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Hoofdstuk 1

Introductie

1.1 Het begin van de voeging ad informandum

Als bijzondere wijze van afdoen van strafbare feiten heeft de voeging ad infor-
mandum sinds 1979 een vaste plaats in de Nederlandse strafrechtspraktijk ver-
worven. In dat jaar wees de hoge raad in een kort tijdsbestek een drietal - hieronder
te bespreken - arrestenl waarm een belangnJke wendmg werd gegeven aan een al
langer bestaande gewoonte, die pleegt te worden aangeduid als de voeging ad infor-
mandum in strafzaken.' Voor een goed begrip van de jurisprudentiele ontwikkeling
van deze rechtsfiguur sinds 1979 is een nadere plaatsbepaling van dit oorspronke-
lijke, in de loop der tijd gegroeide gebruik noodzakelijk. Leijten merkte hierover in
1964op:

'In de praktijk van de strafvordering worden een verdachte, die een grote reeks nog niet berechte
delicten heeft bedreven (en veelal bekend) meestal niet aI deze delicten telastegelegd, maar wordt
volstaan met een keuze daaruit. (...) De niet telastegelegde feiten worden bij de bepaling der strafmaat
mede in aanmerking genomen als bijzondere redenen die de straf (voor de weI in de dagvaarding
opgenomen delicten) bepalen."

De gewoonte om niet telastegelegde delicten in aanmerking te nemen als omstan-
digheden die van invloed zijn op de straf voor de in de telastelegging opgenomen
feiten terzake waarvan een veroordeling is uitgesproken, heeft zich ontwikkeld in
een nauwgezet samenspel tussen openbaar ministerie en zittende magistratuur. De
exacte begin datum van dit gebruik is moeilijk te traceren. De eerste publikaties
waarin melding wordt gemaakt van de voeging ad informandum dateren uit 1930.

HR 13 februari 1979, NJ 1979, 243, m.nt. Th.W.v.V.; HR 13 maart 1979, NJ 1979, 269, m.nt.
ThW.v.V. en HR 27 maart 1979, NJ 1979,431.

2 Vergelijk A.NA Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, DD 1989, p. 407-423, die voorstelt het
begrip 'voeging ter behandeling' te gebruiken voor die gevallen die in de rechtspraak en de
literatuur als voeging ad informandum worden aangemerkt. In deze studie zal - omwiIle van de
begripsmatige duidelijkbeid - uitsluitend de ingeburgerde terminologie worden gehanteerd.

3 J.C.M. Leijten, De strafmaat in verband met niet telastegelegde feiten, NJB 1964, p. 36-43.



Schorlesheim en Marx schreven in dat jaar korte opinies over dit onderwerp in de
kolommen van het Nederlands Juristenblad."

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de opmars van de voeging ad infor-
man dum in de jaren '30 moet worden gesitueerd. In de eerste plaats werd door de
crisisjaren, de daarrnee samenhangende uitbreiding van overheidsinterventie in het
sociaal-economisch verkeer en van het aantal strafbepalingen in bijzondere wetge-
ving, een voedingsbodem gecreeerd voor een forse toename van het aantal strafbare
feiten. Bovendien moet erop worden gewezen dat onder deze omstandigheden zich
steeds meer uitzonderingen konden ontwikkelen op de ideaaltypische situatie,
waarin een verdachte slechts een of hooguit enkele strafbare feiten begaat.' Beide
factoren kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het gebruik om
slechts een of enkele feiten in de telastelegging op te nemen en de overige, vermoe-
delijk door de verdachte begane delicten ter informatie aan de rechter voor te
leggen zodat deze daar bij de bepaling van de op te leggen straf rekening mee kan
houden.

Voor de ontwikkeling van de voeging ad informandum werd tens lotte een mijns
inziens beslissende stap gezet door de gewijzigde jurisprudentiele invulling van het
begrip 'feit' in de samenloopregeling en in art. 68 Sr. Op deze plaats kan worden
volstaan met een korte aanduiding van deze verandering en de achtergronden
daarvan,? om vervolgens de implicaties voor de opkomst van de voeging ad
informandum te schetsen.

Voor 1932 werd het begrip 'feit' in art. 55, eerste lid Sr en in art. 68 Sr
opgevat als materieel feit: als het voorval dat aanleiding gaf tot het strafgeding.
Indien door een gebeurtenis meer strafbepalingen werden overtreden, was er in die
visie sprake van een feit en dus van eendaadse samenloop. Een essentiele aanvulling
op deze interpretatie van het begrip 'feit' was de opvatting dat de rechter bij de
beantwoording van de vragen van art. 348 Sv niet was gebonden aan de grondslag
van de telastelegging maar uit moest gaan van het werkelijk gepleegde materiele
feit. Wanneer bleek dat het werkelijk gepleegde feit tevens een overtreding van een
zwaardere strafbepaling opleverde dan was telastegelegd, diende de officier van
justitie niet-ontvankelijk te worden verklaard of - indien de berechting van het
zwaardere delict onder de competentie van een ander rechterlijk college viel - moest
de rechter zichzelf onbevoegd achten. Daardoor kon worden voorkomen dat een
vervolging van dat zwaardere delict op het non bis in idem-beginsel zou moeten
afstuiten. Ogenschijnlijk was de cirkel daarmee rond: de verdachte die door een
gedraging meer strafbare feiten begaat, zou slechts een keer worden gestrafi, maar
wei voor overtreding van de zwaarste strafbepaling. Indien de telastelegging zich

4 M. Schorlesheim, Dossiers ad informandum, NIB 1930, p. 216-221; A.I. Marx, Dossiers ad
informandum, NID 1930, p. 254-256 en M. Schorlesheim, Dossiers ad informandum: repliek, NID
1930, p. 303-304. In zijn eerste bijdrage vermeldt Schorlesheim dat de praktijk van de voeging ad
informandum bij het instellen van een strafvervolging 'schering en inslag' is.

5 Vergelijk onder meer M.S. Groenhuijsen, Naar een geintegreerde herziening van het Wetboek van
Strafvordering, in: D.R. Doorenbos en R.J. Verweij (red.), Hercodificatie Wetboek van Strafvor-
dering, Nijmegen 1991, p. 35-60, die opmerkt dat een dergelijke premisse ten grondslag ligt aan het
model van het Wetboek van Strafvordering.

6 Een uitgebreide beschrijving heb ik gegeven in Hetzelfde feit; over samenloop van strafbare feiten
en het non bis in idem-beginsel, Nijmegen 1992.
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toespitste op meer strafbepalingen zou art. 55, eerste lid Sr daarvoor zorg dragen,
terwijl in het geval dat de officier van justitie abusievelijk slechts overtreding van
de lichtere strafbepaling zou telasteleggen, art. 68 Sr niet zou verhinderen dat een
nieuwe vervolging wordt gestart wanneer de rechter de eerste keer is blijven steken
bij de formele vragen van art. 348 Sv.7 Deze constructie bleek, mede door toedoen
van de groei van het aantal strafbepalingen en strafbare feiten, in de jaren '30
steeds moeilijker hanteerbaar." Voor de rechter werd het steeds moeilijker te
overzien of door het materiele feit geen zwaardere strafbepaling werd overtreden
dan was telastegelegd en hij op die grond zichzelf onbevoegd of de officier van
justitie niet-ontvankelijk moest verklaren. Dat kon ertoe leiden dat een vervolging
voor een emstig misdrijf werd verhinderd, omdat in een eerder stadium hetzelfde
feit reeds was berecht als overtreding van een lichtere strafbepaling.?

Het veel besproken Oude Kijk in 't Jatstraat-arrest verloste de rechtspraktijk van
dergelijke problemen door de introductie van de zogenoemde aspectenleer." Het
begrip 'feit' in art. 55, eerste lid Sr kreeg een juridische dimensie en valt sindsdien
zo goed als samen met het begrip 'strafbaar feit'. Bepalend voor het antwoord op
de vraag of er sprake is van een feit, is thans het rechtsbelang dat de verschillende
delictsomschrijvingen beogen te beschermen. Aileen indien de strafbepalingen die
door een voorval gelijktijdig worden geschonden het oog hebben op hetzelfde
rechtsbelang, wordt nog een feit in de zin van de samenloopregeling aangenomen.
De reikwijdte van de eendaadse samenloop is daardoor aanmerkelijk ingekrompen,
onder gelijktijdige uitbreiding van het terrein dat wordt bestreken door de regels
omtrent de meerdaadse samenloop. Tot in de jaren '50 gold de aspectenleer ook
voor het begrip 'feit' in art. 68 Sr. Sindsdien wordt daaraan een iets ruimere
interpretatie gegeven, waarbij de juridische dimensie echter nog steeds een over-
heersende rol speelt.II

Van belang is dat door deze ontwikkeling de mogelijkheid is ontstaan om de
rechter ten aanzien van de vragen van art. 348 Sv eveneens te binden aan de
grondslag van de telastelegging. De noodzaak om te dien aanzien het werkelijk

7 Zie hierover D.H. de long, De macht van de lelaslelegging in het strafproces, diss. Groningen,
Arnhem 1981, p. 4-8.

8 1. Remmelink, Samenloop en art. 68 Sr, Verkeersrecht 1974, p. 25-34.
9 Vergelijk ook G.E. Langemeijer, Behoeft de regeling van den samenloop, bezien in het licht van de

huidige rechtspraak van den Hoogen Raad wijziging?, Handelingen der Nederlandse Juristen-
Vereeniging 1941, p. 5-72. Langemeijer wijst op het arrest van het hofte Arnhem van 1 oktober
1931, Nl 1932, p. 908, dat 'alsofhet erom te doen was' de ongewenste consequenties van de oude
invulling van het begrip 'feit' in volle hevigheid aan het Iicht bracht. In deze zaak werd de officier
van justitie niet-ontvankelijk verldaard in zijn vervolging voor het inrijden op twee veldwachters die
in het kader van een verkeerscontrole een stopbevel hadden gegeven en pas op het laatste moment
opzij wisten te springen (poging tot doodslag of zware mishandeling en het niet voldoen aan een
ambtelijk bevel) wegens schending van het non bis in idem-beginsel. Het rnateriele feit - te weten:
het rijden met een vrachtauto op de in de telastelegging genoemde plaats - was reeds eerder berecht
als overtreding van de Veewet.

10 HR 15 februari 1932, Nl 1932, p. 289, m.nt. T. De term 'aspectenleer' is afkomstig van Rilling in
zijn annotatie onder HR 20 juni 1950, Nl 1950,614.

II In het arrest HR 13 april 1954, NJ 1954,369, m.nt. B.V.A.R. gaf de hoge raad een eerste signaal
af voor een enigszins ruimere interpretatie van het begrip 'feit' in art. 68 Sr. Zie daarover A.A.
Franken, Hetzeljde foil; over samenloop van strafbare feiten en het non bis in idem-beginsel, a.w.
en paragraaf 3.4 van hoofdstuk 2.
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gepleegde materiele feit aIs uitgangspunt te nemen, is komen te vervallen: door de
restrietieve uitleg van het begrip 'feit' in art. 68 Sr verhindert bet non bis in idem-
beginsel immers niet meer dat een bepaalde gebeurtenis tot meer dan een vervol-
ging leidt, aItbans wanneer daarbij steeds de sebending van een ander reehtsbelang
aan de reebter wordt voorgelegd. Die eoncIusie werd door de hoge raad inderdaad
reeds kort na bet Oude Kijk in het Jatstraat-arrest getrokken."

De offieier van justitie is eehter niet verpJieht om tot een tweede vervolging
naar aanieiding van dezelfde gebeurtenis over te gaan indien een bepaaid straf-
waardig aspect in een eerder stadium nog niet tot een oordeel van de reehter heeft
geleid. In veel gevallen zal bij daarvan zelfs afzien. De Jong heeft er dan ook
terecbt op gewezen dat door de reehterlijke binding aan de grondslag van de
telastelegging uit te breiden tot de beantwoording van de formeie vragen, de hoge
raad ook een ruirnere toepassing van het opportuniteitsbeginsel tot stand heeft
gebraeht:

'Voordien bracht dit beginsel alleen mee, dat het OM om bepaalde redenen kon beslissen een stratbaar
gebeuren niet te vervolgen. Werd wei vervolgd, dan diende het gebeuren ook in volle zwaarte te worden
berecht. (...) Vanaf 1933 geldt, dat het OM 66k over de aard van de vervolging kan beslissen."!'

De voorgaande summiere weergave van ontwikkelingen in de samenioopregeiing,
het non bis in idem-beginsel, de recbterlijke binding aan de grondsiag van de
telasteiegging en bet opportuniteitsbeginsel, kan een aannemelijke verklaring geven
voor de welhaast geruisloze vanzelfsprekendheid waarmee de voeging ad informan-
dum in de strafreehtspieging tot stand is gekomen. Wanneer irnmers door een
feitelijke gebeurtenis meer delietsomsehrijvingen worden vervuld die versehillende
reehtsbelangen beogen te besehermen - gevallen van meerdaadse samenloop derhal-
ve - kan de offieier van justitie sinds 1932/1933 op grond van het verruimde
opportuniteitsbeginsel volstaan met telastelegging van een van die delicten. Omdat
het in dergelijke situaties voor de hand ligt dat in het dossier tevens melding wordt
gemaakt van het andere delict, lijkt de stap naar het meenemen van bet niet
telastegelegde feit in de straf voor het delict terzake waarvan de veroordeling is
uitgesproken sleehts klein. Het zal de reebter immers zwaar vall en bij de strafopleg-
ging te abstraheren van het gelijktijdig begane, maar niet telastegelegde feit.
Daarmee is weI de principiele opening gecreeerd om niet telastegelegde feiten, die
nog niet eerder zijn bereebt, als strafbepalende omstandigheden in aarunerking te
nemen. Vanuit die optiek is het verklaarbaar dat het sleebts een kwestie van tijd
was, alvorens een veel ruimer toepassingsbereik aan de voeging ad informandum
werd gegeven en ook niet gelijktijdig begane delieten aldus werden meegenomen in
de bepaling van de straf."

12 HR 30 januari 1933, NJ 1933, p. 588 en HR 30 januari 1933, NJ 1933, p. 591, m.nt. T.
13 D.H. de Jong, De macht van de telastelegging in het strafproces, a.w., p. 7, met cursivering in het

origineel.
14 Op de consequenties van de Oude Kijk in 't Jatstraat-jurisprudentie voor de opkomst van de

voeging ad informandum, werd reeds kort na 1932 indringend gewezen door l.W. Suringar,
Eendaadsche samenloop en straf, W 12621 en van dezelfde auteur Nog eens: eendaadsche
samenloop en straf, W 12713. Over de verhouding tussen de samenloopregeling en de voeging ad
informandum meer in hoofdstuk 4.

4



1.2 De voeging ad informandum tot 1979

Voor 1979 ontmoette de voeging ad infonnandum weung kritiek. Slechts bij
uitzondering werden kanttekeningen geplaatst bij de mogelijkheid om niet telaste-
gelegde feiten als bijzondere redenen ter bepaling van de straf te verdisconteren in
de strafoplegging." De belangrijkste bezwaren die tegen deze praktijk werden
aangevoerd, komen samen in de annotatie van Pompe onder HR 6 juni 1961, NJ
1962, 17. Pompe achtte de voeging ad infonnandum onder bepaalde voorwaarden
niet in strijd met de wet, maar wees wei op twee problemen. In de eerste plaats zou
zonder nadere regels het gevaar bestaan dat strafbare feiten waarvan het bewijs
moeilijk is te leveren via de voeging ad infonnandum toch een reele invloed hebben
op de strafoplegging voor de telastegelegde feiten. Daarnaast zouden delicten die in
een eerder stadium ad infonnandum zijn meegenomen in de oplegging van een
straf, niet gevrijwaard zijn van een afzonderlijke vervolging, hetgeen op gespannen
voet zou staan met de aan art. 68 Sr ten grondslag liggende ideeen.

Tot 1979 is de hoge raad aan deze bezwaren niet tegemoet gekomen. In het
bekende Gold Flake-arrest werd wei een uiterste grens aangegeven van de invloed
die ad informandum gevoegde feiten op de strafoplegging kunnen uitoefenen." In
feitelijke aanleg had de Bossche politierechter een cafehouder wegens de verkoop
van 20 Engelse sigaretten tegen een te hoge prijs veroordeeld tot een geldboete van
f 50.000,=, sluiting van de zaak en stillegging van de bedrijfsmiddelen voor een
periode van zes maanden, met het verbod om gedurende drie jaar het beroep van
cafehouder uit te oefenen, terwijl het vonnis bovendien zou moeten worden gepubli-
ceerd in het Prov. Noord-brabantsch Dagblad en in het Dagblad voor Oost-Brabant,
alsmede moest worden bevestigd op aIle toegangsdeuren van cafe en keuken van de
verdachte. Naar aanleiding van het ingestelde cassatieberoep oordeelde de hoge raad
dat uit de ernst van bet bewezenverklaarde - de verkoop van 20 Engelse sigaretten
tegen een prijs van 40 cent per stuk - de strafoplegging niet heeft kunnen volgen en
de daarvoor aangegeven gronden de straf niet kunnen hebben bepaald. Het verband
met de voeging ad infonnandum komt in de annotatie van Pompe tot uitdrukking:

'Vermoedelijk lag de zaak hier zoo, dat verdachte een zwarte handelaar - ofwoekerhandelaar - was op
groote schaal, en men hem eindelijk kon grijpen op deze paar sigaretten, of miss chien ook de O.vJ. zich
er met telastlegging van dit enkele feit van afmaakte, vertrouwend dat de verdere zwarte handel of
woekerhandel van verdachte bij de strafioemeting wei tot zijn recht zou komen. Dit laatste is rechtens
toegelaten, mits van dezen verderen handel ter terechtzitting blijkt.'

