder meer om tegen beschikkingen van de raadkamer aan de
verdachte in beperkte mate (tegen de verwijzingsbeschikking wanneer de ver-
dachte op basis van schriftelijke, in het dossier aanwezige, stukken om buitenver-
volgingstelling heeft verzocht) het recht van verzet toe te kennen. Hoewel tegen-
standers hiervan altijd hebben gewezen op de omstandigheid dat de 'achterstand'
van de verdachte in feite geen achterstand is, nu de beslssingen van de raadkamer
slechts een vooriopig karakter hebben, wijzen voorstanders op het feit dat door de
verwijzing, de voorlopige hechtenis kan worden verlengd, de verdachte soms ten
onrechte een pijnlijke en stigmatiserende behandeling ter zitting moet ondergaan,
en het openbaar ministerie een onaanvechtbaar recht heeft om tegen de verdachte
op te treden.
Daar wordt tegenin gebracht dat toekenning van verzet aan de verdachte aan1ei-
ding zou geven tot misbruik, daar het rechtsmiddel louter en aIleen zou worden
aangewend om tijd te winnen. Ook wordt erop gewezen dat deze aanpassing een
verdubbeling van het aantal beroepsinstanties zou betekenen. Bovendien zou het
rechtsmiddel in het algemeen tot verlenging van de voorlopige hechtenis leiden.
Bij dit alles moet evenwel worden opgemerkt dat momenteel de verdachte de
mogelijkheid heeft om ex art. 539 Sv - zelfs opzettelijk en ten onrechte - de
bevoegdheid van de onderzoeksrechter of het onderzoeksgerecht aan te vechten.
Ontvankelijkheidsvoorwaarde is dan weI dat het verweer (tevergeefs) reeds voor
de raadkamer is gevoerd. Chicanes behoren dus momenteel ook al tot de moge-
lijkhedenl'"

.. Aldus E. de Ie Court, Considerations historiques et d'actualite sur les circonstances attenuantes et
la correctionalisation, J.T. 1959,512 en V. van Honste, Bedenkingen over de bestrijding van de
zware misdadigheid, R.W. 1972-1973, p. 269. Beide auteurs waren destijds procureur-generaal.

67 Vergelijk J. Verstaete, De raadkamer. Bevoegdheid en rechtspleging, R.W. 1967-1968, p. 1208.
.. Helaas worden voorontwerpen in Belgie niet openbaar gemaakt, zodat de plannen slechts fragmen-

tarisch terug te vinden zijn in diverse publicaties. Voor terechte kritiek op deze gebeirnhouding
leze men: A. de Becker, Pleidooi voor een tegensprekelijk vooronderzoek, Panopticon 1983, p.
26.

.. Vergelijk A. de Nauw, De procedureregeling door de raadkamer en de hervorming van het
strafprocesrecht, R.W. 1975-1976, p. 1124-1125.
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Ben ander voorstel is erop gericht de bevoegdheden van de raadkamer uit te
brei den. Zoals hierboven werd opgemerkt kan de raadkamer, in tegensteUing tot
de kamer van inbeschuldigingsteUing, geen onderzoeksopdrachten geven aan de
onderzoeksrechter. In de plannen wordt ook aan de raadkamer de volheid van
onderzoek toegekend. Aldus zou de raadkamer dezelfde onderzoeksopdrachten
kunnen geven als de kamer van inbeschuldigingsteUing. Na voltooiing van de
extra onderzoeksverrichtingen kan ze zich alsnog over de feiten uitspreken. Op
deze manier zou worden bewerkstelligd dat de raadkamer niet uitsluitend een
passieve rol heeft te vervullen in het vooronderzoek, maar meer een taak die
enigszins gelijkenis vertoont met de mogelijkbeden die de Nederlandse raadkamer
in de bezwaarschriftprocedure ter beschikking staan.

7.2.11 Rechterlijke onpartijdigheid

De recente beslissingen van het Europees hof ten aanzien van het onpartijdig-
heidsvereiste van art. 6 EVRM hebben verstrekkende consequenties gehad voor
de samenstelling van de rechterlijke colleges in Belgie, Omdat hierboven reeds
uitvoerig aandacht is besteed aan de Straatsburgse jurisprudentie en de daaraan
ten grondslag liggende argumenten, zal hieronder uitsluitend de functiecumulatie
raadkamerlkamer van inbeschuldigingstelling - vonnisgerechten worden bezien.
De Belgische jurisprudentie geeft thans duidelijk aan dat de onderzoeksrechter die
de zaak: heeft onderzocht, en de voorzitter van de raadkamer, die over de voorlo-
pige hechtenis heeft geoordeeld dan weI de zaak: heeft verwezen naar de correcti-
onele rechtbank, geen deel mogen uitmaken van het vonnisgerecht. 70 Omdat
door deze jurisprudentie praktische problemen ontstonden bij kleinere rechtban-
ken heeft de wetgever reeds maatregelen genomen om hun personeelsformatie te
vergroten.?'
De ontoelaatbaarheid van genoemde functiecumulaties is niet zo vanzelfsprekend.
Klachten op dit punt werden vroeger namelijk van de hand gewezen. Met name
door schrijvers als Lemmens en Maes is de rechtspraak uiteindelijk eerderge-
noemde weg ingeslagen.P Genoemde auteurs legden - sterk vooruitlopend op de
latere consequenties die het Europees hof uiteindelijk trok - de nadruk op het
argument van de objectieve onpartijdigheid. Maes komt zelfs tot de conclusie dat
elk optreden van rechters belast met de onderzoeksfase bij de openbare behan-
deling ter zitting dient te worden vermeden. Ter illustratie van het feit dat ook in
de Belgische literatuur sterk het accent wordt gelegd op de schijn van partij-

10 Vergelijk hofvan cassatie 23 januari 1985, R.W. 1984-1985, p. 2943 en hofvan cassatie 29 mei
1985, Arr. Casso 1984-1985, 1345. Een en ander als gevo1g van een dreigende veroorde1ing in
een toentertijd bij het Europees hof aanhangig gemaakte zaak (Ben Yaacoub).

71 Aldus P. Lemmens, De invloed van het Europees verdrag over de rechten van de mens op
bepaa1de aspecten van de strafprocedure in Belgic, R.W. 1988-1989, p. 800.

n Vergelijk B. Maes, De onverenigbaarheid van het ambt van onderzoeksrechter met dat van rechter
in eerste aan1eg of appelrechter en het recht van de beklaagde op een onpartijdige rechtbank,
R.W. 1981-1982, p. 1857 en P. Lemmens, De zaak Piersack en de onpartijdigheid van de
rechter, R.W. 1982-1983,p. 2295.
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digbeid zal hieronder de kritiek Winants worden besproken op een arrest van bet
hof van cassatie waarbij bet bof enigszins terugkwam op eerdere uitgangspun-
ten.7J
Het hof van cassatie bad aanvankelijk bij arrest van 29 mei 1985, Arr. Cass.
1984-1985, 1345 geoordeeld dat de recbters van de kamer van inbescbuldiging-
stelling die ten aanzien van de voorlopige bechtenis beslissingen bebben geno-
men, geen deel mocbten uitmaken van de kamer van bet bof van beroep dat de
zaak ten gronde beoordeelde.
Op 11 februari 1987 besliste bet boogste Belgische recbtscollege evenwel an-
ders." In de onderhavige zaak waren verdachten naar de correctionele recb-
tbank verwezen terzake van 'onvrijwillige doding'. De vordering van bet open-
baar ministerie had tevens betrekking op 'scbuldig verzuim'. 75 Ten aanzien van
dit laatste feit bad de raadkamer een buitenvervolgingstelling gegeven, waartegen
door de burgerlijke partij verzet was aangetekend. De kamer van inbescbuldiging-
stelling besliste dat de feiten waarover zou moeten worden geoordeeld reeds bij
de correctionele recbtbank lagen en dat zij in deze daarom niet meer kon op-
treden. Het vonnisgerecbt dat inmiddels de behandeling was begonnen kon na
onderzoek de feiten beromschrijven zoals zij dat wenste. Na de beslissing in
eerste aanIeg kwam de zaak in appel bij een kamer van bet hof van beroep
voorgezeten door een lid van de kamer van inbescbuldigingsteUing.
Het bof van cassatie was van oordeel dat de kamer van inbescbuldingstelling in
deze zaak slecbts de geldende procedureregels in berinnering bad gebracbt.
Daaruit kon de verdacbte op geen enkele wijze afleiden dat de recbters van deze
instantie ten gronde stelling badden genomen of zicb een oordeel badden gevormd
over de feitelijke gang van zaken of de correctionele recbtbank als bet ware
badden aangespoord de kwalificatie aan te passen. De functiecumulatie werd met
andere woorden toelaatbaar geacbt.
OpvaUend detail in deze zaak was dat feitelijk wei degelijk sprake scheen te zijn
van beinvloeding. De correctionele recbtbank bad, na kennisneming van bet
arrest van de kamer van inbescbuldigingstelling, 'scbuldig verzuim' in de telaste-
legging betrokken en vervolgens hiervoor veroordeeld, terwijl bet hof van beroep
de telastelegging nog verder had uitgebreid!
Winants constateert dat deze beslissing indruist tegen het eerder geciteerde arrest.
Hij voegt hieraan toe:

'Men zou kunnen stellen dat dit laatste arrest enkel de bandbaving van de
voorlopige hechtenis betrof, maar de concIusies van de advokaat-generaal
Piret laten er niet de minste twijfel over bestaan dat eenzelfde regeling zicb
opdringt wanneer het onderzoeksgerecht zicb uitspreekt over de verwijzing.
De raadkamer had hier een buitenvervolgingstelling uitgesproken: bet verzet
daartegen heeft dus betrekking op de (niet-)verwijzing naar de correctionele

73 A. Wmants, De onpartijdige rechter: invloed op de Belgische rechtspraak van de arresten Piersack
en De Cubber, in: Actuele problemen van strafrecht, Antwerpen 1988, p. 292-293.

74 Hofvan cassatie II februari 1987, Arr. Casso 1986.1987,780.
75 Het ging om een feitencomplex.
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reehtbank. Men ziet niet in waarom in heroep de principes van eerste aanleg
niet zouden gelden. Een van de argumenten van de Belgische regering in de
zaak De Cubher was dat de onderzoeksrechter zich niet dient uit te spreken
over de verwijzing. Dit argument keert zich uiteraard tegen de deelname van
de voorzitter van de raadkamer en, in casu, van de leden van de K.I., aan de
beslissing ten gronde' .16

Met het oog op een duidelijke demonstratie van onpartijdigheid pleit Winants uit-
eindelijk voor een radicale scheiding tussen het voorhereidend onderzoek en het
onderzoek ten gronde:

'een magistraat die aan de eerste fase heeft deelgenomen mag niet meer
tussenkomen in de tweede'. rt

De Belgische jurisprudentie vertoont thans het volgende beeld." Het hof van
cassatie heeft een duidelijk onderscheid gemaakt in enerzijds situaties waarin een
en dezelfde rechter achtereenvolgens in verschillende hoedanigheden en in
verschillende reehterlijke colleges van de zaak kennis neemt en anderzijds geval-
len waarin een zelfde reehter in verschillende fasen van de procedure van de zaak
kennis neemt, maar telkens in dezelfde rechtbank en kamer en in dezelfde hoeda-
nigheid." Volgens advocaat-generaal Piret kan verdachte in de eerste categorie
situaties normaal gesproken verwachten dat hij voor de beoordeling van de zaak
met een andere reehter te maken krijgt dan degene die in eerdere fasen hebben
beslist, terwijl hij bij de tweede groep gevallen juist moet verwachten dat con-
form de reehterlijke organisatie dezelfde reehter de eerdere beslissingen en tevens
het oordeel omtrent de gegrondheid van de strafvervolging geeft."

7.2.12 De belangrijkste punten

Het voorafgaande resumerend kan worden gesteld dat de raadkamerregeling vrij
onoverzichtelijk oogt. Doordat de toepasselijke hepalingen verre van duidelijk
zijn, is veel jurisprudentie nodig geweest om de lijnen verder uit te zetten.
Verder werd gewezen op de ongelijkheid tussen openbaar ministerie en verdachte
op het punt van de openstaande reehtsmiddelen tegen beschikkingen van de raad-
kamer. Deze ongelijkheid kan worden gerechtvaardigd door te wijzen op bet ver-
schil in procespositie. De verdachte kan ter zitting aile bij de raadkamer tever-

7. A. Winants, De onpartijdige reehter: invloed op de Belgische reehtspraak van de arresten Piersack
en De Cubber, in: Actuele problemen van strafrecht, Antwerpen 1988, p. 294.

77 A. Winants, De onpartijdige reehter: invloed op de Belgische rechtspraak van de arresten Piersaek
en De Cubber, in: Actuele problemen van strafreeht, Antwerpen 1988, p. 294.

71 P. Lemmens, De invloed van het Europees verdrag over de rechten van de mens op bepaalde
aspecten van de strafprocedure in Belgie, R.W. 1988-1989, p. 801.

79 Hof van cassatie 27 mei 1986, Arr. Casso 1985-1986, 1308; Hof van cassatie 3 februari 1987,
Arr. Casso 1986-1987,726.

80 Zie de conelusie van 1.M. Piret bij hofvan eassatie 6 november 1985, Pas. 1986, 1,265.
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geefs voorgedragen verweren herhalen, De 'wezenlijke bescherming' van de
raadkamerprocedure lijkt vooral gelegen in het feit dat - helaas - pas in deze fase
de verdachte de mogelijkheid krijgt om het dossier in te zien." Een andere -
tegensprekelijke - opzet van het gerechtelijk strafonderzoek zoals door velen is
bepleir" zou dit voordeel voor een belangrijk deel relativeren.
Daamaast is erop gewezen dat op grond van uiteenlopende hierboven besproken
factoren het aantal verdachten dat daadwerkelijk van de rechtsingangprocedure
profiteert vrij gering is.
Nog enkele belangrijke details. Aan de ene kant beschikt de raadkamer nog
steeds niet over de mogelijkheid om zelfstandig onderzoeksopdrachten aan de
onderzoeksrechter te geven. Ze blijft op dit punt volledig afhankelijk van het
openbaar ministerie en onderzoeksrechter. Aan de andere kant kan de raadkamer
beslissingen nemen die de behandeling ten gronde in sterke mate beinvloeden.
Het vonnisgerecht is immers gebonden aan de vaststelling door de raadkamer van
strafverminderende verschoningsgronden. Daamaast verricht de raadkamer
onderzoek ten gronde bij intemering van de verdachte en opschorting van veroor-
deling bij lichte feiten. Op deze wijze wordt nog eens extra benadrukt dat in het
openbaar terechtstaan een declassering van de verdachte tot gevolg kan hebben,
die dan gezien de betrekkelijk geringe ernst van de feiten disproportioneel moet
worden beschouwd.
De rechter is slechts beperkt gebonden aan de telastelegging. Bepaalde onjuist-
heden zoals tijd en plaats kunnen zelfs nog ter zitting door hem zelfstandig wor-
den verbeterd. Verder is hij niet gebonden aan de kwalificatie van het onder-
zoeksgerecht.
Het openbaar ministerie is gebonden aan de verwijzingsbeschikking van het
onderzoeksgerecht in de zin dat een sepot niet meer mogelijk is.
Tenslotte kan worden vermeld dat - hoewel de raadkamer in het algemeen niet
ten gronde oordeelt - op het punt van de rechterlijke onpartijdigheid nadere eisen
worden gesteld aan de samenstelling van de onderzoeksgerechten. Deze gaat zo
ver dat door sommige auteurs het omslagpunt van functiecumulaties wordt
bepaald bij de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting.

7.3 Duitsland

7.3.1 Inleiding

Ook Duitsland kent een rechterlijke toetsingsprocedure voorafgaande aan het
onderzoek ter terechtzitting - het zogenaamde Zwischenverfahren - welke over-
eenkomsten vertoont met de Nederlandse bezwaarschriftprocedure tegen de
kennisgeving van verdere vervolging of de dagvaarding. Aangezien reeds in de

.. Behoudens uitzonderingen in geval van toepassing van voorlopige hechtenis (art. 5 Wet van 20
april 1874).

12 Vergelijk A. de Becker, Pleidooi voor een tegensprekelijk vooronderzoek, Panopticon 1983, p. 21
e.v.
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inleidende paragraaf van dit hoofdstuk werd aangegeven dat dit soort procedures
deel uitmaakt van zeer vele rechtsstelsels, moet men zich afvragen welke argu-
menten een zinvolle vergelijking tussen beide rechtsstelsels rechtvaardigen, vooral
gezien het feit dat de strafvervolging in de Duitsland sedert de inwerkingtreding
van de Strafprozeflordnung" in 1879, niet, zoals de facto in Nederland, wordt
beheerst door het opportuniteitsbeginsel, maar door het legaliteitsbeginsel."
Deze constatering lijkt immers op het eerste gezicht een duidelijke aanwijzing om
een rechtsvergelijkend onderzoek met enig wantrouwen tegemoet te zien. Toch
ben ik van mening dat een vergelijking nuttig kan zijn.
In de eerste plaats moet worden benadrukt dat het woord 'legaliteitsbeginsel' al
duidelijk maakt dat er uitzonderingen mogelijk zijn. De Duitse wetgeving kent er
dan ook talrijke." De praktische betekenis van deze uitzonderingen wordt door
Roxin treffend weergegeven:

'Der genannte Grundsatz (legaliteitsbeginsel: W. V.) ist nun allerdings von so
vielen Ausnahmen durchbrochen, daf im Bereich der kleineren und weitge-
hend auch der mittleren Kriminalitiit praktisch das Opportunitiitsprinzip
gilt,.86

Tot eenzelfde constatering komt De Nauw:

'Hoewel gepoogd werd de voorstanders van de beginselen van de opportuniteit
en van de wettelijkheid van de vervolgingen in een soort tweegevecht te
drijven, blijkt het zeer duidelijk dat het verschil tussen beide stelsels in de
praktijk zeer gering is. Beide systemen vinden elkaar terug dankzij correc-
tieven' .87

Kennelijk leidt het verschillend uitgangspunt van beide landen niet tot een signifi-
cant onderscheid in vervolgingspraktijk, hoewel de keuze duidelijk bepalend is
voor de inrichting van de Duitse wetgeving en daarmee ook voor de gedetailleer-
de procedure van het Zwischenverfahren. De verplichting voor het openbaar
ministerie om in principe aile strafbare feiten te vervolgen vereist temeer een
nauwkeurige toetsing van de vervolgingsbeslissing omdat de kans dan eenmaal
groter is dat 'twijfelachtige' zaken ter zitting worden gebracht.
Naast genoemde praktische overeenstemming van beide systemen zijn er mijns
inziens nog andere parallellen aan te geven. Zo is het nut van het Zwischenver-
fahren door verschillende auteurs in twijfel getrokken. In het verlengde hiervan
worden voorstellen gedaan om het Zwischenverfahren te beperken of geheel af te

., Verder: StPO .

.. § 152 StPO.
U Vergelijk §§ 153-154e StPO. Zie ook PJ.P. Tak, Het vervolgingsbeleid in de Duitse Bondsrepu-

bliek, een onderzoek naar de uitzonderingen op het legaliteitsbeginsel, Zwolle 1973. De door deze
auteur beschreven uitzonderingen zijn intussen op diverse punten uitgebreid.

.. C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen 1987, p. 69.
r7 A. de Nauw, Kontrole over vervolging en seponering, in: Liber amicorum Hermann Bekaert,

Gent 1977, p. 75.
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scbaffen. De aan deze voorgestelde wijzigingen ten grondslag liggende argumen-
ten verdienen dan ook nadere aandacht.
In het onderstaande zal, na een korte uiteenzetting over het Duitse strafproces, de
vierde afdeling van de StPO (,Entscheidung tiber die ErOffnung des Hauptver-
fahrens' in de literatuur 'Zwischenverfahren' genoemd) worden besproken.

7.3.2 Het voorbereidend onderzoek"

De Duitse strafvordering in eerste aanleg kan globaal in drie fasen worden
onderscheiden:
- het Vorverfahren of Ermittlungsverfahren, het voorbereidend onderzoek onder

leiding van de Staatsanwalt;"
- het Zwischenverfahren, de in beginsel verplichte reehtsingangprocedure;
- het Hauptverfahren, het onderzoek ter terechtzitting.f

Het Ermittlungsverfahren, onder leiding van de Staatsanwalt, heeft tot doel
voldoende duidelijkheid te verkrijgen omtrent de vraag of tot dagvaarding moet
worden overgegaan. In de meeste gevallen vangt een dergelijk onderzoek aan
naar aanleiding van een schriftelijke of mondelinge aangifte. Indien de opportuni-
teitsartikelen (§§ 153-154e) niet van toepassing zijn, er verder geen andere
vervolgingsbelemmeringen (bijvoorbeeld verjaring) bestaan en bovendien sprake
is van 'verfahrenstriichtiger Verdacht , is de Staatsanwalt tot het instellen van een
Ermittlungsverfahren verplicht.
De StaatsanwaIt moet een onderzoek naar het zogenaamde Sachverhalt instel-
len." Dit betekent dat hij moet proberen achter de materiele waarheid te komen.
Hij zal daarbij zowel belastend als ontlastend bewijsmateriaal moeten trachten te
acbterhalen. Bij dit onderzoek is de Staatsanwalt vrij zelfstandig in de zin dat hij
geen toestemming van de reehter-commissaris nodig heeft. De strafprocesrechts-
hervorming van 197592 leverde een uitbreiding van zelfstandige bevoegdheden
van de Staatsanwalt op. Dit was min of meer een voor de hand liggend gevolg
van het feit dat het gereehtelijk vooronderzoek werd afgeschaft. De Staatsanwalt
kan momenteel getuigen en deskundigen dagvaarden. Deze zijn dan verplicht te
verschijnen. Op deze wijze heeft de StaatsanwaIt een belangrijke bevoegdheid
overgenomen die oorspronkelijk aan de reehter was toegekend, Hij vervult dan

II Bij de beschrijving van het Zwischenverfahren is uitgegaan van hel artikelgewijs cornmentaar van
Lowe/Rosenberg, Die StrafprozeBordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, GroBkommentar,
24. Auflage, Berlin/New York, 1987 verder te noemen LOwelRosenberg. De meer algemene
inleidende beschouwingen zijn met name ontleend aan C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen
1987.

.. Voor een meer uitgebreide analyse van het Duitse voorbereidend onderzoek dan hieronder wordt
gepresenteerd leze men P.J.P Tak/J.A.W. Lensing, Het vooronderzoek rechtsvergelijlcend onder-
zocht, Arnhem 1990, p. 15-65.

90 Een uitvoerige analyse van laatstgenoemde fase gaat het bestek van dit betoog te buiten.
9. § 160 StPO.
92 Ersten Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrechts,
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ook een semi-reebterlijke funktie en kan bet voorbereidend onderzoek, meer nog
dan zijn Nederlandse collega, naar zijn band zetten. Gaat bet om toepassing van
dwangmiddelen als buiszoeking, inbeslagneming en onderzoek aan licbaam en/of
kleding dan kent de Duitse wetgeving een regeling welke vergelijkbaar is met de
Nederlandse voorschriften: sleebts wanneer er sprake is van 'dringenden Fallen'
(vergelijk 'onze' dringende noodzakelijkheid) kan de StaatsanwaIt zelfstandig tot
toepassing van deze dwangmiddelen overgaan." De praktiscbe bemoeienis van
de recbter met bet voorbereidend onderzoek beperkt zicb momenteel veelal tot bet
bevel en van voorlopige hechtenis" en bet afnemen van de eed."
Tot bet Erste Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrecbt van 1974 was bet zo
dat de Staatsanwalt v66r afsluiting van bet vooronderzoek de verdacbte daarvan
op de boogte moest stellen en bem tevens de gelegenheid moest geven te worden
geboord. Dit zogenaamde SchIuBgehOr bad ten doel de verdachte en zijn raads-
man v66r bet aanhangig maken der zaak te informeren omtrent de uitkomsten van
bet voorbereidend onderzoek. Tevens werd aldus gelegenheid geboden bet
beschikbare bewijs te betwisten. Na afschaffing van dit SchIuBgehOr zijn in de
wet ter compensatie diverse nieuwe bepalingen opgenomen. In § 147 StPO wordt
bijvoorbeeld bepaald dat aile belemmeringen in verband met de inzage van
processtukken bij sluiting van bet vooronderzoek komen te vervallen. Daamaast
bepaalt § 136 StPO dat de verdacbte die tijdens bet voorbereidend onderzoek
door de reebter wordt gehoord de reebter kan verzoeken ontlastend bewijsmateri-
aal te onderzoeken.
Vol gens § 163a StPO moet de verdacbte v66r beeindiging van bet voorbereidend
onderzoek worden gehoord, tenzij de zaak niet wordt voortgezet of wei wordt
voorgezet maar eenvoudig ligt. Daarbij moet men denken aan overzicbtelijke,
duidelijke zaken, waarbij het door deze concrete verdachte te verwachten inzicbt
in de zaak als uitgangspunt wordt genomen.P Eist de verdacbte bij verboor of
schriftelijke reactie dat kennis moet worden genomen van ontlastend bewijsmate-
riaal, dan moet de Staatsanwalt biertoe overgaan.
Het Ermittlungsverfahren wordt tenslotte afgesloten met bet Abschluhvermerk'":
de Staatsanwalt maakt een aantekening in het dossier dat het Ermittlungsverfahren
is beeindigd. De verdacbte boeft niet op de boogte te worden gesteld van deze
bandeling. De beslissing is niet aanveebtbaar. Dit impliceert dat de Duitse ver-
dacbte - waar bet om meer ingewikkelde zaken gaat die in Nederland tot een
gereebtelijk vooronderzoek aanleiding zouden geven - minder gelegenheid beeft
om beropening van een voorbereidend onderzoek te verzoeken dan de Neder-
landse verdacbte. Laatstgenoemde beeft een onafhankelijke reebter tegenover

.. §§ 98, 105, llle, en I11n 1,2 StPO.

.. Vergelijk §§ 114, 161a, D,2 StPO.
95 § 161a I StPO. Recent hierover P.1.P. Tak, OM en rechter in het Duitse vooronderzoek, DO

1992, p. 673-684.
96 LOwe/Rosenberg, § 1638 StPO, rd. Dr. 11.
97 § 1698StPO.
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zich, kan bovendien beropening van bet onderzoek verzoeken en bij afwijzing
daarvan in hoger beroep gaan.98

Soms zal het Ermittlungsverfahren niet tot dagvaarding aanIeiding geven maar zal
het onderzoek worden beeindigd. De redenen hiervoor kunnen van uiteenlopende
aard zijn. In de eerste plaats kan men denken aan vervolgingsuitsluitingsggronden
zoals bijvoorbeeld verjaring van bet feit. Daamaast kan de Staatsanwalt kwalifi-
katieproblemen voorzien of kan de verdachte ontoerekingsvatbaar blijken te zijn.
Tenslotte - en dit vormt een belangrijke categorie - kan toepassing van het
opportuniteitsbeginsel tot beeindiging van de vervolging aanleiding geven." Met
uitzondering van deze laatste categorie kan het onderzoek in beginsel op elk
gewenst moment - zonder dat nieuwe belastende feiten aan het licht hooven te
zijn gekomen - weer worden voortgezet.P' Wanneer de Staatsanwalt de ver-
volging met toestemming van de reehter heeft beeindigd conform de opportuni-
teitsoverwegingen van § 153 I is voortzetting van de vervolging zonder meer
mogelijk. Wanneer eebter de reebter zelfstandig de zaak beeindigt ex § 153 II
dan moot ervan worden uitgegaan dat nieuwe feiten en omstandigheden bekend
zullen moeten zijn.'?' In dit opzicht vertoont bet Duitse systeem een afwijking
vergeleken met het Nederlandse. Ret reebtsgevolg van de Nederlandse door het
openbaar ministerie te geven kennisgeving van Diet verdere vervolging gaat veel
verder, de zaak is in beginsel geeindigd, tenzij er nieuwe bezwaren bestaan.l'"
De verdachte wordt van de beeindiging van de vervolging op de hoogte gesteld
indien bij is verhoord of in heehtenis heeft gezeten of wanneer hij uitdrukkelijk
heeft te kennen gegeven dat hij een dergelijke mededeling verlangt.f"
De Staatsanwalt is op grond van het legaliteitsbeginsel verplicht om tot dagvaar-
ding over te gaan wanneer bet onderzoek daartoe voldoende aanIeiding geeft. Dit
is bet geval wanneer er sprake is van 'hinreichender Tatverdacht'; een veroorde-
ling van de beschuldigde moet met waarschijnlijkheid te verwachten zijn. Door
het uitbrengen van een Anklageschrift geeft de Staatsanwalt te kennen dat hij de
reebter over de zaak wil laten oordelen. De reehter kan in beginsel aileen door
dit Anklageschrift competent worden om over een zaak te beslissen.'?' De An-
klage gescbiedt schriftelijk.l'" De inhoud van het stuk is meer uitgebreid dan
die van Nederlandse dagvaarding. Naast de telastelegging'P' en naam van de
verdachte(n) moeten in het Anklageschrift onder andere ook de belangrijkste be-
wijsmiddelen en de kwalificaties van de handelingen worden aangegeven.''"