Het perspectief dat Pompe op de overweging van de hoge raad biedt, wordt in
sterke mate bevestigd door de uitkomst van de strafzaak na verwijzing: het hof te

15 M. Schorlesheim, Dossiers ad informandum, a.w.; M. Schorlesheim, Dossiers ad informandum:
repliek, a.w.; J.C.M. Leijten, De bloemlezing in de dagvaarding, NJB 1956, p. 488-490; W.
Ritman, Een omstandigheid, die mede de strafmaat bepaalt?, NID 1960, p. 261-270; J.C.M.
Leijten, De strafmaat in verband met niet telastegelegdefeiten, a.w.; E. Myjer, De verdachte in het
geding - ter informatie, DD 1974, p. 244-247 en PJ.P. Tak, Voorstellen rond de voeging ad
informandum, DD 1978, p. 79-87.

16 HR 25 februari 1947, NJ 1947, 161, m.nt. W.P. Zie ook de annotatie van Pompe onder HR 14
februari 1950, NJ 1950,670.
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's-Hertogenbosch legde een geldboete van j. 250,= op.'? Voorshands lijkt dit
arrest dus een eerste beperking aan de voeging ad informandum te stell en: de
opgelegde straf mag onder invloed van niet telastegelegde feiten niet zodanig zijn
dat het verband met de telastegelegde delicten niet meer zichtbaar is en de strafop-
legging uit de ernst van de feiten waarvoor de veroordeling is uitgesproken niet kan
volgen.

Het is reeel te veronderstellen dat - in navolging van bovengenoemde oprner-
king van Pompe - vanaf de introductie van de voeging ad informandum in de straf-
rechtspleging nog een tweede voorwaarde is gesteld, al is daar bij mijn weten voor
1979 nimmer een concrete uitspraak over gedaan. Ad informandum gevoegde feiten
moeten vol gens deze voorwaarde conform art. 297, vijfde lid Sv ter zitting aan de
orde zijn gesteld, willen zij in de strafoplegging kunnen worden verdisconteerd . Dit
voorschrift geeft als algemeen uitgangspunt van de Nederlandse strafvordering aan
dat - op straffe van nietigheid - ten bezware van de verdachte geen acht wordt
geslagen op stukken die niet tijdens het onderzoek ter terechtzitting aan de orde zijn
gesteld. Het ligt voor de hand dat uitgangspunt ook van toepassing te verklaren op
ad informandum gevoegde feiten.

Bij deze twee voorwaarden liet de jurisprudentie het geruime tijd. Uit een
tweetal arresten dat betrekking had op dezelfde strafzaak, blijkt dat de hoge raad tot
het einde van de jaren '70 geen nadere voorwaarden aan de voeging ad informan-
dum heeft willen stellen." De rechtbank te Assen had de officier van justitie niet-
ontvankelijk verklaard in zijn vervolging terzake van overtreding van art. 28 WVW,
nu dit delict bij een eerdere veroordeling voor overtreding van art. 26 WVW ad
informandum was gevoegd en als strafbepalende omstandigheid in aanmerking was
genomen bij de strafoplegging. De hoge raad oordeelde dat de rechtbank ten on-
rechte schending van het non bis in idem-beginsel had aangenomen: ten onrechte
had de rechtbank de ontvankelijkheid van de officier van justitie afhankelijk gesteld
van de overwegingen waardoor de rechter die eerder vonnis wees zich had laten
leiden (RR 20 december 1960, NJ 1961,211, m.nt. B.V.A.R.) en art. 68 Sr noch
enig ander wettelijk artikel verplichtte de rechtbank een onderzoek in te stell en naar
de vraag of het nu telastegelegde feit reeds eerder ad informandum was gevoegd en
aldus bij de strafoplegging een rol had gespeeld (RR 6 juni 1961, NJ 1962, 17,
m.nt. W.P.).

Het zal duidelijk zijn dat de hoge raad het eerder vermelde bezwaar tegen de
praktijk van de voeging ad informandum niet deelde. Integendeel, de aan art. 68 Sr
ten grondslag liggende gedachten strekten zich niet uit - zoals onder meer Pompe
had bepleit - over strafbare feiten die als bijzondere redenen ter bepaling van de
straf een strafverzwarende invloed hebben uitgeoefend op de straf voor de telastege-
legde feiten.
De mogelijkheid dat strafbare feiten waarvoor onvoldoende bewijs voorhanden is
via de omweg van de voeging ad informandum toch zouden kunnen worden
bestraft, stuitte in de loop der jaren op steeds minder bezwaren. Vermoedelijk heeft

17 Deze informatie yond ik in een uit 1970 daterende, Tilburgse syllabus oyer straftoemeting, p. 29.
18 HR 20 december 1960, NJ 1961,211, m.nt. B.YAR. en HR 6 juni 1961, NJ 1962, 17, m.nt. W.P.

Zie bijvoorbeeld ook HR 10 september 1957, NJ 1958,5, m.nt. W.P. (Zwarte Ruiter-arrest) en HR
25 mei 1948, NJ 1948,471 (met name conclusie van A-G Langemeijer).
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de belangrijke annotatie van Pompe onder HR 6 juni 1961, NJ 1962, 17 in dit
opzicht een geruststellende rol gespeeld. De acceptatie van niet telastegelegde
delicten als mogelijke bijzondere redenen ter bepaling van de straf, ging bij Pompe
hand in hand met een viertal aan deze praktijk te stell en voorwaarden. Niet alleen
zou het ad informandum gevoegde feit conform art. 297, vijfde lid Sv op de zitting
aan de orde moeten worden gesteld" en zou de grondgedachte van art. 68 Sr zijns
inziens op ad informandum gevoegde delicten van toepassing moeten worden
verklaard, maar daarenboven diende de rechter het begaan zijn van het ad informan-
dum gevoegde feit aannemelijk te achten en moest het vonnis melding maken van
het ad informandum gevoegde delict en de gronden waarop de aannemelijkheid
daarvan berustte. Voor wat betreft de mogelijkheid om via de omweg van de
voeging ad informandum straf opgelegd te krijgen voor een delict waarvan het
bewijs moeilijk is rond te krijgen, is de invulling die Pompe gaf aan de derde
voorwaarde van belang:

'Het Iijk:t me voor bewijs van straftoemetings- - evenals van strafiJitsluitings- - gronden voldoende, dat
de reehter ze aannemelijk aeht. Maar in de geest van de wet meen ik de regel te mogen stell en, dat de
reehter de niet-telastegelegde feiten aileen voor strafioemeting laat gelden, als verdaehte ze bekend,
althans na vCllllclding ervan tel zitting niet bestredell heeft.'

Hoewel deze voorwaarde niet gelijk is te stellen aan de strafvorderlijke bewijsregels
ex art. 338 e.v. Sv - volgens welke de rechter het begaan zijn van een telastegelegd
feit door de verdachte slechts kan vaststellen indien hij op grond van de inhoud van
wettige bewijsmiddelen daarvan overtuigd is - betekende het stellen van de bekente-
niseis als conditio sine qua non voor de voeging ad informandum een belangrijke
inperking van het gevaar dat op deze wijze niet bewijsbare feiten toch worden
bestraft. Ten aanzien van de vaststelJing van deze bijzondere reden ter bepaling van
de straf geldt irnmers niet aileen dat deze aannemelijk moet zijn geworden, maar
ook dat die aannemelijkheid slechts kan voortvIoeien uit de bekentenis van de
verdachte.

Het is niet te achterhalen in hoeverre in de strafrechtspleging aan deze voor-
waarde de hand werd gehouden. Het arrest HR 14 september 1976, NJ 1977, 248
gaat weI in de richting van het stell en van de bekentenisvoorwaarde aan de voeging
ad informandum:

'(D)at req., die, zoals uit evenaangehaald p-v blijk:t en in het middel ook wordt toegegeven, de in het
middel bedoelde gevallen heeft erkend, aldus heeft blijk gegeven met die gevallen volledig bekend te
zijn geweest.'20

19 Zoals gezegd stelde Pompe deze voorwaarde reeds in zijn annotatie onder HR 25 februari 1947, NJ
1947, 161. Uit het feit dat deze eis niet wordt herhaald in zijn annotatie onder HR 6 juni 1961, NJ
1962, 17 kan met enige voorziehtigheid worden afgeleid dat het voldoen aan deze voorwaarde in de
reehtspraktijk inderdaad gemeengoed was. Vergelijk ook Pompes annotatie onder HR 14 februari
1950, NJ 1950, 670.

20 Tak heeft nog gewezen op HR 15 november 1949, NJ 1950, 597, als voorbeeld van een strafzaak
waarin de bekentenisvoorwaarde voor ad informandum gevoegde feiten zou zijn aanvaard. In dat
arrest ging het eehter sleehts om de vraag in hoeverre een bekentenis van de verdaehte toereikend
bewijs is voor (onderdelen van) het telastegelegde feit. Zie PJ.P. Tak, Voorstellen rond de voeging
ad informandum, a.w., p. 81. Impliciet was de bekentenisvoorwaarde wei aan de orde in het arrest
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1.3 Drie arresten uit 1979

In een drietal arresten uit 1979 ging de hoge raad om. Het is niet duidelijk of het
hoge rechtscollege zich uiteindelijk gevoelig betoonde voor de rechtsgeleerde
kritiek, of dat de reden voor de omslag mede moet worden gevonden in de bijzon-
dere omstandigheden van de eerste strafzaak uit de reeks?' In ieder geval zijn
deze arresten uitgesproken in een peri ode waarin de hoge raad op het terrein van
het strafrecht en de strafvordering meer baanbrekende arresten wees die per saldo
een grotere rechtsbescherming voor de justitiabele genereerden. Zo kan worden
vastgesteld dat in dit tijdvak een begin is gemaakt met de normering van strafvor-
derlijk optreden door ongeschreven regels van behoorlijkheid, naast en in aanvulling
op de wettelijke regeling van het strafprocesrecht." In nauw verband daarmee
staat het in die peri ode opkomende inzicht dat de intemationale verdragen betref-
fende de rechten van de mens van daadwerkelijk belang zijn voor de inrichting en
vormgeving van de Nederlandse strafrechtspleging en er mitsdien aIle aanleiding is
voor een kritische bezinning op de aan de vigerende strafrechtsbedeling ten grond-
slag liggende uitgangspunten en de uitwerking daarvan in de rechtspraktijk. Als
meer specifieke voorbeelden kunnen tenslotte de uitbreiding van de reikwijdte van
art. 423, tweede lid Sv en de versoepelde houding van de hoge raad ten aanzien van
het instellen van rechtsmiddelen worden gezien, die beide ook aan het eind van de
jaren '70 hun beslag kregen."

Het eerste arrest uit 1979 omtrent de voeging ad informandum kenmerkte zich
door een bijzonderheid, die - zoals gezegd - mede de reden kan zijn geweest voor
de wending in de rechtspraak van de hoge raad. De verdachte in deze strafzaak
wenste namelijk 'schoon schip te maken' en verzocht de rechter in feitelijke aanleg
uitdrukkelijk rekening te houden met de door hem bekende, niet telastegelegde
delicten, in die zin dat die feiten dan als afgedaan zouden worden beschouwd. Waar
in het cassatiemiddel werd aangevoerd dat de verdachte voor die niet telastegelegde
stratbare feiten nogmaals zou kunnen worden bestraft omdat een afzonderlijke
vervolging van die delicten niet zou zijn uitgesloten, oordeelde de hoge raad dat, nu
de procureur-generaal bij het hof geen bezwaar had gemaakt tegen het door de
verdachte ter terechtzitting gedane verzoek, het hof ervan mocht uitgaan dat voor
die feiten geen afzonderlijke vervolging meer zou worden ingesteld. Om die reden
mochten de ad informandum gevoegde feiten bij de strafoplegging in aanmerking
worden genomen. Het tweede arrest uit de reeks verwoordt het algemener:

'(D)at het Hof, blijkens de vaststelling in het bestreden arrest dat de in het middel bedoelde processen-
verbaal "ad informandum" bij de berechte zaken waren gevoegd, kennelijk ervan is uitgegaan - en ervan

HR 10 september 1957, NJ 1958, 5, m.nt. W.P. (Zwarte Ruiter-arrest).
21 Zie noot 1 van dit hoofdstuk.
22 Als beginpunt van deze ontwikkeling kan HR 29 mei 1978, NJ 1978, 358, m.nt. Th.W.v.V.

(Menten J) worden aangemerkt. Nader hierover C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede
procesorde, diss. Leiden, Arnhem 1989.

23 Zie daarover J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Groningen, Arnhem 1989, p.
200-206 respectievelijk p. 361-366.
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heeft rnogen uitgaan - dat t.z.v. de in die processen-verbaal gerelateerde feiten geen vervolging meer
tegen req. zou worden ingesteld;
dat het onder die ornstandigheden aan het Hof vrijstond evenbedoelde, door req. erkende rnisdrijven op
dezelfde voet als andere, voor de straftoerneting relevant te achten, en uit het onderzoek ter terechtzitting
gebleken feiten, in aanrnerking te nernen bij de bepaling van de op te leggen straf.'

Deze uitspraken markeren een breekpunt in de jurisprudentie omtrent de voeging ad
informandurn. Aan de voomaamste - tot dan toe geopperde - bezwaren tegen deze
jurisprudentieel ontwikkelde rechtsfiguur wordt immers in bovenstaande overweging
tegemoet gekomen. In de eerste plaats sluit de hoge raad de mogelijkheid uit dat
stratbare feiten die ad informandurn in de strafoplegging zijn verdisconteerd
nogmaals afzonderlijk worden vervolgd. Voorts kan in de geciteerde overweging
opnieuw een bevestiging worden gelezen van de door Pompe gemtroduceerde
bekentenisvoorwaarde en wordt expliciet aangegeven dat het uitgangspunt van art.
297, vijfde lid Sv ook op ad informandum gevoegde delicten van toepassing is.

1.4 Twee invalsboeken; plan van bebandeling

De jurisprudentiele aanvaarding van het uitgangspunt dat terzake van ad infor-
mandurn in de strafoplegging verdisconteerde feiten geen afzonderlijke vervolging
kan worden ingesteld, heeft verstrekkende consequenties. Geconstateerd moet
immers worden dat daardoor de voeging ad informandurn is geevolueerd tot een
wijze van afdoen van strafbare feiten: indien ad informandum gevoegde delicten bij
de bepaling van de op te leggen straf een rol hebben gespeeld, is een afzonderlijke
vervolging terzake uitgesloten en moeten die feiten als afgedaan worden be-
schouwd. Vanuit deze optiek is de voeging ad informandum derhalve in de eerste
plaats een niet wettelijk gereglementeerde, altematieve afdoeningsmodaliteit.

Deze tekening van een nieuwe invalshoek ten aanzien van de voeging ad infor-
mandurn, roept de vraag op hoe het andere gezichtspunt in het jurisprudentiele
bouwwerk van de voeging ad informandurn is ingepast. In het voorafgaande is
immers vastgesteld dat voor 1979 ad informandurn gevoegde feiten primair werden
gezien aIs omstandigheden die - binnen de door het Gold Flake-arrest gestelde
grenzen - van invloed kunnen zijn op de strafoplegging. Reeds het arrest van 13
februari 1979 maakt in dat verband duidelijk dat geen - althans: niet volledig -
afstand wordt gedaan van deze optiek. In dat arrest geeft de hoge raad aan dat de
vaststelling dat de ad informandum gevoegde feiten door de verdachte zijn begaan
niet is gebonden aan de wettelijke bewijsregels, maar - gelijk voor aile bijzondere
redenen ter bepaling van de straf geldt - 'slechts' aannemelijk behoeft te zijn. Die
aannemeJijkheid moet vervolgens op de bekentenis van de verdachte worden geba-
seerd. In zijn annotatie onder dit arrest onderschrijft Van Veen dit standpunt:

'Het bewijsrecht is voor het vaststellen van factoren die bij het bepalen van de straf een rol spelen niet
geschreven. '

Deze opmerking illustreert mijns inziens de problemen die het dualistisch rechts-
karakter van de voeging ad informandurn oproept. Vanuit de invalshoek dat ad
informandurn gevoegde feiten prim air bijzondere redenen ter bepaling van de straf
zijn, is de stelling van Van Veen zonder meer juist. Indien echter de voeging ad
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informandum wordt benaderd als een bijzondere wijze van afdoen van strafbare
feiten ligt het moeilijker. Vanuit die optiek is namelijk zonder nadere motivering
niet goed in te zien waarom bij deze afdoeningsvariant andere eisen ten aanzien van
de vaststelling van de feiten worden geformuleerd dan bij de behandeling volgens
het wettelijk stelsel het geval is.

In meer algemene bewoordingen komt een en ander erop neer dat bij de analyse
van en de oordeelsvorming over de voeging ad informandum voortdurend moet
worden gewaakt voor de valkuil van het 'langs elkaar heen praten'. Een verklaring
of een standpunt ten aanzien van de voeging ad informandum kan vanuit de ene
invalshoek juist of legitiem zijn, maar behoeft dat vanuit het andere gezichtpunt in
het geheel niet te zijn. Het is dus noodzakelijk om voortdurend aan te geven vanuit
welke optiek een bepaalde verklaring wordt gegeven of een standpunt wordt betrok-
ken.

Daarom is voor een strakke opbouw van deze studie gekozen. In hoofdstuk 2
wordt de ontwikkeling van de voeging ad informandum sinds 1979 beschreven.
Daarmee wordt beoogd inzicht te verkrijgen in het jurisprudentiele bouwwerk van
de voeging ad informandum en aan te geven hoe aan de twee fundamenten waarop
dat bouwwerk rust in de praktijk vorm is gegeven.

In de hoofdstukken 3 en 4 worden beide benaderingswijzen van de voeging ad
informandum afzonderlijk besproken en de kaders geschetst voor een waardering
van de invalshoek die dan centraal staat. De keuze voor deze werkwijze berust op
de gedachte dat een perspectiefgewijze bespreking de mogelijkheid biedt diverse
facetten van de voeging ad informandum voorshands vanuit een optiek te benaderen
en te beoordelen. Daardoor kunnen argumenten pro en contra de huidige praktijk in
volle scherpte naar voren worden gebracht." In hoofdstuk 3 wordt de voeging ad
informandum daarom primair benaderd als een wijze van afdoen van strafbare fei-
ten. Daartoe zal worden bezien of er een strafvorderlijke grondslag voor deze
altematieve afdoeningsmodaliteit is aan te wijzen en hoe deze zich verhoudt tot het
in art. 1 Sv verwoorde strafvorderlijk legaliteitsbeginsel, terwijl daarop voortbou-
wend wordt nagegaan hoe de voeging ad informandum als wijze van afdoen van
strafbare feiten moet worden beoordeeld in het licht van enkele systeembepalende
kenmerken van de wettelijke regeling van de berechting van strafbare feiten. In
deze vergelijking van de voeging ad informandum met de wettelijk genormeerde
procesgang zal bijzondere aandacht worden besteed aan de functie en de plaats van
de telastelegging in het Nederlandse strafproces, de wettelijke regels over de
behandeling van strafbare feiten door de rechter en aan het wettelijk bewijsrecht.
Ter verduidelijking zal bij de benadering van de voeging ad informandum als
altematieve afdoeningsmodaliteit zoveel mogeJijk worden gesproken over afdoening
ad informandum.

In hoofdstuk 4 staat de andere optiek centraal: ad informandum gevoegde feiten
als bijzondere redenen ter bepaling van de straf. Nagegaan zal worden of voor het
meenemen van niet telastegelegde feiten in de straf aanknopingspunten kunnen
worden gevonden in het wettelijk systeem en in de ideeengeschiedenis van het

24 Deze werkwijze is in de behandeling van strafrechtelijke onderwerpen niet onbekend. Vergelijk J.F.
Nijboer en L.T. Wemes, Rechtspraak, dogmatiek en dogmatisme, Arnhem 1990, waarin deze
methode wordt toegepast op het leerstuk van de 'culpa in causa'.
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strafrecht. Daaraan zal een beschouwing worden toegevoegd over de vraag of een
zodanige verdiscontering ook als wenselijk moet worden aangemerkt.

In hoofdstuk 5 worden de uitgezette Jijnen bijeen gebracht. Op die plaats dient
ook het nadeel van een perspectiefgewijze bespreking te worden ondervangen. Dat
nadeel is gelegen in het feit dat de analyse en de waardering van de voeging ad
informandum in de hoofdstukken 3 en 4 steeds worden bepaald door slechts een
van de twee invalshoeken, waarbij de wisselwerking tussen beide gezichtspunten op
de achtergrond bJijft. De eerste vraag die in dat hoofdstuk rum de orde wordt
gesteld, zal dan ook zijn of instandhouding van het dualistisch rechtskarakter
gewenst is of dat het primaat rum een van beide benaderingswijzen moet worden
toegekend. Indien deze laatste optie wordt gekozen, kan rum de hand van de eerdere
bevindingen worden aangegeven welke consequenties mijns inziens rum een derge-
lijke prioriteitstoekenning moeten worden verbonden.

De bespreking in hoofdstuk 6 van de voorstellen van de Commissie Moons en
de minister van Justitie om te komen tot een vereenvoudigde procedure voor
bekennende verdachten, bouwt voort op de in hoofdstuk 5 gegeven eindwaardering
van de voeging ad informandum. Deze studie wordt afgesloten met een aantal
afrondende opmerkingen in hoofdstuk 7.

Aan dit plan van behandeling moeten enkele opmerkingen worden toegevoegd. In
de eerste plaats kunnen de twee geschetste perspectieven op de voeging ad infor-
mandum in de sleutel van de verhouding tussen formeel en materieel strafrecht
worden geplaatst. Knigge heeft daarvoor een aanzet gegeven, door rum het dual is-
tisch rechtskarakter de vraag te verbinden of de voeging ad informandum primair
een strafvorderlijke aangelegenheid is, danwel in de eerste plaats vanuit een mate-
rieelrechtelijke optiek moet worden benaderd:

'Moet (...) de voeging ad informandum in het Wetboek van Strafvordering worden geregeld of dient zij,
vanwege het daaraan verbonden verlies van vervolgingsrecht (vergelijk de in art. 68 Sr neergelegde ne
bis in idem-regel) materieelrechtelijk te worden gevatT25

Ik zou ten aanzien van de voeging ad informandum de sleutel in de verhouding
tussen het strafprocesrecht en het materiele strafrecht op een andere wijze rum-
brengen dan door de vraagstelling van Knigge wordt gesuggereerd. Naar mijn
mening is de voeging ad informandum als afdoeningsmodaliteit in eerste instantie
een strafvorderlijk probleem, omdat daarin de contouren zichtbaar zijn van een
altematieve procedure voor de berechting van strafbare feiten. Vanuit die.optiek
zullen in hoofdstuk 3 dan ook strafprocessuele vraagstukken centraal strum, zoals de
gememoreerde vergelijkende analyse van de voeging ad informandum enerzijds en
de structuurkenmerken van de wettelijk genormeerde berechting van strafbare feiten
anderzijds. Dat een hemieuwde vervolging van een feit dat ad informandum is
afgedaan vervolgens af zou moeten stuiten op het materieelrechtelijke non bis in

25 G. Knigge, Boekbespreking van JF Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving, RM
Themis 1989, p. 208-210.
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idem-beginsel" doet - evenmin als dat het geval is ten aanzien van het wettelijk
strafgeding - niets af aan het gegeven dat in deze benaderingswijze de strafproces-
suele aspecten domineren.

Indien ad informandum gevoegde feiten daarentegen primair worden gezien als
bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de op te leggen straf,
overheerst de materieelrechtelijke invalshoek." In hoofdstuk 4 zal aan de hand van
een meer algemene beschouwing over de strafoplegging worden bezien of het juist
en wenselijk is dat de rechter niet telastegelegde delicten kan betrekken in de
besluitvorming over de op te leggen straf. De motiveringsverplichting van art. 359
Sv is mijns inziens - als strafprocessuele regeling - in dat opzicht te beschouwen als
een afgeleide plicht, op grond waarvan de rechter zijn beslissing over de op te
leggen straf dient te verantwoorden.

Een tweede aanvullende opmerking betreft de doelstelling van deze studie. Door
de voeging ad informandum op de hiervoor omschreven wijze te problematiseren,
kan worden onderzocht welke consequenties voor het stelsel van strafvordering aan
deze praktijk zijn verbonden en op welke wijze deze rechtsfiguur is in te passen in
het denken over de strafoplegging. Door de nadruk te leggen op deze fundarnentele
kwesties, wijkt de studie af van de meer gang bare opvatting waarin vooral de
voordelen van de voeging ad informandum worden benadrukt. Groenhuijsen heeft
deze opvatting als voigt weergegeven:

'De voordelen (...) liggen voor de hand: voor justitie betekent het een belangrijke verhoging van de
capaciteit van het strafrechtelijk apparaat, en de verdachte vaart er wei bij omdat hij voor de ad info
gevoegde feiten op een zekere kwantumkorting mag rekenen, zodat hij minder zwaar wordt aangepakt
dan het geval zou zijn geweest wanneer hij apart was vervolgd voor de desbetreffende feiten. ,28

Indien de voeging ad informandum inderdaad voor alle procesdeelnemers positief
blijkt uit te pakken, kunnen eventuele kritiscbe kanttekeningen bij deze praktijk
moeiteloos worden gepareerd door te verwijzen naar de voordelen die hieraan zijn
verbonden. In deze studie zal de aandacht daarbij in bet bijzonder worden gericht
op de positie van de verdediging. Voor de verdachte zou deze rechtsfiguur in ieder
geval aantrekkelijk kunnen zijn, als door de mogelijkheid tot voeging ad informan-
dum wordt voorkomen dat hij meermalen voor de rechter moet verschijnen. In dat
geval kan hij irnmers na zijn berechting weer met een schone lei beginnen, Daar-

26 In hoofdstuk 2 zal worden nagegaan of inderdaad het non bis in idern-beginsel ten grondslag ligt
aan de besproken arresten van de hoge raad uit 1979 of dat hierin een voorbeeld van de doorwer-
king van het ongeschreven vertrouwensbeginsel moet worden gezien. Ik wijs erop dat de kenschets
in de hoofdtekst van het non bis in idem-beginsel als een materieelrechtelijk onderwerp, aansluit bij
de huidige systematiek van de Nederlandse strafwetgeving. Door Nijboer is op zichzelf terecht
betoogd dat de plaatsing van een dergelijk onderwerp in het Wetboek van Strafrecht - in casu: art.
68 Sr - geen vanzelfsprekendheid behoeft te zijn. Zie J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse
strafwetgeving, Groningen 1987, passim.

27 Daarbij ga ik uit van - en handhaaf ik - het huidige duale onderscheid tussen formeel en materieel
recht. In de door Nijboer voorgestane driedeling van materieel rechtlprocesrechtlpenitentiair recht
zou het voor de hand liggen beschouwingen over de strafoplegging onder de laatstgenoemde
categorie te scharen. Vergelijk J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving, aw.,
m.n. p. 203 e.v.

28 M.S. Groenhuijsen, Beledigde partij in ad info-zaken, annotatie onder HR 20 juni 1989, AA 1989,
p. 997-1002.
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naast is er de suggestie dat de verdachte profiteert van de voeging ad informandum
omdat hij voor het ad informandum gevoegde delict in de regel minder straf krijgt
dan wanneer dat feit in de telastelegging zou zijn opgenomen. Dat is vooralsnog
niet meer dan een veronderstelling, zodat zorgvuldig moet worden nagegaan of het
voor de op te leggen straf werkelijk verschil uitrnaakt of een delict ad informandum
of via een telastelegging ter kennis van de rechter komt."

Vooral in hoofdstuk 3 zal worden bezien of deze voordelen opwegen tegen de
afwijkingen van de wettelijke structuur van het strafgeding die de voeging ad
informandum kenmerken. Voor het gepretendeerde profijt ten aanzien van de straf
is dat zeker van belang, omdat de wettelijke regels inzake de berechting van
strafbare feiten niet primair de matiging van de straf tot doel hebben, maar juist
zijn opgesteld voor een zo goed mogelijk onderzoek naar de vraag of aan de
voorwaarden voor strafoplegging is voldaan.

Beslissende argumenten voor de beoordeling van de voeging ad informandum
zullen in deze studie daarom primair worden verschaft door het stelsel van strafvor-
dering en door de vraag naar de gronden en de grenzen van de straf. Dat zijn de
twee kaders van waaruit de afzonderlijke visies op de voeging ad informandum
zullen worden beoordeeld. Ten aanzien van het eerste kader kan worden opgemerkt
dat op deze manier bovendien kan worden gewaakt voor een aantastmg van de
structuur van het stelsel dat - anders dan de procesdeelnemers - niet is 'georga-
niseerd in een pressiegroep' .30

Tot besluit van dit hoofdstuk dienen nog enige begripsmatige opmerkingen te
worden gemaakt. Op deze plaats moet worden herhaald dat de term 'afdoening ad
informandum' zoveel mogelijk zal worden gehanteerd ter aanduiding van de
benadering waarin de voeging ad informandum als een bijzondere wijze van afdoen
van strafbare feiten wordt beschouwd. De begrippen 'feit', 'strafbaar feit' en
'delict' zullen in deze studie meestal als synoniemen worden gebruikt. Dat zal
aileen anders zijn indien de samenloopregeling en het non bis in idem-beginsel ter
sprake worden gebracht. In die gevallen is een meer nauwkeurig begripsmatig
onderscheid tussen 'feit' enerzijds en 'strafbaar feit' en 'delict' anderzijds aangewe-

29 Zie met name paragraaf 2.4.3. van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.
30 De uitdrukking is ontleend aan Harteveld die op die mogelijkbeid in een ander verband reeds heeft

gewezen. Zie A.E Harteveld, Het stelsel van stra.fvordering en het rapport van de Commissie
Moons, DD 1991, p. 565-591, naar aanleiding van de voorgestelde herziening van het gerechtelijk
vooronderzoek.
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zen." De term '(straf)zaak' zal worden gereserveerd voor aile - telastegelegde en
ad informandum gevoegde - feiten die ter beoordeling aan de reehter worden
voorgelegd. Een zaak kan dus bestaan uit meer dan een feit (delict of stratbaar
feit)."

31 Zie paragraaf I van dit hoofdstuk, paragraaf 3.4 van hoofdstuk 2 en paragraaf 2 van hoofdstuk 4.
32 Over de onvaste betekenis van het begrip 'zaak' onder meer J.F. Nijboer, De doolhof van de

Nederlandse strajwetgeving, a.w., p. 156-157; A.NA Josephus Jitta, Voeging in het strafproces,
a.w. en J.B.H.M. Simmelink, De telefoontap, a continuing story, DD 1992, p. 228-250. Ik wijs erop
dat de gangbare interpretatie van de zinsnede 'het geding over de strafzaak' in art. 332, eerste lid
Sv afwijkt van het in de hoofdtekst aangegeven begrippenkader: de termen 'strafzaak' en 'strafbaar
feit' worden daar als synoniemen aangemerkt. Vergelijk M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor
slachtoffers van delicten in het strafgeding, diss. Leiden, Nijmegen 1985, p. 59-6\. Bij de bespre-
king van de consequenties van de voeging ad informandum voor de positie van de beledigde partij
in paragraaf 6.4 van hoofdstuk 2 zal met dit verschil in terminologie rekening worden gehouden.
Het nieuwe art. 51a, eerste lid Sv spreekt overigens weer over 'strafbaar feit'.
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Hoofdstuk 2

Het jurisprudentiele bouwwerk van de
voeging ad informandum

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de jurisprudentiele ontwikkeling van de voeging ad infonnandurn
sinds 1979 worden besproken. Teneinde een helder beeld te verkrijgen, zullen de vier
eentrale voorwaarden voor de voeging ad infonnandum voorop worden gesteld. In
volgorde van behandeling zijn dat:

1. De verdaehte moet de ad infonnandurn gevoegde delieten hebben bekend.
2. De verdaehte mag niet nogmaals worden vervolgd voor feiten die eerder ad

infonnandum zijn verdiseonteerd in de strafoplegging.
3. De ad infonnandurn gevoegde feiten dienen op basis van art. 297, vijfde lid Sv

ter zitting aan de orde te zijn gesteld.
4. De invloed van ad infonnandurn gevoegde feiten op de strafoplegging mag niet

zodanig zijn dat het verb and tussen de opgelegde straf en de telastegelegde
delieten niet meer ziehtbaar is.

Aan de hand van de bespreking van deze basisvoorwaarden kan vervolgens de overige
jurisprudentie omtrent de voeging ad infonnandurn worden geanalyseerd. Ret is van
belang daarbij te benadrukken dat tot op heden uitsluitend de strafreehter zieh over
deze reehtsfiguur heeft uitgelaten en daaraan vorm heeft gegeven. Door het ontbreken
van een meeromvattend, wettelijk kader klemt immers de vraag hoe de reehter die
zieh geeonfronteerd ziet met een speeifieke reehtsvraag op dit terre in tot een beant-
woording daarvan komt. Ik zie bij de voeging ad infonnandum twee mogelijke vormen
van reehterlijke reehtsvinding, die zieh ook goed met elkaar laten eombineren.

In de eerste plaats zou de reehter voor zijn beslissing aansluiting kunnen zoeken
bij de wettelijke regeling van de bereehting van telastegelegde feiten. De uitgangspun-
ten die aan bepaalde voorsehriften ten grondslag liggen, kunnen dan met andere
woorden voor de reehter een inspiratiebron vormen voor de oplossing van een verwant
probleem bij de voeging ad infonnandum.

De tweede mogelijkheid is dat de reehter zijn beslissing expliciet baseert op de
overweging dat in het aan hem voorgelegde geval een van de twee in het vorige
hoofdstuk genoemde invalshoeken ten aanzien van de voeging ad informandurn dient
te prevaleren. In een dergelijke benadering kan de oplossing worden verkregen door
de voeging ad infonnandurn op dat punt als het ware van zijn dualistiseh reehtskarakter
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te ontdoen en daarvoor in de plaats een 'simpele' eenduidigheid te creeren. Daarbij
moet worden bedacht dat het antwoord op die rechtsvraag alleszins verdedigbaar kan
zijn vanuit de gekozen optiek, maar niettemin niet dwingend is voorgeschreven: indien
zou zijn geopteerd voor het andere perspectief op de voeging ad informandum zou
mogelijkerwijs een geheel andere uitkomst hebben moeten volgen.