•• Vergelijk de artt. 237 en 238 Sv.
.. § 153 StPO e.v. Zie oader C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen 1987, p. 238.
100 C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen 1987, p. 238. Voorzover een vervolgingsbeletsel kan

worden weggenomen. Betreft het bijvoorbeeld een feit dat is veljaard dan is voortzetting van de
vervolging natuurlijk niet mogelijk!

101 C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Milnchen 1987, p. 73.
ICn Art. 255 lid I Sv.
10. § 170, D StPO.
104 § lSI StPO; Akirusationsprinzip, 'Waar geen klager, daar geen rechter'.
10. Met uitzondering van het 'K1ageerzwingungsverfahren', een 800rt art. 12 Sv procedure en het

'beschleunigte Verfahren', de snelrechtprocedure. Vergelijk de §§ 172-177 en 212-212b StPO.
106 Ank1agesatz.
107 § 200 StPO.
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Ook omstandigheden die voor de straftoemeting belangrijk kunnen zijn worden
vermeld.
Het uitbrengen van een Anklageschrift heeft verschillende consequenties. De
reehter die in het Zwischenverfahren dient te oordelen over het Anklageschrift
krijgt de verantwoordelijkheid over de verdere afwikkeling van de zaak, De
'Proze6gegenstand' wordt vastgelegd. Dit betekent dat het door de rechter te ver-
richten onderzoek en de vervoIgens te nemen beslissing zich beperken tot het in
de telastelegging tot uitdrukking komende feit en tot de in de telastelegging
genoemde personen. Dit lijkt op het eerste gezicht een belangrijke waarborg.
Echter hierbij moet worden opgemerkt dat met 'feit' niet een bepaalde delictsom-
schrijving wordt bedoeld of een bepaald onderdeel van bet feitelijk gebeuren,
maar 'der gesamte Lebensvorgang': Hieronder verstaat men: alle daadwerkelijk
onlosmakelijke en in elkaar overgaande met dit historisch gebeuren van doen
hebbende gebeurtenissen.P' De reebter mag met andere woorden het omschre-
yen historisch gebeuren, waarvan de in de telastelegging opgenomen gegevens
sIeebts facetten zijn, juridisch volledig uitputten. Roxin omschrijft dit aldus:

'Danach gehoren zu einer 'Tat' zunachst unabhangig von jeder reehtlichen
Qualifizierung alle faktisch untrennbaren und ineinander iibergeheden Vor-
gange; sodann aber auch abtrennbare, i. S. der materiell-rechtlichen Realkon-
kurrenz selbstandige Geschehnisse, wenn sie in ihrem Unreehtsgehalt ver-
gleichbar sind und in engem zeitlicben und riiumlichen Zusammenhang mitei-
nander stehen'. 109

In verband met dit ruime processuele feitsbegrip kan de telastelegging door de
rechter ingrijpend worden aangepast en kan de kwalificatie worden gewij-
zigd.!'?
Om een indruk te krijgen tot welke consequenties deze ruime opvatting kan
leiden, voigt nu een tweetal voorbeelden. III

Stel dat aan een vrouw op straat een handtas is ontnomen. De verdachte wordt
vervolgd terzake van diefstal. Zonder dat een nieuwe telastelegging noodzakelijk
is, kan de verdachte worden veroordeeld wegens:
- diefstal met geweldpleging;
- afdreiging;
- medeplichtigheid aan diefstal met geweldpleging door op de uitkijk te staan

terwijl een vriend de tas ontvreemde;
- heling door de tas van de vriend te kopen;
- verzuim aangifte te doen van het bij de verdachte bekende voomemen dat zijn

vriend de tas wilde stelen.

101 C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Miinchen 1987, p. 118-119 opmerkingen in verband met de
betekenis van § 264 StPO.

109 C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Miinchen 1987, p. 118.
110 Vergelijk D. Schaffmeister, Immanente grenzen van de grondslagleer, in: Naar eer en geweten,

Amhem 1987, p. 518.
III Ontleend aan K. Peters, Strafprozell, Ein Lehrbuch, Heidelberg 1966, p. 390-391.
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Is er in dit voorbeeld nog sprake van enige verbondenheid met bet oorspronkelijk
telastegelegde, dit verband is vrijwel gebeel zoek in het volgende voorbeeld. Stel
dat een verdacbte wordt vervolgd wegens actieve wederspannigbeid. Deze telaste-
legging biedt voldoende aanlcnopingspunten om te komen tot een veroordeling
wegens:
- burengerucbt;
- misbandeling;
- belediging, allen begaan tijdens bet verzet tegen de agent.l'?

De in bet Anklageschrift door de StaatsanwaIt te vermelden van toepassing
geachte wetsartikelen, zijn peaktisch dan ook van geringe betekenis. De rechter
kan van een andere kwalificatie uitgaan.
Het Anklageschrift vormt voor onze begrippen met andere woorden slecbts een
vaag vertrekpunt voor het oordeel dat de recbter in bet kader van het Zwischen-
verfahren over de zaak: moet geven. Dit tussenprocesje vindt overigens niet plaats
bij de snelrecbtprocedure, bet zogenaamde 'beschleunigte Verfahren', 'verein-
facbten Jugendverfahren", 'Strafbefehlsverfahren' en bij de 'Nacbtragsklage' .113

Vooral de Strafbefehl-procedure wordt in de praktijk veelvuldig gebruikt.!"

7.3.3 Zwischenverfahren

7.3.3.1 lnleiding

De procedure van bet schrifteIijke Zwischenverfahren maakt sinds de totstandko-
ming van de Strafprozesordnung in 1879 deel uit van de Duitse wetgeving. De
afdeling, waarin deze regeling wordt omschreven, de vierde afdeling van de
StPO, is echter berbaaldelijk aangepast. Zo is het Erdffnungsbeschluli'P onder

112 De verdachte wordt ter zitting tegen deze veranderingen 'beschennd' door diverse schorsingsmo-
gelijkheden (§ 265 StPO). De grenzen van wat nog toelaatbaar is zijn zeer moeilijk te trekken,
Vergelijk G. Pfeiffer, Karlsruher Kommentar zur Strafprozebordnung, Munchen 1987, § 264, rd.
nr. 16-17.: '1m Einzeifall ist die Abgrenzung oft schwierig'. Even verder stelt de auteur: 'Die
Umgestaitung darf jedoch nicht dazu fUhren, daB das Anklagegeschehen vollstiindig verlassen und
durch em ganz anderes, wenn auch gleichwertiges Geschebea ersetzt wird ( ... )'. Een duidelijk
voorbeeld waarbij sprake is van grensoverschrijding is een overschakeling van oplichting van een
autokoper door het terugdraaien van de kilometerstand naar oplichting van de financieringsbank,
aldus Pfeiffer t.a.p.

113 §§ 212 StPO e.v., §§ 76 Jugendgerichtgesetze.v. en § 266 StPO.
114 In een van de grootste Duitse arrondissementen, Stuttgart, werden in 1985 27586 dagvaardingen

uitgebracht. Daarvan waren 15855 zaken waarin een Strafuefehl was gegeven; in 178 gevallen
werd de snelrechtprocedure toegepast en in 11553 zaken werd de procedure van het Zwischenver-
fahren gevolgd. Bron: G. Schafer, Die Praxis des Strafverfahrens, Stuttgart 1986, p. 170. De
straffen die naar aanleiding van een Strafuefehlprocedure kunnen worden toegepast zijn relatief
beperkt: geldstraffen en ontzeggingen van de rijbevoegdheid. In de praktijk wordt deze procedure
vooral bij kleine en middelzware criminaliteit benut. Zie C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Mun-
chen 1987, p. 401-405.

'" Het Eroffnungsbeschlu6 is enigszins te vergelijken met de tot I december 1988 in de Nederlandse
wetgeving bekende figuur van de verwijzingsbeschikking.
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het nationaal-socialistische regiem in 1942 totaal afgeschaft.!" In 1950 werd de
situatie van voor 1942 weer hersteld."? Om vooringenomenheid van de rechter,
of althans de schijn daarvan, uit te sluiten is in 1964 een marginale wijziging
aangebracht in de formulering van het ErOffnungsbeschhill; de zinsnede dat de
persoon 'hinreichend verdachtig' was, werd vervangen. In plaats daarvan wordt
voortaan gesproken van 'Zulassung der Ank1age zur Hauptverhandlung' ."8
Tenslotte zijn door de afschaffing van het gerechtelijk vooronderzoek in 1974
enige voorschriften in de procedure aangepast.
In het onderstaande zullen enige belangrijke bepalingen van de huidige procedure
worden geanalyseerd. Bij deze bespreking wordt de GroBkommentar van LOwe/
Rosenberg als uitgangspunt genomen.!" Het betoog zal worden beperkt tot die
punten welke vanuit rechtsvergelijkend oogpunt de aandacht eisen, zoals het
criterium 'hinreichender Tatverdacht', de mogelijke uitkomsten van de procedure,
motivering van de beslissingen, reehtsmiddelenregeling en de waardering van de
procedure in de literatuur.
Door het uitbrengen van een Anklageschrift verzoekt de Staatsanwalt het volgens
hem competente gereeht tot een openbare behandeling over te gaan.':" Het Zwi-
schenverfahren vindt derhalve in beginsel plaats voor hetzelfde gereeht dat de be-
handeling ten gronde voor zijn rekening zal nemeo. Het Duitse reeht gaat ervan
uit dat de Zwischenverfahreoreehters op grood van dit optreden nog niet voorin-
genomen zijn ten aanzien van de behandeling van de zaak ten gronde.!" Bij het
verzoek tot open bare behandeliog wordt het dossier aan de reehter ter beoorde-
ling voorgelegd.F' Ontbreekt dit dossier, dan wordt een openbare behandeling
niet toegelaten.
De voorzitter van het gereeht deelt de inhoud van de telastelegging aan de
verdachte schriftelijk mede.!" Deze mededeling moot worden betekend. Tevens

116 Verordnung iiber die Beseitigung des Eriiffnungsbeschlussesim Strafverfahren Yom 13.8.1942.
117 Vereinheitlichungsgesetzvom 12.9.1950.
III Strafproze8iinderungsgesetz Yom 19.12.1964.
119 Om enige indruk te krijgen van de gecompliceerdheid van de regeling wijs ik erop dat in het

Gro8kommentar (24. Auflage) niet minder dan 236 pagina's worden besteed aan toelichting op de
procedure. Bij de analyse die hier wordt gepresenteerd is ten behoeve van de overzichtelijkheid
afgezien van verwijzingen naar de Duitse jurisprudentie. De standpunten die hieruit naar voren
komen zijn verwerkt in het Gro8kommentar.

120 Dit gerecht beslist zonder lekenrechters; zie UiwelRosenberg, Vor § 198 StPO, rd. nr. 8. De
absolutie competentie van de gerechten is geregeld in de §§ 24, 25, 28, 74, 120 GVG. Gevolg
van de - zeer gecompliceerde - competentieverdeling is dat het Zwischenverfahren kan plaatsvin-
den voor de diverse in deze artikelen genoemde gerechten, te weten: Amtsgericht, Schoffen-
gericht, Landgericht en Oberlandesgericht.

III Zie §§ 30 D, 76, 122 D, 2 GVG. Zie ook UiwelRosenberg, Vor § 198, rd. nr. 8.
122 § 199 StPO: (I) Das fUr die Hauptverbandlung zustiindige Gericht entscheidt dariiber, ob das

Hauptverfahren zu eriiffnen oder das Verfahren vorliiufig einzustelIen ist. (2) Die Anklageschrift
enthiilt den Antrag, das Hauptverfahren zu eriiffnen. Mit ibr werden die Akten dem Gericht
vorge1egt.

III § 201 StPO:
(I) Der vorsitzende des Gerichts tei1t die Anklageschrift dem Angeschuldigten mit und fordert ibn
zugleich auf, innerbalb einer zu bestimmden Frist zu erkliiren, ob er die Vornahme einzelner
Beweiserbebungen vor der Entscheidung iiber die Eriiffnung des Hauptverfahrens beantragen oder
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stelt hij een termijn waarbinnen de verdachte eventuele bezwaren" tegen de
vervolging naar voren zou kunnen brengen. De termijn mag niet korter zijn dan
een weekl2S en kan worden verlengd. Ben uitzondering wordt, aldus Pfeif-
ferlu, gemaakt voor het geval dat de openbare behandeling niet wordt toege-
staan. Bij LOwelRosenberg wordt een ander standpunt ingenomen; de mededeling
is altijd verplicht, aangezien de verdachte er enerzijds recht op heeft om te weten
dat hem iets te laste is gelegd, en anderzijds omdat de bezwaren die van de kant
van de verdachte worden ingebracht bij de beoordeling van een hoger beroep
tegen een in eerste instantie niet toegestane openbare behandeling moeten kunnen
worden meegewogen. lZ7 De Staatsanwalt is evenals de verdachte bij de behan-
deling van de zaak in het Zwischenverfahren niet aaawezig.P'

7.3.3.2 Toetsing

Allereerst onderzoekt het gereeht de ProzeBvoraussetzungen. Deze bevoegdheids-
en ontvankelijkheidskwesties worden in het Zwischenverfahren in volle omvang
onderzocht. Het hieronder nog te bespreken 'waarschijnlijkheidscriterium' is ten
aanzien van deze punten volgens de heersende leer onvoldoende. Als enige twijfel
omtrent deze vragen bestaat moet zo nodig een Jeitenonderzoek worden inge-
steld.!" Dit betekent dat de toetsing op deze punten verder gaat dan in de Ne-
derlandse bezwaarschriftprocedure nu deze formele punten in het Zwischenver-
fahren uitputtend aan de orde worden gesteld. Oetker stelt in dit verband dat het
met de letterlijke betekenis van het woord - Proze6voraussetzungen - in strijd is
om een openbare behandelingen doorgang te laten vinden zonder de voorwaarden
voUedig te toetsen.P" Hoewel tegen het ErOffnungsbeschlu6 - waaruit blijkt dat
er geen formele beletselen aanwezig waren - geen reehtsmiddel openstaat voor
de verdachte, gaat men er toch vanuit dat op dit punt een serieus onderzoek zal
plaatsvinden, aangezien zo tijdverspilling kan worden voorkomen. Wordt tot de
conclusie gekomen dat competentie ontbreekt, dan geven de §§ 209-209a StPO
aan op welke wijze de zaak moet worden verwezen. Wanneer bijvoorbeeld wordt
vastgesteld dat een lagere reehterlijke instantie in het arrondissement competent
is, dan kan de zaak naar die reehter worden verwezen. Behoort de zaak bij een
hogere rechter thuis dan moet de zaak door de Staatsanwalt bij het hogere gereeht
aanhangig worden gemaakt. 131

Einwendungen gegen die Eroffnung des Hauptverfahrens vorbringen wolle.
(2) Uber Antriige und Einwendungen beschlie8t das Gericht. Die Entscheidung ist unanfechtbar.

llA Deze bezwaren lrunnen mondeling of schriftelijk ter griffie worden kenbaar gemaakt. Zie
LOwelRosenberg, § 201, rd. Dr. 20.

IU Aldus G. Pfeiffer, Karlsruher Kommentar zur Strafproze8ordnung, Munchen 1987, § 201, rd. Dr.

10.
126 G. Pfeiffer, Karlsruher Kommentar zur StrafprozeBordnung, Munchen 1987, § 201, rd. Dr. 3.
127 LOwelRosenberg, § 201, rd. Dr. 3.
121 Vergelijk §§ 33, 36 StPO.
129 Lowe/Rosenberg, § 203, rd. Dr. 16.
I'" Oetker, Der Ubergang Yom Vorverfahren zum Hauptverfahren, Der Gerichtsaal 106, 1935, p.

323.
III Voor een uitgebreid overzicht van deze zeer gecompliceerde verwijzingsregeling Lowe/Rosen-

berg, § 209&.
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Indien de reebter beeft vastgesteld dat formele kwesties geen obstakel vormen,
onderzoekt hij vervolgens of de verdacbte met betrekking tot de telastegelegde
feiten 'hinreicbend verdachtig' is. Hij beoordeelt derbalve of de opvatting, die de
Staatsanwalt op dit punt beeft, juist is.
Het criterium 'hinreicbender Tatverdacbt' vormt de (positieve) tegenbanger van
bet Nederlandse uit art. 250 Sv stammende 'onvoldoende aanwijzing van scbuld'.
Bij dit criterium eist de boge raad niet dat bet waarscbijnlijk of hoogst waar-
schijn1ijk moet zijn dat de zittingsreehter het telastegelegde later bewezen zal
achten, getoetst wordt sleebts of het hoogst onwaarschijnlijk is dat een strafreeb-
ter, later oordelend, door de voor bem geleverde bewijsvoering het telastegelegde
feit gebeel of ten dele bewezen zal achten.P" Wanneer deze invulling wordt
vergeleken met opvattingen die in de Duitse literatuur bestaan omtrent het begrip
'hinreicbender Tatverdacht', komt een opmerkelijk verschil aan het licht. De
Duitse auteurs leggen duidelijk de nadruk op de waarschijnlijkheid van de veroor-
deling.!" Bij Lowe/Rosenberg wordt verder de vraag opgeworpen of 'normale'
waarschijnlijkheid of een 'hogere' waarscbijnlijkheidsgraad wordt vereist.P'
Hoewel de scbrijvers verdeeld zijn komen Lowe/Rosenberg op grond van de
jurisprudentie tot de conc1usie dat het begrip in laatstbedoelde zin moet worden
uitgelegd.P' Interessant is de opmerking bij Lowe/Rosenberg dat de opvatting
dat een openbare bebandeling al moet plaatsvinden indien een veroordeling niet
gebeel onwaarschijnlijk is, in Duitsland niet meer wordt verdedigd en dat deze
visie met de zeeffunctie van het Zwischenverfahren niet in overeenstemming valt
te brengen:

'DaB die Eroffnung des Hauptverfahrens schon zu beschlieBen sei, wenn die
Verurteiling nicbt gsnzlich Unwahrscbeinlich ist, wird heute nicht mehr
vertreten und ware mit der Filterfunktion des ErOffnungsverfahrens auch nicbt
in Einklang zu bringen'. 136

Het Nederlandse criterium wordt met andere woorden verworpen.
De bezwaren die door de verdacbte worden aangevoerd hebben in de praktijk

'32 HR 29 september 1951, NJ 1952,58. Zie uitgebreid par. 5.2 en G.J.M. Corstens, Waarborgen
rondom het vervolgingsbeleid, Dmuiden 1974, p. 134.

133 G. Pfeiffer, Karlsruher Kommentar zur Strafproze6ordnung, Munchen 1987, § 203, rd. or. 5
stelt: 'Eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit kaon nicht gefordert werden. Die
Wahrscheinlichkeit mu6 aber so gro8 sein, daB es einer Entscheidung dutch das erkeonende Ge-
richt in der Hauptverhandlung bedarf, urn festzustellen, ob noch bestehende Zweifel gerechtfertigt
sind'.
C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen 1987, p. 249: '( ..) d.h. weon seine Verurteilung mit
uberwiegende Wahrscheinlichkeit zu erwarten iSI'.

I'" LOwe/Rosenberg, § 203, rd. Of. 11.
,'-' Men komt onder meer tot deze invulling omdat slechts ongeveer 4 % van de zaken de laatste ja-

ren met een vrijspraak eindigt en 80 % met een veroordeling: LOwe/Rosenberg, § 203, rd. or.
11, voetnoot 15. Deze opmerJcing is in strijd met hetgeen bij Vor § 198, rd. or. 19 wordt
geconstateerd. Aldaar wordt namelijk opgemerkt dat het aantal met veroordelende uitspraken nog
steeds toeneemt.

136 LOwe/Rosenberg, § 203, rd. or. 11.
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meestal betrekking op bet bewijs.!" Vaak wordt dan door de rechter aan de
Staatsanwalt gevraagd of bij de politie een aanvullend onderzoek wil laten in-
stellen. Een verzoek tot een reehterlijk onderzoek blijkt eveneens vaak te worden
gedaan. Lowe/Rosenberg stellen dat de reebter verplicht is van deze in § 202
StPO gegeven bevoegdheid gebruik te maken. Dit voigt naar hun idee uit de §§
206 en 155 StPO. In deze bepalingen wordt aangegeven dat de rechter een
zelfstandige beoordeling moet toepassen. Gesteld wordt:

'Bestebt die Moglichkeit, dafi der hinreichende Tatverdacht durch einzelne Be-
weiserhebungen beseitigt werden kann, so darf nicht etwa das Hauptverfahren
eroffnet und die Erhebung der Entlastungsbeweise der Hauptverhandlung iiber-
lassen bleiben, ebensowenig darf die Eroffnung abgelehnt werden, wenn
einzelne Beweiserhebungen die Gewinnung eines hinreichenden Verdachts
ermoglichen konnten'. 138

Daarbij geeft de Grolikommentar overigens wei aan dat het door de reehter te
verricbten onderzoek niet te ver mag gaan. Het Zwischenverfahren mag geen
'kleine Hauptverbandlung' worden. Deze opmerkingen moeten worden bezien in
het licht van het Duitse bewijsreeht. Sleehts in een zeer beperkt aantal gevallen is
het toegestaan een proces-verbaal, inhoudende een getuigenverklaring, ter zitting
als bewijsmiddel te gebruiken."" Dit gegeven heeft tot gevolg dat het onmiddel-
lijkheidsbeginsel bij het Duitse onderzoek ter zitting een veel grotere rol speelt en
het voorbereidend onderzoek veel meer dan in Nederland eeht voorbereidend kan
worden genoemd.
Wanneer door de verdachte wordt aangevoerd dat er andere bewijzen zijn en bij
een onderzoek daarnaar verlangt, is dit verzoek overigens reeds voldoende weer-
legd wanneer de rechter overweegt dat onderzoek van dit bewijsmateriaal van
geen enkel belang is voor de te nemen beslissing. Een beslissing mag door de
reebter pas worden gegeven, wanneer de termijn waarbinnen de verdachte
eventuele bezwaren naar voren kon brengen, is verlopen. De reehter moet altijd
een beslissing geven over zijn bevoegdheid, ongeacht het feit of van de kant van
de verdachte bezwaar is gemaakt.
Op de door de verdachte naar voren gebrachte bezwaren moet uitdrukkelijk
worden beslist.r" Dit geldt niet voor de bezwaren die betrekking hebben op
het, op grond van de aanwezige bewijsmiddelen, aannemen van 'hinreichender
Tatverdacht'. Deze worden impliciet door het Eroffnungsbeschluf weerlegd. De
verdachte kan dan in de openbare behandeling de reehter bier opnieuw op at-
tenderen.
In § 207 wordt de reehter in het Zwischenverfahren opgedragen te beslissen over
het voortduren van eventueel toegepaste voorlopige heehtenis. De Staatsanwalt
beschikt in deze procesfase - in tegenstelling tot het voorbereidend onderzoek -

137 G. Pfeiffer, Karlsruher Kommentar zur Strafprozebordnung, Miinchen 1987, § 201, rd. nr. 18.
131 I...Owe/Rosenberg, § 202, rd. nr. 4.
1:>9 Vergelijk de §§ 250-251 StPO.
140 § 34 StPO.

202



niet langer over de mogelijkheid de verdacbte uit voorlopige becbtenis te ont-
slaan.!"
De bebandeling eindigt met een Beschlufi. Wordt openbare bebandeling toege-
staan - een Ercffnungsbeschluf gegeven - dan dient de Staatsanwalt tot dagvaar-
ding over te gaan en zal de zaak moeten eindigen met een recbterlijk vonnis. Dit
impliceert niet dat altijd een inhoudelijke beslissing over de zaak moet worden
gegeven.

Z3.3.3 WyzigingsmogeJijkheden

De recbter beschikt in bet Zwiscbenverfahren over mogelijkheden om de telaste-
legging te veranderen, die veel verder gaan dan de wijzigingsbevoegdbeden in de
Nederlandse bezwaarschriftprocedure. Vooraf moet erop worden gewezen dat de
recbter zeer gebrekkige Anklageschriften voor de behandeling aan de Staatsanwalt
kan teruggeven.'?
De aanpassingsmogelijkheden in bet Zwischenverfahren vloeien voort uit § 206
StPO.143 Slechts wijzigingen waarbij het strafprocessueel feitsbegrip niet wordt
verlaten, zijn toegestaan. Dit :reer ruime feitsbegrip kwam al eerder aan de orde.
De verschillende soorten wijzingen die in het kader van bet Zwischenverfahren
kunnen worden aangebracht worden aangegeven in § 207 StPO.I44
Enerzijds bestaat volgens deze bepaling de mogelijkheid dat de telastelegging in
onveranderde vorm tot een terechtzitting kan leiden. Dit impliceert dat de ver-
dachte(n) ten aanzien van aile telastegelegde feiten 'hinreichend verdachtig'
wordt/worden geoordeeld.J" Opname van de telastelegging in het ErOffnungs-

.4. § 120 StPO .
•42 LOwelRosenberg, § 200, rd. or. 57. Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan Anldageschriften

waaruit onvoldoende blijkt wie nu precies verdachte is van een strafbaar feit .
•" § 206 StPO: Das Gericht ist bei der 8eschluBfassung an die Antriige der Staatanwaltschaft nicht

gebunden.
'44 (I) In dem Beschlull, durch den das Hauptverfahren eroffnet wird, laBt das Gericht die Anldage

zur Hauptverhandlung zu und bezeichnet das Gericht, vor dem die Hauptverhandlung
stattfrnden soli.

(2) Das Gericht legt in dem Beschluf dar, mit welchem Anderungen es die Anklage zur Haupt-
verhandlung zulaBt, wenn

I. wegen mehrerer Taten Ank1age erhoben ist und wegen einzelner von ihnen die Eroffnung
des Hauptverfahrens abgelehnt wird,

2. die Verfolgung nach § 154 a auf einzelne abtrennbare Teile einer Tat beschriinkt wird oder
solche Teile in das Verfahren wieder einbezogen werden,

3. die Tat rechtlich abweichend von der Anklageschrift gewiirdigt wird oder
4. die Vervolgung nach § 154 a auf einzelne von mehreren Gesetzesverletzungen, die durch

dieselbe Straftat begangen worden sind, beschriinkt wird oder solche Gesetzesverletzungen in
das Verfahren wieder einbezogen werden.

(3) In den Fallen des Absatzes 2 Nr. lund 2 reicht die Staatsanwaltschaft eine dem 8eschluB
entsprechende neue Anldageschrift ein. Von der Darstellung des wesentlichen Ergebnisses
der Ermittlungen kann abgesehen werden.