Voor zover zal blijken dat de strafrechter bij de beantwoording van een specifieke
rechtsvraag de voorkeur heeft gegeven aan een van beide invalshoeken ten aanzien
van de voeging ad informandum, zal ik mij op dat punt vooralsnog van commentaar
onthouden en die keuze accepteren. Het gaat er in dit hoofdstuk slechts om een beeld
van de voeging ad informandum te schetsen en duidelijk te maken hoe de rechter
voortdurend heeft moeten laveren tussen verschillende hem ten dienste staande
mogelijkheden. Aan het slot van dit hoofdstuk zal worden bezien of er belangrijke
hiaten in het jurisprudentiele bouwwerk van de voeging ad informandum kunnen
worden aangetroffen. Een korte samenvatting zal dit hoofdstuk besluiten.

2.2 De bekentenisvoorwaarde

2.2.1 De reikwijdte van de bekentenisvoorwaarde

In hoofdstuk I is reeds aangegeven dat de bekentenisvoorwaarde werd gemtroduceerd
door Pompei en vervolgens haar bevestiging yond in de arresten HR 14 september
1976, NJ 1977, 248 en HR 13 februari 1979, NJ 1979, 243, m.nt. Th.W.v.V. Deze
eis veronderstelt niet aileen dat de verdachte bekent het ad informandum gevoegde
feit te hebben begaan, maar bovendien dat de procespartijen het eens zijn over de
juridische merites daarvan. Ontbreekt die consensus over de juridische aspecten, dan
kan het ad informandum gevoegde delict in beginsel niet worden meegenomen in de
strafoplegging.' Een duidelijk voorbeeld hiervan is terug te vinden in het arrest HR
12 november 1985, NJ 1986, 421. In deze zaak had het hof een overtreding van art.
26, tweede lid WVW ad informandum verdisconteerd in de strafoplegging voor het
soortgelijke telastegelegde delict. Op de zitting had de verdachte weliswaar toegegeven
dat hij zich schuldig had gemaakt aan het ad informandum gevoegde feit, maar zijn
raadsman voerde aldaar een verweer met de strekking dat het aan de verdachte gegeven
bevel om zich aan de bloedproefte onderwerpen onbevoegd was gegeven. Volgens
de raadsman diende daarom op juridische gronden te worden aangenomen dat zijn
client het delict niet had gepleegd. De omstandigheid dat terzake van het ad informan-
dum gevoegde feit een verweer was gevoerd, was voor de hoge raad reeds voldoende
aanleiding het bestreden arrest te vemietigen:

I Annotatie onder HR 6 juni 1961, NJ 1962, 17.
2 Zie echter tevens paragraaf 8.4 van dit hoofdstuk. Ook aan de transactie wordt wei de voorwaarde

gesteld dat deze aileen kan worden aangeboden indien de vragen van art. 348 en 350 Sv positief
kunnen worden beantwoord. Zie daaromtrent - vanuit verschillende invalshoeken - H. de Doelder,
Het OM in positie, oratie Rotterdam, Arnhern 1988, m.n. p. 26 en P. Osinga, Transactie in straftaken,
diss. Tilburg, Amhem 1992, m.n. p. 113 en p. 167. Anders dan bij de voeging ad informandum is
echter niet vereist dat de verdachte het transigabele feit expliciet bekent te hebben begaan.
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'Aangezien, in geval dat verweer bij berechting van die zaak gegrond zou worden bevonden dat zou moeten
leiden tot vrijspraak, had het hof die zaak bij de strafoplegging in de onderhavige zaak niet in aanmerking
mogen nemen.'

In dezelfde eategorie kan de strafzaak worden geplaatst waarin het ad informandum
gevoegde feit bij de beraadslaging over de strafoplegging buiten besehouwing bleef,
omdat de verdaehte en de aangever versehillende lezingen daarover gaven.'

Ret onderzoek ter tereehtzitting biedt de mogelijkheid om een aanvankelijk versehil
van inzicht tussen de proeesdeelnemers weg te werken. Zo zou een ad informandum
gevoegde diefstal met braak uiteindelijk als een gewone diefstal in de strafoplegging
kunnen worden meegenomen, indien de verdaehte aIleen de strafverzwarende braak
ontkent en de offieier van justitie en de reehter zieh ter zitting van de juistheid van
dit feitelijk verweer laten overtuigen. Ook in geval van eenjuridiseh dubium zou naar
overeenstemming kunnen worden toegewerkt: er wordt dan bijvoorbeeld een oplossing
gevonden voor het probleem dat het door de verdaehte bekende feit door de officier
vanjustitie als een diefstal wordt gekwalifieeerd, terwijl de raadsman er een verduiste-
ring in ziet.

De voorwaarde dat tussen de proeespartijen overeenstemming moet bestaan over
aile aspeeten van het ad informandum gevoegde feit, speelt mijns inziens tevens een
belangrijke rol in een opzienbarende uitspraak van de Dordtse rechtbank." De officier
van justitie werd in deze zaak niet-ontvankelijk verklaard, omdat hij in strijd met de
beginselen van een goede proeesorde de verdaehte had gedagvaard voor feiten die in
een eerdere strafzaak ad informandum aan het dossier waren toegevoegd. Het gaat
hier eehter niet om de - hieronder te bespreken - voorwaarde dat de verdaehte niet
nogmaals mag worden vervolgd voor feiten die eerder ad informandum zijn meegeno-
men bij de strafoplegging. De verdaehte had namelijk op de eerdere tereehtzitting
ontkend die feiten te hebben gepleegd. Geheel conform de bekentenisvoorwaarde
waren die feiten destijds niet in de straf verdiseonteerd, waarna de officier van justitie
het via een afzonderlijke dagvaarding probeerde. Waar het in deze zaak om draaide
en wat deze uitspraak bijzonder maakt, is de toevoeging dat de verdaehte reeds in het
vooronderzoek iedere betrokkenheid bij de feiten had ontkend en de offieier van
justitie desondanks die delieten ad informandum aan het dossier had toegevoegd. De
overweging van de reehtbank dat deze handelswijze in strijd komt met de beginselen
van een goede proeesorde, moet naar mijn mening zo worden begrepen dat daarin tot
uitdrukking wordt gebraeht dat uitsluitend de wettelijk genormeerde proeesgang voor
de reehter is aangewezen indien reeds in het vooronderzoek duidelijk is geworden dat
de verdaehte en de offieier van justitie versehillende lezingen geven over hetzij de
vraag of de verdaehte het feit heeft begaan, hetzij de juiste toedraeht van het feit of
de juridisehe implieaties daarvan.

3 HR 8 mei 1984, NJ 1985, 566. In deze zaak gaf de hoge raad aan dat de omstandigheid dat het ad
infonnandum gevoegde feit niet mag worden meegenomen in de strafoplegging niet betekent dat de
stukken daaromtrent uit het dossier moeten worden verwijderd. Zie over de reikwijdte van de
bekentenisvoorwaarde bijvoorbeeld ook HR 4 december 1990, 0091.125 en HR 19 februari 1991,
0091.208, waarover meer in hoofdstuk 3.

4 Rechtbank Dordrecht 28 juli 1988, NJ 1989,94, m.nt. Th.W.v.V.
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In zijn annotatie onder het vonnis van de Dordtse rechtbank betwijfelt Van Veen
of deze uitspraak in cassatie stand zou houden. Ik deel die aarzeling. Het lijkt
toereikend te zijn dat de strafrechter de ad infonnandum gevoegde feiten die door de
verdachte worden ontkend eenvoudigweg buiten beschouwing laat. 5 Niettemin behoudt
de uitspraak van de rechtbank te Dordrecht mijns inziens haar waarde, in die zin dat
expliciet wordt aangegeven dat de enkele aannemelijkheid dat de verdachte de ad
informandum gevoegde feiten heeft begaan onvoldoende is. Die aannemelijkheid kan
slechts zijn gebaseerd op de bekentenis van de verdachte. Leijten heeft die opvatting
aldus gefonnuleerd:

'Op zich zou voor de aannemelijkheid van het bedreven zijn dier (dat wil zeggen: de ad informandum
gevoegde, A.A.F.) delicten natuurlijk ook kunnen blijken uit getuigenverklaringen (ter terechtzitting of
opgenomen in enig aan die zltting voorafgaand proces-verbaaJ) maar het is begrijpelijk, dat die - bij
ontkentenis van verdachten - niet genoegzaarn worden geacht, omdat juist in zulke gevallen het regelmatige
strafproces met telastlegging van dat betwiste feit de aangewezen weg is tot opheldering der tegenspraken. ,6

2.2.2 Voeging ad informandum in verstekzaken?

Een belangrijk punt van discussie omtrent de bekentenisvoorwaarde betrof de vraag
of slechts een bekentenis ter terechtzitting aan deze voorwaarde recht zou doen, of
dat in geval van verstek ook een zodanige in het vooronderzoek afgelegde verklaring
zou kunnen worden gebruikt. Zowel voor- als tegenstanders van de mogelijkheid om
een in het vooronderzoek gedane bekentenis als toereikend te beschouwen, hebben
ter motivering van hun standpunt een beroep gedaan op de eerder vennelde passage
uit de annotatie van Pompe onder HR 6 juni 1961, NJ 1962, 17:

'Het lijkt me voor bewijs van straftoemetings- - evenals van strafuitsluitings- - gronden voldoende, dat
de rechter ze aannemelijk acht. Maar in de geest van de wet meen ik de regel te mogen stellen, dat de
rechter de niet-telastegelegde feiten aileen voor straftoemeting laat gelden, als verdachte ze bekend, althans
na vermelding ter zitring niet bestreden heeft.'

Met name Leijten heeft aan de hand van deze passage er gloedvol voor gepleit dat
in beginsel slechts ad informandum gevoegde feiten die fer terechtzitting door de
verdachte zijn bekend, in de strafoplegging kunnen worden meegenomen en aldus
afgedaan:

5 Aldus oordeelde bijvoorbeeld het hof Leeuwarden in de zaak die leidde tot HR 25 september 1990,
DD 91.035. Hetverweer van de verdachte dat er door een zodanige werkwijze geen sprake meer was
van een 'fair hearing' werd aldus verworpen. De hoge raad Iiet zich over deze kwestie niet uit.

6 J.C.M. Leijten, De strafmaat in verband met niet te/astege/egde feiten, NJB 1964, p. 36-43. Het
uitgangspunt dat slechts feiten die door de verdachte zijn bekend ad informandum in de strafoplegging
mogen worden meegenomen, kan op grote steun rekenen. Zie bijvoorbeeld P. Frielink, Voorwaarden
fer voeging ad informandum, AA 1984, p. 245-251; P.A.H. Bos, Voeging ad informandum, in: Naar
eer en geweten, Amhem 1987, p. 47-58 en A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, DD
1989, p. 407-423. Een andere opvatting wordt gehuldigd door J.M. Reijntjes, Strafrechte/ijk bewijs
in wet en praktijk, diss. Groningen, Amhem 1980, m.n. p. 75-77. Daarover meer in hoofdstuk 3.
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'Ik zou menen datwe een onaanvaardbare weg inslaan, als bij de politie erkende zaken, ingeval van verstek,
zonder meer zouden kunnen worden meegenomen door ze in de strafmaat te verdisconteren. Denkt men
daarover na, dan houdt dit niet te overziene gevaren in.' 7

Bos heeft daarentegen betoogd dat Leijten de voomoemde passage uit de annotatie
van Pompe verkeerd heeft gelezen:

'Zou Pompe bedoeld hebben dat aileen ter zitting bekende feiten als ad informandum mochten worden
beschouwd, dan zou hij de woorden "ter zitting" wei voor de komma hebben geplaatst. Naar mijn mening
heeft Pompe bedoeld dat bij de straftoemeting met andere in de processen-verbaal van de politie of van
de Rechter-Cornmissaris gerelateerde door de verdachte bekende feiten, alsmede met de op de zitting
vermelde en niet weersproken feiten, rekening zal worden gehouden. ,8

Volgens Bos zouden ad informandum gevoegde feiten ook in verstekzaken moeten
kunnen worden betrokken indien de verdachte die delicten in het vooronderzoek heeft
bekend. In zijn visie zou de opvatting van Leijten neerkomen op een motie van
wantrouwen tegen de politie, die daarentegen wei wordt vertrouwd indien een
telastegelegd feit bij verstek wordt afgedaan.

In de strafzaak waarvoor Leijten zijn zojuist genoemde conclusie schreef, volgde
de hoge raad de opvatting van zijn advocaat-generaal. Zijn oordeel is uitvoerig
gemotiveerd:

,Aangezien de verdachte in eerste aanleg, noch in hoger beroep is verschenen, hebben de Pol.r. en het Hof
niet als vaststaande mogen aannemen, en er bij de strafoplegging geen rekening mee mogen houden, dat
de verdachte, naast het ten laste gelegde en bewezen verklaarde feit, (...) zich tevens heeft schuldig gemaakt
aan verduistering van benzine. De omstandigheid dat de verdachte dit feit kennelijk tegenover de politie
zou hebben erkend, en de verklaring van de OvJ dat ter zake van dit feit geen afzonderlijke strafvervolging
zal worden ingesteld, kunnen hieraan niet afdoen.
Het door de verdachte begaan zijn van een niet ten laste gelegd strafbaar feit mag als bijzondere reden
ter bepaling van de straf in aanmerking worden genomen, wanneer op grond van de door de verdachte
ter terechtzitting gedane erkenning aannemelijk is geworden dat hij dat feit heeft begaan en wanneer kan
worden vastgesteld dat ter zake van dat feit geen vervolging meer zal worden ingesteld tegen de verdachte;
dit laatste zal in het algemeen het geval zijn wanneer de stukken betreffende dat feit door het OM ter
kennisneming van de rechter bij de stukken betreffende het ten laste gelegde feit zijn gevoegd.'

Binnen het jaar versoepelde de hoge raad zijn standpunt hierover aanmerkelijk.
Sindsdien is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om in verstekzaken ad
informandum gevoegde delicten in de strafoplegging te betrekken. In een ambtshalve
beoordeling van een bij verstek gewezen arrest, waarin bij de strafoplegging bepaalde
feiten ad informandum in de strafoplegging waren verdisconteerd, vulde de hoge raad
zijn bovenstaande oordeel met de volgende passage aan:

'Niettemin kan, indien de verdachte ter terechtzitting niet is verschenen, een door hem begaan zijn van
een niet ten laste gelegd strafbaar feit - waarvan aannemelijk is dat hij dat feit heeft begaan en met
betrekking waartoe ervan mag worden uitgegaan dat terzake van dat feit tegen de verdachte geen vervolging
meer zal worden ingesteld - als bijzondere reden als bedoeld onder 4.3 (ter bepaling van de straf, A.A.F.)
in aanmerking worden genom en, indien bij het uitbrengen van de dagvaarding althans tijdig v66r de aanvang

7 Conclusie voor HR 29 november 1983, NJ 1984,277.
8 P.A.H. Bos, Voeging ad informandum, a.w., p. 54-55.
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der terechtzitting aan de verdachte is medegedeeld dat bedoeld niet ten laste gelegd feit door het OM ter

terechtzitting met dat doel ter sprake zal worden gebracht. ,9

Vit deze laatste passage is weI de conclusie getrokken dat in geval van verstekzaken
voor de ad informandum gevoegde delicten geen bekentenis meer is vereist." Oat
lijkt mij met juist. AIIereerst zou het in het Iicht van de moeizame voorgeschiedenis
van de toelating van de voeging ad informandum in verstekzaken, toch uiterst
merkwaardig zijn indien de hoge raad juist in dit soort gevaIlen de bekentenisvoor-
waarde loslaat. Dat zou pas echt - in de woorden van Leijten - niet te overziene
gevaren inhouden en de facto een terugkeer betekenen naar de situatie voordat Pompe
de bekenteniseis introduceerde. Voorts moet worden bedacht dat de mogelijkheid tot
voeging ad informandum in verstekzaken als een uitzondering moet worden gezien
op de hoofdregel dat de verklaring van de verdachte op het onderzoek ter terechtzitting
beslissend is. Oat betekent met aIleen dat een herroeping ter terechtzitting van een
in het vooronderzoek afgelegde bekentenis voorkomt dat een ad informandum gevoegd
stratbaar feit meetelt bij de strafoplegging." Die verhouding tussen hoofdregel en
uitzondering impliceert ook dat in het geval dat de verdachte verstek laat gaan, slechts
op basis van een in het vooronderzoek afgelegde bekentenis een feit ad informandum
kan worden betrokken in de strafoplegging. De hoge raad heeft te dien aanzien uit-
drukkelijk beslist dat de omstandigheid dat terzake van het niet telastegelegde feit
proces-verbaal is opgemaakt - op grond waarvan het op zichzelf evenzeer aannemelijk
zou kunnen zijn dat de verdachte zich aan dat stratbare feit heeft schul dig gemaakt -
onvoldoende is om in verstekzaken tot voeging ad informandum over te gaan."