(4) Das Gericht beschlieBt zugleich von Amts wegen iiber die Anordnung oder Fortdauer der
Untersuchungshaftoder der einstweiligen Unterbringung .

•., A. Roesen, Der Eroffnungsbeschlufl, NJW 1959, p. 1861 stelt dat in de praktijk de 'ongewij-
zigde' Eroffnung het meest voorkomt.

203



beschluf kan in dit geval achterwege worden gelaten.!" Aoderzijds kan men
een Eroffnungsbeschlutl onderscbeiden waarbij de telastelegging afwijkt van de
door de Staatsanwalt in bet Anklageschrift gebezigde formulering. De reehter is
dan verplicht de verandering in het Eroffnungsbeschluf duidelijk te maken, rowel
wat betreft de kwalificatie als specifieke delen van de feitsomschrijving.
In de eerste plaats kan men denken aan de situatie waarin of cumulatief verschil-
lende feiten zijn telastegelegd of meerdere verdachten terzake van een feit worden
vervolgd. Bestaat dan ten aanzien van een of meerdere feiten/verdachten geen
'hinreichender Tatverdacht', dan mag met betrekking tot die feiten/verdachten
geen openbare behandeling plaatsvinden. In de tweede plaats is bet mogelijk dat
de reebter de feiten anders kwalificeert dan de Staatsanwalt. Hij is dan verplicbt
aan te geven welke onderdelen van de telastelegging met name duiden op een van
de opvatting van de Staatsanwalt afwijkende kwalificatie. De telastelegging zelf
verandert hierbij niet.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Op grond van de omschrijving in de
telastelegging kan de recbter bijvoorbeeld van oordeel zijn dat niet een opzetde-
liet, docb sleehts de culpoze variant daarvan van toepassing is. Verder is het
mogelijk dat de reehter bet telastegelegde zodanig anders kwalificeert dat een vee}
zwaarder delict in beeld komt. Deze bevoegdbeid is verkIaarbaar wanneer men
zieb realiseert dat de reebter de verantwoordelijkheid voor de vervolging beeft
overgenomen. Bij ons zou een dergelijke bandelwijze in strijd met bet opportuni-
teitsbeginsel worden geoordeeld.
Ten derde kan de situatie zich voordoen dat reebter en Staatsanwalt bet volledig
eens zijn over de kwalificatie, maar dat er volgens de reehter tocb reden bestaat
om de telastelegging te beperken of weer uit te breiden. Hierbij moet men denken
aan onderdelen die op grond van § 154a StPO uit de telastelegging kuooen
worden losgemaakt, zonder dat dit ingrijpende consequenties heeft voor de te
verwachten straf of maatregel. Op deze manier kunnen enerzijds bijvoorbeeld on-
derdelen van een voortgezette bandeling worden weggelaten, anderzijds bestaat de
mogelijkheid om in bet geval een telastelegging meerdere wetsovertredingen
oplevert, de vervolging te beperken tot sleebts een hiervan. Zo kan een telasteleg-
ging gericbt op bet veroorzaken van een verkeersongeval en bet vervolgens
doorrijden na dit ongeluk, worden beperkt tot de eerste gebeurtenis. Wanneer de
Staatsanwalt naar aanleiding van bet ErmittJungsverfahren van de bevoegdheid
gebruik wil maken, moet hij conereet in het dossier aangeven op welke wijze de
beperking wordt aangebracbt. In bet Zwiscbenverfabren beschikt de reehter dan
vervolgens over de bevoegdheid om bovengenoemde onderdelen weer op te
nemen. Toestemming van de Staatsanwalt is hiervoor niet nodig. Wanneer laatst-
genoemde dit eebter zelf voorstelt, is de reebter verplicht om hieraan gevolg te
geven. De verdachte dient vooraf te worden gehoord.
Daamaast beeft de reehter de mogelijkheid om de in § 154a StPO bedoelde
onderdelen weg te laten als de Staatsanwalt hiermee instemt. De onderdelen

'46 § 207, I.

204



kunnen op elk gewenst moment weer worden opgenomen, zelfs na aanvang van
de openbare terechtzitting.
Vennelding verdient verder nog de mogelijkheid tijdens de openbare terechtzit-
ting stratbare feiten aan de reehter voor te leggen in de vonn van de zogenaamde
'Nachtragsanklage' van § 266 StPO. Belangrijke voorwaarde om aldus een nieuw
stratbaar feit in de procedure te betrekken is, afgezien de vanzelfsprekende
voorwaarde dat de Staatsanwalt 'hinreichender Tatverdacht' aanneemt, de vereiste
toestemming van de verdachte.""

7.3.3.4 Gevolgen van wijzlgingen in de telastelegging

De gevolgen van de wijzigingen in de telastelegging zijn afhankelijk van de aard
der veranderingen. Wanneer geen openbare behandeling wordt toegestaan met
betrekking tot een of meerdere zelfstandige feiten'" of verdachten, dan mag de
reehter ter zitting deze feiten niet bij zijn beoordeling betrekking. Sleehts op
grond van nieuwe feiten of omstandigheden kan de vervolging opnieuw worden
opgepakt.!"
Bij deze beperking en bij veranderingen zoals geregeld in § 207, I, 1 (cumula-
tieve telastelegging) en 2 (videte hierboven) moet de Staatsanwalt een nieuw
Anklageschrift uitbrengen dat kan worden beperkt tot de telastelegging. Gaat het
daarentegen om een andere kwalificatie van de telastegelegde feiten (§ 207, II, 3)
of een verandering in de zin van § 207, II, 4 dan is geen nieuw Anklageschrift
noodzakelijk. In dat geval is er immers sleehts sprake van een afwijkende reeh-
terlijke kwaLificatie van de feiten. Het gereeht behoort dan wel aan te geven
welke onderdelen van de telastelegging op deze kwalificatie duiden.

7.3.3.5 Motivering en rechtsmiddelen

Op grond van § 34 StPO behoeven beslissingen waartegen een reehtsmiddel
openstaat en beslissingen waarbij een verzoek wordt afgewezen motivering.
Tegen het Eroffnungsbeschluf staat volgens § 210 StPO geen reehtsmiddel open.
De reden hiervoor wordt gezocht in het feit dat het slechts om een voorlopige
oordeelsvorming gaat, zodat eventuele verweren bij de open bare behandeling en
vervolgens in hoger beroep kunnen worden herhaald. ISO Omdat door de besLis-
sing om geen open bare behandeling toe te staan de zaak in beginsel wordt
beeindigd, bestaat in dit geval een beroepsmogelijkheid 'sofortige Beschwerde'
voor de Staatsanwalt.!" Dit reehtsmiddel staat ook open wanneer de zaak ter
behandeling naar een lagere reehter wordt verwezen dan de Staatsanwalt wenste
of wanneer een cumulatieve telastelegging gedeeltelijk niet tot de openbare
behandeling wordt toegelaten.

,., Hierover uitgebreid UiwelRosenberg, § 266, rd. nr. 14.
,.. In de zin van cumulatief telastegelegde feiten.
,.. § 211 StPO, deze Irunnen dan via een Nachlragsankiage nog gevoegd worden behandeld.
Ij() Lowe/Rosenberg, § 210, rd. nr. 1.
15' § 210, 0 SIPO.
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Indien er geen openbare bebandeling wordt toegestaan, dient bet gereebt aan te
geven of de afwijzing op feitelijk of recbtsgronden berust. Op deze wijze kan de
motivering worden getoetst indien de Staatsanwalt de 'sofortige Bescbwerde'
instelt. Evenals in de berziene Nederlandse regeling dienen sleebts die beslissin-
gen te worden gemotiveerd, waartegen een reebtsmiddel openstaat.

7.3.4 Kanttekeningen bij her Zwischenverfahren

Volgens bet Duitse strafprocesreehtelijk systeem kan een openbare behandeling in
bet algemeen sleehts plaatsvinden, nadat de verdacbte door de reebter 'hinrei-
chend verdachtig' is bevonden. Dit boudt in dat in tegenstelling tot de Nederland-
se bezwaarschriftprocedure een positief waarschijnlijkheidsoordeel aangaande een
veroordeling door de reebter moet worden uitgesproken. Het Eroffnungsbeschluf
dat dan zal volgen is een voorwaarde voor verdere voortzetting van de zaak.
Door deze verplicbte toetsing wordt de verdacbte beschermd tegen een op on-
toereikende gronden, onaangename, mogelijk onterende openbare behandeling.
Een overhaaste en onvoldoende doordacbte dagvaarding wordt op deze wijze in
de kiem gesmoord. De waarde van de procedure wordt door Nagler als voigt
weergegeven:

'Den Ausgangspunkt ihrer Erwiigung (noodzaak van bet Zwischenverfahren,
W. V.) muB einmal die durch zahlreiche Erfahrungen aller Zeiten erhartete
Feststellung bilden, daB mit dem Vorkommen unzutreffender, iibereilter und
sogar offentlich unbegriindeter Aoklagen jederzeit gereehnet werden
muB'.IS2

De regeling van het Zwischenverfahren heeft echter evenzeer aan kritiek blootge-
staan. Deze ricbtte zich niet zo :reer tegen de bevoegdheid van de rechter om de
vervolging te beeindigen, maar meer tegen bet toestaan van de vervolging op een
openbare tereebtzitting. In dit laatste geval zou door de reehter een beslissing
worden genomen waarbij - in ieder geval in de ogen van de verdacbte - wordt
vooruitgelopen op de beslissing die op de openbare tereebtzitting zal worden
gegeven. De aanpassing van de formulering in het ErOffnungsbeschlu6, waardoor
niet langer werd gesproken van 'hinreichend verdachtig' heeft daar weinig aan
verbeterd, aangezien genoemd criterium inhoudelijk dezelfde rol blijft spelen als
voor de wijziging.!"
Het aantal niet veroordeelde uitspraken dat ondanks het Eroffnungsbeschluf nog

1>2 F. Nagler, Das Zwischenverfahren, Der Gerichtsaal III, 1938, p. 347.
III Vergelijk C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen 1987, p. 247 en van dezelfde auteur: Die

Reform der Hauptverhandlung im deutschen Strafproze6, in: Probleme der Strafproze6refonn,
Sammlung Giischen, Bd. 2800, 1975, p. 54.
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wordt uitgesproken geeft een indicatie dat dit effeet beperkt is.I54 Dit aanzien-
lijke aantal zou best weI eens mede gebaseerd kunnen zijn op het feit dat het
eindonderzoek veel meer dan bij ODS het mondelinge karakter heeft behouden.
Het Eroffnungsbescbluf dat aan de hand van schriftelijke stukken wordt geno-
men, wijkt op dat punt totaal af van de behandeling ter zitting met aanwezigheid
van getuigen(deskundigen). Deze laatste omstandigheid draagt ertoe bij dat de
reehter het onderzoek ter zitting meer kan sturen vanwege de directe confrontatie
met getuigen. Dit leidt er naar mijn idee toe dat een oorspronkelijk oordeel - in
het ErOffnungsbeschlufi - gemakkelijker zal en kan worden herzien.
Bij het on twerp van StrafprozeBli.nderungsgesetz van 1964 werd voorgesteld om
een aparte reehter, de ErOffnungsrichter, te belasten met het Zwischenverfahren.
Deze oplossing wordt door Roxin nog steeds bepleit. 155 LOwe/Rosenberg blij-
ken geen voorstanders van deze splitsing. Gesteld wordt dat juist de rechter, voor
wie ook de openbare behandeling zal plaatsvinden, de vervolging met veel meer
ijver en nauwgezetheid zal toetsen, dan degene die later met de openbare behan-
deling niets van doen zal hebben. De kans is groot dat de reehter, die een lange
en moeilijke openbare behandeling verwacht, eerder geneigd zal zijn de vervol-
ging te beeindigen dan een aparte Eroffnungsrichter, die, ondanks te verwachten
bewijscomplicaties ter zitting, de problemen als interessant ziet en daarom een
behandeling door een andere reehter belangrijk acht. De Hauschildt-jurispruden-
tiel56 toont aan dat ook andere facetten hierbij een rol spelen zoals de 'schijn'
van partijdigheid. Hoewel men op het eerste gezicht rou verwachten dat gelet op
het schuldcriterium 'hinreichender Tatverdacht' het Hauschildt-arrest ongetwijfeld
consequenties zou moeten hebben, althans aanleiding zou zijn om het Duitse
systeem opnieuw onder de loep te nemen, kan men daar op dit moment!" noch
in literatuur noch in rechtspraak iets van bespeuren. Navraag bij het Max Planck
Institut bevestigde nog eens het gebrek aan aandacht voor deze materie. Wanneer
men een en ander afzet tegen de invloed die het EVRM voor Duitsland heeft, is
de teleursteUende uitkomst minder opvallend. Het EVRM speelt in Duitsland
nauwelijks een rol van betekenis. 158

Van diverse kanten is verder voorgesteld om de procedure en daarmee ook het
ErOffnungsbeschluB maar geheel af te schaffen.!" In dit verband ook Nag-

IS< LOwelRosenberg, 23. Auflage, Vor § 198, rd. nr. 14, voetnoot 1. In het arrondissement Beieren
kwam de rechter in hetjaar 1974 in 4,6 % van de geva\1en nog tot vrijspraak. Volgens LOwelRo-
senberg, (24. Auflage) Vor § 198, rd. nr. 19, voetnoot 21 voigt in het volwassenstrafrecht in 21
% van de zaken geen veroordeling.

1$$ Vergelijk ook C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen 1987, p. 248.
U6 Zie hoofdstuk 4.
1S7 Oktober 1992.
1.11 Zie C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen 1987, p. IS. Voor een uitgebreid en helder over-

zicht van de (beperkte) consequenties van het EVRM voor het Duitse rechtssysteem leze men: K.
Kuhn, Der Einflufi der Europiiischen Menschenrechtskonvention auf das Strafrecht und Strafver-
fahrensrecht der Bundesrepublik Deutschland, ZStW 1988, p. 406-443 (Teil I) en p. 601-644
(feil m.

1$9 Vergelijk E. Schmidt, Lehrkommentar zur StrafprozeBfordnung und rum Gerichtsverfassungs-
gesetz, I, Gottingen, 1964, rd. nr. 161, voetnoot 285 en Gobel, Sinnwandel des Eroffnungs-
beschluB, MDR 1962, p. 439.
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lerl60 als hij onder andere stelt dat door het Zwischenverfahren de competentie
van de Staatsanwalt met betrekking tot de inhoud van de telastelegging principieel
onaanvaardbaar wordt beperkt. Daamaast werd geopperd de toetsing in het Zwis-
chenverfahren te beperken tot de zogenaamde Prozelivoraussetzungen. Schmidt
constateert in dit verband dat in 99 % van de gevaUen is voldaan aan het vereiste
dat de persoon 'hinreichend verdachtig' is.161

Genoemde suggesties worden door LOwelRosenberg in de GroBkommentar van
de hand gewezen.162 Ben volledige afschaffing van het Eroffnungsbeschluf zou
aan de verdachte de mogelijkheid ontnemen zich tegen een lichtvaardige vervol-
ging te weren. Opgemerkt wordt dat het argument dat de procedure een louter
theoretische controlefunktie zou hebben, terwijl praktisch gezien de betekenis
nihil is omdat toch alle dagvaardingen tot een openbare zitting leiden, niet klopt.
Het zou namelijk beschamend zijn indien in een groot aantal van de zaken
waarbij in de ogen van het openbaar ministerie een persoon 'hinreichend verdach-
tig' is, de reehter ter zitting tot een vrijspraak zou komen. De betekenis van het
voorbereidend onderzoek zou dan aan geloofwaardigheid verliezen. Juist de
rechterlijke toetsing in het Zwischenverfahren dwingt de Staatsanwalt tot zorgvul-
dige voorbereiding van de zaak. Dit zou onder meer blijken uit het feit dat in de
jaren 1942-1950, de periode dat de procedure was afgeschaft, de kwaliteit van de
dagvaardingen te wensen overliet. De nuttige funktie, die de procedure kan
vervullen, komt niet naar voren in de meer gewone en eenvoudige zaken, maar
wordt met name zichtbaar in de moeilijke en dubieuze zaken, wanneer een
openbare behandeling niet wordt toegelaten. Tot zover LOwe/Rosenberg. 163

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat in 1981 in ongeveer 0,74 % van de
gevallen geen openbare behandeling werd toegelaten.v" Dit percentage vraagt
eoige toelichting. Ret cijfer wordt namelijk sterk beinvloed door het hoge percen-
tage - vaak amateuristisch opgestelde - Privatklagen dat tijdens het Zwischenver-
fahren sneuvelt.l'" Wanneer het quotum hiervan wordt gezuiverd resteert 0,4 %
in het Zwischenverfahren reeds gestrande zaken.
Ben tweede kanttekening zou ik willen maken met betrekking tot het kwaliteitsar-
gument. Mijns inziens mag worden aangenomen dat het gevaar dat de Staatsan-
walt ter zitting met een niet veroordelend vonnis wordt geeonfronteerd voor hem
dezelfde stimulans zal opleveren zijn werk nauwgezet te doen. Hij koopt er
namelijk weinig voor ter zitting ten overstaan van verdachte, diens raadsman,

,... F. Nagler, Das Zwischenverfahren, Der Gerichtssaal III, 1938, p. 355.
'6' E. Schmidt, Lehrkommentar zur Strafproze8ordnung und zum Gerichtverfassungsgesetz, I,

Gottingen 1964, rd. nr. 161.
'62 LOwelRosenberg, Vor § 198, rd. nrs. 11-14.
'6' Vergelijk ook C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Miinchen 1987, p. 248. Het 'toeval' wi! echter dat

dit soort zaken vaak snel de publiciteit haalt waardoor de beschermingsfunctie van de procedure
wordt aangetast. Vergelijk het proces wegens vermeend landverraad tegen het tijdschrift 'Der
Spiegel' dat in het Zwischenverfahren sneuvelde.

,.. LOwelRosenberg, Vor § 198, rd. nr. 16.
,., Hierover nader M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het straf-

geding, Nijmegen 1985, p. 238-243,251-252.
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recbter(s), publiek en pers in bet openbaar af te gaan! 166 Tegen deze acbter-
grond zou bet Zwiscbenverfabren net zo goed siordigbeid en onverschilligbeid in
de band kunnen werken. De Staatsanwait zou immers kunnen redeneren dat
wanneer er met zijn Anklagescbrift iets mis is de reebter in bet besioten Zwi-
scbenverfabren dit weI zal constateren en zo nodig de openbare bebandeling niet
of op basis van een aangepaste telastelegging zal toelaten. Zijn falen wordt dan
nauwelijks opgemerkt. De periode die ais argument wordt genoemd om aan te
geven dat zonder Zwiscbenverfabren de kwaliteit van de dagvaarding afneemt kan
gelet op de toestand waarin Duitsland (en Europa) toen verkeerde mijns inziens
niet eebt als representatief worden beschouwd.r"
Ben beperking van de toetsing tot de formele pun ten wordt in de Gro6kommentar
eveneens afgewezen; niet valt in te zien waarom bijvoorbeeld een geeonstateerde
verjaring in deze anders zou moeten worden bebandeld dan de vaststeUing dat bet
in de dagvaarding omschreven gedrag op geen enkele wijze stratbaar is gesteld.
Ook de optie om de reebter in bet Zwiscbenverfabren sleebts de mogelijkbeid te
geven de openbare behandeling niet toe te laten, stuit op bezwaren. Wanneer deze
beslissing namelijk niet wordt gegeven, betekent dit in feite dat de reebter beeft
geconstateerd dat de er sprake is van 'hinreicbender Tatverdacbt' .
Voorts is bet in dit verband van belang om nog te wijzen op enige opmerkingen
van Schmidt'P die, zoals bij ook zelf stelt, nogal afwijken van betgeen men in
de bandboeken kan lezen over bet nut van bet Zwiscbenverfabren. De auteur
wijst er namelijk op dat men van de negatieve controlefunctie niet al te veel moet
verwacbten. Hij kwalificeert bet onderzoek in bet Zwiscbenverfabren als een
'stereotype Scbreibarbeit', waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat er geen
zaken zouden bestaan waarbij wei serieus onderzoek wordt verricbt. Daamaast
wil de scbrijver de mogelijkbeid die de reebter in bet Zwiscbenverfabren beeft
om tot een andere kwalificatie van bet feit te beslissen afscbaffen.
Peters stelt voor de reebter sleebts te laten beslissen over toelating zonder bern de
mogelijkbeid te geven veranderingen in bet Anklagescbrift aan te brengen.!"
Deze mogelijkbeden zouden de reebten van de Staatsanwaltscbaft te zeer beper-
ken. Lowe/Rosenberg stell en daar tegenover dat deze bevoegdbeden geenszins in
strijd komen met bet al eerder vermelde Akkusationsprinzip; er bestaat namelijk
al een telastelegging. Juist door te wijzen op een andere kwalificatie van bet
gebeuren, wordt de verdacbte in staat gesteld om zijn verdediging beter voor te
bereiden en wordt een onverwacbte confrontatie met een andere kwalificatie bij
de open bare bebandeling voorkomen.'?"
Een volgende opmerking moet worden gemaakt in verband met de vangnet-
functie van bet Zwiscbenverfabren. Bij de afscbaffing van bet gereebtelijk

166 Zie par. 2.6 .
•67 Overigens hoeft de kwaliteitsvermindering geenszins tot gevolg te hebben dat - gelet op de eerder

besproken wijzigingsmogelijkhden· de openbare behandeling niet wordt toegelaten.
'61 E. Schmidt, Anldageerbebung, Eroffnungsbeschlufl, Hauptverfahren, Urteil, Betrachtungen zur

Strafproze6reform, NlW 1963, p. 1081 e.v .
•"" K. Peters, Strafproze6, Ein Lehrbuch, Heidelberg 1981, p. 400 .
•70 LOwelRosenberg, Vor § 198, rd. Dr. 18.
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vooronderzoek in 1975 is onder meer het verplicht rechterlijk verhoor vooraf-
gaande aan de sluiting van dit onderzoek komen te vervallen. Het Zwischenver-
fahren biedt de verdachte de 'vervangende' mogelijkheid om voordat de zitting
mogelijk een aanvang neemt, eventuele bezwaren tegen de vervolging aan de
rechter kenbaar te maken.'?'
Tenslotte is het nog van belang erop te wijzen dat het in de praktijk zo is dat het
aantal zaken dat wordt aangebracht zonder Zwischenverfahren"? ongeveer
gelijk is aan het aantal waarbij de procedure wei wordt gevolgd.!" Het aantal
gevallen waarin de procedure in de praktijk ook daadwerkelijk bescherming zou
kunnen bieden wordt daardoor aanziealijk beperkt.

7.3.5 De belangrijkstepunten

Door het uitbrengen van een Aoklageschrift gaat de vervolgingsverantwoorde-
lijkheid van de Staatsanwalt over op de rechter. Totdat de rechter daadwerkelijk
een ErOffnungsbeschlu8 heeft genomen kan de Staatsanwalt zijn Aoklageschrift
intrekken. Na deze beslissing is dit Diet meer mogelijk en moet de openbare zit-
ting plaatsvinden.!" Het aantal 'buitenvervolgingstellingen' ligt - wanneer met
afgaat op het aantal gevallen waarin het Zwischenverfahren wordt gevolgd - vrij
hoog. Wanneer dit cijfer wordt gerelateerd aan het totaal aantal zaken dat door de
rechter wordt berecht resteert vanzelfsprekend een geringer percentage. 175

Mijns inziens kan dit percentage ten dele worden verkJaard uit het feit dat vooral
ten aanzien van de categorie zwaardere misdrijven in de praktijk nog steeds wordt
vastgehouden aan het legaliteitsbeginsel. Een dergelijk uitgangspunt betekent dat -
door de van rechtswege opgelegde verplichting aan de Staatsanwalt om een
vervolging te starten - hij het oordeel of en hoe die vervolging moet worden
voortgezet veel eerder zal overlaten aan de rechter. Na een afgesloten onderzoek
heeft hij namelijk weinig te verspelen. De investering in het onderzoek is achter
de rug en bij kan altijd proberen via het Zwischenverfahren de zaak op de zitting
te krijgen. Als Diet onbelangrijk element speelt daarbij dat wanneer geen Broff-
nungsbeschlu8 voigt de publiekelijke 'afgang' van een Diet tot veroordeling
leidende openbare zitting hem wordt bespaard. Met betrekking tot de verdachte
kan worden opgemerkt dat hij geen rechtsmiddel kan aanwenden tegen de beslis-
sing waarbij hij naar de openbare terechtzitting wordt verwezen.
De bescherming die de verdachte kan ontlenen aan het Zwischenverfahren lijkt
vrij beperkt. Oorzaak hiervan is onder meer het ruime processuele feitsbegrip dat
men in Duitsland hanteert. Een groot aantal telasteleggingen leidt onveranderd tot

171 UiwelRosenberg, 23. Auflage, Vor § 198, rd. nr. 9.
172 In geval van de snelrechtprocedure van de §§ 212-212b StPO, Strafbefehlverfahren van § 407 e.v.

en lugendverfahren van §§ 76-78 lugendgerichtgesetz.
173 UiwelRosenberg, Vor § 198, rd. nr. 9, voetnoot 6: In 1981 zonder Zwischenverfahren 531917

zaken tegenover 530699 waarin de procedure wei wordt gevolgd.
174 § 156 SIPO.
I7j Het percentage bedroeg in 1981 0,4 % van de door de Staatsanwaltschaft aangebrachte zaken.

Van het totaal aantal zaken dat bij de uiteindelijk bij de rechter komt is dit slechts 0,19 %.
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een openbare behandeling. Bij Lowe/Rosenberg worden de voorschriften die aan-
geven welke wijzigingen van de telastelegging mogelijk zijn (§ 207 StPO) 'stoff-
beschrankenden Befugnissen' genoemd.!" Indien de reehter van deze mogelijk-
beden meer gebruik zou maken leidt dit ertoe dat de verdachte beter wordt ge-
ioformeerd omtrent de beschuldiging die jegens hem is geformuleerd. Daar moot
overigens onmiddeUijk aan worden toegevoegd dat ter zitting alsnog een bijstel-
ling van bet voorwerp van onderzoek kan plaatshebben, waardoor de aanvanke-
lijke bescherming in belangrijke mate weer teniet kan worden gedaan.
De vormgeving van de procedure is verre van inzichtelijk. In Met name § 207
StPO omtrent de wijziging van de telastelegging is geeompliceerd te noemen. De
vele kritieken die op de procedure zijn geuit hebben enerzijds betrekking op de
praktiscbe onbeduidendheid van het Zwischenverfahren en anderzijds op het
prejudicierende effeet van de beslissing. Tegenover dit laatste staat dat het aantal
niet veroordelende uitspraken dat wordt uitgesproken nog steeds groeiend is. De
beoogde schiftende werking van de procedure is daardoor gering te noemen, Dit
is enigszins opmerkelijk omdat tijdens het Zwischenverfahren wordt getoetst of
een veroordeling waarschijnlijk is. Een oorzaak hiervan zou gelegen kunnen zijn
in het ter zitting geldende onmiddellijkbeidsbeginsel waardoor de rechter na een
persoonlijke confrontatie met getuigen tot een ander beeld van de zaak kan ko-
men.