De herziene standpuntbepaling van de hoge raad komt niet aIleen aan de opvatting
van Bos tegemoet. De gestelde voorwaarde dat tijdig voor de terechtzitting wordt
aangekondigd dat het niet telastegelegde feit ter afdoening ad informandum ter sprake
zal worden gebracht, lijkt ook te stroken met de opvatting van Leijten. Die was
immers van mening dat een onaanvaardbare weg wordt ingeslagen wanneer voeging
ad informandum in verstekzaken zonder meer mogelijk zou zijn. De genoemde
voorwaarde is nader geconcretiseerd in het arrest HR 8 mei 1990, DO 90.290. Ten
aanzien van de aankondiging tot voeging ad informandum overwoog de hoge raad:

'Bij evenbedoelde mededeling dienen aard van de niet telastegelegde feiten alsmede tijd en plaats waarop
zij zouden zijn begaan te worden vermeld.'

9 HR25 september 1984, NJ 1985,317. Deze toevoeging is sindsdien constantejurisprudentie. Zie onder
meer HR 5 januari 1988, DD 88.179 en HR26 januari 1988, NJ 1988, 817. Vit HR 29 oktober 1991,
nr. 89.620 (niet gepubliceerd) kan worden afgeleid dat het voor de afdoening ad informandum in
verstekzaken niet noodzakelijk is dat de dagvaarding in persoon is betekend.

10 in die zin J.A.W. Lensing, Het verhoor van de verdachte in strafzaken, diss. Nijmegen, Arnhem 1988,
p. 239-240; M.W.G. Verbruggen, Vee/ voorkomende criminaliteit: van theorie naar be/eid, diss.
Nijmegen, Arnhem 1991, p. 139 en A. den Hartog, Artike/ 6 EVRM: grenzen aan het streven de straf
eerder op de daad te doen vo/gen, diss. Groningen, AntwerpenJApeldoom 1992, p. 218.

II HR 15 juni 1982, NJ 1983,216.
12 Zie bijvoorbeeld HR 2 oktober 1984, NJ 1985,318 en HR 8 december 1987, NJ 1988,396, m.nt.

Th.W.v.V. Vergelijk ook conclusie A-G Leijten voor HR 6 juni 1989, NJ 1990,30, m.nt. Th.W.v.V.
en conclusie A-G Meijers voor HR 29 september 1992, NJ 1993,86.
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Indien de mededeling niet aan deze eisen voldoet, behoeven daaraan echter geen
gevolgen te worden verbonden indien:

'(D)e verdachte blijkens de stukken heeft \runnen beschikken over de diensten van een toegevoegde
raadsman, zodat hij niet in onzekerheid heeft behoeven te verkeren omtrent de vraag op welke feiten de
in de dagvaardingen slechts met parketnummers aangeduide zaken betrekking hadden.'

Het verdient opmerking dat deze voorwaarde aIleen geldt voor de voeging ad
informandum in verstekzaken. Indien een vonnis op tegenspraak wordt gewezen, is
een voorafgaande aankondiging niet nodig. Het is communis opinio dat ten aanzien
van een verdachte die ter zitting verschijnt, een eerste introductie van het ad informan-
durn gevoegde feit op de zitting mogelijk is."

2.3 Het verbod van een afzooderlijke vervolgiog

2.3. J Inleiding

De recfitsgrond voor de voorwaarde dat terzake van felten dIe ill een eerder stadIUm
ad informandurn zijn meegenomen in de strafoplegging geen afzonderlijke vervolging
mag worden ingesteld, is niet meteen duidelijk. In de literatuur worden twee verschil-
lende argument en genoemd waarop deze voorwaarde zou zijn gebaseerd. In de eerste
plaats zou (de strekking van) het in art. 68 Sr verwoorde non bis in idem-beginsel
zich verzetten tegen een hemieuwde vervolging van strafbare feiten die eerder ad
informandum zijn afgedaan. Daarnaast is betoogd dat het genoemde verbod past in
de rechterlijke toetsing van het optreden van het openbaar ministerie aan beginselen
van een goede procesorde, in het bijzonder aan het vertrouwensbeginsel.

De hoge raad liet zich in de drie arresten uit 1979 waarin de voeging ad informan-
dum als een bijzondere wijze van afdoen van strafbare feiten door de rechter werd
aanvaard, niet expliciet over deze kwestie uit:

'(D)at het Hof, blijkens de vaststelling in het bestreden arrest dat de in het middel bedoelde processen-
verbaal "ad informandum" bij de berechte zaken waren gevoegd, kennelijk ervan is uitgegaan - en ervan
heeft mogen uitgaan - dat t.z.v. de in die processen-verbaal gerelateerde feiten geen vervolging meer tegen
req. zou worden ingesteld.' 14

Uit deze algemene formulering is niet op te maken ofhet verbod van een hemieuwde
vervolging volgens de hoge raad moet worden gebaseerd op de beginselen van een
goede procesorde of op (de strekking van) art. 68 Sr. Hieronder zal worden bezien
of in de nadien gewezen arresten wei enige duidelijkheid is verschaft. Om tot een
acceptabele slotsom ten aanzien van de rechtsgrond van het genoemde verbod te
komen, is het daarnaast noodzakelijk te bezien welke consequenties zijn verbonden

13 Zie HR 9 september 1986, NJ 1987, 178. Vergelijk ook S.A.M. Stolwijk, Voeging ad informandum,
DD 1984, p. 519-527.

14 HR 13 maart 1979, NJ 1979,269, m.nt. Th.W.v.V. Zie ook HR 13 februari 1979,NJ 1979,243, m.nt.
Th.W.v.V. en HR 27 maart 1979, NJ 1979,431.
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aan beide mogelijkheden. Tot besluit van de bespreking van deze voorwaarde zal
worden aangegeven welke gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt op grond van
de dan aangegeven basis voor het verbod."

2.3.2 Analyse van rechtspraak

Na de neutrale formulering in de drie arresten uit 1979, lijkt de hoge raad in het arrest
van 20 mei 1980, NJ 1980, 541 meer expliciet stelling te nemen. De strafkamer van
de hoge raad werd daar geconfronteerd met een van de Bondsrepubliek Duitsland
atkomstig verzoek tot uitlevering van een persoon die werd verdacht van een vijftal
hashishtransporten. Voor een van die delicten was de opgeeiste persoon reeds in
Nederland veroordeeld, waarbij de andere vier feiten ad informandum in de strafmaat
waren verdisconteerd en aldus afgedaan. De Amsterdamse rechtbank als uitleverings-
rechter in eerste instantie verklaarde de uitlevering ontoelaatbaar - ook ten aanzien
van de feiten die ad informandum waren afgedaan - daarbij overwegende:

'(D)at de gevraagde uitlevering van A. voornoemd ter strafvervolging van vorenomsehreven feiten niet
kan worden toegestaan, nu hij, hoewel hij overeenkomstig de Nederlandse strafpraktijk sleehts ter zake
van een dier feiten is vervolgd en uitsluitend dit feit bewezen is verklaard, geaehtmoet worden bij voormeld
vonnis blijkens de daaruit aangehaalde overweging ter zake van aI die feiten onherroepelijk te zijn bereeht,
en derhalve op grond van art. 9 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957 het non bis
in idem-beginsel van toepassing is.'

De hoge raad oordeelde naar aanleiding van het door de officier van justitie ingestelde
cassatieberoep dat de uitleveringsrechter terecht en op juiste gronden had overwogen
dat de opgeeiste persoon niet alleen terzake van het bewezenverklaarde feit, maar ook
terzake van de ad informandurn afgedane delicten onherroepelijk is berecht in de zin
van art. 9 Europees Verdrag betreffende de uitlevering."

Minder duidelijk over de keuze tussen beide rechtsgronden is de constante juris-
pruden tie dat soortgelijke strafbare feiten als het telastegelegde delict niet meer
afzonderlijk kunnen worden vervolgd, indien de officier van justitie welbewust uit
een reeks van delicten slechts die feiten in de telastelegging opneemt die gedurende

15 Een verkorte versie van het navolgende is reeds versehenen in A.A. Franken, HetzelJde feit; over
samenloop van strafbare feiten en het non bis in idem-beginsel, Nijmegen 1992, p. 43-46.

16 In het algemeen blijkt de afdoening ad informandum niet zonder risico's te zijn in strafzaken tegen
verdaehten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en/of niet in Nederland woonaehtig zijn.
Willems heeft een geval besehreven waarin sleehts dankzij het goede geheugen van de president van
de Haagse rechtbank en een artikel in De Telegraaf, een Engelse verdaehte een gevangenisstraf van
enkele jaren bespaard is gebleven. De president kon de inhoud van het krantenartikel desgevraagd
bevestigen, waaruit bleek datde strafbare feiten waarvoor de verdaehte in Engeland terecht stond eerder
in Nederland ad informandum waren afgedaan. Het ontbreken van een schriftelijk vonnis van de
Nederlandse reehter was deze verdaehte - nog afgezien van de perikelen omtrent het internationaal
non bis in idem-beginsel - bijna duur komen te staan. Zie over deze zaak A. Willems, Afdoening van
strafzaken ad informandum bij vreemdelingen, Advoeatenblad 1981, p. 283-284.
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een bepaalde tijdsspanne zijn begaan en de buiten die periode gepleegde soortgelijke
delicten ter zitting aan de orde stelt. Ook hier zijn de overwegingen van de hoge raad
neutraal van toon:

'Klaarblijkelijk is het hof ervan uitgegaan, dat het OM de verdachte niet meer zal vervolgen ter zake van
andere - v66r 31 dec. 1982 begane - soortgelijke feiten als het te dezen bewezen verklaarde feit, Het hof
heeft dit kunnen aannemen op grond van de omstandigheid dat het OM, hoewel het in de inhoud van
voormeld p-v (...) aanleiding had kunnen vinden de verdachte mede ter zake van evenbedoelde soortgelijke
feiten te vervolgen, niettemin uitsluitend het op 31 dec. 1982 begane feit aan de verdachte heeft ten laste
gelegd.'!?

Een combinatie van beide opties lijkt aan de orde te zijn in HR 20 mei 1986, NJ 1987,
192. In hoger beroep stelde de verdachte dat hij reeds eerder straf had gehad voor
het hem thans telastegelegde delict, nu de officier van justitie hem indertijd had
beloofd aIle destijds nog openstaande zaken gevoegd te behandelen en het nu aan de
orde zijnde feit ook tot die groep behoorde. De hoge raad vemietigde het bestreden
arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage, omdat het ten onrechte niet had gerea-
geerd op dit verweer:

'Deze verklaring van de verdachte kan bezwaarlijk anders worden verst.aan dan als een beroep op niet-
ontvankelijkheid van het OM in de onderhavige strafvervolging, steunende op twee stellingen, te weten:
1. de stelling dat in strijd met een door het OM aan de verdachte gedane toezegging om de onderhavige

zaak te zamen met andere ten tijde van die toezegging eveneens openst.aande zaken aan te brengen,
een afzonderlijke vervolging is ingesteld ter zake van het te dezen ten laste gelegde misdrijf, en

2. de stelling - welke geacht moet worden tevens in voormelde verklaring van de verdachte besloten
te Iiggen - dat ter zake van het onderhavige rnisdrijf reeds hierom geen vervolging meer had mogen
worden ingesteld, omdat dit misdrijf mede in aanmerking is genomen bij de strafoplegging ter zake
van een of meer andere feiten waarvoor de verdachte reeds eerder is berecht.'

In het arrest HR 16 januari 1990, DD 90.205 wordt melding gemaakt van een
bijzonder vreemde gang van zaken tijdens het onderzoek ter terechtzitting in eerste
aanleg. De verdachte bekende voor de rechtbank te 's-Gravenhage een zevental niet
telastegelegde inbraken te hebben gepleegd. Hij verzocht vervolgens om een schorsing
van de zitting, opdat de stukken van die feiten in het dossier konden worden gevoegd
en deze feiten gelijktijdig met de telastegelegde misdrijven zouden kunnen worden
afgedaan. De officier van justitie verklaarde zich bereid deze delicten in zijn eis mee
te nemen, mits uit de desbetreffende stukken zou blijken dat het inderdaad om niet
meer dan zeven inbraken ging en de totale schade het bedrag van f 10.000,= niet
aanzienlijk zou overschrijden. De rechtbank volgde het spoor van de officier van
justitie door de niet telastegelegde inbraken mee te nemen in de strafoplegging en
daaraan dezelfde voorwaarden te verbinden. Nadat deze zaak al eenmaal was voorge-
legd aan de hoge raad, overwoog het hof te Amsterdam uiteindelijk dat het aannam
dat verdachte voor die stratbare feiten niet verder zal worden vervolgd, gezien de door
het openbaar ministerie terterechtzitting ingenomen houding waarbij niet is teruggeko-
men op de kennisgeving van de officier van justitie dienaangaande in eerste aanleg.

17 HR 9 september 1986, NJ 1987, 178. Gelijkluidend is HR 2 december 1986, NJ 1987,634.
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Met deze vaststelling ging de hoge raad akkoord, zonder zich evenwel uit te laten over
de rechtsgrond van het verbod van een hernieuwde vervolging:

'Het Hofheeft op grond van de omstandigheid dat bij de processtukken het strafdossier met parketnummer
12294/85 was gevoegd, kennelijk aangenomen - gelijk het heeft kunnen doen - dat het Openbaar Ministerie
de daarin genoemde, niet telastegelegde strafbare feiten, indien deze bij de strafoplegging in aanmerking
zouden worden genomen, niet afzonderlijk zou vervolgen.'

Duidelijker spreekt de hoge raad zich uit in het arrest van 31 oktober 1989, DD
90.104. Bij de strafoplegging in hoger beroep bield het hof rekening met een aantal
ad informandum gevoegde feiten die in een eerder stadium eveneens ad informandum
waren afgedaan. Het daartegen gerichte cassatiemiddel treft volgens de hoge raad doel
om de redenen vermeld in de conclusie van advocaat-generaal Fokkens. Die stuurt
mijns inziens aan op het non bis in idem-beginsel als rechtsgrond van het verbod van
een tweede vervolging van ad informandum in de strafoplegging verdisconteerde
delicten:

'Verder kan uit de stukken niet anders worden afgeleid dan dat de feiten uit de zaken (...) waamaar het
Hofverwijst, dezelfde zijn als de feiten waarmee de rechtbank - onder identieke zaaknummers - in bovenge-
noemd vonnis bij het bepalen van de strafrekening heeft gehouden. Dit betekent dat het Hoften onrechte
acht heeft geslagen op deze feiten nu, mede gelet op het aan art. 68 Sr ten grondslag liggende verbod van
dub be Ie bestraffing, beginselen van een goede procesorde meebrengen dat de rechter niet ter afdoening
feiten in de strafinaat mag betrekken, waarvoor bij onherroepelijke uitspraak een veroordeling heeft
plaatsgevonden of die reeds bij onherroepelijke uitspraak "ad informandum" zijn afgedaan.'

Uit de lagere rechtspraak moet tenslotte melding worden gemaakt van een tweetal
uitspraken. In een bezwaarschriftprocedure bij de Alkmaarse rechtbank beriep de
verdacbte zich op het vertrouwensbeginsel, stellende dat, nu voor de bewezenverklaring
in een eerdere strafzaak gebruik was gemaakt van een proces-verbaal waarin de
verdachte ook tal van delicten had bekend die toen niet in de telastelegging waren
opgenomen, zij erop mocbt rekenen dat die feiten niet afzonderlijk zouden worden
vervolgd. Omdat het niet duidelijk was of die feiten destijds ook een rol hadden
gespeeld bij de strafoplegging, verklaarde de raadkamer het bezwaarschrift gegrond
wegens strijd met het vertrouwensbeginsel:

'Door alsnog over te gaan tot vervolging van verdachte ten aanzien van de indertijd niet ten laste gelegde
strafbare feiten, handelt het OM in strijd met het in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van
behoorlijk bestuur, dat het OM dient te handelen in gebondenheid jegens de verdachte aan bij deze door

het OM opgewekte, gerechtvaardigde verwachtingen.t 'J

In een strafzaak voor het hof te Amsterdam betoogde de verdacbte dat het non bis
in idem-beginsel was geschonden, nu het feit waarvoor hij werd vervolgd als ad
informandum gevoegd feit ter sprake was gekomen bij een eerdere strafvervolging.
De politierechter had dit verweer ongegrond verklaard, omdat destijds dat feit niet
was afgedaan wegens een vrijspraak ten aanzien van het telastegelegde feit. Het hof

18 Rechtbank Alkmaar 16 december 1986, NJ 1987,397.
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oordeelde anders en legde expliciet het vertrouwensbeginsel ten grondslag aan het
verbod van een afzonderlijke vervolging:

'Ten onrechte heeft de politierechter overwogen dat het Openbaar Ministerie verdachte in de onderhavige
strafzaak aJsnog separaat mag vervolgen. De voeging "ad informandum" is namelijk in beginsel geschikt
om bij verdachte het vertrouwen te wekken, dat hij in zoverre niet nog eens in rechte zaJ worden betrokken.
Op zodanig vertrouwen heeft verdachte (onderscheidenlijk diens raadsman) zich in het onderhavige gevaJ
inderdaad beroepen. Het vorenstaande zou mogelijk anders zijn als het Openbaar Ministerie bij de
vorenbedoelde voeging een uitdrukkelijk voorbehoud had gemaakt ten aanzien van de afloop van de
"hoofdzaak", maar dat is in dit geval aangevoerd, noch gebleken. ( ...) Het staat het Openbaar Ministerie -
kort gezegd - dus wei vrij om zijn kruit droog te (laten) houden, maar niet om het tweemaaJ te verschie-
ten."?