7.4 Engeland

7.4.1 lnleiding

De gedachte dat een verdachte moot worden beschermd tegen een openbare
tereehtzitting indien te lichtvaardig tot een vervolging wordt overgegaan, is Diet
aileen terug te vinden in de continentale rechtsstelsels, Ook het Engelse rechtssys-
teem van de 'common law' kent procedures, committal proceedings, die beogen
te voorkomen dat de verdachte ten onrechte wordt blootgesteld aan een openbare
zitting. Dit is alles behalve opmerkelijk te noemen, Het Engelse voorbereidend
onderzoek is namelijk veel meer dan het onze als accusatoir te bestempelen,
waardoor dit soort bescbermende procedures als een vanzelfsprekendheid kan
worden beschouwd. Het systeem kent immers geen reehter-commissaris die
tijdens een gereebtelijk vooronderzoek reeds kan instaan voor een objeetieve
afweging van de belangen van de vervolgende en vervolgde instantie. Deze
omstandigheid gekoppeld aan het gegeven dat enerzijds in Engeland iedere prive-
peTSOOneen strafproces kan entameren'" maar dit anderzijds in de praktijk

176 Lowe/Rosenberg, Vor § 198, rd. or. 19; zie ook A. Roesen, Der Eroffnungsbeschlub, NIW
1959, p. 1861.

m De §§ 198-212aStl'O.
171 Vanze1fsprekend behoort bij een dergelijk systeem het opportuniteitsbeginsel. De Engelse rechts-

praktijk kent de positieve visie hierop; vergelijk art. 7 Code for Crown Prosecutors.
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vaak door de (partijdige'") politie wordt ingezet, lijken op voorhand tot de
noodzaak van een recbterlijke voorprocedure ter toetsing van de bewijzen te
leiden. Deze voorprocedure vindt in bet openbaar plaats.
Hiermee zijn slecbts enkele karakteristieken van bet Engelse systeem aangegeven.
Verder kan bier in het kort nog worden gewezen op de lijdelijke rol die de
reebter in het strafproces vervult. Partijen dragen zelfstandig zorg voor bet
verboor van getuigen. De recbter beperkt zicb tot controle van de wijze waarop
een en ander gescbiedt aan de band van de 'rules of evidence'. Daamaast vat bij
regelmatig de stand van zaken bondig samen (summing up). Gevolg van dit
stelsel is dat veel minder dan in de continentale stelsel de rechter gefocust kan
zijn op bet vinden van de materiele waarbeid.
Zoals bekend zal zijn worden de continentale rechtsstelsels onder invloed van de
jurisprudentie van bet Europees bof voor de recbten van de mens omtrent de
betekenis van de op accusatoire basis gestoelde waarborgen van bet EVRM,
steeds meer in de richting van Anglo-Amerikaanse stelsels gedrongen. Dit
gegeven rechtvaardigt mijns inziens aandacht voor de inricbting en bet functione-
ren van Engelse recbtsingangprocedures: de 'committals'. Als gunstige om-
standigheid voor de onderzoeker kan daarbij worden aangesloten bij vrij recente
onderzoeken waarin de vraag naar de gewenste 'filterwerking' centraal stond.
Ben korte introductie van de reebterlijk organisatie is evenwel noodzakelijk om
de nader te bespreken regelingen enigszins te kunnen plaatsen. Tevens zal enige
aandacbt worden gescbonken aan het sinds 1986 opererende Engelse 'openbaar
ministerie': de Crown Prosecution Service.

7.4.2 Rechierlijke competentie

In bet Engelse strafrecbt bestaan twee procesmodaliteiten: 'trial on indictment' en
'summary trial'. De eerste variant speelt zich af bij de Crown Court voor een
reebter bijgestaan door een jury, de tweede bij de zogenaamde 'magistrates court'
bestaande uit lekenreehters en, in grote steden, stipendiary magistrates. ISO

Genoemde procesgangen bangen samen met bet onderscheid dat kan worden
gemaakt in verscbillende soorten strafbare feiten: feiten 'indictable only', summa-
ry only' en 'triable either way'. Met betrekking tot de categorie 'indictable only'
is een bescbeiden rol weggelegd voor de magistrates' court. Deze recbters hou-
den een 'committal proceeding' om te onderzoeken of er voldoende gronden zijn
om de zaak naar de Crown Court te verwijzen. Feiten die beboren tot de catego-
rie 'summary only' kunnen slechts door de magistrates' court worden berecbt. De
delicten die 'either way' kunnen worden berecbt kunnen afhankelijk van de door

119 De partijdigheid van de Engelse politie blijkt uit onderzoek: A. Sanders, Some Dangers of Policy
Oriented Research-The case of Prosecutions, in: Criminal Law and Justice, London 1987, p. 215.

180 Deze laatsen zijn professionele rechters
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de magistrates te Demeo verwijzingsbeslissing bij beide instanties terecht ko-
men.!" Als bij deze delictsgroep wordt beslist tot een 'summary trial' volgt een
tweede fase. De beslissing tot 'summary trial' moet aan de verdachte worden
kenbaar gemaakt in 'ordinary language' waarbij hem enerzijds wordt gewezen op
de mogelijkheid een berechting voor de Crown Court te verkiezen en anderzijds
op het feit dat hij bij een veroordeling door de magistrates' court voor het bepa-
len van de straf een verwijzing naar de Crown Court kan plaatsvinden wanneer
de op te leggen straf niet tot de competentie van de magistrates behoort. Indien
onmiddellijk wordt beslist de zaak naar de Crown Court te verwijzen, wordt door
de magistrates vervolgens een 'committal proceeding' gevoerd.
In de praktijk blijkt ongeveer 95 % van de zaken door de magistrates ten gronde
te worden berecht.P?

7.4.3 De vervolgingsbeslissing en de Crown Prosecution Service

Tot 1986 werden 75 - 80 % van aile vervolgingen geentameerd door de poli-
tie.l83 Een groot aantal politiekorpsen had een eigen aparte afdeling - prosecuti-
on sollicitors department - voor deze vervolging. Indien geen afzonderlijk afde-
ling bestond, werd de vervolging door de politie in handen gelegd van parti-
culiere advocatenkantoren. Dit was noodzakelijk in geval van feiten die tot de
competentie van de Crown Court behoorden. In zaken die bij de magistrates
thuishoorden konden agenten zelf ter zitting optreden. Een vervolging lag lang
niet in alle gevallen voor de hand.
In de eerste plaats kon een bij een zaak betrokken politieagent zelfstandig beslis-
sen wat er verder met de zaak moest gebeuren. Sepot, zowel op technische als
opportuniteitsoverwegingen, behoorde tot de mogelijkbeden. Daamaast kon de
agent onder omstandigheden een zogenaamde 'caution' (officiele waarschuwing)
aan de betrokkene geven. Zelfs wanneer een vervolging door het 'prosecution
sollicitors department' of particuliere advocaten in gang werd gezet, bepaalde de
politie uiteindelijk de feiten waarvoor moest worden vervolgd.!"
Gevolg van dit stelsel was derhalve dat in een groot aantal gevallen opsporiog en
vervolging in handen van een organisatie, de politie, lagen. Gevaar daarvan was
dat op de verdachte druk wordt uitgeoefend om een 'guilty plea' te verkrijgen.

'"' B. Harris, The criminal jurisdiction of magistrates, London 1988, p. 177: De volgende punten
rnoeten, na de prosecutor en de verdachte de gelegenheid te hebben gegeven opmerkingen te
rnaken, bij de te maken keuze o.a. worden meegewogen:
- de aard van de zaak
- de ernst van de zaak
- of in dit verband de verwijzingsinstantie de gepaste straffen zou kunnen opleggen.

'Il PJ.P Tak/J.A.W. Lensing, Het vooronderzoek rechtsvergelijkend onderzocht, Amhem 1990, p.
70.

113 Tenzij in de noten anders aangegeven is de informatie van deze paragraaf ontleend aan: PJ.P
Tak, De vervolging van strafbare feiten in Engeland en Wales voor en nA 1986, DO 1988, p. 24-
39 .

•14 In 20 - 25 % van de vervolgingen traden burgers, departementale organen ofwel bestuursorganen
als vervolgers op.
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Na dez.e bekentenis kan namelijk een sterk vereenvoudigde, minder op het bewijs
toegespitste en met minder waarborgen omgeven, procedure worden gevolgd.
Door dez.e handelwijz.e zouden feiten ter zitting Irunnen komen die er gelet op het
voor handen bewijsmateriaal eigenlijk Diet thuishoorden. De kans dat bewijsteeh-
nisch mer zwakke zaken ter zitting kwamen werd verder nog vergroot doordat de
politie persoonlijk belang kon hebben bij vervolgingen. In geval namelijk ingrij-
pende opsporingsbevoegdheden waren toegepast, waarbij bijvoorbeeld door het
politieoptreden schade was veroorzaakt ofwel de verdachte ten onrechte van zijn
vrijheid was beroofd, kon de benadeelde in een civiele procedure een schadeloos-
stelling eisen. In dit licht bezien kon het voorleggen van de zaak aan de reehter
een legitimatie achteraf opleveren voor het politieoptreden.Pv'"
Met de komst van de Crown Prosecution Service trachtte men de nadelen van het
systeem voor een belangrijk deel te ondervangen. De belangrijkste taak van de
nieuwe instantie is het ovememen van zaken die de politie niet door middel van
een 'cautie' of sepot heeft afgedaan. De Crown Prosecutor"? bepaalt ver-
volgens zelfstandig of de zaak ook daadwerkelijk moet worden voortgezet. De
Crown Prosecution Service heeft geen zeggenschap over de politie. Dit impliceert
dat de zaken die door de politie zijn afgedaan niet meer Irunnen worden vervolgd.
Omdat de Crown Prosecution Service zelf geen opsporingsbevoegdheden heeft is
de organisatie in hoge mate athankelijk van het door de politie beschikbaar ge-
stelde materiaal. Het oordeel van de politie wordt dan in de praktijk ook volledig
overgenomen:

'In other words, without investigatory powers, Crown Prosecutors will have
no reason to question the police presentation of the vast majority of ca-
ses' .188

Maar ook wanneer de Crown Prosecutor wei opsporingsbevoegdheden zou
hebben, biedt dit niet altijd helderheid. Als namelijk door de politie zaken,
ondanks de nodige onduidelijkheden, als haalbaar worden gepresenteerd, bestaat
er voor de Prosecutor weinig aanleiding een verder onderzoek in te stellen."?
Theoretisch bezien bestaat er slechts een zekere gezagsverhouding in geval de
feiten die de politie vervolgd wenst te zien volgens de Crown Prosecutor onvol-
doende bewijsbaar zijn. In dit academische geval zal de politie min of meer

,I! Vergelijk J. Harrison, Malicious Prosecution to be Abolished by Mistake, Law Society'S Gazette
1985, p. 1232.

,16 Andere bezwaren tegen het toen geldende systeem waren:
- de onoverzichtelijkheid omdat burgers en vele instanties het vervolgingsrecht konden uitoefenen

hetgeen de kwaliteit niet ten goode kwam;
- het gebrek aan uniformiteit;
- de beperkte hierarchische en externe controle.

111 Een 'soort' officier van justitie. Deze functionaris mag slechts optreden bij de magistrates court.
lndien de zaak aan de Crown Court word! voorgelegd moet een barrister de zaak overnemen .

•" A. Sanders, Some Dangers of Policy Oriented Research - The Case of Prosecutions, in: Criminal
law and justice, London 1987, p. 215 .

... A. Sanders, Some Dangers of Policy Oriented Research - The Case of Prosecutions, in: I.H.
Dennis, Criminal law and justice, London 1987, p. 215.
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verplicht zijn aanvullend bewijsmateriaal te verschaffen wil de vervolging lrunnen
worden voorgezet.
De introductie van de Crown Prosecution Service heeft geen consequenties gehad
voor het vervolgingsrecht van burgers en lokale en landelijke bestuursorganen.
Daarnaast lrunnen ernstige fraudezaken sinds 1988 worden opgespoord en ver-
volgd door een speciale dienst: de Serious Fraud Office.i'"

7.4.4 Rechtsingang

7.4.4.1 Committal proceedings 191

Voordat in Engeland een echte politieorganisatie ontstond, waren de magistrates
verplicht wetsovertreders te arresteren en te vervolgen. Deze rechters waren tot
de zestiende eeuw tevens verantwoordelijk voor het opnemen van (getuigen)ver-
klaringen. De ondervraging van getuigen yond 'prive' plaats en Diet in de aan-
wezigheid van de verdachte. Toen in de negentiende eeuw een politieorganisatie
werd opgezet kwamen deze taken bij de politie terecht. De Administration of
Justice Act 1848 beoogde de onderzoeksverplichtingen van de magistrates met de
noodzakelijk geachte wijzingen vast te leggen.
De belangrijkste aanpassing was in de eerste plaats dat de verdachte het recht
kreeg om bij het verhoor van getuigen a charge aanwezig te zijn. Deze verhoren
vonden Diet in het openbaar plaats. In de tweede plaats kreeg, omdat na 1848 de
politie het onderzoek steeds meer naar zich toe was gaan trekken, het onderzoek
van de magistates meer een rechterlijk toetsend dan een puur onderzoekend
karakter en yond, en vindt nog steeds, in het openbaar plaats.l'" Deze open-
baarheid wil evenwel Diet zeggen dat de pers bevoegd is over deze procesfase te
publiceren. Art. 8 van de Magistrates' Court Act (MCA) 1980 bepaalt dat in
beginsel slechts 'formaliteiten' via de pers bekend mogen worden gemaakt. Daar-
bij moet men denken aan de naam van gerecht en rechters, namen van partijen en
de aard van de geformuleerde beschuldiging. De achtergrond van deze terug-
houdendheid is gelegen in het feit dat men wil voorkomen dat de jury door be-
paalde berichtgeving bevooroordeeld zou lrunnen geraken in verband met de
berechting ten gronde.
De 'committal' heeft een informatieve functie. De verdachte krijgt pas vanaf dat
moment een redelijk beeld van het bewijsmateriaal dat de vervolgende instantie
tegen hem heeft verzameld, waardoor bij in staat is zijn strategie beter te bepa-
len.!" Daarnaast wordt het bewijs getoetst. Uit de door Harris besproken ju-
risprudentie wordt duidelijk dat deze toetsing van de magistrates zeer beperkt is:
het bewijsmateriaal moet zodanig zijn dat, indien Diet weersproken ter zitting, een

190 Zie B. Harris, The criminal jurisdiction of magistrates, London 1988, p. 189.
191 Zie M. Zander, Cases and Materials on the English Legal System, London 1988, p. 279 e.v.
192 Degene die het genoemde artikel overschrijdt pleegt daarmee een strafbaar feit en riskeert een

geldboete (art. 8 sub 5 MCA 1980).
.., Cross, Jones & Card, Introduction to criminal law, London/Edinburgh 1988, p. 7.
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redelijke jury op basis van dat materiaal zou kunnen veroordelen. Uit andere
rechtspraak wordt duidelijk dat de taak van de magistrates in de 'committals'
slechts bestaat uit het aanhoren van het bewijs van de vervolgende instantie en,
indien naar voren gebracht, van de kant van de verdediging, om te overwegen en
beslissen of er een vennoeden van schuld aanwezig is. In verband met te leveren
tegenbewijs door de verdachte in de procedure is beslist dat het de magistrates
vrijstaat niet te verwijzen in het geval dat - wanneer dit tegenbewijs wordt bezien
in het licht van het overige bewijsmateriaal - ze ervan overtuigd zijn dat geen
redelijke jury tot een veroordeling zal komen:

'There must be such evidence that, if uncontradicted at the trial, a reasonably
minded jury could convict it'. 194

Is het bewijsmateriaal onvoldoende dan wordt de verdachte buiten vervolging ge-
steld (discharge). Dit wil niet zeggen dat bij niet opnieuw in reehte kan worden
betrokken.!"
Er bestaan twee soorten 'committals': de 'paper' en de 'conventi~nal' of 'old
style' committals. Ben en ander is thans geregeld in de MCA 1980 en de Magi-
strates' Courts Rules (MCR) 1981. Bij de eerste variant kan de zaak naar de
zitting worden verwezen zonder dat het bewijsmateriaal aan een onderzoek is
onderworpen. Wil deze weg kunnen worden bewandeld, dan moet aan drie voor-
waarden zijn voldaan.P"
Ten eerste moet het bewijs bestaan uit schriftelijk materiaal zoals genoemd in art.
102 van de MCA 1980. Ten tweede moet de verdachte worden bijgestaan door
een raadsman. Ten derde mag laatstgenoemde de genoegzaamheid van het bewijs
niet hebben betwist. m
De 'old style' variant wordt toegepast wanneer niet aan de drie genoemde voor-
waarden is voldaan danwel de Prosecutor deze procedure prefereert. De proce-
dure is neergelegd in art. 7 MCR. Het bewijsmateriaal moet in de 'old style-com-
mittal' worden gepresenteerd in aanwezigheid van de verdachte. De verdediging
heeft bovendien de gelegenheid vragen te stellen aan de getuigen. Ben en ander
mag echter niet leiden tot een generale repetitie voor het onderzoek ter zit-
ting.l98 In de praktijk bleek dit vaak moeilijk in de hand te houden.!" Dit ge-
geven vonnde onder meer aanleiding tot de invoering van de reeds genoemde
'paper' committals. Een andere reden voor introductie van de verkorte procedure
was dat aldus de verdachte een vaak bij voorbaat kansloze uitgebreide 'old style'-

'94 Vergelijlc R. v. Brixton Prison Govemer 1937 en R. v. Garden 1879 zoals weergegeven door B.
Harris, The criminal jurisdiction of magistrates, London 1988, p. 185.

,9> Art. 6 MCA 1980.
'96 Zie art. 6 MCR 1981.
'91 Art. 6 MCA 1980.
'91 B. Harris, The criminal jurisdiction of magistrates, London, 1988, p. 185.
'99 VergelijlcK. Eddey, The English legal system, London 1982, p. 73.
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procedure kon worden bespaard. Oaamaast werd getracbt voor speeifieke straf-
zaken een nieuwe procedure te creeren.200

In de praktijk wordt momenteel boofdzakelijk van de 'paper' committal gebruik
gemaakt. Oeze procedure dateert van 1967.201
De magistrates bebben ambtsbalve en na een verzoek van partijen de bevoegdbeid
het onderzoek te schorsen.P" Oaamaast kunnen ze de verdachte een borgsom
voorstellen.P"
Art. 6 MCA 1980 bepaalt dat verwijzing moet plaatsvinden indien de verdachte
vermoedelijk schuldig zal worden bevonden aan 'any indictable offence'. Alle
feiten besloten in bet bewijsmateriaal worden daarbij betrokken. Het onderzoek
biedt met andere woorden de nodige ruimte voor zover het de kwalificaties van
de feiten betreft. Wanneer de verdachte ter zake van andere feiten wordt verwe-
zen moet de nieuwe beschuldiging hem worden voorgelezen.P' De verdacbte
wordt door een 'indictment' van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen op de
hoogte gesteld. Aangegeven wordt enerzijds weIk strafbaar feit te laste wordt
gelegd, anderzijds wordt in gewone taal zonder techniscbe termen een beschrij-
ving van het feit gegeven. Oeze omschrijving hoeft niet aile essentiele elementen
van het strafbare feit te bevatten.
De magistrates moeten bij verwijzing bovendien aangegeven welke Crown Court
de zaak moet gaan behandelen.P" Hoewel de wet bepaalt dat het proces binnen
acht weken na de 'committals' moet beginnen, kan de Crown Court deze periode
verlengen.P" Indien de verdacbte niet verschijnt mogen de magistrates sleehts
van bet bewijsmateriaal kennis nemen wanneer bet, vanwege wanordelijk gedrag
van de verdacbte, niet mogelijk is dit in zijn aanwezigbeid te beoordelen of in
geval de verdachte om gezondbeidsredenen niet aanwezig kan zijn maar hij ermee
heeft ingestemd dat de stukken in aanwezigheid van zijn raadsman worden
gepresenteerd.P"
In verband met de bewijsvoering is het verder van belang te wijzen op de moge-
lijkheid onreehtmatig verkregen bewijsmateriaal uit te sluiten. Art. 78 van de
Police and Criminal Evidence Act 1984 geeft aan dat in eIke fase van de proce-
dure - dus ook tijdens de 'committals' - de reehter bewijsmateriaal kan uitsluiten
van de verdere procesvoering. Oeze bepaling verschaft de mogelijkheid te

200 Zie hieronder par. 7.4.5.
201 Criminal Justice Act 1967.
201 Art. 5 MCA 1980.
203 Art. 6 sub 4 MCA 1980 en de Bail Act 1976.
204 VergeJijk art. 7 sub 6 en 12 MCR 1981.
20' Art. 7 MCA 1980. Bij de keuze dient rekening te worden gebouden met de te verwachten lengte

van het proces, bereikbaarheid voor verdediging, vervolgende instantie en getuigen.
206 Supreme Court Act 1981.
1JTJ MeA 1980, art. 4.
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voorkomen dat de later bij de Crown Court optredende jury dit materiaal onder
ogen krijgt. D Overigens wordt van deze mogelijkheid in de praktijk sleehts
zelden gebruik gemaakt. :m
De beslissingen van de magistrates in het kader van de 'committals' zijn vatbaar
voor hoger beroep (judicial review) bij de High Court.i"
Indien de behandeling ten gronde uiteindelijk aanvangt kan de Prosecutor met
toestemming van de reehter eventueel zijn aanklacht nog intrekken, Tijdens de
'committals' is deze rechterlijke toestemming niet vereist.?''

7.4.4.2 De voluntary bill of indictment

Ben mogelijkheid om de 'committal proceedings' te voorkomen is het verzoeken
van een 'bill of indictment' aan de High Court.212 Dit is mogelijk wanneer na
beeindiging van een 'committal' blijkt dat nog een tweede persoon voor hetzelfde
feit verantwoordelijk kan worden gesteld. De bill of indictment heeft dan betrek-
king op deze laatste. Het oorspronkelijke dossier wordt naar de High Court ver-
stuurd en op basis daarvan kan door de reehter worden beslist zonder dat de
nieuwe verdachte of verdere getuigen moeten worden gehoord. Uit een artikel in
de Law Society's Gazette blijkt dat deze mogelijkheid in het verleden werd
misbruikt. Zo werd de 'bill of indictment' verzocht ter voorkoming van te
verwachten verdedigingstechnieken tijdens de 'committals'. Daarnaast werd van
de 'bill' gebruik gemaakt nadat magistrates tot twee maal toe hadden geweigerd
de zaak naar de zitting te verwijzen.t'?

7.4.4.3 Onderzoek naar de filterwerking van de procedures

Vrij recent is in Engeland onderzoek verricht naar de waarde van de 'committal
proceedings'. Hoewel vooraf moet worden opgemerkt dat ten tijde van dit
onderzoek de Crown Prosecution Service nog niet bestond, Iijkt dit gegeven
nauwelijks van invloed te zijn op het aantal zaken dat aan de reehter wordt

201 Vergelijk B. Harris, The criminal jurisdiction of magistrates, London 1988, p. 299-302; R. v.
Oxford City Magistrates, CLR 1989, p. 396-397.

",. P.J.P. Tak/J.A.W. Lensing, Het voorbereidend onderzoek onderzocht, Arnhem 1990, p. 105. De
reden hiervoor is waarschijnlijk dat bij de Crown Court nog een zogenaamd 'trial within a trial'
plaatsvindt, waarbij de jury niet aanwezig is. Bij die gelegenheid kan het materiaal dus eveneens
worden gezuiverd zonder dat jury hiervan op de hoogte geraakt.

2.0 Vergelijk B. Harris, The criminal jurisdiction of magistrates, London 1988, p. 691-692: de
gronden waarop de beslissing dan kan worden getoetst zijn beperkt. Daamaast is verlof van mini-
maal cen rechter nodig om dit rechtsmiddel in te stellen. Wordt bet verlof geweigerd, dan kan een
nieuwe aanvraag bij de Divisional Court worden ingediend.

211 B. Harris, The criminal jurisdiction of magistrates, London 1988, p. 254.
2'2 In de praktijk wordt van deze mogelijkheid slechts sporadisch gebruik gemaakt, aldus M. Zander,

Cases and Materials on the English Legal System, London 1988, p. 284.
213 In dit laatste geval ging het om de befaamde Prosser-case. Twee gevangenbewaarders werden via

de 'bill' vervolgd wegens moord op Barry Prosser. Overigens resulteerde de procedure uiteinde-
lijk in een vrijspraak. Hierover uitgebreid: C. Lewis, The Voluntary Bill of Indictment, Law So-
ciety Gazette 1981, p. 1442.
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voorgelegd. In paragraaf 7.4.3 werd immers aangegeven dat in de praktijk de
politie nog steeds in belangrijke mate de vervolgingsbeslissing bepaalt.
Een eerste onderzoek van McConville and Baldwin uit 1981 concentreerde zich
op de zeeffunctie van deze procedures bij de Crown Court van Birmingham.P"
De onderzoekers stellen vast dat in de meeste gevallen er geen effectieve schif-
ting van zwakke zaken bij de magistrates had plaats gevonden. Voor zover van
schifting sprake was, zorgde de politie daarvoor. De prosecution sollicitor
speelde in het proces een zeer bescheiden rol; de politie was immers zijn
'lclant'.215De politie leverde de aanklacht en slechts zelden zag de prosecution
sollicitor de stukken vantevoren. Indien hij wel een kritische blik kon en wilde
werpen op de processtukken, dan was hij geneigd om op het oog zwakke zaken
toch voort te zetten omdat hij onder meer van mening was dat de rechter en niet
de politie een dergelijke beslissing had te nemen. Een tweede reden voor deze
opstelling was gelegen in het feit dat de politie bang was dat, wanneer de zaak
niet zou worden voortgezet, haar onrechtmatige vrijheidsberoving kan worden
verweten met de nodige schadeclaims van dien.?"
Vanzelfsprekend resulteerden de meeste zwakke zaken in een vrijspraak."? De
onderzoekers stellen daarbij:

'But this is little consolation to a defendant whose life may have been wrecked
or irreparably damaged by the mere fact of being forced to stand trial and the
fear of eventual conviction' .218

Daamaast werden bij dit onderzoek 800 Crown Court-zaken voorgelegd aan twee
onatbankelijke beoordelaars.?" Deze stelden na onderzoek van de 'committal
papers' vast dat 7.5 % daarvan tot de categorie uiterst zwakke zaken behoorde.
Bijna al deze zaken waren dan ook ter zitting uiteindelijk met een vrijspraak
geeindigd.
Enige korte kanttekeningen bij deze beslissing in verband met de rol van de jury
zijn hierbij noodzakelijk.P' Een vrijspraak zegt in de eerste plaats op zichzelf
immers weinig over de (on)juistheid van het tijdens de 'committals' op basis van
het destijds beschikbare materiaal tot stand gekomen oordeel van de magistrates.
Ten tweede bestaan twee soorten vrijspraken. Allereerst kan een vrijspraak door
de beroepsrechter in een Crown Court volgen wanneer de Prosecutor geen bewijs
wenst aan te dragen jegens de verdachte of omdat de rechter - na het bewijs van
de Prosecutor te hebben aanhoord - onmiddellijk tot de conclusie komt dat dit
onvoldoende is om de zaak aan de jury voor te leggen. Daamaast bestaat de

214 M. McConvilllell. Baldwin, Courts, Prosecution and Conviction, Oxford 1981, p. 51-94 (pre-trial
identification of weak cases).

m M. McConvilllell. Baldwin, Courts, Prosecution and Conviction, Oxford 1981, p. 87.
216 Zie hiervoorpar. 7.4.3.
217 Acquittal.
211 M. McConville and 1. Baldwin, Courts, Procecution, and Conviction, Oxford 1981, p. 94.
219 Een voormalig Chief Constable en een gepensioneerde Justices' Clerk.
220 In geval de verdacht 'guilty' pleit wordt aan het bewijs verder geen aandacht geschonken. De jury

wordt mel ingeschakeld. De rechter gaat oruniddellijk over tot bepaling van de strafrnaat.
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'gewone' vrijspraak door de jury. Deze jury bestaat uit 12 personen. Met een
meerderheid van minimaal 10 tegen 2 moet men tot een oordeel komen. Lukt dit
niet dan wordt de jury ontbonden en een nieuwe jury samengesteld. Komt deze er
ook niet uit dan vervalt de aanklacht. De jury verricht uitsluitendfeitenonden:oek
en geeft een ongemotiveerd oordeel. Belangrijk detail is dat de vrijspraak door de
jury onaantastbaar is.221 Met name bij de categorie juryvrijspraken lijkt de
wijze waarop de verdediging 'twijfel weet te zaaien' een belangrijke rol te spelen.
Ben omvangrijkere studie naar de waarde van de 'committal proceedings' is
uitgevoerd onder auspicien van de Home Office Research and Planning Unit.
Hieruit kwam naar voren dat in 92 % van de onderzochte zaken een 'paper
committal' was gebouden.F' In de gevaUen dat een 'old style' committal had
plaatsgevonden werd de verdacbte slechts in 12 % van de zaken naar de Crown
Court verwezen. Deze variant werd in de meeste gevallen door de verdediging
verkozen. Slechts in 22 % van de gevaUen wilde de vervolgende partij deze
procedure en in 10 % van de zaken moest de procedure worden gevolgd omdat
de verdachte niet door een raadsman werd bijgestaan. Uit de studie kon niet wor-
den afgeleid dat de 'old style' committals resulteerden in een betere schifting van
zwakke zaken. Integendeel, het uiteindelijke aantal vrijspraken na deze procedu-
revariant was aanzienlijk hoger: 15 % tegen 5 % bij 'paper' committals. Laatst-
genoemde procedure duurde gemiddeld 9 weken. De 'old style' variant nam
daarentegen gemiddeld 15 weken in beslag.

7.4.5 Kanttekeningen, de 'transfer'

De waarde die aan de 'committal proceedings' moet worden toegekend staat in
Engeland sterk ter discussie.F' In de literatuur werd door de Bar en de Justi-
ces' Clercks Society aanvankelijk gepleit voor afschaffing van zowel de 'old
style' als de 'paper' procedures. Door de inmiddels opgezette Crown Prosecution
Service zou de toetsende taak van de magistrates kunnen worden overgeno-
men.224Of deze organisatie die rol ook kan waarmaken is nog niet geheel dui-
delijk maar het feit dat door de Crown Court-recbters nog steeds wordt geklaagd
over het aantal te zwakke zaken dat ben bereikt, blijkt dat de verwacbtingen niet
al te hoog gespannen mogen zijn.225Gesuggereerd wordt dat dit onder meer te
maken zou hebben met de startproblemen van de Crown Prosecution Service. Zo
zou de omvangrijke organisatie nogal moeite bebben om terzake kundig personeel

221 Indien de jury de verdachte schuldig verklaart, wordt in een volgende fase van het proces door de
rechter de straf opgelegd. Over de diverse soorten vrijspraken leu men de bijdrage van S. Butler
in: Managing Criminal justice, A collection of papers, London 1985, hoofdstuk 13.

22l P. Jones, R. Tarling and J. Vennard, The Effectiveness of Committal Proceedings as a Filter in
the Criminal Justice System, in: Managing Criminal Justice, A collection of papers, London
1985, p. 86 e.v. Dit onderzoek spitste zich toe op 5553 zaken,

22> C. Lewis, The Voluntary Bill of Indictment, Law Society'S Gazette 1981, p. 1442.
22A M. Zander, Cases and Materials on the English Legal System, London 1988, p. 283.
22.S R. Ford, Lord Mackay warns against increase in crown court trials, The Times, 12 mei 1989.

220



aan te trekken.P' Het gebrek aan opsporingsbevoegdheden en de feitelijke af-
hankelijkheid van de politie spelen ongetwijfeld ook een bepalende rol.
In 1981 was de Royal Commission on Criminal Procedure van mening dat de
procedure onvoldoende zijn pretentie - de zeeffunctie - kan waarmaken.F' Zij
stelde voor om tot afschaffing van de 'old style' committals over te gaan. In
plaats daarvan zou een andere procedure moeten komen, de 'application for
discharge', waarbij de verdediging de mogelijkheid zou moeten krijgen de zaak
voorafgaande aan de zitting door de 'magistrates' te laten onderzoeken. Daarbij
zouden ook de 'paper' committals overbodig worden. De schifting van zaken zou
immers kunnen worden overgenomen door het in 1986 opgezette onafhankelijke
openbaar ministerie. De verdediging zou wei de mogelijkheid behouden de
magistrates te adieren inzake bijvoorbeeld invrijheidstelling van de verdachte
onder borgstelling en omtrent de vraag bij welke instantie de zaak uiteindelijk
moet dienen.
Een soortgelijk advies werd begin 1986 gegeven door de Roskill Committee on
Fraud Trials. De reden voor aanpassing was volgens haar vooral gelegen in het
feit dat de 'old style' procedures tijdrovend waren en door de verdediging werden
gebruikt als generale repetitie voor de zitting. De commissie stelde daarom een
nieuwe procedure voor waardoor fraudezaken onmiddellijk aan de Crown Court
ter berechting konden worden voorgelegd. De Crown Prosecution Service zou
dan een 'transfer certificate' moeten afgeven ter vervanging van de mogelijkheid
voor de verdachte om de genoegzaaroheid van het bewijs bij de magistrates te
betwisten.
Dit voorstel is uiteindelijk verwerkt in de Criminal Justice Act 1987. Een 'trans-
fer certificate' kan door Crown Prosecution Servicef" in gecompliceerde frau-
dezaken worden gegeven onder de voorwaarde dat ten eerste deze instantie van
mening is dat het bewijsmateriaal voldoende is om 'indictable' feiten op zitting te
brengen en, ten tweede, dat het een zaak betreft die zo emstig en complex is dat
het gepast is dat de behandeling van de zaak zonder vertraging door de Crown
Court moet worden overgenomen. Bij deze variant is de rol van de magistrates
beperkt. Zij kunnen worden benaderd voor zaken als borgstelling en dagvaarding
van getuigen. De verdachte heeft de mogelijkheid om zich tegen een 'transfer
certificate' te verweren. Hij kan voor aanvang van de behandeling de Crown
Court mondeling of schriftelijk verzoeken hem buiten vervolging te stellen. Aldus
wordt in feite het onderzoek of er sprake is van een 'prima facie' zaak opgedra-
gen aan de Crown Court in plaats van de magistrates court.
Verder verdienen nog twee ontwikkelingen nadere vermelding. In de eerste plaats
heeft de Home Office in 1986 richtlijnen uitgevaardigd voor de magistrates

m PJ.P Tak, De vervolging van stratbare feiten in Engeland en Wales voor en na 1986, DD 1988,
p. 36 noot 43 i.v.m. tweede gamituur juristen die vanwege de relatief geringe salarissen bij de
organisatie werkzaam zijn.

m Royal Commission on Criminal Procedure, The investigation and prosecution of criminal offences
in England and Wales, 1981, par. 8.24-8.31.

22& Deze 'transfer' kan tevens worden gegeven door de Director of the Serious Fraud Office,
Commissionars of Inland Revenue, Commissionars of Customs and Exise and the Secretary of
State of gemachtigden,
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inhoudende dat advocaten niet bij de 'committals' aanwezig behoefden te zijn
wanneer er sleehts op basis van schriftelijke stukken wordt geprocedeerd en de
dagvaarding minstens 14 dagen tevoren is betekend, tenzij de advocaat verweer
wenst te voeren.
Na de wijzigingen van de Criminal Justice Act van 1987 werd de situatie nog niet
als bevredigend ervaren.
De Bar and the Justices' Clerks Society kwam in 1987 terug op eerdere gedane
voorstellen tot totale afschaffing van de committals. Voorgesteld werd nu om
slechts de 'paper' committals af te schaffen. De 'old style' committals zouden
moeten worden gehandhaafd. De verdacbte zou eehter na bebandeling door de
magistrates de gelegenheid moeten krijgen de genoegzaamheid van bet bewijs
door de Crown Court te laten toetsen.P' Medio 1989 hebben de Home Office
en bet Lord Chancellor's Department een beleidstuk uitgebracbt: Committal Pro-
ceedings: A Consultation Paper. Hieruit blijkt dat de regering een systeem
verkiest waarin bij 'either way' feiten de Crown Prosecution Service zelfstandig
kiest welke reebter de zaak zal moeten bereehten. De verdachte krijgt de moge-
lijkheid om tegen deze voorkeur bezwaar te maken, waama de zaak door de
Crown Court zal worden bereeht. Daamaast kan de verdacbte een bezwaarschrift
indienen waarin bij de genoegzaamheid van het bewijs betwist. Dezelfde weg kan
bij bewandelen wanneer bet een 'indictable' feit betreft.
Gedeeltelijk zijn deze ideeen verwerkt in de Criminal Justice Act van 1991. De
uitbreiding zit bern met name in de verruimde toepassing van de 'notice of
transfer' in zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken. De aanpassing heeft te
maken met het inzicht dat vooral in zaken waarin kinderen als getuige moeten
optreden een spoedige bereehting is gewenst. Onderzoek heeft immers aange-
toond dat kinderen beter in staat zijn om een nauwkeurige en samenhangende ge-
tuigenis af te leggen indien bet tijdsverloop tussen het afleggen van de getuigenis
en het voorval zo kort mogelijk wordt gehouden. Het tweede argument is dat
jeugdige getuigen vaak tberapie nodig hebben om te herstellen van bet voorval
waarvan zij het slachtoffer zijn geworden, danwel het voorval waarvan zij getuige
waren. Het is eebter moeilijk om met bet berstel, danwel de tberapie te beginnen,
als bet afleggen van getuigenissen nog niet is afgerond. Aan uitgebreide 'commit-
tals' bestaat dan gelet op genoemde argumenten geen beboefte.
De CJA 1991, s. 53 geeft thans de Crown Prosecution Servicef" de bevoegd-
beid in geval van bepaalde stratbare feiten een 'notice of transfer' af te geven in
geval bij van mening is dat:
(a) bet bewijs van bet feit voldoende is om de verdachte naar de tereebtzitting te

verwijzen,
(b) het kind waarvan gezegd wordt dat:

(i) bet bet slacbtoffer is van bet stratbare feit,
(ii) danwel getuige is geweest van bet begaan van het stratbare feit, als
getuige zal worden opgeroepen ter terechtzitting,

229 Vergelijk Sollicitors' Journal, 30 januari 1987, p. 115.
230 Director of Public Prosecutions, een soort hoofd-Crown Prosecutor.
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(c) dat, bet met bet oog op het welzijn van het kind wenselijk is, dat de zaak
wordt overgenomen en voortgezet zonder vertraging door de 'Crown
Court'i?"

De verdachte bezit de mogelijkheid zich tegen deze rechtstreekse verwijzing naar
de Crown Court te verzetten door een bezwaarschrift in te dienen. Hij verzoekt
dan een buitenvervolgingstelling wegens het ontbreken van 'prima facie' bewijs.

7.4.6 De belangrijkste punten

In het bovenstaande werd aangegeven dat de Engelse recbtsingangprocedure de
laatste decennia de nodige kritiek beeft gekregen. Uit de gepresenteerde onder-
zoeken werd duidelijk dat door de 'committals' geen deugdelijke selectie werd
verkregen. Zelfs de uitgebreide 'old style'-committals, waarbij een uitvoerige
toetsing van bet bewijsmateriaaf'P kan plaatsvinden, kunnen geen effectieve
schifting van zaken bewerkstelligen. Dit vrij uitgebreide onderzoek van bet voor-
banden bewijsmateriaal verscbaft overigens als positief punt dat de 'magistrates'
de mogelijkheid bebben onrecbtmatig verkregen bewijsmateriaal uit te sluiten.
Verder is bet Diet onbelangrijk erop te wijzen dat de 'committals' in bet openbaar
worden gebouden, betgeen overigens niet wil zeggen dat de pers daardoor de
mogelijkheid krijgt onbeperkt over de gang van zaken te publiceren.
De kritiek op de vormgeving van de committals heeft voorlopig geresulteerd in
diverse aanpassingen in de richting van een 800rt bezwaarschriftenstelsel voor
specifieke categorien strafbare feiten. ABe boop is gericbt op de sinds 1986
opererende Crown Prosecution Service. Ret gebrek aan opsporiogsbevoegdheden
en de daardoor feitelijke afhankelijkheid van de politie bebben tot gevolg dat de
organisatie vooralsnog geen goede schifting van kansloze zaken weet te
bewerkstelligen.

7.5 Overeenkomsten en verschillen van de onderzochte stelsels in onder-
ling verband bezien

In dit recbtsvergelijkende boofdstuk zijn drie rechtsstelsels, bet Belgische, Duitse
en Engelse, nader onder de loep genomen. Geprobeerd is de rechtsingangproce-

23. De overtredingen waarop 's. 53' ziet zijn:
(a) een feit dat betrekking heeft op een aanval op een bepaalde persoon, danwel het toebrengen

of het dreigen met toebrengen van letsel.,
(b) een feit dat valt onder 'Section I of the Children and Young Persons Act 1933 (cruelty to

persons under 16),
(c) een feit dat valt onder de 'Sexual Offences Act 1956, the Indecency with Children Act 1960,

the Sexual Offences Act 1967, section 54 of the Criminal Law Act 1977 of the Protection of
Children Act 1978,

(d) een feit inhoudende: pogen, beramen, medeplegen, aanzetten tot, of adviseren inzake het
begaan van een van de onder a - c genoemde vergrijpen.

132 Bijvoorbeeld verhoor van getuigen.
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dures te plaatsen tegen de achtergrond van de reehtssystemen waarin ze functio-
neren. Naast een bespreking van de belangrijk:ste artikelen die de vormgeving van
de procedures bepalen is enerzijds getracht aan te geven welke ontwikkelingen de
procedures de afgelopen eeuw hebben doorgemaakt, anderzijds is aandacht be-
steed aan de kritieken die vanuit de wetenschap en de rechtspraktijk over het
functioneren van de voorprocedures zijn verschenen.
Ben eerste overeenstemmende grondgedachte van de diverse reehtsingangpro-
cedures is dat het tereehtstaan als zodanig reeds als een straf wordt beschouwd en
dat de gecreeerde procedures beogen de lichtvaardige vervolgingen in de kiem te
smoren. De drie onderzochte landen kennen daartoe in beginsel verplichte
rechtsingangprocedures voor de zwaardere strafbare feiten. De criteria waaraan
de reehter de zaak moet toetsen verschillen. In Belgie vindt verwijzing plaats
indien er voldoende schuldaanwijzingen bestaan, de Duitse regeling vereist dat
een veroordeling waarschijnlijk moet zijn.233 Ret Engelse systeem beoordeelt de
zaak op 'prima facie' -bewijs: er moet zodanig bewijs bestaan dat - indien dit ter
zitting niet wordt weersproken - een redelijk oordelende jury tot een veroordeling
zal komen. De gehanteerde criteria ogen duidelijk verschillend waarbij het Duitse
criterium 'hinreichender Tatverdacht' gelet op de genoemde interpretatie het
minst marginale lijkt. Dit Duitse criterium is vooralsnog geen aanleiding geweest
om tegen de achtergrond van de Rauschildtjurisprudentie de verenigbaarheid van
de functieeumulatie Zwischenverfahrenreehter - zittingsreehter met het onpartij-
digheidsvereiste van art. 6 EVRM ter discussie te stellen.
Dit brengt me bij een tweede opmerking. Ret aantal vrijspraken bleek in zowel
Engeland als Duitsland de laatste jaren aileen maar toe te nemen. In Engeland
ontlokte dit zelfs reacties van de leden van de Crown Court dat de magistrates
beter moesten gaan selecteren.P' Voor Duitsland kan uit het aantal vrijspraken
worden afgeleid dat de Duitse zittingsreehter weinig wordt beinvloed door de
beslissing die hij eerder als ErOffnungsrichter heeft genomen. Deze bijstelling van
het oorspronkelijk oordeel wordt begrijpelijk wanneer men zich realiseert dat het
in het Duitse eindonderzoek sleehts in zeer uitzonderlijke gevallen is toegestaan
gebruik te maken van schriftelijke verklaringen afgelegd tijdens het voorbereidend
onderzoek.
Een volgend punt is dat de onderzochte continentale stelsels geen reehtsmiddel
toekennen aan de verdachte die naar de zitting wordt verwezen. Tegen deze
achtergrond is het enigszins opmerkelijk dat toen in de tweede kamer de in 1988
ingevoerde wijzingingsvoorstellen van de Nederlandse bezwaarschriftprocedure
werden besproken zoveel ophef werd gemaakt over de afschaffing van het
appelreeht voor de verdachte tegen de verwijzingsbeschikking.
Voor zover verdachten al kunnen profiteren van de bescherming die de diverse
besproken reehtsingangprocedures bieden, moet verder worden opgemerkt dat dit
in de besproken landen een procentueel klein gedeelte is van het aantal zaken dat
door de rechter wordt bereeht. In Engeland wordt het merendeel van de zaken

m Conform de uitleg aan het begrip 'hinreichender Tatverdacht' .
:134 Vergelijk de Times van 6 mei 1989: R. Ford, Lord Mackay warns against increase in Crown

Court trials.
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(ongeveer 95 %) door de magistrates - en derhalve zonder een voorafgaand
committal - bereeht. In Duitsland wordt ongeveer de helft van aile zaken door
een Strafbefehlprocedure of snelreehtprocedure ter zitting gebracht.f" In het
Belgische systeem is de reehtsingangprocedure facultatief bij wanbedrijven. In
90 % van deze zaken wordt door de procureur des Konings geen onderzoeksrech-
ter geadieerd waardoor de zaak vaak reehtstreeks bij de correctionele reehtbank
aanhangig kan worden gemaakt.
De reehtsingangprocedure heeft in Engeland en Belgie voorts nog een bijzondere
betekenis in verband met de beschikbaarstelling van met name belastende dossier-
stukken. V66r deze procedure bestaat in deze landen geen afdwingbaar reeht tot
kennisneming van de processtukken.
Een opvallende bevoegdheid in de Belgische reehtsingangprocedure is dat in
specifieke gevallen het onderzoeksgereeht kan optreden als vonnisgerecht.P'
Daamaast kan het onderzoeksgereeht door contraventionalisering of correctionali-
sering van de feiten in feite een bindend oordeel geven over de maximale hoogte
van de straf die het vonnisgereeht nog kan opleggen.
Een belangrijk facet mag bij de vergelijking van de diverse stelsels vooral niet uit
het oog worden verloren. Het Belgische en Duitse stelsel geven de reehter de
eindverantwoordelijkheid over de vervolgingsbeslissing. Dit komt er grof gezegd
op neer dat de raadkamer op basis van het door het openbaar ministerie aangedra-
gen bewijsmateriaal aangeeft voor welke feiten wordt vervolgd en welke -
overigens nog niet bindende - kwalificaties deze feiten opleveren. De procureur
des Konings en Staatsanwalt zijn vervolgens verplicht de uitkomst van de voor-
procedure te respecteren en de zaak conform de aanwijzingen van de reehter op
zitting te brengen waama de zaak met een einduitspraak wordt afgesloten. In
Engeland ligt dit genuanceerder. De Prosecutor kan met toestemming van de
reehter zijn aanklacht intrekken zelfs wanneer het onderzoek ter zitting reeds een
aanvang heeft genomen. De in de onderzochte landen bestaande reehterlijke
mogelijkheden het voorwerp van het geding nader te bepalen staan in verband
met het ontbreken van de ons zo bekende •grondslagleer'. Omdat in de genoemde
stelsels de rechter veel vrijer staat ten opzichte van de door het openbaar ministe-
rie geformuleerde aankIacht is er alles aan gelegen zo snel mogelijk de verdachte
duidelijkheid te verschaffen omtrent de omvang van de aanklacht waarmee hij ter
zitting rekening zal dienen te houden. Dit stelt de verdachte in staat zijn verdedi-
ging zo spoedig mogelijk adequaat voor te bereiden. De buitenlandse voorproce-
dures vervullen tegen deze achtergrond een ruimere functie dan de be-
zwaarschriftprocedure in Nederland waar de wijzigingsmarge van de reehter is
gebonden aan de grenzen van art. 68 Sr. De reehtsingangprocedures passen dan
ook in de eerste plaats in een stelsel waarin de reehter belangrijke invloed heeft
op de vervolgingsbeslissing.

235 'Das Strafbefehlsverfahren ist schon jezt der wichtigste Verfahrenstyp der einfach gelagerten
k1einenund mittleren Kriminalitiit', aldus C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Munchen 1987, p. 401.

236 In geval van intemering of opschorting van uitspraak van veroordeling.
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Hoofdstuk 8

Conclusies en alternatieven

8.1 InIeiding

In de voorgaande hoofstukken is vanuit diverse invalshoeken het functioneren van
zowel de Nederlandse bezwaarschriftprocedure als vergelijkbare procedures
(rechtsingangprocedures) in andere landen nader bekeken. Thans wordt het tijd de
bevindingen van een en ander naast elkaar te plaatsen en vervolgens te bezien of
aan een bezwaarschriftprocedure in de huidige dan wei in aangepaste vorm nog
wei behoefte bestaat.
Omdat het risico bestaat dat een afsluitend hoofdstuk al te zeer een herhaling
vormt van eerder ingenomen standpunten, zal ik proberen dit gevaar te bezweren
door de diverse deelconclusies te rangschikken op basis van nieuwe categorieen.

8.2 Historische benadering

In het eerste hoofdstuk werd beschreven op welke wijze de verdachte vanaf 1838
op bescherming kon rekenen tegen een lichtvaardige vervolging. Daartoe bestond
een specifieke procedure tot rechtsingang, gevolgd door een instructie van de
zaak door de rechter-commissaris onder toeziend oog van de raadkamer en een
uitgebreid stelsel van verwijzingen door rechtbank en (provinciaal) hof. Deze
rechtsingangprocedure was verplicht voor misdaden, facultatief voor wanbedrij-
yen. Voor overtredingen gold de regeling niet.
Belangrijk is daarbij dat de officier van justitie gehouden was bij ieder gepleegd
strafbaar feit een onderzoek in te stellen. De verantwoordelijkheid voor dit
onderzoek ('voorlopige informatien') lag geheel bij de officier. Een rechter-
commissaris kon slechts tot handelen in de zin van toepassen van dwangmiddelen
overgaan wanneer deze door de officier werden gevorderd. Tegen de verdachte
mochten in deze fase evenwel geen dwangmiddelen worden toegepast. J Wanneer
het onderzoek van de officier voldoende duidelijkheid verschafte omtrent de
vermoedelijke dader was hij verplicht rechtsingang te vorderen bij de rechtbank.?
Wanneer rechtsingang werd verleend ging de verantwoordelijkheid voor de

Uitzondering art. 77 Sv 1838 i.v.m. aanhouding in geva1 van ontdekking op heterdaad.
1 Vergelijk uitgebreid par. 1.2.
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vervolging over op de rechter. Namens de recbtbank ging een recbter-commis-
saris over tot de instructie waarbij bij totaal onafhankelijk was van de vordering
van de officier van justitie. Dit onderzoek kon wei worden gericbt op de ver-
dacbte zelf. De bevindingen werden na afsluiting van de instructie door de
reebter-commissaris overgedragen aan de officier die vervolgens bet dossier
vergezeld van een requisitoir moest deponeren bij de recbtbank. Wanneer de
recbtbank van oordeel was dat er voldoende bezwaren bestonden werd de zaak
verwezen naar de procureur-generaal bij bet provinciaal bof. Tegen deze en
andere mogelijke beslissingen bestond rowel voor de verdachte als voor de
officier een uitgebreid stelsel van rechtsmiddelen.' Wanneer bet provinciaal bof
tenslotte meende dat genoegzame bezwaren aanwezig waren ter zake van een
gepleegde rnisdaad volgde het arrest van terechtstelling." Indien onder andere de
reebtsbijstand geheel ontbrak danwel een tardieve toevoeging van de raadsman
bad plaatsgevonden werd het profijt voor de verdacbte betrekkelijk gering.
Naar aanleiding van de invoering van het wetboek van strafrecht in 1886 diende
dit stelsel te worden aangepast. Uitgegaan werd sindsdien van eeo tweedeling in
stratbare feiten: misdrijveo en overtredingen. De reebtsingangprocedure werd
facultatief voor rnisdrijven. Wanneer de officier van justitie van deze procedure
gebruik wenste te maken betekende dit dat de verantwoordelijkheid voor de
vervolging werd overgedragen aan de reehter. Tegen de dan door de rechtbank te
nemen beslissingen konden rowel verdacbte als officier 'verzet' instellen.! Dit
kon de verdacbte eveneens wanneer hij door de officier rauwelijks werd gedag-
vaard.
Met de invoering van bet buidige WvSv is de invloed van de reebter op de
vervolgingsbeslissing nog verder afgenomen. De reehtsingangsprocedure werd
afgeschaft. Omdat de bebandeling ter zitting reeds een groot materieel en moreel
nadeel met zich mee kan brengen, kon de verdachte deze openbare bebandeling
trachten te voorkomeo door een bezwaarschrift tegen de dagvaarding of kennis-
geving van verdere vervolging in te dieneo. Aldus kon hij bewerkstelligeo dat de
reebter zich moest buigen over de vervolgingsbeslissing. De officier was vervol-
gens in zoverre gebonden aan bet oordeel van de recbtbank dat wanneer de zaak
naar de zitting werd verwezen en de officier verder wenste te vervolgen hij
gebouden was de telastelegging aan te passen aan de formulering van het feit in
de verwijzingsbeschikking. Deze beslissing impliceerde evenwel geen opdracht
aan de officier de vervolging voort te zetten. Daarmee werd de bevoegdheid van
de reehter om het onderwerp van bet geding (mede) te bepalen beperkt tot die
situaties waarin de verdacbte bet initiatief bad geoomeo de vervolgingsbeslissing
voorafgaande aan de zitting te laten toetseo.
In bet tweede hoofdstuk werd duidelijk dat de positieve toepassing van bet in
1926 in ons wetboek opgenomen opportuniteitsbeginsel als belangrijke kapstok
beeft gefungeerd voor bet door bet openbaar ministerie ontwikkelde beleid. In bet
te voeren beleid is in een belangrijke mate plaats ingeruimd voor buiten gereeb-

, Vergelijk par. 1.2.
• Tegen deze beslissing stond op beperkte schaal een rechtsmiddel- cassatie - open. Zie par. 1.2.
, Vergelijk par. 1.3.
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telijke afdoening zoals bijvoorbeeld transactie. Dit heeft er uiteindelijk in geresul-
teerd dat slechts een fractie van het totaal aan haalbare zaken voor de recbter
komt. De baalbaarheid van een individuele zaak bleek bovendien niet los te
kunnen worden gezien van het beleid: de vraag of bewijstechnisch magere zaken
alsnog de haalbaarheidsdrempel kunnen nemen wordt immers onmiskenbaar be-
invloed door de prioriteit die aan de recherches wordt gegeven. De prioriteit is
op haar beurt in sterke mate afhankelijk van de financiele en daarmee ook
personele mogelijkbeden om tot verdere opsporing te kunnen overgaan.
Die bier nog eens kort geduide ontwikkelingen maken duidelijk dat het openbaar
ministerie niet aIleen de verantwoordelijkbeid voor de vervolgingsbeslissing
tijdens het voorbereidend onderzoek nagenoeg volledig van de rechter heeft
overgenomen, maar geven tevens aan dat het openbaar ministerie steeds meer als
berechter van overtredingen en minder zware misdrijven is gaan optreden. Een
procentueel zeer beperkt aantal zaken bereikt slechts de rechter. Daarmee zijn we
weI erg ver af van het systeem van een zogenaamde procesverplichting dat de
wetgever van 1926 voor ogen stond. Tegen deze achtergrond lijkt het eerder voor
de hand liggend vooral te waken voor de rechtsbescherming bij de buitengerecb-
telijke afdoeningen door het openbaar ministerie.
Zowel in tbeorie als praktijk wordt er in het algemeen van uitgegaan dat deze
categorie zaken ook het predikaat 'haalbaar' moet verdienen. Uit onderzoek is
verder duidelijk geworden dat een officier de beslissing tot dagvaarding in
misdrijfzaken goed overweegt.? Hij kan namelijk alleen maar verliezen: een
veroordeling van de verdachte wordt als een normale uitkomst bescbouwd terwijl
een niet veroordelend vonnis door de officier in de regel als een nederlaag wordt
ervaren.? Niet veroordelende uitspraken zuIlen evenwel (gelukkig) altijd blijven
bestaan, maar daarmee is niet gezegd dat deze zaken in de bezwaarscbriftproce-
dure tot een buitenvervolgingstelling zouden hebben geleid. Enerzijds dienen in
de bezwaarscbiftprocedure slechts evident niet haalbare vervolgingen te worden
gestuit, anderzijds is het mogelijk dat ter zitting gepresenteerd nieuw bewijsmate-
riaal tot een niet veroordelende uitspraak aanleiding geeft.
Bij deze stand van zaken wekt het weinig verwondering dat het aantal zaken dat
naar aanleiding van een tegen de dagvaarding ingediend bezwaarschrift 'sneuve1t'
gering is."