2.3.3 De eerste mogelijkheid: beginselen van een goede procesorde

In zijn annotaties onder HR 13 februari 1979, NJ 1979,243 en HR 13 maart 1979,
NJ 1979,269 kiest Van Veen duidelijk voor de beginselen van een goede procesorde
als rechtsgrond voor het verbod van een tweede vervolging van eerder ad infonnandum
afgedane delicten. In zijn visie strekt de beschenning van art. 68 Sr zich niet uit tot
feiten die ad infonnandum in de strafoplegging zijn verdisconteerd, omdat van een
fonnele berechting geen sprake is. Niettemin wordt een afzonderlijke vervolging van
die feiten zijns inziens voorkomen door de werking van algemene beginselen van
behoorlijk procesrecht, nu de officier van justitie de voeging ad infonnandum heeft
aanvaard.

Het standpunt van Van Veen is met name door Cleiren uitgewerkt." Zij plaatst
het genoemde verbod in het kader van de rechterlijke toetsing van de inhoud van de
vervolgingsbeslissing aan beginselen van een goede procesorde, en dan met name aan
het vertrouwensbeginsel." Dat beginsel beoogt het gerechtvaardigd vertrouwen van
de verdachte te beschennen, dat is ontleend aan een bepaalde handeling van de officier
vanjustitie. Illustratiefvoor de betekenis en de reikwijdte van het vertrouwensbeginsel
is het eerste arrest dat de hoge raad wees in de zaak Menten." Menten beriep zich
op een uit 1952 daterende toezegging van de toenmalige minister van Justitie Donker

19 Gerechtshof Amsterdam 17 juni 1991, NJ 1991, 583.
20 C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, diss. Leiden, Arnhem 1989, m.n. p, 103-116.

Zie onder meer ook A.C. 't Hart, Naar een strafprocessueel beleidsrecht, in: Strafrecht en beleid,
LeuvenlZwolle 1983, p. 271-272; J.A.W. Lensing, Hetverhoorvan de verdachte in strafzaken, a.w.,
p. 239-240; A-G Meijers in zijn conclusie voor HR 20 mei 1986, NJ 1987, 192 en W.E.C.A.
VaJkenburg, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, diss. Tilburg, Amhem 1993, p. 92-93.

21 Dat impliceert mijns inziens dat Cleiren de wettelijke grondslag voor de voeging ad informandum
denkt aan te trefIen in het in de art. 167 en 242 Sv verwoorde opportuniteitsbeginsel. De discretionaire
beslissingsbevoegdheid die deze bepaJingen aan de officier van justitie toekennen, zou in deze visie -
naast bijvoorbeeld de ontwikkeling van beleidsrecht - de mogelijkheid bieden om te komen tot de
niet wettelijk genormeerde voeging ad informandum. Deze opvatting wordt terloops geexpliciteerd
in C.P.M. Cleiren, De openheid van de weI, de geslotenheid van het recht, oratie Rotterdam, Arnhem
1992, p. 26-27. In hoofdstuk 3 zaJ deze opvatting nader worden besproken.

22 HR 29 mei 1978, NJ 1978,358, m.nt. Th.W.v.V.
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dat geen vervolging tegen hem zou worden ingesteld. De hoge raad overwoog hierom-
trent:

'(D)at inderdaad de wet aan andere dan de in de Vierde Titel van het Tweede Boek Sv bedoelde mededelin-
gen aan een verdachte, dat hij niet zal worden vervolgd, geen rechtsgevolgen heeft verbonden en met name
niet het rechtsgevolg dat het O.M. is verstoken van het recht a1snog tot vervolging over te gaan;
dat zulks evenwel niet zonder meer medebrengt, dat het O.M. ondanks een dergelijke door de minister
van Justitie aan de verdachte gedane mededeling - welke (...) niet noodwendig een voorlopig karakter heeft-
a1snog te allen tijde tot vervolging kan overgaan zolang het desbetreffende feit niet is verjaard;
dat toch bij de beantwoording van de vraag of zulks mogelijk is, rekening moet worden gehouden met
de beginselen van een goede procesorde, welke o.m. medebrengen dat de voor het justitiele beleid
verantwoordelijke organen niet handelen naar willekeur, doch - tenzij zwaarwichtiger belangen zich
daartegen zouden verzetten - in gebondenheidjegens de verdachte aan toezeggingen, welke bij laatstgenoem-

de gerechtvaardigde verwachtingen hebben opgewekt.'

Ook bij de voeging ad infonnandum voorkomt het vertrouwensbeginsel volgens
Cleiren een afzonderlijke vervolging, al geeft zij zelf aan dat de hoge raad zijn
beslissingen over het afdoeningskarakter van de voeging ad informandum nooit in
tennen van beginselen van een goede proeesorde heeft geformuleerd."

Deze voorstelling van zaken lijkt mij niet juist. In het kader van de onderhavige
discussie betekent het vertrouwensbeginsel dat op grond van een handeling van de
offieier van justitie bij de verdaehte gereehtvaardigde verwaehtingen zijn gewekt die
in principe beseherming behoeven. Die handeling kan mijns inziens bij de voeging
ad informandum echter sleehts gelegen zijn in de toezegging dat geen afzonderlijke
vervolging zal worden ingesteld voor de ad informandum gevoegde delicten, indien
deze door de rechter worden meegenomen in de strafoplegging." Juist deze laatste
toevoeging maakt het onaannemelijk dat de reehtsgrond voor het verbod van een
afzonderlijke vervolging kan worden gevonden in het vertrouwensbeginsel. Het
vertrouwensbeginsel kan in deze alleen betrekking hebben op een handeling van de
officier van justitie. De tussenkomst van de reehter - die de ad informandum gevoegde
feiten uiteindelijk afdoet - geeft daarentegen aan dat de verdachte zijn vertrouwen dat
hij van de ad informandum gevoegde feiten 'af is, slechts kan ontlenen aan een
handeling van de reehter: het veroordelend vonnis waarbij de ad informandum
gevoegde delicten zijn verdiseonteerd in de strafoplegging. De vraag die vervolgens
moet worden gesteld is of dat vertrouwen kan worden gebaseerd op het non bis in
idem-beginsel. Daarover handelt de volgende paragraaf.

Tegen deze opvatting zou kunnen worden ingebracht dat ad informandum gevoeg-
de feiten niet door de reehter, maar door het openbaar ministerie worden afgedaan.
Een dergelijk standpunt meen ik bijvoorbeeld te kunnen lezen in de annotatie van Van
Veen onder HR 13 maart 1979, NJ 1979,269:

'De ad informandum bijgevoegde zaken zijn wei afgedaan maar niet berecht Voor de daarin vermelde
feiten is geen straf opgelegd en deze wijze van afdoen kan noch strafverminderend (art. 63 Sr) noch strafver-

23 C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, a.w., p, 108.
24 De vraag wat de gevolgen zijn indien de ad informandum gevoegde feiten door de rechter niet worden

betrokken in de strafoplegging - bijvoorbeeld omdat de verdachte ter terechtzitting ontkent die delicten
te hebben begaan - komt in paragraaf 3.5 van dit hoofdstuk ter sprake,
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zwarend (artt. 421 en 422 Sr) in een later tegen de verdachte gevoerd proces mee tellen. He! afdoen bestaat
daarin dat voor de weI ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten een zwaardere of andere straf is
opgelegd dan zou zijn geschied indien de ad informandum toegevoegde zaken niet waren toegevoegd. ,25

Een dergelijke opvatting moet mijns inziens bij de huidige stand van zaken worden
afgewezen. In de eerste plaats lijkt de mening van Van Veen op dit punt niet geheel
consistent. Hij betoogt immers enerzijds dat de ad informandum gevoegde feiten niet
worden bereeht en dat daarvoor geen straf wordt opgelegd, maar voegt daar tege-
lijkertijd aan toe dat onder invloed van dergelijke niet telastegelegde delieten een
andere ofzwaardere strafwordt uitgesproken dan zonder de voeging ad informandum
het geval zou zijn geweest. Belangrijker is echter dat slechts van afdoening buiten
geding kan worden gesproken indien de desbetreffende feiten niet ter beoordeling aan
de reehter worden voorgelegd, maar daarentegen reeds in het voortraject zijn afgehan-
deld. De voeging ad informandum gaat er juist van uit dat die delieten wei degelijk
aan de reehter worden voorgelegd, zodat die feiten onder bepaalde voorwaarden -
waaronder het verbod van een tweede vervolging - een rol kunnen spelen in de
strafoplegging.

Een essentieel bezwaar tegen de opvatting dat het verbod van een afzonderlijke
vervolging diem te worden gebaseerd op bet vertfouwensbegmsel, hangt tenslotte
samen met de relativiteit van de beginselen van een goede procesorde. Toetsing aan
het vertrouwensbeginsel veronderstelt een belangenafweging. Op grond daarvan is het
mogeJijk dat het gereehtvaardigd vertrouwen van de verdaehte niet wordt gehonoreerd
omdat zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Het vertrouwensbeginsel is
met andere woorden geen absoluut werkend beginsel, maar kent een inherente
afwijkingsbevoegdheid." In de jurisprudentie van de hoge raad omtrent de voeging
ad informandum is van een dergelijke relativiteit eehter geen sprake. Een delict dat
ad informandum wordt afgedaan, kan ook niet opnieuw worden vervolgd indien
daarvoor zwaarwichtige argumenten - bijvoorbeeld de ernst van het feit - zijn aan te
voeren."

2.3.4 De tweede mogelijkheid: het non his in idem-beginsel

In hoofdstuk 1 werden twee arresten uit de zestiger jaren aangehaald, waarin de hoge
raad art. 68 Sr niet van toepassing achtte op de voeging ad informandum. Op beide
arresten lijkt de Oude Kijk in het Jatstraat-jurisprudentie nog haar stempel te drukken:

25 Vergelijk ook PJ.P. Tak, Voorstellen rond de voeging ad informandum, a.w., p. 79-87, die voordat
de voeging ad informandum in de jurisprudentie als afdoeningsmodaliteit werd aanvaard, opmerkte
dat de officier van justitie de ad informandum gevoegde delicten eerst seponeert, alvorens ze aan de
rechter voor te leggen.

26 Vergelijk C.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, a.w., p. 112.
27 Sinds 1986 wordt de voeging ad informandum in de jaarverslagen van het openbaar ministerie terecht

als een rechterlijke afdoeningsmodaliteit gezien. Zie bijvoorbeeld het jaarverslag over 1989, Het
Openbaar Ministerie en de handhaving van de milieuwetgeving, p. 118: 'De afdoening van de
gevoegde zaken berust namelijk bij de rechter en niet bij de officier van justitie.'

27



'(D)at naar aanleiding van het gevoerde verweer de Rb ter beantwoording van de vraag, of gereq. terecht
aanvoerde, dat hij andermaal werd vervolgd wegens een feit, waarover te zijnen aanzien onherroepelijk
was beslist, de omschrijving van het feit, dat aan gereq. bij inleidende dagvaarding was telastegelegd, had
behoren te toetsen aan de omschrijving van het feit, hetwelk bij het eerder gewezen vonnis te zijnen laste
was bewezenverklaard;
dat de Rb, nu zij met voorbijgaan van zodanige toetsing de ontvankelijkheid van den OvJ ten onrechte
afhankelijk heeft gesteld van de overwegingen, waardoor de rechter, die eerder vonnis wees, zich bij het
bepaIen van de strafmaat heeft laten leiden, haar beslissing niet naar den eis der wet met redenen heeft
omkleed, zodat het middel in zoverre gegrond is en het vonnis van de Rb niet in stand kan blijven. ,28

Het eerste gedeelte van deze overweging maakt duidelijk dat in de aspectenleer een
restrictieve uitIeg van het begrip 'feit' in art. 68 Sr gepaard ging met een specifieke
rechterlijke toetsing van een verweer dat het non bis in idem-beginsel zou zijn
geschonden. Die toetsing beperkte zich in beginsel tot een vergelijking van de
telastelegging met de eerdere bewezenverklaring en kon voor de verdachte alleen tot
een succesvolle uitkomst leiden indien aan de hand van die vergelijking werd
geconstateerd dat hem tweemaal schending van hetzelfde rechtsbelang werd verweten.

Sindsdien is in de jurisprudentie langzaarn maar zeker een enigszins ruimere
interpretatie van het begrip 'feit' in art. 68 Sr tot stand gekomen. Thans is sprake van
hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr indien:

'(B)lijkt van een zodanig verband met betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragingen en de wezenlijke
samenhang in het handelen en de schuld van de dader, dat de strekking van art. 68 Sr meebrengt dat degene
die terzake van overtreding van een beider bepaIingen onherroepelijk is veroordeeld (danwel: vrijgesproken
of ontslagen van rechtsvervolging, A.A.F.), niet andermaaI kan worden vervolgd voor overtreding van de
andere bepaIing.'29

Deze nieuwe invulling van het begrip 'feit' in art. 68 Sr is op de achtergrond ook voor
het onderhavige probleem van belang. Door de ruimere interpretatie is namelijk ook
de wijze veranderd waarop de rechter een verweer dient te toetsen dat betrekking heeft
op het non bis in idem-beginsel. Hij kan nu niet meer volstaan met een vergelijking
van de telastelegging met een eerdere bewezenverklaring, maar dient ook buiten de
telastelegging te kijken om te bezien of er sprake is van een wezenlijke samenhang
in handelen en schuld. Daardoor is mijns inziens het pad geeffend voor acceptatie van
het non bis in idem-beginsel als rechtsgrond voor het verbod van een tweede vervol-
ging van ad informandum afgedane strafbare feiten. Aanvaarding van die rechtsgrond
kan thans - anders dan in HR 20 december 1960, NJ 1961,211, m.nt. B.V.A.R. nog
het geval was - niet meer worden bestreden door erop te wijzen dat de toets van de
vergelijking tussen telastelegging en eerdere bewezenverklaring bij ad informandum
gevoegde feiten reeds negatief moet uitpakken omdat er geen sprake is van telastege-
legde delicten. Die rig ide toetssteen is inmiddels achterhaald.

Taalkundig lijkt er mij ook geen belemmering te zijn om het in art. 68 Sr
verwoorde non bis in idem-beginsel te betrekken op ad informandum gevoegde
delicten die door de rechter zijn verdisconteerd in de strafoplegging. Voorop dient

28 HR 20 december 1960, NJ 1961, 211, m.nt. B.VAR. Zie ook HR 6 juni 1961, NJ 1962, 17, m.nt.
W.P.

29 Zie bijvoorbeeldHR 5 februari 1963, NJ 1963,320, m.nt. B.VAR
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te staan dat de voeging ad informandum sinds 1979 mede een rechterlijke afdoe-
ningsmodaliteit is, die kan worden aangewend indien de rechter niet telastegelegde
feiten een rol wi! laten spelen bij de bepaling van de straf. Met het oog op art. 68
Sr kan de rechtsgrond voor het verbod van een tweede vervolging van strafbare feiten
die eerder ad informandum zijn afgedaan dan als volgt worden geformuleerd: zodra
het veroordelend vonnis waarbij ad informandum gevoegde feiten zijn meegenomen
in de strafoplegging in kracht van gewijsde is gegaan, kan de dader niet andermaal
worden vervolgd voor die niet telastegelegde delicten omdat daarover te zijnen aanzien
door de rechter onherroepelijk is beslist.

Uiteraard zal de wetgever bij de redactie van art. 68 Sr niet het oog hebben gehad
op de afdoening ad informandum. Niettemin meen ik dat er aile aanleiding is om bij
die bepaling aansluiting te zoeken, nu is geaccepteerd dat de rechter ook niet telastege-
legde feiten kan afdoen. Hettweede Inhaaldagvaardingsarrest kan daarbij als inspiratie-
bron dienen." In de strafzaak die tot dat arrest leidde, stond een man op 9 oktober
1947 terecht voor de rechtbank te Haarlem wegens het plegen van ontucht in de
gemeente Bloemendaal met twee jongens van respectievelijk 1 en 12 jaar. Nadat de
officier van justitie overeenkomstig art. 3 11 Sv het woord had gevoerd, schorste de
rechtbank het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd, om de rechter-
commissaris te laten uitzoeken waar die feiten hadden plaatsgevonden. Op 22
november 1947 bracht de officier vanjustitie een nieuwe dagvaarding uit, die slechts
ten aanzien van de plaats van de telastegelegde feiten verschilde van de voorgaande.
Aan de verdachte werd nu telastegelegd dat de feiten waren begaan in de gemeente
Zandvoort, althans in het arrondissement Haarlem. Zowel de rechtbank als het hof
verklaarde - zij het op verschillende gronden - de officier vanjustitie niet ontvankelijk
in zijn tweede vervolging. Naar aanleiding van het door de procureur-generaal bij het
hof ingestelde cassatieberoep overwoog de hoge raad:

'(D)at de dagvaarding van 22 nov. 1947 dezelfde feiten in den zin van art. 68 Sr omschrijft, als die,
waarvoor B. ter zitting van 9okt. 1947 was gedaagd;
dat de OvJ ingevolge art. 266 Sv, nu het onderzoek ter zitting was aangevangen, de dagvaarding niet
vermocht in te trekken;
dat hij evenmin ingevolge art. 313 van dit Wetboek, nadat hij voor de eerste maal overeenkomstig art. 311
het woord had gevoerd, wijziging der ten laste legging vermocht te vorderen;
dat met den procesgang, in de voormelde voorschriften van het Wetboek van Strafvordering vastgelegd,
onverenigbaar is dat, a1vorens over de eerste dagvaarding door den rechter onherroepelijk was beslist, een
tweede dagvaarding als hoger vermeld uitging.'