8.3 Technische aspecten

Met name de hoofdstukken drie, vier en vijf geven een beeld van de technische
vormgeving van de bezwaarschriftprocedure. Zonder aarzeling kan worden

Vergelijk par. 2.6; overtredingen die via bet geautomatiseerde systeem van bet openbaar ministe-
rie (COMPAS) komen evenwel nauwelijks voor persoonlijke beoordeling in aanmerking.
Oit gevoel zal mijns inziens Minder snel bestaan wanneer zoals bij euthanasie-zaken de beslissing
wordt genomen door de vergadering van procureurs-generaal. De officier kan zicb dan bij een
niet veroordelend vonnis enigszins gedekt voelen door de 'opdracbt' tot dagvaarding.
Vergelijk de in par. 5.6.3 genoemde steekproef.
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geconstateerd dat de regeling gecompliceerd is. Bovendien werd duidelijk dat de
regeling voor de verdachte nauwelijks positief kan worden genoemd. Ret omge-
keerde lijkt eerder het geval. Door de mogelijkheid van de raadkamer gebrekkige
telasteleggingen te redden, wordt bet openbaar ministerie juist in bescherming
genomen. In bet merendeel van de gevallen is het voor de verdachte dan ook ver-
standiger een verweer vooral niet bij bet bezwaarschrift voor te dragen maar te
wachten totdat de officier van justitie ter terechtzitting zijn requisitoir heeft
gebouden. Daamaast bleek de procedure voor voorlopig gehechte verdachten
nauwelijks interessant te noemen.
De bevoegdheid van de raadkamer ex art. 250 lid 6 Sv om de wijzigingen aan te
duiden die in de telastelegging moeten worden aangebracht, vormt een schril
contrast met de rechterlijke bevoegdheid ter zitting op vordering van de officier
een wijziging van de telastelegging toe te staan. De wijzigingsbevoegdheid van de
raadkamer betekent derhalve een inbreuk op de grondslagleer, waarbij de officier
van justitie zelfstandig het voorwerp van het geding bepaalt.

8.4 Ontwikkelingen onder invloed van bet EVRM

Tegen de acbtergrond van de jurisprudentie van bet Europees hof met betrekking
tot art. 6 EVRM werd geconcludeerd dat de bezwaarschriftrecbter op grond van
diverse 'special circumstances' moet worden uitgesloten van de bebandeling ter
zitting. Omdat werd verdedigd dat ook de bezwaarschriftprocedure zelf onder de
reikwijdte van art. 6 EVRM valt, betekent dit dat een voorlopige hechtenisrecbter
in dezelfde zaak niet over bet bezwaarschrift zou mogen oordelen.
In verband met art. 6 EVRM is verder bekeken in boeverre de aldaar geformu-
leerde openbaarheidseis met zich mee zou kunnen brengen dat de bezwaarschrif-
ten in het openbaar zouden moeten worden bebandeld. Daarbij werd enerzijds
opgemerkt dat de bescbermingsgedacbte van de bezwaarschriftregeling zicb niet
verdraagt met een open bare bebandeling. Anderzijds werd vastgesteld dat belang-
rijke doelstellingen van openbaarheid, zoals het vertrouwen dat rechterlijke
beslissingen burgers moeten inboezemen waardoor de beslissingen kunnen
worden geaccepteerd, met zicb mee lijken te brengen dat de zaak een openbare
berecbting kan verdienen. Ret wetsvoorstel inzake raadkamerprocedures biedt de
bezwaarschriftrecbter in beginsel de mogelijkheid de deuren te openen.

8.5 Praktische ontwikkelingen

Geconstateerd werd dat in de praktijk vaak zoveel informatie omtrent bet voorbe-
reidend onderzoek bekend wordt dat aIleen al daarom de besloten bezwaarschrift-
procedure de gepretendeerde bescberming niet kan bieden.? Aan de andere kant
werden argumenten geformuleerd waarom het in het openbaar terecbtstaan

Vergelijk par. 6.5.1 en 6.5.2.
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beduidend minder vemederend en stigmatiserend kan worden beschouwd dan een
eeuw geleden. Het stigmatiserende lijkt hem met name te zitten in het accent dat
bij de berechting is komen te liggen op de persoonlijkheid van de verdachte in
verband met het vaststellen van de straf. Aangezien dit een bezigheid betreft die
in de bezwaarschriftprocedure Diet aan de orde komt, is een openbare behande-
ling van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding nauwelijks stigmatiserend te
noemen.!? Verder werd aangegeven dat diverse met de bezwaarschriftprocedure
vergelijkbare regelingen, waaronder de uitleveringsprocedure en diverse in
wetsvoorstel 22584 geredigeerde raadkamerprocedures, openbaarheid als uit-
gangspunt nemen. Tevens werd gewezen op het moment van behandeling van het
bezwaarschrift. Aangezien behandeling in de regel plaatsvindt onmiddellijk
voorafgaande aan de zitting zal de informatie over de zaak nauwelijks voor de
reeds aanwezige pers verborgen blijven. II

8.6 Rechtsvergelijkende punten

Uit het rechtsvergelijkend hoofdstuk van deze studie wordt allereerst duidelijk dat
in de onderzochte landen de rechtsingangsprocedures in de literatuur uitvoerig
worden gekritiseerd. Door velen wordt het nut van deze regelingen in twijfel
getrokken. De procedures kunnen hun pretentie - bescherming tegen lichtvaardige
vervolgingen door een adequate selectie van haalbare en Diet haalbare zaken - Diet
waarmaken. Vooral in Duitsland en Belgie werd gewezen op het prejudicierend
effect van dit soort voorprocedures. In Belgie is als gevolg van de interpretatie
van het onpartijdigheidsvereiste van art. 6 EVRM de verwijzingsrechter uitgeslo-
ten van de behandeling ter zitting."
Een belangrijk element in de Belgische en ook in de Duitse regeling is dat
wanneer de zaak bij de raadkamer komt en een verwijzing voigt het openbaar
ministerie verplicht is de zaak bij het vonnisgerecht aan te brengen. De raadka-
mer stelt daarbij vrij zelfstandig het voorwerp van onderzoek voor het vonnisge-
recht vast. Daarmee wordt duidelijk dat rowel Belgische als de Duitse raadkamer
eindverantwoordelijkheid draagt voor de vervolging van de zwaarste categorie
strafbare feiten. Een en ander neemt niet weg dat de later oordelende vonnisrech-
ter in hoge mate vrij staat ten opzichte van de verwijzingsbeschikking." Een
wijzigingsvordering in verband met het voorwerp van het geding door de procu-
reur des Konings of Staatsanwalt kennen deze stelsels dan ook Diet.
Het Engelse strafproces biedt vergelijkbare mogelijkheden. De verdachte kan naar
de Crown Court worden verwezen Diet aileen ter zake van de telastelegging van

10 Vergelijkpar. 6.9.
II Vergelijkpar. 6.7~.9.
11 Vergelijkpar. 7.2.1l.
" Vergelijkpar. 7.2.6.2 en 7.3.3.3.
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de Prosecutor, maar met betrekking tot alle feiten voor zover die liggen besloten
in het bewijsmateriaal. De gewijzigde aanklacht moet hem worden voorgele-
zen. 14

De waarde van rechtsingangprocedures in de diverse landen wordt afgezien van
de 'noodzakelijke' filterwerking nog op andere gronden geargumenteerd. In
Belgie wordt het belang van de voorprocedure onderstreept door het feit dat het
voorbereidend onderzoek nauwelijks echt 'tegensprekelijk' valt te noemen. De
verdachte kan zijn grieven pas kwijt bij de raadkamer tijdens de rechtsingangpro-
cedure. In mindere mate geldt deze redenering ook voor Duitsland. Door de af-
schaffing van het gerechtelijk vooronderzoek en het slotverhoor biedt het Zwi-
schenverfahren ook bier de verdachte de mogelijkheid zijn grieven, voor zover
daar eerder nog geen gelegenheid toe heeft bestaan, bij de rechter kenbaar te
maken. In versterkte mate geldt dit in Engeland. Een vooronderzoek onder
leiding van een rechterlijk functionaris heeft daar nooit bestaan. Deze afwezigheid
vraagt als het ware om compensatie voordat de zaak op de zitting komt. De ver-
dachte kan 1.0 zijn eventuele bedenkingen kwijt bij de magistrates in de 'commit-
tals' .
De vraag moet thans worden beantwoord of de onderzochte stelsels elementen
kennen die voor gehele of gedeeltelijke ovemame in ons Nederlandse systeem in
aanmerking komen. Allereerst rijst de vraag of een verplichte rechtsingangproce-
dure, mogelijk naar het voorbeeld van het systeem onder het wetboek van 1838,
aanbeveling verdient. Het antwoord bierop kan kort zijn. Een dergelijke wederop-
name lijkt Diet aangewezen vanwege het feit dat de onderzochte procedures hun
pretentie van filterwerking Diet kunnen waarmaken. Het Engelse onderzoek
spreekt wat dat betreft boekdelen." Veel belangrijker is dat de procedures
verweven zijn met stelsels waarin de rechter de eindverantwoordelijkheid draagt
voor de vervolgingsbeslissing. Ovemame van een dergelijk systeem zou ons in
belangrijke mate terugbrengen naar het systeem dat onder het wetboek van 1838
bier ten lande heeft gegolden." Een dergelijk ovemame zou er derhalve op
neerkomen dat het strafvorderlijk systeem op fundamentele punten - zoals de
grondslagleer en de belangrijke rol van het de auditu-bewijs - zou moeten worden
herzien.
Tot slot nog enkele specifieke opmerkingen aangaande het Engelse stelsel. De
ontwikkelingen in het Engelse stelsel zijn nog volop in beweging. Recent zijn de
mogelijkheden immers uitgebreid om de verdachte bij specifieke strafbare feiten
onmiddellijk te dagvaarden voor de Crown Court. Verdachte krijgt daarbij de
gelegenheid om eventueel bezwaren tegen deze handelwijze naar voren te bren-
gen. Ben van de achterliggende gedachten hierbij is dat de verdachte spaarzaam
van dit recht gebruik zal maken omdat de sedert 1986 optredende Crown Prose-
cution Service in staat wordt geacht zelfstandig een selectie op haalbare en
kansloze zaken toe te passen. Aileen wanneer men deze organisatie minder afhan-
kelijk van de politie zou maken en daarbij ook opsporingsbevoegdheden zou toe-

,. B. Harris, The criminal jurisdiction of magistrates, London 1988, p. 203.
" Vergelijk par. 7.4.4.3.
,6 Vergelijk par. 1.2.
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kennen lijkt mij dit te verwezenlijken. De structuur van bet Nederlandse openbaar
ministerie en de bevoegbeden die aan deze instantie zijn toegekend lijken er in de
praktijk in ieder geval toe te leiden dat de officier van justitie de haalbaarheid
van een zaak over bet algemeen juist weet in te scbatten. De Nederlandse be-
zwaarschriftprocedure, waarin op initiatief van de verdacbte die baalbaarbeid
wordt beoordeeld, met een zeer beperkt aantal buitenvervolgingstellingen geeft
een en ander aan.

8.7 Alternatieven?

De met gebeel bevredigende vormgeving van de Nederlandse bezwaarschriftrege-
ling beeft aanleiding gegeven tot aanpassingsvoorstellen. Deze zullen in bet
onderstaande worden besproken.

8. 7.1 De kennisgeving van verdere vervolging

Tijdens de bebandeling van wetsvoorstel 19798 is van de kant van de advocatuur
gepleit voor bandbaving van de regeling zoals die tot 1988 bad gegolden. De
kritiek was met name gericbt op een van de motieven die aan bet wetsvoorstel ten
grondslag lag: een belangrijke reden om de bezwaarschriftregeling in 1988 een
andere opzet te geven was immers bet praktiscb nadeel dat ontstond doordat in de
oude procedure de dagvaarding kwam te vervallen wanneer een bezwaarschrift
werd ingediend. Gevolg biervan was dat de vrijkomende zittingstijd maar met
moeite kon worden ingevuld. Daamaast betekende dit vaak dat de stratkamer die
uiteindelijk de zaak moest berecbten, anders van samenstelling was dan bet colle-
ge dat eerder bet bezwaarschrift bad beoordeeld. De oplossing voor dit probleem
werd gezocbt in bet niet langer laten vervallen van de dagvaarding. Ret be-
zwaarschrift kon daardoor onmiddellijk voorafgaande aan de geplande zitting
worden bebandeld en bij ongegrondverklaring of met ontvankelijkverklaring kon
de openbare bebandeling gewoon een aanvang nemen. Daamaast was in combi-
natie met deze wijziging de afscbaffing van bet boger beroep noodzakelijk.'?
De Orde van Advocaten vroeg zich destijds af in boeverre deze vrij drastiscbe
aanpassingen ook daadwerkelijk noodzakelijk waren.
Allereerst, zo was de redenering, kon 'bet verloren gaan van kostbare zittingstijd'
pas aan de orde komen wanneer een openbare zitting daadwerkelijk was gepland.
Van een geappointeerde zaak is evenwel nog geen sprake wanneer de officier van
justitie een kennisgeving van verdere vervolging doet uitgaan." Tegen deze
kennisgeving kan de verdacbte een bezwaarschrift indienen. Maakt hij biervan
geen gebruik dan kan bij tegen de eventueel volgende dagvaarding geen be-
zwaarschrift meer indienen. Efficient gebruik van de kennisgeving van verdere
vervolging zou, aldus de Orde van Advocaten, bij zaken waarbij op een bezwaar-

11 Kamerstukken n 1986-1987,19798, nr. 3, p. 3-4.
II Zie art. 244 Sv.
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schrift kan worden gerekend, als resultaat kunnen hebben dat geen enkele zit-
tingsdag verloren hoeft te gaan. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt
dat een meer uitgebreide toepassing van de kennisgeving van verdere vervolging
'tot veel extra werkzaamheden van het openbaar ministerie zou leiden , .19 Gelet
op het beperkte aantal bezwaarschriften dat jaarlijks wordt ingediend lijkt die
extra inspanning bij een goede inschatting door het openbaar ministerie echter vrij
gering te kunnen blijven. Er is mijns inziens een ander nadeel aan deze oplossing
verbonden. Ze kan slechts van dienst zijn in die zaken waarin een gerechtelijk
vooronderzoek is gehouden of voorlopige hechtenis is toegepast, In andere zaken
kent de wet de kennisgeving van verdere vervolging niet. Hoewel in de praktijk
overigens waarschijnlijk juist bij deze zaken van een bezwaarschrift gebruik zal
worden gemaakt zou het voor een optimaal appointeringsbeleid noodzakelijk zijn
de verplichte kennisgeving van verdere vervolging te introduceren voor alle zaken
die (eventueel in combinatie met andere) bij de rechtbank aanhangig dienen te
worden gemaakt en waarbij de verwachting bestaat dat een bezwaarschrift zal
worden ingediend.
Afgezien van de noodzakelijke wetgevende arbeid heeft deze oplossing nog het -
overigens geringe - nadeel dat verdachten die dan niet van het bezwaarschrift
gebruik wensen te maken langer op hun berechting moeten wachten. Immers, na-
dat de termijn van acht dagen voor indiening van het bezwaarschrift is verstre-
ken, kan pas een zittingsdag worden gepland.
Het aantrekkelijke van de door de Orde aangedragen suggestie is met name gele-
gen in het feit dat een oplossing wordt geboden voor het verI oren gaan van
kostbare zittingstijd. Andere in deze studie besproken problemen met betrekking
tot het functioneren van de bezwaarschriftregeling worden hierdoor evenwel niet
opgelost.

8. 7. 2 Commissie partiele herzlening strofvordering en het voorstel Knigge

De commissie partiele herziening strafvordering heeft destijds voorgesteld om in
de zaken waarbij, nadat het hof naar aanleiding van een klacht ex art. 12 Sv het
openbaar ministerie opdracht heeft gegeven te vervolgen, door de verdachte een
bezwaarschrift wordt ingediend, de behandeling van dit bezwaarschrift door het
hof te laten plaatsvinden." Knigge heeft gepleit voor een algemene overheveling
van de bezwaarschri ftprocedure naar het hof."
In de commentaar wordt een aantal voordelen genoemd dat aan deze constructie
roll zijn verbonden.f In de eerste plaats zou aldus kunnen worden bereikt dat

I. Kamerstukken II 1986-1987, 19798, Dr. 3, p. 4. In de praktijk blijkt overigens steeds vaker de
kennisgeving van verdere vervolging te worden benut omdat bij de rechtbanken niet tijdig zittings-
ruimte kan worden gereserveerd! Zie Melai c.s. aant. 11 op art. 244 Sv suppl. 73.

20 KamerstukkenII 1979-1980,15831, Dr. 4, p. 46-47
21 G. Knigge, He! beldag over het niet of niet verder vervolgen, DD 1980, p. 200. Over de

afwijzing van de voorstellen in verband met de toenrnalige vormgeving van de bezwaarschriftpro-
cedure: Melai c.s., aant. 48 op art. 250 Sv suppl. 74.

22 Melai c.s. aant. 48 op art. 250 Sv suppl. 74.
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een tweetal spiegelbeeldprocedures waarbij het vervolgingsbeleid van het open-
baar ministerie de inzet vormt bij ren instantie worden ondergebracht. Ten
tweede lijkt het prejudicierend effect van de beslissing veel geringer omdat
bezwaarschriftgerecht en vonnisgerecht niet identiek zijn. Dit zou eveneens een
meer inhoudelijke toetsing van de bezwaren mogelijk maken. Een laatste voordeel
waarop wordt gewezen is het feit dat art. 250a Sv kan worden gemist.
Als nadeel wordt genoemd dat met de beslissing van het hof in het algemeen
meer tijd is gemoeid waardoor de oorspronkelijke zittingsdag vaak voorbij zal
gaan en uitstel van de zaak noodzakelijk wordt.
Het bier beschreven altematief verdient mijns inziens geen ondersteuning. Afge-
zien van het terecht gesignaleerde tijdverlies kent het voorstel andere nadelen.
Enerzijds moet namelijk worden gevreesd dat een verdachte die naar aanleiding
van een art. 12 Sv procedure uiteindelijk is gedagvaard, zich met succes zal
kunnen beroepen op 'een scbijn van partijdigheid'. 23 In beide procedures wordt
immers over de haalbaarheid van de vervolging geoordeeld.P' Anderzijds lijkt
mij het gevaar van prejudicierende effecten levensgroot aanwezig. Vooral een
verdachte die met juridische argumenten tracht zijn berechting te voorkomen zal
rekening moeten houden met het gegeven dat de rechtbank oordelende na onge-
grondverkiaring van het bezwaarschrift door het hof - wil het haar vonnis vrijwa-
ren van vernietiging - het oordeel van het hof op dit punt zal ovememen. Dit
geldt te meer nu als voordeel van de constructie wordt gewezen op de mogelijk-
heid van een meer inhoudelijke beoordeling van de bezwaren.

8.7.3 Een 'aparte' bezwaarschriftrechter

Gelet op de in het vierde hoofdstuk getrokken conclusie met betrekking tot de
samenstelling van de raadkamer die het bezwaarschrift moet beoordelen, dient
zich de vraag aan of een aparte bezwaarschriftrechter een aantrekkelijke optie
vormt.25

Uit het huidige systeem voigt dat wanneer de raadkamer een bezwaarschrift onge-
grond heeft verklaard deze beslissing als zodanig, na de afschaffing van de
rechtsmiddelen voor de verdachte, niet meer toetsbaar is. Dit kan voor de be-
zwaarschriftrechter een comfortabel uitgangspunt worden genoemd: de raadkamer
is aan geen ander college verantwoording verschuldigd dan ter terechtzitting aan
haarzelf. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de beslissing dan op geen enkele
wijze meer is terug te draaien en de verdachte reeds een openbare berechting
heeft ondergaan.
Macbielse stelt in dit verband dat een beschikking tot verwijzing naar de terecht-
zitting meer op de eindbeslissingen preludeert dan enige beschikking die de

2J Zie ook R.T Voorinholt, De onpartijdige rechter, DD 1992, p. 835.
2A VergeIijk par. 3.5.2 waar ik verdedigde dat diverse waarborgen van art. 6 EVRM in de bezwaar-

schriftprocedure van toepassing zijn.
2.! Gelet op het beperkte aantal bezwaarschriften dat jaarlijks wordt ingediend zou deze voorziening

nauwelijk extra investering vergen.
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rechter-commissaris geeft. Naar zijn idee is het onderscheid dat de wetgever
maakt tussen de rechter-commissaris en de leden van de raadkamer op zijn minst
voor discussie vatbaar, 26

Om de objeetiviteit van een bezwaarschriftrechter te garanderen is in de Duitse
literatuur gewezen op de plaats die een onafhankelijke reebter - de Eroffnungs-
richter - zou moeten innemen. 'II Tevens lijkt de jurisprudentie van het Europees
hof omtrent het onpartijdigbeidsvereiste een argument v66r een dergelijke voor-
ziening op te leveren.
Aan de andere kant wordt in de literatuur verdedigd dat introductie van een
bezwaarschriftcollege overbodig is, aangezien rechters zicbzelf niet onnodig met
allerlei wen zullen opzadelen, wanneer op voorhand duidelijk is dat door bet
openbaar ministerie lichtvaardig is vervolgd." In Duitsland geven LOwelRosen-
berg van deze visie blijk.29 Dit commentaar ziet dan ook niets in de bierboven
genoemde figuur van de Eroffnungsrichter. Men verwacht van bem een minder
intensieve toetsing nu bij niet opnieuw ter zitting met de zaak zal worden gecon-
fronteerd. Dit argument speelt eehter sinds de Hauscbildtjurisprudentie een secun-
daire rol. Immers, de schijn van partijdigheid bepaalt in de eerste plaats de vraag
of de reehter de zaak ter zitting mag behandelen.
Gelet op bet gewijzigde karakter van het voorbereidend onderzoek zou een aparte
bezwaarschriftrechter - die immers vaak dezelfde stukken bij zijn oordeel betrekt
als de latere zittingsrechter - bovendien een extra waarborg voor de verdachte
kunnen betekenen. De kans namelijk dat er verscbil van inzicht met betrekking
tot de zaak zal bestaan is bij deze stand van zaken waarschijnlijk groter dan wan-
neer de samenstelling voor en na aanvang der zitting volstrekt identiek is.
Een aparte bezwaarschriftrechter zou daarnaast vergaande bevoegdheden kunnen
worden toebedeeld bij de controle van de reebtmatigheid van het bewijsmate-
riaal.30 Hij zou immers moeten kunnen voorkomen dat besmet materiaal ter
kennis van de zittingsreehter(s) wordt gebracht. Het gevaar bestaat dan evenwel
dat aldus een extra feitelijke instantie wordt gecreeerd. In hoofdstuk vijf is
uitgebreid aangegeven dat een dergelijke aanpassing van de bezwaarschriftproce-
dure geen aanbeveling verdient. Belangrijke reden daarvoor is onder meer dat het
in de praktijk heel goed mogelijk is dat de zittingsrechter via bijvoorbeeld verkla-
ringen van getuigen van de uitgesloten informatie op de hoogte geraakt. Daar-
naast werd aangegeven dat emstige vertraging van de procedure kan optreden
omdat verwacht mag worden dat de bezwaarschriftrechter met onrechtmatig ver-
kregen bewijsverweren zal worden bestookt. Een min of meer vanzelfsprekende

26 AJ.M. Machielse, Een requiem voor het gerechtelijk vooronderzoek, Amhem 1989, p. 12.
zt C. Roxin, Die Reform der Hauptverhandlung im deutschen Strafproze6, in: Probleme der

Strafproze6refrom, Sarnmlung Giischen, Bd. 2800, 1975, p. 52 e.v., met name p. 6\. Zie ook
par. 7.3.4.

.. Vergelijk Kamerstukken D 1986-1987, 19798, or. 5, p. 5: de RPF-fractie stelt 'Waarom zouden
de rechters een zaak volledig behandelen als op voorhand al duidelijk is, dat de vervolging
onterecht is ingesteld?'.

29 LOwelRosenberg, Vor § 198, rd. or. 19.
30 Vergelijk T.M. Schalken, Zelfkant van de rechtshandhaving, Arnhem 1981, p. 91; zie ook par.

5.5.1.1 en 5.5. \,2.
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beroepsmogelijkheid voor de officier van justitie bij bewijsuitsluiting versterlct
deze kans op vertraging alleen nog maar.

8.8 Afschaffing van de regeling?

Met de instelling van een aparte bezwaarschriftrechter zou slechts een van de vele
gesignaleerde problemen omtrent de vormgeving van de procedure kunnen
worden weggenomen.
Het wordt mijns inziens tijd de regeling in zijn geheel af te schaffen. Deze eind-
conc1usieberust op de volgende argumenten.
In de eerste plaats blijkt de procedure niet als een goede zeef van haalbare en
kansloze vervolgingen te functioneren. Het omgekeerde lijkt het geval, vervolgin-
gen die kansloos zijn op basis van een door het openbaar ministerie gebrekkig
geformuleerde telastelegging kunnen binnen de grenzen van art. 68 Sr door de
raadkamer worden gerepareerd. Hoewel door deze actie de vervolging haalbaar
words, is het nog maar zeer de vraag of de verdachte dit als recbtsbescherming
zal opvatten. Daar komt nog bij dat de procedure voor voorlopige gebechte
verdacbten weinig soulaas lijkt te bieden.
Ten tweede blijkt bet openbaar ministerie er alle belang bij te hebben zaken aan
te brengen die tot een veroordeling kunnen leiden. Een vrijspraak of ontslag van
alle recbtsvervolging betekent immers negatief opvallen. Door dit streven naar
100 % zittingen zullen deze zaken in ieder geval de beperkte toetsing in de
bezwaarschriftprocedure kunnen doorstaan. Bekeken wordt immers of bet boogst
onwaarschijnlijk is dat een strafrecbter later oordelend over de voor bern gele-
verde bewijsvoering het telastegelegde feit gebeel of ten dele bewezen zal ach-
ten. 31

Ten derde is erop gewezen dat bet uitgangspunt van de bele bezwaarschriftre-
geling te weten dat bet terecbtstaan als zodanig zelfs wanneer de verdacbte wordt
vrijgesproken als een moreel nadeel moot worden bescbouwd, moot worden
gerelativeerd. Allereerst bleek namelijk dat de interne openbaarheid tijdens bet
voorbereidend onderzoek, door de wijze waarop de pers informeert omtrent deze
fase, de facto heeft plaats gemaakt voor een externe openbaarheid. Vervolgens is
aangegeven dat bet terecbtstaan als zodanig als veel minder stigmatiserend moet
worden gezien dan aan bet begin van deze eeuw. Tenslotte is betoogd dat andere
vergelijkbare procedures, zoals de uitleveringsprocedure en de voorgestelde
nieuwe opzet van de regeling van voorlopige maatregelen op basis van de WED,
beslotenheid als vertrekpunt totaal niet kennen.
In de vierde plaats kon worden vastgesteld dat openbaarbeid een belangrijke
bijdrage beoogt te leveren aan bet vertrouwen dat burgers in de rechtspraak stel-
len. Wanneer dan blijkt dat bezwaarschriftrechters fundamentele zaken binnens-
kamers kunnen afdoen waardoor duidelijk onder burgers onrustgevoelens ont-
staan" pleit er veel voor deze zaken de volledige behandeling ter zitting te
geven waardoor alle 'ins en outs' grondig kunnen worden onderzocbt.
Ten vijfde zou ik erop willen wijzen dat blijkens de in hoofdstuk vijf genoemde

31 HR 29 september 1951, NJ 1952,58.
n De media besteden immers volop aandacht aan dit 800rt zaken,
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steekproef het aantal buitenvervolgingstellingen minirnaal is. Tereeht kan men
stellen dat het bezwaarschrift voor dat beperkte aantal zaken dus weI degelijk
waarde heeft."
De door mij voorgestelde afschaffing lijkt mij tenslotte op systematische gronden
verdedigbaar. De wetgever van 1926 heeft ervoor gekozen het vervolgingsreeht
in handen van bet openbaar ministerie te leggen. De officier bepaalt wanneer en
waarvoor wordt vervolgd. De brengt met zieb mee dat de offieier van justitie
verantwoordelijk is voor de redaetie van de telastelegging. Wanneer deze telaste-
legging niet gebeel klopt dan beschikt hij ter zitting nog over de mogelijkheid
voor zijn requisitoir wijziging van de telastelegging te vorderen danwel de telaste-
legging in geval van strafverzwarende omstandigbeden aan te vullen. Vervolgens
beoordeelt de recbter of de gevorderde wijziging binnen de grenzen van art. 68
Sr valt. Deze strikte scheiding van bevoegdheden van opsteller enerzijds en
beoordelaar anderzijds wordt doorbroken op bet moment dat de verdacbte een
bezwaarschrift tegen de dagvaarding indient. De raadkamer kan zieb dan weI
degelijk met de redaetie van de telastelegging gaan bezigbouden. Een dergelijke
aetie tast in wezen de vervolgingsbevoegdheid van de offieier aan en past sleehts
in een stelsel waarin de reebter - zoals onder meer in Duitsland en Belgie - de
eindverantwoordelijkheid draagt voor de vervolgingsbeslissing: de offieier mag in
die stelsels de uitkomst van de reebtsingangprocedures niet naast zieb neerleggen.
Ret zou mijns inziens daarom zuiverder zijn de nog resterende bemoeienis van de
reebter met de redaetie van de telastelegging zoals die bij de bebandeling van bet
bezwaarschrift kan plaatsvinden af te scbaffen. Eventuele fouten die de offieier
beeft gemaakt kunnen dan tijdens de bebandeling ten gronde op vordering van de
officier worden gecorrigeerd. Verzuimt hij van de bem door de wet geboden
mogelijkheid gebruik te maken dan kan dit tot een niet veroordelende einduit-
spraak leiden.
Dit brengt mij op een meer algemene vraag boe een stelsel zonder bezwaarschift
moet worden beoordeeld tegen de aehtergrond van bet strafvorderlijk systeem.

8.9 Het doer van het strafproces

In hoofdstuk twee werd reeds gewezen op een befaamd adagium waarmee de
doelstelling van bet strafproces werd weergegeven:

'Een goed ingericht strafproees moet zoveel mogelijk bevorderen de toepas-
sing van de strafwet op de werkelijk scbuldige en tevens de veroordeling, kan
bet zijn, de vervolging van den niet scbuldige naar vermogen te verbinde-
ren"."

Uit deze formulering blijkt dat rowel particuliere als algemene belangen aan het
strafproces ten grondslag liggen. Diverse auteurs bebben bij bun uiteenzettingen

,. Ik kom hier in de volgende paragraaf op terug.
.. Kamerstukken Il 1913-1914,286, or. 3, p. 55.
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over het doel van het strafproces hetzij het ene dan wei het andere sterk bena-
drukt." Het uiteindelijk doel van het strafproces wordt door Schmidhiiuser
'Reehtsfriede' genoemd." Daarvan is sprake in:

'ein Zustand, bei dem sich die Gemeinschaft beruhigen kann im Hinblick auf
den Verdacht eines Reehtbruches, der Strafe oder doch wenigstens offentliche
sittliche Billigung fordert, oder hesser: Reehtsfriede zeigt sich als ein Zustand,
bei dem von der Gemeischaft verniinftigerweise erwartet werden kann, dass
sie sich iiber den Verdacht einer Straftat beruhige'. 37

Het hier geformuleerde einddoel zou ik, in navolging van De Hullu, bij de
beoordeling van het reehtsmiddelensysteem voor ogen willen houden. De Hullu
'vertaalt' de weergegeven frase aldus dat men met de strafreehtspleging moet
kunnen leven. Onder 'men' kan dan worden verstaan Diet aileen de samenleving,
maar ook de betrokken partijen zelf. Het gevolg van deze opvatting is dat het
strafprocessuele systeem 'als juist' kan worden gekwalificeerd, zelfs als er in be-
paalde gevallen onreehtvaardige beslissingen worden genomen of inbreuken
worden gemaakt op de reehtszekerheid. Op grond hiervan is verdedigbaar dat het
stelsel van reehtsmiddelen beperkt moet zijn."
Wanneer we een en ander relateren aan een strafvorderlijk systeem waarin geen
bezwaarschriftprocedure zou zijn verwerkt valt het volgende te constateren.
Aansluitend bij de laatste overweging dat het stelsel van rechtsmiddelen beperkt
moet zijn, komt een nauwelijks effeetief te noemen rechtsmiddel in aanmerking te
worden afgeschaft. Het feit dat een beperkt aantal buitenvervolgingstellingen naar
aanleiding van ingediende bezwaarschriften wordt uitgesproken, geeft aan dat het
openbaar ministerie in die gevallen de haalbaarheid van de zaak volgens de reeh-
ter onjuist heeft ingeschat. Het ontbreken van een procedure waarin deze 'Diet
haalbaarheid' vroegtijdig kan worden vastgesteld, doet Dietsaf aan het feit dat het
strafprocessuele systeem daardoor nog zeker 'als juist' kan worden gezien. Niet
onbelangrijk is het daarbij te vermelden dat deze fout ter zitting zal worden
afgestraft door een Diet veroordelende uitspraak van de reehter. Dit gegeven
draagt ertoe bij dat het systeem voor de verdachte aanvaardbaar is.
Bovendien draagt de standaard openbare zitting bij aan een strafreehtspleging die
ook voor de samenleving aanvaardbaar is. Niet langer is immers het risico
aanwezig dat bepaalde zaken 'binnenskamers' worden afgedaan.

3S Voor een overzicht leze men: J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Arnhem 1989, p.
173-177.

36 VergeJijk M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding,
Nijmegen 1985, p. 272-277.

37 E. Schmidhiiuser, Zur Frage nach dem Ziel des Strafprozesses, in: Festschrift fUr Eb. Schmidt,
Giittingen 1961, p. 521-522.

,. J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, Arnhem 1989, p. 176.
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8.10 Tenslotte

De verdachte die terecht moet staan ter zake van een misdrijf ontbeert in het door
mij verkozen systeem het bezwaarschrift tegen de dagvaarding. Kan bij toch nog
iets doen indien hij veronderstelt Iichtvaardig te worden vervolgd? Ik: denk het
weI.
Allereerst bestaat de informele mogelijkbeid om rechtstreeks met de behandelend
officier contact op te nemen en de bezwaren tegen de vervolging naar voren te
brengen. Wanneer deze steekhoudend zijn kan de officier alsnog zijn dagvaarding
intrekken. Indien de officier minder ontvankelijk is voor de grieven komt een
andere mogelijkbeid in beeld.
De verdachte kan ter zitting verstek laten gaan." Op deze manier zou hij kun-
nen voorkomen dat bij persoonlijk in het openbaar verantwoording hoeft af te leg-
gen. Aangenomen moet dan worden dat de rechter - ervan uitgaande dat in een
bepaalde situatie er inderdaad sprake is van een evident liduvaardige vervolging -
aileen al uit efficiency oogpunt de zaak: onmiddellijk zal afwerken en een niet
veroordelende einduitspraak zal geven. Indien de zaak: minder eenvoudig ligt is
de verdachte even ver als in een systeem met een bezwaarschrift. Een veroorde-
lende einduitspraak behoort dan tot de mogelijkbeden en zo nodig kan in verband
met de verdere behandeling van de zaak: een bevel tot medebrenging van de
verdachte worden uitgevaardigd. Tegen de einduitspraak behoudt de verdachte
evenwel het recht van hoger beroep.:"

3'J Art. 271 Sv.
.. In somrnige gevallen verzet, art. 399 Sv.
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Samenvatting

De meeste reehtsstelsels keonen voorprocedures waarmee wordt beoogd te voor-
komen dat burgers op ontoereikende gronden in het openbaar tereeht moeten
staan. De achterliggende gedachte is dat het openbare onderzoek ter terechtzit-
ting, zelfs indien dit resulteert in een vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervol-
ging, door de verdachte als een uiterst onaangename aangelegenheid zal worden
ervaren. Tegen deze achtergrond werd in het Nederlandse strafprocesreeht voor
de verdachte de mogelijkheid gecreeerd een bezwaarschrift tegen de dagvaarding
of kennisgeving van verdere vervolging in te dienen. Door van dit reehtsmiddel
gebruik te maken kan hij de haalbaarheid van de vervolging voorafgaande aan het
openbare onderzoek ter tereehtzitting door de reehter in een besloten raadka-
merprocedure laten toetsen,
Hoofddoelstelling van deze studie is enerzijds inzicht te verschaffen in het
functioneren van de huidige bezwaarschriftprocedure tegen de dagvaarding
alsmede de reehtsingangprocedures die als voorloper hiervan kuonen worden
gezien, en anderzijds, een analyse te geven van een drietal rechtsingangproce-
dures uit andere reehtsstelsels. Een en ander moot uiteindelijk leiden tot beant-
woording van de vraag of de huidige bezwaarschriftprocedure nog bestaansreeht
heeft.
In het eerste hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de reehtsingangprocedures
vanaf 1838 behandeld. De regelingen van de wetboeken van strafvordering van
1838, 1886 en het huidige wetboek van 1926 worden van commentaar voorzien.
Conclusie van deze analyse is dat de bevoegdheid om te beslissen over al dan niet
vervolgen geleidelijk aan van de rechter naar de officier van justitie is verscho-
yen.
In het tweede hoofdstuk komt het optreden van het openbaar ministerie aan de
orde. Belangrijk aandachtspunt is de seleetie van zaken die uiteindelijk via
dagvaarding bij de reehter worden aangebracht. Ingegaan wordt daarbij op de
gewijzigde toepassing van art. 167 Sv, het opportuniteitsbeginsel. De negatieve
formulering van het beginsel zoals deze in die wet is neergelegd vormt niet
langer het uitgangspunt. Algemeen aanvaard is de opvatting dat het openbaar
ministerie aileen dan vervolgt wanneer dit Diet aileen haalbaar maar vooral ook
wenselijk is. Dit betekent dat een groot aantal zaken dat op zich bewijsbaar is
vanwege beleidskeuzes niet bij de reehter komen. Ten tweede wordt vastgesteld
dat het aanbod van zaken de afgelopen deeennia gigantisch is toegenomen terwijl
de uitbreiding van het openbaar ministerie daarmee geen gelijke tred heeft weten
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te houden. Ter voorkoming van verspilling van tijd en geld is het dan voor de
hand liggend dat het openbaar ministerie in beginsel slechts die zaken aan de
rechter voorlegt waarbij de kans op een veroordeling maximaal lijkt. Deze
constatering behoeft evenwel enige nuancering. De invloed van de officier van
justitie op de vervolgingsbeslissing ten aanzien van overtredingen blijkt zeer
gering. De kans dat niet haalbare zaken toch ter zitting komen is daarom bij deze
categorie het grootst. Dit gegeven heeft evenwel geen effect op de bezwaar-
schriftprocedure: slechts bij zaken die bij de rechtbank worden aangebracht (mis-
drijven eventueel gevoegd met overtredingen) kan immers een bezwaarschrift
worden ingediend. Juist bij deze feiten pleegt de aIs individualist optredende
officier zijn magistratelijke attitude serieus te nemen en tot een zorgvuldige
beoordeling over te gaan. In de derde plaats wordt duidelijk dat het openbaar
ministerie op grote schaal gebruik maakt van de mogelijkheden zaken via transac-
tie af te doen. De garantie dat op deze wijze aan de zaak definitief een eind komt
zal menig verdachte ertoe brengen een dergelijk aanbod te accepteren, ondanks
diens inschatting dat de zaak tot een niet veroordelende uitspraak zal leiden. Ten
vierde wordt aangegeven dat de officier er aile belang bij heeft vooral niet
negatief op te vallen, Van dit laatste is sprake wanneer een strafzaak afloopt met
een ontslag van aile rechtsvervolging of vrijspraak. Daarom zal de officier zo
veel mogelijk trachten te anticiperen op de beoordeling van de zaak door de
rechter. Bij die beoordeling van individuele strafzaken door de officier van
justitie kan als prettige bijkomstigheid worden gewezen op het feit dat het meren-
deel van de verdachten tijdens het voorbereidend onderzoek een bekentenis aflegt.
Dit gegeven impliceert dat de inschatting van het eindoordeel van de rechter
veelal in hoge mate wordt vergemakkelijkt, De haalbaarheid van een zaak kan, zo
blijkt ten vijfde, van de opportuniteit worden onderscheiden, maar daaraan niet
volledig worden ontkoppeld. Wanneer het bewijs in een zaak op een bepaald
moment mager is te noemen, wil dit geenszins zeggen dat meer actieve recherche
geen extra resultaten zou kunnen opleveren. Indien desondanks tot sepot wordt
besloten, liggen daaraan onmiskenbaar beleidsargumenten ten grondslag. Beleids-
gronden en daannee vaak samenbangende financiele (on!)mogelijkheden kunnen
derhalve de haalbaarheid van een concrete zaak mede bepalen. Tenslotte wordt
duidelijk dat in literatuur en jurisprudentie in het algemeen van de opvatting
wordt uitgegaan dat slechts haalbare zaken ter zitting mogen worden aangebracht.
Aangenomen mag worden dat officieren zich hierop zullen richten. Het gaat niet
aan een strafproces te entameren wanneer duidelijk is dat een niet veroordelende
uitspraak in het verschiet ligt. Bovengenoemde omstandigheden in onderlinge
samenbang bezien leiden mijns inziens tot de conclusie dat het openbaar mini-
sterie in beginsel slechts tot dagvaarding overgaat wanneer de zaak ook haalbaar
is. Daarin ligt een belangrijke verkIaring voor de beperkte slagingskansen van be-
zwaarschriften. In hoofdstuk drie wordt allereerst aangegeven in welke gevallen
een bezwaarschrift tegen de dagvaarding kan worden ingediend. Verder wordt
uitgebreid stilgestaan bij de motiveringseis die sinds 1988 aan het bezwaarschrift
is verbonden. Verdedigd wordt dat in verband met de kwaliteit van de beschik-
king de rechter de vrijheid moet hebben buiten de aangevoerde bezwaren ambts-
halve beslissingen te nemen. Tegen deze achtergrond wordt verder gesteld dat de
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verdachte de mogelijkheid moet hebben zijn bezwaren uit te breiden tot andere
grieven dan de in de motivering van het bezwaarschrift genoemde. Vervolgens
wordt aandacht geschonken aan de huidige en wellicht toekomstige voorschriften
die het raadkamerproces nader normeren. Gelet op het summiere karakter van de
bezwaarschriftprocedure moet vooral de discretionaire mogelijkheid om getuigen,
deskundigen of slachtoffers als procesdeelnemers een nadrukk:elijke rol te laten
spelen worden afgewezen. Daarnaast wordt de stelling verdedigd dat de bezwaar-
schriftprocedure onder de reikwijdte van art. 6 EVRM valt. De consequenties
van deze stelling zijn niet verstrekkend. Belangrijke reden hiervoor is dat com-
pensatie van een gemis aan bepaalde rechten tijdens het onderzoek ter terechtzit-
ting mag plaatsvinden.
In het vierde hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de vraag of de functie-
cumulaties voorlopige hechtenisrechter - bezwaarschriftrechter en bezwaarschrift-
rechter - zittingsrechter toelaatbaar zijn gelet op het onpartijdigheidsvereiste van
art. 6 EVRM. Geconstateerd wordt dat onder invloed van de Europese jurispru-
dentie de oude argumenten pro en contra genoemde functiecumulaties - welke
met name betrekking hadden op deskundigheid die de rechter kon ontwikkelen
met betrekking tot een bepaalde zaak - in een ander daglicht zijn komen te staan.
De objectieve toetsing van de partijdigheid - waarbij de schijn van partijdigheid
een rol speelt - geeft aanleiding tot een andere benadering van de kwestie. De
consequenties van de beslissingen van het hof in verband met de door mij behan-
delde functiecumulaties kunnen verstrekkend worden genoemd. Verdedigd wordt
namelijk dat op grond van de aanwezigheid van voldoende 'special circumstan-
ces' de rechters die de behandeling ten gronde voor hun rekening nemen anderen
moeten zijn dat die het bezwaarschrift hebben behandeld. Een soortgelijke
conclusie wordt getrokken ten aanzien van verhouding voorlopige hechtenisrech-
ter - zittingsrechter. Dit laatste standpunt wordt gebaseerd op twee pijlers: de
toepasbaarheid van art. 6 EVRM op de bezwaarschriftprocedure en de vergelij-
king van de 'schuldcriteria' die aan de orde komen. De getrokken conclusies zijn
direct van invloed op de organisatie van de stratkamers bij ooze gerechten.
In hoofdstuk vijf wordt de technische vormgeving van de bezwaarschriftprocedure
uitgebreid behandeld. Daarbij wordt het vragenschema van de artt. 348-350 Sv
als vertrekpunt gekozen. Met een uitzondering op het terrein van puur juridische
verweren moet het succes van bezwaarschriften als minimaal worden gekwalifi-
ceerd. Deze belangrijke conclusie is in hoofdzaak gebaseerd op twee belangrijke
bevindingen. Enerzijds onderzoekt de raadkamer slechts summier de door ver-
dachte aangevoerde bezwaren, anderzijds - en dit is nog belangrijker - beschikt
de raadkamer over de mogelijkheid de telastelegging te redden. Daarom is het
voor de verdachte in het merendeel van de gevallen juist verstandiger verweren te
'bewaren' voor het onderzoek ter terechtzitting. Ten tweede wordt in dit hoofd-
stuk geprobeerd een aantal situaties, waarvoor het zeer gecompliceerde art. 250
Sv niet direct een antwoord verschaft, van commentaar te voorzien. Deze exer-
cities geven aan dat de huidige regeling als onduidelijk, niet goed doordacht en -
waarschijnlijk ten gevolge hiervan - als uitzonderlijk ingewikkeld moet worden
gekwalificeerd. De reparaties die recent bij invoering van wetsvoorstel 21241 in
de bezwaarschriftprocedure zijn aangebracht hebben, naast een aantal verduide-
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lijkingen, geleid tot nieuwe niet goed doordacbte elementen. Tenslotte wordt
aandacbt gescbonken aan enige specifieke techniscbe kanten van bet bezwaar-
schrift die verband bouden met de snelrecbtprocedure en de voorlopige becbtenis.
Daarbij wordt duidelijk dat bet praktiscb gezien baast onmogelijk is met succes
een bezwaarschrift in te dienen in bet kader van een snelrecbtprocedure. Daar-
naast wordt bet nut van de bezwaarschriftprocedure voor voorlopig gebecbten ter
discussie gesteld. De beperkte mogelijkbeden tot succes van bet bezwaarschrift
vinden bevestiging in een beperkt onderzoek naar de uitkomsten van de bezwaar-
schriftprocedure in een zestal arrondissementen.
In bet zesde boofdstuk worden diverse ontwikkelingen met betrekking tot de
openbaarbeid van bet strafproces aan de orde gesteld. Uit de jurisprudentie van
bet Europees bof blijkt dat niet bet gebele strafproces in bet openbaar beboeft te
worden gevoerd. Ret voorbereidend onderzoek zou indien dit openbaar zou zijn
te zeer de privacybelangen van de verdacbte kunnen scbaden. De vraag wordt
vervolgens bebandeld of dit op zicbzelf valide argument door een aantal ontwik-
kelingen aan betekenis beeft verloren. Allereerst blijkt namelijk dat nog nauwe-
lijks van een besloten voorbereidend onderzoek kan worden gesproken. Zowel
politie als openbaar ministerie verscbaffen actief danwel passief aan de pers infor-
matie over lopende strafzaken. De initialenregeling die door de schrijvende pers
wordt gebanteerd lijkt vaak op een farce. Een besloten raadkamerprocedure voor
het bezwaarschrift kan dan de inmiddels aangericbte publicitaire scbade niet meer
wegnemen. Vervolgens kan worden geconstateerd dat zelfs wanneer een zaak: tot
aan de bezwaarschriftbehandeling uit de publiciteit is gebleven, bericbtgeving
omtrent de beslissing op bet bezwaarschrift nauwelijks is te voorkomen. Omdat
de pers namelijk op de boogte is van het aanvangsmoment van de geplande open-
bare bebandelingen zal ze haar voorgenomen bericbtgeving omtrent bet verloop
van de zitting graag inwisselen voor een toelichting op de uitkomst van de
onmiddellijk aan de zitting voorafgaande voor de verdachte 'geslaagde' bezwaar-
schriftprocedure. Tenslotte wordt gewezen op bet feit dat bet onterende van bet in
bet openbaar terecbtstaan sec sterk moet worden gerelativeerd. Ret onaangename
zit bem met name in bet bekend worden van allerlei persoonlijke informatie over
de persoon van de verdacbte in verband met de sanctietoepassing. Dit 800rt infor-
matie komt in de bezwaarscbriftprocedure echter niet aan de orde. Gesteld wordt
dat bet toetsen van de vervolgingsbeslissing in bet openbaar daarom ook nauwe-
lijks als extra onaangenaam mag worden beschouwd.
Ook op juridiscbe gronden moet de beslotenheid van de bezwaarschriftprocedure
kwestieus worden genoemd. Ret vertrouwen dat burgers in de recbtspraak
moeten kunnen stellen is volgens bet Europees bof een belangrijke doelstelling
van openbaarbeid. Verdedigd wordt dat de verstrekkende consequenties van met
name buitenvervolgingstellingen op in boofdzaak juridiscbe gronden (bijvoorbeeld
in euthanasie-zaken) openbaarheid recbtvaardigen. Daamaast blijkt dat enigszins
met de bezwaarschriftprocedure vergelijkbare regelingen zoals bijvoorbeeld uitle-
veringsprocedures in beginsel wei in bet openbaar worden gevoerd. Ook recente
wetsvoorstellen kennen raadkamerprocedures waarin de openbaarbeid als uit-
gangspunt geldt. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is bet opmerke-
lijk en systematiscb minder juist in bet kader van de bezwaarscbriftprocedure te
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blijven vasthouden aan de beslotenheid.
In het zevende hoofdstuk worden drie reehtsstelsels, het Belgische, Duitse en
Engelse, nader onder de loep genomen. Geprobeerd wordt de rechtsingang-
procedures, die net als de Nederlandse bezwaarschriftprocedure beogen te
voorkomen dat verdachten op ontoereikende gronden in het openbaar terecht
moeten staan, te plaatsen tegen de achtergrond van de reehtssystemen waarin ze
functioneren. Naast een bespreking van de belangrijkste artikelen die de vorm-
geving van de procedures bepalen is enerzijds getracht aan te geven welke
ontwikkelingen de procedures de afgelopen eeuw hebben doorgemaakt, anderzijds
is aandacht besteed aan de kritieken die vanuit de wetenschap en de reehtspraktijk
op het functioneren van de voorprocedures zijn verschenen. De drie onderzochte
landen kennen daartoe in beginsel verplichte reehtsingangprocedures voor de
zwaardere strafbare feiten. De criteria waaraan de reehter de zaak moet toetsen
verschillen. De belangrijkste conclusie van dit reehtsvergelijkend onderdeel is dat
het Belgisch en Duitse stelsel de reehter de eindverantwoordelijkheid geven over
de vervolgingsbeslissing. Dit impliceert dat de raadkamer op basis van het door
het openbaar ministerie aangedragen bewijsmateriaal aangeeft voor welke feiten
wordt vervolgd en welke kwalificaties deze feiten opleveren. De Belgische procu-
reur des Konings of de Duitse Staatsanwalt is vervolgens verplicht de uitkomst
van de voorprocedure te respeeteren en de zaak conform de aanwijzingen van de
reehter op zitting te brengen waama de zaak met een einduitspraak wordt afgeslo-
ten. In Engeland ligt dit meer genuanceerd. De Prosecutor kan met toestemming
van de rechter zijn aanklacht intrekken zelfs wanneer het onderzoek ter zitting
reeds een aanvang heeft genomen. De in de onderzochte landen bestaande reeh-
terlijke ~gelijkheden het voorwerp van het geding nader te bepalen staan in
verband met het ontbreken van de ons zo bekende 'grondslagleer'. Omdat in de
genoemde stelsels de reehter veel vrijer staat ten opzichte van de door het open-
baar ministerie geformuleerde aanklacht is er alles aan gelegen zo snel mogelijk
de verdachte duidelijkheid te verschaffen omtrent de omvang van de aanklacht
waarmee hij ter zitting rekening zal dienen te houden. Dit stelt de verdachte in
staat zijn verdediging zo spoedig mogelijk adequaat voor te bereiden, De buiten-
landse voorprocedures vervullen tegen deze achtergrond een meer omvangrijke
functie dan de bezwaarschriftprocedure in Nederland waar de wijzigingsmarge
van de rechter is gebonden aan de grenzen van art. 68 Sr. De rechtsingangproce-
dures passen dan ook in de eerste plaats in een stelsel waarin de reehter belang-
rijke invloed heeft op de vervolgingsbeslissing.
In het afsluitend achtste hoofdstuk wordt de vraag beantwoord of de bezwaar-
schriftprocedure nog wei bestaanreeht heeft. Na een synthese van de in de
voorafgaande hoofdstukken getrokken deelconclusies, alsmede een bespreking van
enige suggesties omtrent aanpassing van de regeling, wordt verdedigd dat de 00-
zwaarschriftprocedure tegen de dagvaarding kan worden afgeschaft. Aan de hand
van een korte analyse van het doel van het strafproces wordt geeonstateerd dat
een systeem zonder bezwaarschrift zowel voor de verdachte als voor de samenle-
ving aanvaardbaar kan worden genoemd. De verdachte zal immers in geval van
een niet haalbare vervolging ongetwijfeld ter zitting kunnen rekenen op een niet
veroordelende einduitspraak. Aan de andere kant wordt reeht gedaan aan de
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belangen van de samenleving. Het risico wordt namelijk vermeden dat zaken in
de bezwaarschriftprocedure - en dus binnenskamers - definitief worden afgedaan.
Ret vertrouwen dat burgers in de rechtspraak moeten kunnen stell en wordt
immers vooral gediend wanneer beslissingen worden genomen na een openbare
behandeling.