Het is belangrijk op te merken dat de argumentatie van de hoge raad berustte op het
systeem van de wet, zoals dat zichtbaar wordt in de art. 266, 311 en 313 Sv. De niet-
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kon niet op schending van art. 68 Sr
worden gegrond, nu de rechter over het in de eerste dagvaarding opgenomen feit nog
niet onherroepelijk had beslist.

Ten aanzien van de voeging ad informandum kan eveneens aansluiting worden
gezocht bij de wet. Ditmaal komt art. 68 Sr echter wei in aanmerking, omdat de
rechter over ad informandum gevoegde feiten onherroepelijk heeft beslist, zodra het

30 HR 15 februari 1949, NJ 1949,305, m.nt. B.Y.A.R.
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vonnis waarin die delicten zijn meegenomen in de strafoplegging in kracht van
gewijsde is gegaan. De rechtsgrond van het verbod van een tweede vervolging van
ad informandum afgedane delicten, vloeit daarmee als het ware voort uit het bepaalde
in art. 68 Sr.31

De twee meest concrete arresten van de hoge raad over deze materie wijzen ook
in de richting van het non bis in idem-beginsel als rechtsgrond van het genoemde
verbod. In beide arresten ging het overigens niet direct over een afzonderlijke
vervolging via een telastelegging van stratbare feiten die eerder ad informandum waren
afgedaan. In het eerste hier bedoelde arrest betrof het een uitleveringszaak waarop
art. 68 Sr bij voorbaat niet van toepassing is." In het tweede arrest waarop hier wordt
gedoeld, werden feiten die eerder ad informandum waren afgedaan niet via een telaste-
legging vervolgd, maar nogmaals ad informandum aan de rechter voorgelegd en door
hem in de stratbepaling meegenomen." Die verschillen kunnen echter niet afdoen
aan de stelling dat het non bis in idem-beginsel, zoals verwoord in art. 68 Sr, de basis
vormt voor het afdoeningskarakter van ad informandum in de strafrnaat verdisconteer-
de feiten.

In de eerste strafzaak verwees de hoge raad naar art. 9 Europees Verdrag
betreffende uitievering, ter motivering van de afwijzing van het uitleveringsverzoek.
Die bepaling luidt:

'Uitlevering wordt niet toegestaan, wanneer de persoon wiens uitlevering is verzocht, ter zake van het feit
of van de feiten waarop dit verzoek was gegrond, door de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij
onherroepelijk is berecht. Uitlevering kan worden geweigerd, indien de bevoegde autoriteiten van de
aangezochte Partij hebben besloten ter zake van hetzelfde feit of dezelfde feiten geen vervolging in te
stellen, dan wei een ingestelde vervolging te staken.'

Deze bepaling wijkt nauwelijks af van het bepaalde in art. 68 Sr. Het enige verschil
is dat art. 68 Sr spreekt over' onherroepelijk beslist', terwij I art. 9 Europees Verdrag
betreffende uitievering het heeft over' onherroepelijk berecht'. Voor de afdoening ad
informandum heeft dat verschil geen betekenis, nu afdoening ad informandum door
de rechter impliceert dat over die delicten een onherroepelijke beslissing is genomen.

In de tweede strafzaak formuleerde advocaat-generaal Fokkens het verbod om
delicten tweemaal ad informandum af te doen en verwees daarvoor naar het aan art.
68 Sr ten grondslag liggende verbod van dubbele bestraffmg. Indien de strekking van
die bepaling reeds in de weg staat aan het tweemaal via deze modaliteit afdoen van
strafbare feiten, dan dient dat mijns inziens a fortiori te gelden voor de situatie waarin
delicten na ad informandum te zijn afgedaan via een telastelegging nogmaals aan de
rechter worden voorgelegd.

31 Corstens heeft aangegeven dat de toetsing aan beginselen van een goede procesorde aanzienlijk verder
gaat dan het in het Inhaaldagvaardingsarrest ingenomen - en door mij ook bij de voeging ad
informandum bepleite - standpunt. Die conclusie deel ik. Daaraan kan worden toegevoegd dat het
voor de hand ligt te trachten eerst in de wet aanknopingspunten te vinden, a1vorens over te gaan tot
toetsing aan ongeschreven beginselen. Zie G.J.M. Corstens, De verhouding rechter - openbaar
ministerie; een lat-relatie in het strafrecht, oratie Nijmegen, Amhem 1983, p. 17-18.

32 HR 20 mei 1980, Nl 1980, 541.
33 HR 31 oktober 1989, DD 90.104.
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Bij nadere beschouwing past ook HR 20 mei 1986, NJ 1987, 192 in de sleutel
van het non bis in idem-beginsel. Het verweer van de verdachte in deze was niet
geheel duidelijk. Het liet de vraag open ofnaar het oordeel van de verdachte de niet-
ontvankelijkheid diende te worden gebaseerd op de toezegging van de officier van
justitie de hem thans telastegelegde feiten niet afzonderlijk te vervolgen of op de
omstandigheid dat die feiten eerder daadwerkelijk ad informandum waren afgedaan.
Om die reden gaf de hoge raad een tweeledige interpretatie aan het verweer. Indien
het beroep op niet-ontvankelijkheid in de visie van de verdachte diende te worden
gegrond op de toezegging van de officier van justitie, zou het vertrouwensbeginsel
in het geding zijn. Maar het verweer van de verdachte omvatte volgens de hoge raad
tevens de stelling dat terzake van het onderhavige feit reeds hierom geen strafvervol-
ging had mogen worden ingesteld omdat het desbetreffende feit in aanmerking was
genomen bij de strafoplegging terzake van een ofmeer andere feiten waarvoor de ver-
dachte reeds eerder was berecht. De gecursiveerde woorden kunnen mijns inziens niet
anders worden begrepen dan als aanduiding van het gegeven dat aan de aansluiting
bij hetwettelijk vastgelegdenon bis in idem-beginsel prioriteitmoet worden toegekend
ten opzichte van de toetsing aan beginselen van een goede procesorde."

2.3.5 Consequenties van de verdedigde opvatting

De vraag kan worden gesteld welke consequenties zijn verbonden aan de stelling dat
de rechtsgrond voor het verbod van een tweede vervolging van ad informandum
afgedane strafbare feiten te vinden is in het non bis in idem-beginsel. In dat verband
behoeft het in de eerste plaats nadere beschouwing wat de rechtsgevolgen zijn indien
de rechter bij een veroordelend vonnis de ad informandum aan hem voorgelegde
delicten niet in de strafoplegging meeneemt, bijvoorbeeld omdat de verdachte ter
terechtzitting ontkent het feit te hebben begaan. Afdoening ad informandum is dan
uitgesloten omdat niet aan de voorwaarden voor deze afdoeningsmodaliteit is voldaan.
Komt de verdachte in een dergeJijk geval ook een beroep op het non bis in idem-
beginsel toe? Dat lijkt mij niet het geval te zijn. Het recht tot strafvordering vervalt
slechts op basis van dat beginsel indien over het desbetreffende feit een inhoudelijke
beslissing is gegeven en niet wanneer aileen naar aanleiding van dat feit is gevonnist.
De afdoening ad informandum voigt daarbij niet het beslissingsschema van de art.
348 en 350 Sv, maar kent een eigen - uiterst eenvoudige - structuur. Een ad informan-
dum gevoegd feit wordt hetzij betrokken in de strafoplegging en daardoor afgedaan,
hetzij niet meegenomen. In dat laatste geval is nog geen inhoudelijke beslissing over
het feit genomen, maar in beginsel slechts geconstateerd dat het feit niet ad informan-
dum kan worden afgedaan. Een ontkenning van de verdachte staat immers niet gelijk

34 Het arrest van het hof te Amsterdam 17juni 1991, NJ 1991, 583 legt de nadruk op toetsing aan het
vertrouwensbeginsel. Het moge duidelijk zijn dat ik die opvatting niet deel. Ter informatie kan nog
worden gewezen op het arrest HR 15 mei 1990, DD 90.302. In deze zaak verklaarde de hoge raad
een herzieningsaanvraag gegrond, nu uit de stukken het ernstige vermoeden viel te ontlenen dat de
rechtbank te Groningen de officier van justitie niet-ontvankelijk zou hebben verklaard in zijn
vervolging, indien zij had geweten dat de rechtbank te Assen in een eerder vonnis diezelfde feiten
ad informandum had afgedaan.
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aan de rechterlijke vaststelling dat de verdachte dat delict ook inderdaad niet heeft
begaan.

Deze opvatting wordt mede gedragen door HR 15 juni 1982, NJ 1983, 216. In
een bezwaarschriftprocedure beriep de verdachte zich op niet-ontvankelijkheid van
de officier vanjustitie, stellende datdie - ondanks een toezegging om geen afzonderlij-
ke vervolging in te stellen voor een poging tot zware mishandeling - toch daartoe was
overgegaan. De afzonderlijke vervolging voor dit delict was door de officier van
justitie gemitieerd nadat het feit in een eerdere strafzaak ad informandum aan de
rechter was voorgelegd, maar niet meegenomen in de strafoplegging omdat de
verdachte ter terechtzitting het feit had ontkend. Onder die omstandigheden, zo
oordeelde de hoge raad, hadden politierechter en hofhet beroep op niet-ontvankelijk-
heid van de officier van justitie terecht verworpen.

Ook in de strafzaak die leidde tot HR 25 april 1989, NJ 1989, 881, m.nt.
Th.W.v.V. was niet aan de voorwaarden voor afdoening ad informandum voldaan:
de verdachte had in beide feitelijke instanties verstek Iaten gaan en was nimmer bij
dagvaarding gemformeerd over de intentie van de officier van justitie om bepaalde
feiten ad informandum aan de reehter voor te leggen en aldus te Iaten afdoen. De hoge
raad is duideIijk:

'In's hofs hiervoor (...) weergegeven overwegingen (betreffende de strafmotivering, A.A.F.) wordt geen
melding gemaakt van de ad informandum gevoegde zaken - waaromtrent de dagvaarding in eerste aanleg
noeh die in hoger beroep iets inhield terwijl de verdaehte in beide instanties verstek liet gaan - zodat moet
worden aangenomen dat het hof deze zaken bij de bepaling van de op te Ieggen straf niet in aanmerking
heeft genomen. Het staat het OM derhalve in beginsel vrij terzake van deze zaken alsnog een vervolging

in te stellen.'35

In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld of een afzonderlijke vervolging tot
de mogelijkheden behoort terzake van feiten die in een eerder stadium ad informandum
zijn gevoegd, maar waarvan de afdoening achterwege moest blijven omdat in de
hoofdzaak geen veroordelend vonnis werd uitgesproken. HoeweI ten aanzien van de
ad informandum gevoegde feiten het non bis in idem-beginsel geen toepassing kan
vinden omdat daarover geen uitspraak is gedaan, heeft onder andere Josephus Jitta
in een belangrijk betoog bepleit de status van de ad informandum gevoegde feiten
gelijk te steIIen aan die van de telastegelegde delicten:

'Naar mijn oordeel is die status (van de ad informandum gevoegde delieten, A.A.F.) in het algemeen
tenminste die van een door het OM afgedane zaak. Wanneer de reehter tot een onherroepelijke beslissing
is gekomen, ook als dat een algehele vrijspraak moeht zijn, is zij zelfs gelijk te stellen aan de status van
de wei telastegelegde feiten, nl. die van reehterlijk gewijsde. Uit de keuze van het niet mede telasteleggen
vloeit m.i. namelijk voort, dat het OM zijn reeht heeft prijsgegeven voor die delieten een afzonderlijke
vervolging in te stellen. ,36

35 Vergelijk tevens conclusie A-G Fokkens voor HR 7 januari 1992, DD 92.166.
36 A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, a.w, p. 408-409. In gelijke zin E. Myjer, De

verdachte in het geding - ter informatie, DD 1974, p. 244-247 en het meeraangehaalde arrest hof
Amsterdam 17juni 1991, NJ 1991,583. Vergelijktevens A.L. Melaie.s., Het Wetboekvan Strafvorde-
ring, aantekening lOop art. 167 (suppl. 75: 1.M. Reijntjes).
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Begrijp ik het goed, dan moeten de ad infonnandum gevoegde feiten zijns inziens
ook als afgedaan worden beschouwd, indien de rechter ten aanzien van het telastege-
Jegde feit tot een vrijspraak of een ontslag van rechtsvervolging komt. De ad infonnan-
dum gevoegde delicten zouden dan dezelfde status hebben als die van de telastegelegde
feiten, te weten die van rechterlijk gewijsde. Het komt mij voor dat voor dat standpunt
in de jurisprudentie van de hoge raad geen steun is te vinden. De strekking van die
jurisprudentie is duidelijk deze dat een afzonderlijke vervolging mogelijk is indien
de rechter de ad infonnandum gevoegde feiten - om welke reden dan ook - niet in
de strafoplegging betrekt.

Minder helder is de opvatting van Josephus Jitta over de vraag of een afzonderlijke
vervolging is uitgesloten indien de berechting in de hoofdzaak is blijven steken in de
vragen van art. 348 Sv. Volgen de ad infonnandum gevoegde feiten ook hier de
telastegelegde delicten - zodat een hemieuwde vervolging tot de mogelijkheden behoort
- of nemen de ad infonnandum gevoegde delicten dan de status van door het openbaar
ministerie afgedane delicten aan? Ik veronderstel dat Josephus Jitta voor de tweede
mogelijkheid zal opteren:

'Anders dan onder meer Bos en het CBS ben ik van oordeel, dat voeging door het OM betekent, dat de
gevoegde zaak doOI het OM is afgedaan, ook als de ge.oegde zaak later als onderdeel 'ian de hooHlzaak

aan de rechter wordt voorge\egd. -st

Gezien het voorafgaande meen ik dat het onwaarschijnlijk is dat de hoge raad deze
zienswijze zal volgen. In zijn visie kan slechts van afdoening ad infonnandum worden
gesproken indien niet telastegelegde delicten door de rechter zijn verdisconteerd in
de strafoplegging. Is dat niet het geval, dan kan geen sprake zijn van een verbod tot
hemieuwde vervolging omdat het openbaar ministerie dan het feit heeft afgedaan. De
redactie van de Nederlandse Jurisprudentie heeft mijns inziens dan ook ten onrechte
het vonnis van de rechtbank Arnhem van 13 juni 1978, NJ 1979, 15 samengevat onder
de kop 'Verzuim van kennisgeving verdere vervolging c.q. dagvaarding. Niet-
ontvankelijkheid OM ten aanzien van de ten laste gelegde en ad infonnandum
gevoegde feiten'. De rechtbank overwoog in deze zaak slechts dat zij geen acht zal
slaan op de ad infonnandum gevoegde delicten, hetgeen echter niet impliceert dat deze
feiten de status van de telastegelegde feiten zouden volgen.

De opvatting dat een afzonderlijke vervolging voor ad infonnandum gevoegde
feiten zonder meer mogelijk is zolang er geen sprake van afdoening ad infonnandum
is geweest, behoeft tot slot enige nuancering. In uitzonderlijke gevallen zou de officier
van justitie op basis van het vertrouwensbeginsel niet-ontvankelijk kunnen worden
verklaard. Dat vindt zijn oorzaak dan niet in het feit dat die delicten zijn afgedaan,
maar in een toezegging van de officier van justitie. Die toezegging zou dan zonder
enige terughoudendheid moeten inhouden dat de verdachte nimmer voor bepaalde fei-
ten afzonderlijk zal worden vervolgd. Het gerechtvaardigd vertrouwen dat de verdachte
aan een dergelijke uitspraak kan ontIenen, verdient in beginsel bescherming. Dat is
slechts anders indien op grond van zwaarwichtige belangen de officier van justitie
desondanks genoopt is tot afzonderlijke vervolging over te gaan.

37 A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, a.w., p. 411.
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2.3.6 Vermelding van ad informandum afgedane delieten in he! vonnis

In zijn annotatie onder HR 6 juni 1961, NJ 1962, 17 bepleitte Pompe reeds dat de
rechter in zijn strafinotivering aangeeft welke feiten ad informandum zijn meegenomen
in de strafoplegging. Zijn standpunt verdient - zeker nu de voeging ad informandum
als afdoeningsmodaliteit is erkend -ondersteuning. Het is van groot belang dat
duidelijkheid wordt verschaft over de vraag welke feiten door de rechter op deze wijze
zijn afgedaan, opdat bij een hernieuwde vervolging voor dat feit met succes een beroep
kan worden gedaan op het non bis in idem-beginsel." Josephus Jitta heeft er voorts
terecht op gewezen dat door de afdoening ad informandum aan te tekenen op het alge-
meen documentatieregister - op grond van art. 2, derde lid onder b Besluit registratie
justitiele gegevens - de rechtszekerheid wordt gediend, omdat dat register in geval
van een beroep op het non bis in idem-beginsel een voor de rechter gemakkeJijk
toegankelijke vindplaats is."