246



Zusammenfassung

Die meisten Rechtssysteme kennen Vor- oder Zwischenverfahren, deren Ziel
darin besteht zu verhindern, daB sich Biirger aus unzureichenden Griinden offent-
lich vor Gericht verantworten miissen. Dem liegt der Gedanke zugrunde, daB
eine offentliche miindliehe Verhandlung vom Angeklagten selbst dann, wenn
diese mit vrijspraak (Freispruch, weil die vorgeworfene Tat nicht bewiesen wurde
oder erwiesenermaBen nieht begangen wurde) oder ontslag van alle rechtsvervol-
ging (Freispruch mangels Strafbarkeit der angeklagten Tat oder wegen des Eing-
reifens von Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgriinden bzw. mangels Schuld-
fiihigkeit) endet, als eine iiuBerst unangenehme Angelegenbeit erfahren wird. Vor
diesem Hintergrund wurde im niederlandischen StrafprozeBrecht flir den Beschul-
digten die Moglicbkeit geschaffen, eine Besehwerde gegen die Ladung zur miind-
lichen Hauptverhandlung bzw. die Mitteilung der weiteren strafrechtlichen Ver-
folgung einzulegen. Mit diesem Rechtsbehelf kann der Beschuldigte die hinrei-
chenden Erfolgsaussichten der Strafverfolgung schon im Vorfeld einer gerichtli-
chen miindlichen Verhandlung in Form eines nichtOffentlichen gerichtlichen Ver-
fahrens priifen lassen.
Hauptziel dieser Untersuchung ist es zum einen, einen Einblick in das geltende
Beschwerdeverfahren gegen die Ladung sowie in die ErOffnungsverfahren zu ge-
ben, die als Vorlaufer des geltenden Beschwerdeverfahrens angesehen werden
konnen. Zum anderen sollen vergleichbare ErOffnungsverfahren aus drei anderen
Rechtssystemen analysiert werden. Dies solI letztendlieh zur Beantwortung der
Frage ftihren, ob das geltende Beschwerdeverfahren noch eine Daseinsberechtig-
ung hat.
1m ersten Kapitel wird die Entwicklung der Eroffnungsverfahren seit 1838 behan-
delt. Die Regelungen der Strafprozeflordnungen von 1838, 1886 und die geltende
StrafprozeBordnung von 1926 werden dargestellt und kommentiert. Schluflfolge-
rung dieser Analyse ist, daB die Befugnis, iiber die Einleitung eines geriehtlichen
Strafverfahrens zu entscheiden, nach und nach vom Richter auf den Staatsanwalt
iibergegangen ist.
1m zweiten Kapitel wird die Rolle der Staatsanwaltschaft einer niiheren Betracht-
ung unterzogen. Besonderes Interesse verdient bier die Auswahl der Strafsachen,
die letztendlich iiber eine Ladung zur miindlichen Verhandlung beim Richter lan-
den. Behandelt wird in diesem Zusammenbang die geiinderte Anwendung des Op-
portunitiitsgrundsatzes (Art. 167 nl StPO). Die negative Formulierung dieses
Grundsatzes, so wie er im Gesetz niedergelegt ist, bildet nicht linger den Aus-
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gangspunkt. Vielmehr hat sich allgemein die Auffassung durchgesetzt, daB die
Staatsanwaltschaft lediglich dann eine Strafverfolgung durch- bzw. weiterfiihrt,
wenn diese nicht nur hinreicbende Aussicht auf Erfolg hat, sondem vor allem
auch wiinschenswert ist. Das bedeutet, daf eine groBe Anzah1 von Strafsachen,
die eigentlich beweisbar sind, aus verfolgungspolitischen Erwigungen nicht vor
den Richter kommen. Zum zweiten wird festgestellt, daB die Anzah1 von Strafsa-
chen in den vergangenen Jahrzehnten enorm zugenommen hat, wihrend die Aus-
weitung der Staatsanwaltschaft hinsichtlich von Personal und Sachmitteln damit
nicht im gleichen MaBe Schritt halten konnte. Daher liegt es auf der Hand, daB
die Staatsanwaltschaft zur Vermeidung einer Vergeudung von Zeit und Geld im
Prinzip nur die Strafsachen bei Gericht vorlegt, bei denen die Chancen einer
Verurteilung maximal erscheinen. Diese Feststellung bedarf jedoch noch der
Differenzierung. Der EinfluB des Staatsanwaltes auf die Verfolgungsentscheidung
ist bei Obertretungen (overtredingen) sehr gering. Die Moglichkeit, daB Strafsa-
chen, die letztlich nicht zu einer Verurteilung fiihren konnen, doch bis in die
miindliche Verhandlung kommen, ist daher bei dieser Kategorie am groBten.
Diese Tatsache wirkt sich jedoch auf das Beschwerdeverfahren nicht aus, da nur
bei Strafsachen, die in die Zustandigkeit der Rechtbank fallen - Verbrechen
(misdrijf) evtl. zusammen mit Obertretungen - ein Beschwerdeverfahren moglich
ist. Gerade bei diesen Straftaten pflegt jedoch der als Individualist auftretende
Staatsanwalt seine Aufgabe, den Fall wie ein Richter zu beurteilen, ernst zu
nehmen und zu einer sorgfiiltigen Beurteilung iiberzugehen.
Drittens wird deutlich, daB die Staatsanwaltschaft in groBem Umfange von der
Moglichkeit Gebrauch macht, Strafsachen im Wege der Transaktion (transactie)
zu erledigen. Die Garantie, daB auf diese Weise das Strafverfahren definitiv
beendet wird, wird manchen Beschuldigten dazu bringen, ein derartiges Angebot
anzunehmen, auch wenn das Strafverfahren nach seiner Einschatzung nicht zu
einer Verurteilung fiihren wiirde.
Viertens wird ausgefiihrt, daB dee Staatsanwalt ein sehr grolies Interesse daran
hat, nicht negativ aufzufallen. Ein derartiger Fall kann angenommen werden,
wenn eine Strafsache mit einem ontslag van aile rechtsvervolging oder einem
vrijspraak endet. Aus diesem Grunde wird die Staatsanwaltschaft soweit wie
moglich versuchen, die voraussichtIiche Beurteilung des Falles durch den Richter
schon im voraus richtig einzuschatzen. Bei der Beurteilung der jeweiligen Strafsa-
che durch den Staatsanwalt ist allerdings auf den fiir den Staatsanwalt ange-
nehmen Nebenumstand hinzuweisen, daB die Mehrzahl der Beschuldigten bereits
wihrend der Voruntersuchung ein Gestandnis ablegt. Das bedeutet, daB die
Einschlitzung des voraussichtlichen Urteils des Gerichts oft in groflem Ma6e
vereinfacht wird,
Fiinftens kann festgehalten werden, daB die Erfolgsaussichten einer Verurteilung
vom Opportunititsgrundsatz zwar unterschieden, jedoch nicht vollstandig los-
gelOst werden konnen. Wenn die Beweislage in einer Strafsache zu einem be-
stimmten Zeitpunkt als mager anzusehen ist, so bedeutet dies keineswegs, daB
eine intensivere Recherche nicht zu weiteren Ermittlungsergebnissen fiihren
konnte. Wenn sich die Staatsanwaltschaft trotzdem zu einer Einstellung ents-
chlie6t, so liegen dem unzweifelhaft verfolgungspolitische Uberlegungen zugrun-
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de. Derartige Uberlegungen und damit oft zusammenhiingende finanzielle (Un!)
Moglichkeiten konnen daher die Erfolgsaussichten einer konkreten Strafsache
mitbestimmen. Schlie61ich wird deutlich, daf im Schrifttum und in der Recht-
sprechung generell die Auffassung vertreten wird, daf nur in Fiillen mit hinrei-
chender Verurteilungswahrscheinlichkeit eine miindliche Hauptverhandlung
zulassig ist. Es darf angenommen werden, daf sich die Staatsanwiilte dementspre-
chend verhalten. Es geht nicht an, einen Strafproze6 in Gang zu bringen, wenn
erkennbar ist, daB ein nichtverurteilender Ausspruch in Aussicht steht. Betrachtet
man die dargestellten Umstiinde in wen wechselseitigen Beziehungen zueinander,
so ist m.E. die Schlu6folgerung angebracht, daf die Staatsanwaltschaft grundsstz-
lich nur dann eine Ladung zur miindlichen Verhandlung ausbringt, d.h. Anklage
erhebt, wenn im konkreten Fall auch die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer
Verurteilung besteht. Hierin liegt ein wichtiger Grund fiir die begrenzten Erfolg-
saussichten von Beschwerdeverfahren.
In dritten Kapitel wird zuniichst angegeben, in welchen Fiillen eine Beschwerde
gegen die Ladung zur miindlichen Verhandlung zuliissig ist. Ferner erfolgt eine
ausfiihrliche Erliiuterung der Begriindungspflicht, die seit 1988 fiir die Beschwer-
de besteht. Es wird die These aufgestellt, daf der Richter die Freiheit haben
mu6, neben den aufgefiihrten Einwendungen von Amts wegen Entscheidungen zu
treffen, damit der das Beschwerdeverfahren abschlie6ende Beschlu6 (bescbikking)
den notwendigen Qualitiitsanforderungen entspricht. Vor diesem Hintergrund wird
ferner die Auffassung vertreten, daB der Beschuldigte die Moglicbkeit haben
mu6, seine Einwendungen auch noch auf andere als die in der Beschwerde-
begriiodung genannten auszuweiten. Anschlie6end werden die gegenwiirtigen
sowie die moglicberweise zukiinftig geltenden Vorschriften behandelt, die das
nichtOffentliche Beschwerdeverfahren naher normieren. Angesichts des summari-
schen Cbarakters des Beschwerdeverfahrens ist vor allem die im Ermessen
stehende Moglicbkeit, Zeugen, Sachverstiindige oder Opfer als Proze6teilnehmer
eine gewichtige Rolle spielen zu lassen, abzulehnen. Dariiber hinaus wird die
Auffassung vertreten, daB das Beschwerdeverfahren in den Anwendungsbereich
von Art. 6 EUMRK fiillt. Dies hat jedoch keine weitreichenden Konsequenzen.
Zuriickzufiihren ist dies vor allem auf die Tatsache, daf ein Ausgleich fiir das
Defizit an bestimmten Rechten in der miindlichen Verhandlung erfolgen kann.
Das vierte Kapitel beschiiftigt sich mit der Frage, ob die Funktionsanhiiufungen
Untersuchungsrichter - Beschwerderichter und Beschwerderichter - Richter in der
miindlichen Hauptverhandlung angesichts der Unparteilichkeitsklausel des Art. 6
EUMRK zuliissig sind. Insoweit wird festgestellt, daf die alten Argumente fiir
und wider die genannten Funktionsanhiiufungen, die sich insbesondere auf die
Sachkunde bezogen, die sich der Richter hinsichtlich einer bestimmten Strafsache
aneignen kann, unter dem Einflu6 der europaischen Rechtsprechung in einem
neuen Licht zu sehen sind. Die objektive Priifung der Parteilichkeit - bei der es
auf den Anschein von Parteilichkeit ankommt - gibt Anlafi, sich dieser Frage auf
anderem Wege zu nahern. Die Schlu6folgerungen aus den Entscheidungen des
Europiiischen Gerichtshofes fiir Menscheorechte im Zusammenhang mit den von
mir behandelten Funktionsanhiiufungen konnen wohl als weitreichend bezeichnet
werden. Es wird niimlich die Auffassung vertreten, daB die Richter, die die
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miindliche Verhandlung durchfiihren, aufgrund des Vorliegens von hinreichenden
"special circumstances" nicht mit denen identisch sein diirfen, welche das Be-
schwerdeverfahren durchgefilhrt haben. Eine abnliche Schlufifolgerung wird bin-
sichtlich des Verhaltnisses Untersuchungsrichter - Richter der miindlichen Haupt-
verhandlung gezogen. Diese Auffassung stiitzt sich auf zwei Pfeiler: die Anwend-
barkeit von Art. 6 EUMRK auf das Beschwerdeverfahren und der Vergleich der
"Entscheidungskriterien", die jeweils Gegenstand der Verhandlung sind. Die ge-
troffenen SchluBfolgerungen wirken sich unmittelbar auf die Organisation der
Stratkammem bei unseren Gerichten aus.
Im fiinften Kapitel wird die technische Ausgestaltung des Beschwerdeverfabrens
ausfiihrlich behandelt. Ausgangspunkt ist bier der Fragenkatalog der Art. 348/350
oJ StPO. Mit Ausnahme rein rechtlicher Einwendungen miissen die Erfolgsaus-
sichten von Beschwerden als minimal eingestuft werden. Diese wichtige SchluB-
folgerung basiert im wesentlichen auf zwei bedeutsamen Erkenntnissen. Zum
einen untersucht das Beschwerdegericht die vom Beschuldigten erhobenen Ein-
winde nur summarisch, zum anderen - und das ist noch bedeutsamer - verffigt
das Beschwerdegericht iiber die Moglichkeit, fehlerhafte Anklagen zu heiJen. Aus
diesem Grunde ist es fiir den Beschuldigten in der Mehrzahl der Faile sinnvoller,
etwaige Einwendungen fiir die miindliche Hauptverhandlung •aufzubewahren".
Ferner wird in diesem Kapitel der Versuch untemommen, mehrere Situationen,
auf die der sehr komplizierte Art. 250 nl StPO nicht direkt eine Antwort gibt, zu
kommentieren. Die behandelten Beispielsfalle zeigen, daB die jetzige Regelung
als unklar, nicht durchdacht und - wahrscheinlich als Foige biervon - auJ3erst
kompliziert eingestuft werden muJ3.Die Korrekturen, die jiingst bei Einfiihrung
des Gesetzentwurfes 21241 im Beschwerdeverfabren angebracht worden sind,
haben neben einer Anzahl von Verdeutlichungen zu neuen, nicht gut durchdach-
ten Elementen gefiihrt. Schlie6lich werden einige spezifisch rechtstechnische
Seiten des Beschwerdeverfahrens, die im Zusammenhang mit dem beschleunigten
Verfabren und der Untersuchungshaft stehen, behandelt. Dabei wird deutlich, daB
es in praktischer Hinsicht fast unmoglich ist, im Rahmen eines beschleunigten
Verfabrens eine Beschwerde erfolgreich einzulegen. Dariiber binaus wird der
Nutzen des Beschwerdeverfahrens im Faile der Untersuchungshaft zur Diskussion
gestellt. Die begrenzten Moglichkeitea einer erfolgreichen Beschwerde finden
sich in einer riumlich begrenzten Untersuchung nach den Ergebnissen von
Beschwerdeverfahren in sechs Arrondissements bestatigt.
1m sechsten Kapitel werden verschiedene Entwicklungen im Zusammenhang mit
der Offentlichkeit des Strafprozesses diskutiert. Aus der Rechtsprechung des
Europaischen Gerichtshofs fiir Menschenrechte ergibt sich, daB nicht der gesamte
Strafproze6 Offentlich gefiihrt werden muB. Eine Offentliche Voruntersuchung
konnte das Recht des Angeklagten auf Schutz seines Privatlebens zu sehr 00-
eintrichtigen. 1m AnschluB wird die Frage aufgeworfen, ob dieses aus sich selbst
heraus valide Argument durch eine Anzahl von Entwicklungen an Bedeutung ver-
loren hat. Zunachst zeigt sich namlich, daB kaum noch von einer nichtoffentli-
chen Voruntersuchung gesprochen werden kann. Sowohl Polizei als auch Staats-
anwaltschaft lassen der Presse aktiv oder passiv Informationen iiber laufende
Strafsachen zukommen. Die lnitialenregelung, die von der schreibenden Presse
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gehandhabt wird, scheint oft eine Farce. Ein nichtoffentliches Verfahren vor
einem Beschwerdegericht kann dann den inzwischen durch Verdtfentlicbung
angerichteten Schaden nicht mehr beseitigen. Folglich kann konstatiert werden,
daf selbst dann, wenn eine Strafsache bis zur Behandlung der Beschwerde nicht
an die Offeetlicbkeit gelangt ist, eine Berichterstattung fiber den Beschlu6 auf die
Beschwerde kaum verhindert werden kann. Da die Presse namlich fiber den Be-
ginn der geplanten Offentlichen Verhandlung informiert ist, wird sie die beabsich-
tigte Berichterstattung uber den Verlauf der mtindlichen Hauptverhandlung geme
gegen Informationen eintauschen, die den rur den Beschuldigten "erfolgreichen"
Ausgang des der miindlichen Verhandlung unmittelbar vorausgehenden Beschwer-
deverfahrens betreffen. Schlie6lich wird auf die Tatsache hingewiesen, daB das
entehrende Moment einer offentlichen Verantwortung vor Gericht an und flir sich
stark relativiert werden mu6. Das Unangenehme liegt insbesondere in dem Be-
kanntwerden von allerlei personlichen Informationen fiber die Person des Be-
schuldigten im Zusammenhang mit der konkret zu verhangenden Strafe. Diese
Art von Information ist aber nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Es
wird daher die Auffassung vertreten, daB eine Offentliche Pnlfung der Verfol-
gungsentscheidung aus diesem Grunde auch kaum als besonders unangenehm an-
gesehen werden kann.
Auch aus rechtlichen Grunden mu6 die Nichtoffentlichkeit des Beschwerdeverfah-
rens als fraglich angesehen werden. Nach Auffassung des Europaischen Gerichts-
hofes fiir Menschenrechte besteht ein wichtiges Ziel der Offentlichkeit der
miindlicben Verhandlung darin, das Vertrauen der Burger in die Rechtsprechung
zu starken. Es wird daher die These vertreten, daB die weitreichenden Konse-
quenzen von Verfahrenseinstellungen (buitenvervolgingstelling) aus im wesentli-
chen rechtlichen Grunden (z.B. in Euthanasiefiillen) die Offentlichkeit der Ver-
hand lung rechtfertigen. Danlber hinaus zeigt sich, daB andere mit dem Beschwer-
deverfahren halbwegs vergleichbare Regelungen wie z.B. Auslieferungsverfahren
grundsatzlich sehr wohl offentlich durchgefiihrt werden. Auch einige neuere Ge-
setzentwiirfe gehen bei bestimmten bisher nichtoffentlichen gerichtlichen Verfah-
ren von der Offentlichkeit der mfindlichen Verhandlung aus. Vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklungen ist es auffiillig und systematisch weniger angemes-
sen, im Rahmen des Beschwerdeverfahrens weiterhin an der Nichtoffentlichkeit
der miindlichen Verhandlung festzuhalten.
1m siebten Kapitel erfolgt eine rechtsvergleichende Betrachtung vergleichbarer
Regelungen des belgischen, des deutschen und des englischen Rechtssystems. Es
wird der Versuch untemommen, die ErOffnungsverfahren, die ebenso wie das in
den Niederlanden geltende Beschwerdeverfahren verhindem sollen, daf sich
Beschuldigte aus unzureichenden Grunden offentlich vor Gericht verantworten
milssen, vor dem Hintergrund der zugrundeliegenden Rechtssysteme, in denen sie
funktionieren, darzustellen. Neben einer Behandlung der wichtigsten Vorschrif-
ten, die die Ausgestaltung der Verfahren bestimmen, wurde einerseits versucht
anzugeben, welche Entwicklungen die jeweiligen Verfahren im vergangenen
Jahrhundert durchgemacht haben. Zum anderen wurden kritische Anmerkungen,
die von Literatur und Rechtsprechung zum Funktionieren dieser Verfahren vorge-
bracht wurden, naher beleuchtet.

251



Die drei untersuchten Lander kennen im Prinzip obligatorische Eroffaungsverfah-
ren rur schwerere Straftaten. Die Kriterien, an denen der Richter den Fall messen
mu8, unterscheiden sich jedoch. Wichtigste Schlu6folgerung dieser rechtsverglei-
chenden Untersuchung ist, daf sowohl das belgische wie auch das deutsche
Rechtssystem dem Richter die letztendliche Verantwortung iiber die Verfolgung-
sentscheidung iibertragen. Dies impliziert, daB das Gericht auf der Grundlage des
von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweismaterials angibt, fiir welche Taten
eine gerichtIiche Strafverfolgung erfolgt und wie die vorgeworfenen Taten straf-
rechtlich einzuordnen sind. Der belgische Procureur des Konings bzw. der deut-
sche Staatsanwalt ist folglich verpflichtet, das Ergebnis dieses Zwischenver-
fahrens zu respektieren und die Strafsache entsprechend den Anweisungen des
Gerichts zur Hauptverhandlung zu bringen, wo die Strafsache mit einem Endur-
teil abgeschlossen wird. In Gro6britannien ist die Situation differenzierter. Der
Prosecutor kann mit Zustimmung des Gerichts seine Anklage zuriickziehen, selbst
wenn die miindliche Verhandlung bereits begonnen hat. Die in den untersuchten
Landem bestehenden gerichtlichen Moglichkeiten, den Gegenstand des Prozesses
naher zu bestimmen, stehen im Zusammenhang mit dem Fehlen der uns so be-
kannten Grundlagenlehre (grondslagleer). Da der Richter in den genannten
Rechtssystemen viel freier hinsichtlich der von der Staatsanwaltschaft formulier-
ten Anklage ist, ist alles darauf angelegt, dem Beschuldigten so friih wie moglich
Klarheit iiber den Umfang der Anklage, mit dem er bei der miindlichen Verhand-
lung rechnen muB, zu verschaffen. Dies setzt den Beschuldigten in die Lage,
seine Verteidigung so bald wie moglich adaquat vorzubereiten. Die auslandischen
Vor- bzw. Zwischenverfahren erfiillen vor diesem Hintergrund eine weitreichen-
dere Funktion als das Beschwerdeverfahren in den Niederlanden, wo ein Ande-
rungsspielraum des Gerichts nur innerhalb der Grenzen von Art. 68 nl StGB
besteht. Diese ErOffnungsverfahren passen daher in erster Linie in ein System, in
dem der Richter auf die Verfolgungsentscheidung entscheidenden EinfluB ausiibt.
Im abschlieBenden achten Kapitel wird die Frage beantwortet, ob das Beschwer-
deverfahren noch eine Daseinsberechtigung hat. Nach einer Synthese der in den
vorangegangenen KapiteIn getroffenen Einzelfolgerungen sowie der Behandlung
einiger Vorschlage zur Anpassung der Regelung wird die These vertreten, daB
das Beschwerdeverfahren gegen die Ladung zur miindlichen Verhandlung abge-
schafft werden kann. Anhand einer kurzen Analyse des Ziels eines Strafprozesses
wird festgestellt, daB ein System ohne Beschwerdeverfahren sowohl filr den
Beschuldigten als auch fiir die Gesellschaft als annehmbar bezeichnet werden
kann. Der Beschuldigte wird ja im Falle einer gerichtlichen Strafverfolgung ohne
hinreichende Erfolgsaussichten unzweifelhaft in der miindlichen Verhandlung mit
einer nicht verurteilenden Entscheidung rechnen konnea. Auf der anderen Seite
wird den Interessen der Gesellschaft Geniige getan. Auf diese Weise wird das
Risiko vennieden, daf Strafsachen innerhalb des Beschwerdeverfahrens und
somit ohne Kontrolle durch die Offentlichkeit endgiiltig abgeschlossen werden.
Dem Vertrauen, das die Biirger in die Rechtsprechung haben konnen miissen,
wird wohl vor allem dann gedient, wenn Entscheidungen auf der Grundlage einer
offentlichen Behandlung der Strafsache erfolgen.
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Stellingen beho'rende bij het proefschrift 'Bet bezwaarschrift tegen de
dagvaarding' van mr. W.E.C.A. Valkenburg

1. Een reehterlijke procedure voorafgaande aan het onderzoek ter terecht-
zitting waarin rowel de haalbaarheid van de vervolging kan worden ge-
toetst als het voorwerp van onderzoek kan worden gewijzigd, past
vooral in reehtsstelsels welke de reehter een belangrijke verantwoor-
delijkheid geven bij de vervolgingsbeslissing.

2. De publiciteit waarmee het strafproces vaak vanaf het voorbereidend
onderzoek wordt omgeven heeft veelal tot gevolg dat in deze fase van
exteme in plaats van een interne openbaarheid kan worden gesproken.

3. Naar aanleiding van de Straatsburgse jurisprudentie omtrent het onpartij-
digheidsvereiste van art. 6 EVRM kan worden geeoncludeerd dat de
functieeumulaties voorlopige hechtenisrechter - bezwaarschriftreehter en
bezwaarschriftreehter - zittingsreehter ontoelaatbaar zijn.

4. Introductie van een reehterlijke bevoegdheid om in de bezwaarschrift-
procedure onreehtmatig verkregen bewijsmateriaal uit te sluiten (verge-
lijk het Ontwerp Nederlandse Antillen) moet op rowel juridische als
praktische gronden worden ontraden.

5. De reehtsingangprocedure uit het WvSv 1838 vormt een goed voorbeeld
van een regeling waarvan - anders dan men op het eerste gezicht wel-
licht zou verwachten - sleehts een beperkt aantal verdachten daadwerke-
lijk kon profiteren.

6. De bezwaarschriftprocedure tegen de dagvaarding is in het leven
geroepen om de evidentie van een lichtvaardige vervolging te achterha-
len, Diet om op een versluierde manier de strafzaak toch nog ten gronde
te behandelen (Vergelijk T.M. Schalken in NRC Handelsblad 1 juni
1989). Aangezien het openbaar ministerie bij de inschatting van de zaak
anticipeert op het eindoordeel van de reehter is het geenszins verbazing-
wekkend dat - wanneer de bezwaarschriftreehter zich daadwerkelijk
beperkt tot een marginale toetsing - sleehts een zeer beperkt aantal
zaken in een bezwaarschriftprocedure sneuvelt.

7. De uitleveringsprocedure alsmede de in het wetsvoorstel 22584 geintro-
duceerde in beginsel openbare bezwaarschriftprocedure tegen invorde-
ring van het rijbewijs en het beroep tegen voorlopige maatregelen op
grond van de WED, geven aan dat de wetgever Diet consequent is bij de
benadering van de privacy van de verdachte voorafgaande aan het
onderzoek ter tereehtzitting.



8. De bezwaarschriftprocedure tegen de dagvaarding en kennisgeving van
verdere vervolging kan worden afgeschaft.

9. De anticumulatievoorschriften in de Algemene Wet inzake Rijksbelastin-
gen (artt. 18 en 21) brengen met zich mee dat een door de belastingin-
specteur ter zake van een bepaald feit opgelegde administratieve boete
vervalt indien de belastingplichtige door de strafrechter van datz.elfde
feit wordt vrijgesproken, ontslagen van aile rechtervervolging of veroor-
deeld. Aangezien de strafrechter in vergelijlcing tot de belastinginspec-
teur in het algemeen lagere boetes oplegt waarbij het tijdsverloop een
belangrijke rol speeJt heeft de verdachtelbelastingplichtige er - in geval
de strafrechter constateert dat sprake is van 'undue delay' - merkwaardi-
gerwijs belang bij dat het openbaar ministerie Diet Diet-ontvankelijk
wordt verklaard. Bij niet-ontvankelijkverklaring van bet openbaar minis-
terie blijft de administratieve boete immers in stand.

10. De opvatting waarbij ervan wordt uitgegaan dat een bevel tot uitlevering
krachtens bijzondere wet (zoals art. 81 AWR) ook mag worden gericht
aan de verdachte terwijl de bijzondere wettekst op dit punt in het geheel
Diets bepaalt (HR 26 april 1988, NJ 1989, 390), miskent de centrale
positie van het wetboek van strafvordering waarin art. 107 aangeeft dat
dit bevel Dietaan de verdachte wordt gegeven.

11. De positie van de verdachte tijdens het openbare onderzoek ter terecht-
zitting vertoont enige gelijkenis met de positie van de promovendus bij
de openbare verdediging van zijn proefschrift.

12. Docenten strafrecht hebben het, anders dan weI eens wordt beweerd,
Diet gemakkelijker bij de presentatie van hun vakgebied dan bijvoor-
beeld docenten privaatrecht of staatsrecht.
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