De hoge raad eist dat de ad informandum gevoegde feiten in de strafinotivering
voldoende worden gemdividualiseerd." Doorgaans wordt volstaan met een aanduiding
van het dossiemummer waaronder het ad informandum gevoegde delict is geregi-
streerd. Ook aanzienlijk vagere term en als 'vele andere misdrijven' worden echter
geaccepteerd, indien het de verdachte ter terechtzitting voldoende duidelijk is geweest
welke ad informandum gevoegde feiten hij heeft bekend te hebben begaan." Het
moge echter duidelijk zijn dat de hantering van een dergeJijke terminologie tot
problemen leidt indien de verdachte in een latere strafzaak beweert dat het hem
telastegelegde delict reeds eerder ad informandum is afgedaan.

2.4 Artikel 297, vijfde lid Sv

In samenhang met onder meer de art. 338, 348 en 350 Sv verwoordt art. 297, vijfde
lid Sv een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse strafprocesrecht: ten bezware
van de verdachte wordt - op straffe van nietigheid - geen acht geslagen op stukken
die niet tijdens het onderzoek ter terechtzitting ter sprake zijn gebracht. Aan dat
uitgangspunt liggen de eisen van inwendige en uitwendige openbaarheid ten grond-
slag." Deze bepaling ziet ook op de stukken die blijkens het vonnis van invloed zijn
geweest op de opgelegde straf."

Indien de rechter ad informandum gevoegde feiten meeneemt in de strafoplegging,
dienen de stukken die daarop betrekking hebben derhalve tijdens het onderzoek ter

38 Oit standpunt vindt algemene instemming. Zie onder meer de annotatie van Van Veen onder HR 13
februari 1979,NJ 1979,243 en A. Willems, Afdoening van stra.fzaken ad informandum hi} vreemdelin-
gen, a.w.

39 A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, a.w., p. 414-415.
40 HR 7 januari 1986, NJ 1986,496.
41 Aldus A-G Meijers in zijn conclusie voor HR 15 juli 1985, NJ 1986, 312 (HR: peek).
42 A.L. Melai c.s, Het Wetboek van Strajvordering, aantekening I op art. 297 (suppl. 22: S.A.M.

Stolwijk).
43 A.L. Melai c.s., Het Wethoek van Strafvordering, aantekening 4 op art. 297 (suppl. 68: S.A.M.

Stolwijk).

34



terechtzitting te zijn voorgelezen of moet de korte inhoud van die stukken zijn
medegedeeld. Blijkt uit het proces-verbaal van de terechtzitting het een noch het ander
te zijn geschied en zijn de desbetreffende feiten ook niet anderszins - bijvoorbeeld
in de verklaring van de verdachte - op de zitting ter sprake gebracht," dan is het
voorschrift van art. 297, vijfde lid Sv geschonden en de strafoplegging onvoldoende
met redenen omkleed.

In de strafzaak die leidde tot HR 12januari 1988, NJ 1988, 791 was een dergelijke
schending aan de orde. In de strafinotivering stelde het hof onder meer dat een
vrijheidsbenemende strafwas gemdiceerd omdat het strafdossier melding maakte van
vele andere door de verdachte gepleegde en door hem erkende inbraken, die niet
afzonderlijk waren telastegelegd. In een ambtshalve beoordeling overwoog de hoge
raad:

'Uit de processen-verbaal van de terechtzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep blijkt niet dat de
stukken waarin melding wordt gemaakt van "vele andere door verdachte gepleegde en door hem erkende
inbraken, die hem niet afzonderlijk zijn ten laste gelegd", aldaar zijn voorgelezen dan weI de korte inhoud
daarvan is meegedeeld, zodat het ervoor moet worden gehouden dat noch het een, noch het ander is
geschied. Uit het p-v van de terechtzitting in hoger beroep blijkt voorts niet dat evenbedoelde inbraken
anderszins ter sprake zijn gebracht
Door niettemin ten bezware van de verdachte acht te slaan op de hiervoren (oo.) bedoelde stukken, heeft
het hofhet bij art. 297 vijfde lid Sv in verband met art. 415 Sv op straffe van nietigheid gegeven voorschrift
niet nageleefd.
Het hofheeft voorts de strafoplegging niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Gelet op het hiervoren
(...) overwogene heeft het hof immers niet a1s vaststaand mogen aannemen dat de verdachte naast de ten
laste gelegde en bewezen verklaarde feiten, zich tevens aan andere strafbare feiten heeft schul dig gemaakt.
De omstandigheid dat de verdachte deze feiten kennelijk elders zou hebben erkend, kan hieraan niet af-
doen.,4S

Dat de rechter mede met het oog op deze voorwaarde voor de afdoening ad informan-
dum enigszins voorzichtig moet omgaan met de strafinotivering, leert HR 19 juni
1990, VR 1990, 178. In zijn door het hof bevestigde vonnis in deze zaak motiveerde
de politierechter de duur van de opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor
overtreding van art. 26, tweede lid WVW, onder meer met een verwijzing naar de
kleine pakkans bij die categorie delicten. Die verwijzing kon in de ogen van de hoge
raad geen genade vinden:

'Voor zover de strafoplegging mede berust op de overweging "terwijl de pakkans bijzonder klein is" is
zij onbegrijpelijk, aangezien de daarin besloten Iiggende veronderstelling dat de verdachte zich vaker aan
het hem verweten gedrag zou hebben schul dig gemaakt zonder "gepakt" te zijn, geen grondslag vindt in
de stukken van het geding en mitsdien niet redengevend kan zijn voor de strafoplegging.'

44 Zie HR 30 januari 1990, NJ 1990,421.
45 In gelijke zin HR 10 februari 1986, DD 87.305; HR 10 november 1987, DD 88.103; HR 16 oktober

1990, DD 91.061 en HR 29 september 1992, NJ 1993, 86.
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2.5 De strafbepalende invloed van ad informandum gevoegde feiten

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat HR 25 februari 1947, NJ 1947, 161, m.nt. W.P. een
uiterste grens heeft gesteld aan de invloed van ad informandum gevoegde feiten op
de strafoplegging. De straf mag door de niet telastegelegde delicten niet zodanig
opJopen dat het verb and met de telastegelegde en bewezenverklaarde feiten niet meer
zichtbaar is en uit de ernst van die laatste niet kan volgen. In de literatuur wordt dit
arrest algemeen vertaald in het standpunt dat de ad informandum gevoegde strafbare
feiten door hun aantal en ernst de straf niet zodanig mogen beinvloeden dat de straf
aanmerkelijk zwaarder wordt dan op basis van de telastegelegde delicten kon worden
verwacht of dat daardoor een andere strafsoort in aanmerking komt dan door de
telastegelegde feiten wordt gerechtvaardigd:

'Wil men vasthouden aan het uitgangspunt dat de gevoegde feiten inderdaad "slechts" ter informatie worden
overgelegd, dan zullen zij de berechting niet zodanig mogen beheersen, dat niet het telastegelegde feit maar
zij de strafmaat hebben bepaald. ,46

Dat lijkt mij een sympathieke uitwerking van het Gold Flake-criterium. De vraag is
echter of zij in de strafrechtspraktijk ook daadwerkelijk wordt opgevolgd en tot een
hanteerbare toetsingsmaatstaf voor de hoge raad heeft geleid. Daarover heb ik mijn
twijfels. In de eerste plaats behoeft in de strafrnotivering niet te worden aangegeven
wat het aandeel van de ad informandum gevoegde feiten is geweest in het uiteindelijk
oordeel over de op te leggen straf, zodat een adequaat hand vat voor toetsing ontbreekt:

'Voor zover het middel er over klaagt dat het (hot) onvoldoende heeft aangegeven in hoeverre de straf
door de (bewezenverklaarde) strafbare feiten en in hoeverre deze door de ad informandum gevoegde zaken
is bepaald, ziet het er aan voorbij dat de rechter niet gehouden is aan te geven in welke mate de op te leggen
straf wordt bepaald door de onderscheidene factoren welke hij blijkens de motivering van die straf in
aanmerking neemt. ,47

Bovendien mag niet worden vergeten dat aan de rechter die over de feiten oordeelt
een uiterst mime beoordelingsvrijheid is toegekend bij de bepaling van de straf,
waarbij - indien aan de motiveringsvoorschriften is voldaan - de hoge raad voor
zichzelf nauwelijks een rol ziet weggelegd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich
na het Gold Flake-arrest nimmer een strafzaak heeft voorgedaan, waarin de hoge raad
tot het oordeel kwam dat onder invloed van ad informandum gevoegde feiten de opge-
legde straf in geen verhouding meer stond tot de bewezenverklaarde delicten.

De twijfel aan de kracht van de wetenschappelijke uitwerking van het Gold Flake-
criterium wordt versterkt door de vlucht die de voeging ad informandum in de
strafrechtspraak heeft genomen. De enorme stijging van de criminaliteit is ongetwijfeld
debet aan de bloei van deze altematieve afdoeningsmodaliteit, zoals die ook van

46 S.A.M. Stolwijk, Voeging ad informandum, a.w., p. 521. Zie onder meer ook PJ.P. Tak, Voorstellen
rond de voeging ad informandum, a.w., p. 8 I -83; P. Friel ink, Voorwaarden ter voeging ad informan-
dum, a.w., p. 250-251; P.A.H. Bos, Voeging ad informandum, a.w., p. 51 en A.N.A. Josephus Jitta,
Voeging in het strafproces, a.w., p. 417.

47 HR 7 januari 1986, NJ 1986,496.
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invloed is geweest op de groei van de afdoening buiten geding." Daar hangt mee
sam en dat het uitgangspunt dat een verdachte terecht staat voor slechts een feit, thans
eerder uitzondering dan regellijkt te zijn." Juist in die gevallen dat naast telasteleg-
ging van een enkel feit vele andere delicten ad informandum worden verdisconteerd
in de strafoplegging, is het uiterst twijfelachtig of de opgeJegde straf nog wei
correspondeert met de bewezenverklaarde delicten.

Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op een arrest van het hof te
Amsterdam, dat aanJeiding gaftot het meeraangehaalde HR 7 januari 1986, NJ 1986,
496. In die strafzaak werd de verdachte veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf
- waarvan drie maanden voorwaardelijk - wegens diefstal met braak en vernieling.
Op het eerste gezicht behoeft de opgelegde straf geen verwondering te wekken, gezien
de aard van de overtreden strafbepalingen. Dat ligt wat mij betreft echter anders,
indien wordt bezien wat de verdachte in de dagvaarding nu daadwerkelijk wordt
verweten. Dan blijkt dat het in deze strafzaak ging om de diefstal met braak van een
fles sterke drank en de vernieling van een winkelruit. Ik vraag me af of de ernst van
de bewezenverklaarde delicten in het licht van voonneld criterium de opgelegde straf
rechtvaardigt, zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat het hof in de
strafmotivering verwijst Haw talrijke bij de onderhavige zaak ad infonnandum
gevoegde delicten."

De hoge raad oordeelde kortweg dat het cassatiemiddel - dat klaagde over het
buitenproportioneJe aandeel van de ad infonnandum gevoegde delicten in de straf-
oplegging - feitelijke grondslag miste, omdat het hof zich in het arrest niet over dat
aandeel had uitgelaten.

2.6 De overige bouwstenen van de voeging ad informandum

2.6.1 Inleiding

In deze paragraaf zal een verzameling van rechterlijke uitspraken over de voeging ad
infonnandum de revue passeren. Ik breng in herinnering dat in abstracto voor de

48 Vergelijk P. Osinga, Transactie in strafzaken, a.w., p. 3-11 voor cijfermateriaal. Zie ook hoofdstuk
3.

49 Zie M.S. Groenhuijsen, Naar een getntegreerde herziening van het Wethoek van Strafvordering, in:
DR Doorenbos en R.I. Verweij (red.), Hercodificatie Wethoek van Strafvordering, Nijmegen 1991,
p. 35-60. Reeds in de strafzaak die leidde tot HR I juni 1942, NJ 1942,654 gaf de officier vanjustitie
aan dat in het ressort Arnhem in het algemeen werd volstaan met telastelegging van slechts een feit
omdat de rechter bij de strafoplegging toch placht rekening te houden met niet telastegelegde delicten.
Een exceptioneel voorbeeld lijkt mij een vonnis van de rechtbank te Almelo van 2 april 1991 - vermeld
in De Volkskrant van 3 april 1991 - waarin een man werd veroordeeld voor 2000 insluipingen.

50 Andere voorbeelden waarvan het op zijn minst twijfelachtig is of aan het in de wetenschappelijke
Iiteratuur verwoorde criterium is voldaan, trof ik onder meer aan in HR 25 mei 1948, NJ 1948,471;
HR2oktober 1984, NJ 1985, 318 en HR26januari 1988, NJ 1988,817. Vergelijkook J.C.M. Leijten,
De hloemlezing in de dagvaarding, NJB 1956, p. 488-490 - opmerkende dat een verhouding tussen
strafinaat en bewezenverklaarde delicten vee1al moeilijk valt te onderkennen - en van dezelfde auteur
De strafmaat in verband met niet telastegelegde feiten, NJB 1964, p. 36-43. De hier geuite vermoedens
zullen in paragraaf 2.4.3 van hoofdstuk 3 nader aan de praktijk worden getoetst.
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reehter twee benaderingswijzen open staan indien hij - buiten de hiervoor behandelde
basisvoorwaarden - wordt geeonfronteerd met een reehtsvraag over deze materie. In
de eerste plaats kan hij voor zijn beslissing aanknopingspunten zoeken in de wettelijke
regeling van de bereehting van telastegelegde feiten. Daarnaast is het mogelijk dat
hij de voeging ad informandum ontdoet van het problematisehe, dualistisehe reehtska-
rakter en eenvoudigweg een van de beide optieken laat prevaleren. Voor zover
mogelijk zal worden nagegaan of deze werkwijzen kunnen worden getraceerd in de
te behandelen uitspraken.

2.6.2 Verplichting tat afdoening ad informandum indien aan aile voorwaarden is
voldaan?

Indien aan een of meer van de centrale voorwaarden voor de voeging ad informandum
niet is voldaan, mag de rechter het desbetreffende feit niet verdisconteren in de
strafoplegging. Dat is dus onder andere het geval indien de verdachte ter terechtzitting
ontkent het ad informandum gevoegde feit te hebben begaan of wanneer het delict
niet op de zitting aan de orde is gesteld conform art. 297, vijfde lid Sv. Maar ook
indien weI aan de hiervoor behandelde basisvoorwaarden is voldaan, is de rechter niet
verplicht de ad informandum gevoegde strafbare feiten in de strafoplegging te
betrekken. Dat blijkt uit het arrest HR 1 mei 1990, NJ 1991, 40, m.nt. Th.W.v.V. In
deze strafzaak had de verdachte in eerste aanleg en in hoger beroep een bekentenis
afgelegd inzake een ad informandum aan het dossier toegevoegde heling van een
blanco Belgisch paspoort. In een van de cassatiemiddelen werd onder meer betoogd
dat het hofhad verzuimd dat delict bij de strafoplegging mee te nemen en dat daarom
de strafoplegging onvoldoende met redenen was omkleed. Evenals A-G Leijten, oor-
deelde de hoge raad echter dat van een verpliehting geen sprake kon zijn:

'De aan het rniddel ten grondslag Jiggende opvatting dat het hof gehouden is een ad informandurn gevoegd
feit, dat door de verdachte ter terechtzitting is erkend, bij de bepaling van de straf in aanrnerking te nernen
vindt geen steun in het recht.'

De beslissing in dit arrest is het gevolg van het vooropstellen van het gezichtspunt
dat ad informandum gevoegde feiten primair als bijzondere redenen ter bepaling van
de straf in de zin van art. 359, vijfde lid Sv moeten worden aangemerkt. Ook ten
aanzien van andere strafverzwarende omstandigheden kan namelijk niet van een
verplichting voor de rechter worden gesproken om de aanwezigheid daarvan in de
straf(motivering) tot uitdrukking te brengen.

Wanneer in deze zaak de voeging ad informandum als afdoeningsmodaliteit zou
zijn benaderd, had een andere uitkomst voor de hand gelegen. Ik kom daar in
hoofdstuk 3 uitgebreid op terug, maar nu kan reeds worden opgemerkt dat hierin een
belangrijk verschil bestaat tussen de voeging ad informandum en de wettelijk
genormeerde berechting van telastegelegde feiten. In het laatste geval is de rechter
immers wel gehouden om het telastegelegde feit af te doen, indien de voorwaarden
voor strafoplegging zijn vervuld.
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2.6.3 Tenuitvoerlegging voorwaardelijk opgelegde straf op basis van een ad infor-
mandum gevoegd feit?

Een opmerkelijke rechtsvraag werd beantwoord in een vonnis van de rechtbank te
Breda van 27 juli 1989, NJ 1990, 154. De onderhavige strafzaak kent een uitvoerige
voorgeschiedenis. Op 26 februari 1988 vordert de officier van justitie de tenuitvoer-
legging van een uit 1987 daterend vonnis, waarbij de verdachte tot een gedeeltelijk
voorwaardelijke gevangenisstraf was veroordeeld. De vordering wordt ingediend bij
gelegenheid van de dagvaarding van dezelfde persoon voor een nieuw strafbaar feit.
Nadat de politierechter de desbetreffende dagvaarding nietig heeft: verklaard, wordt
ook het onderzoek naar de vordering tot tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk
opgelegde strafvoor onbepaalde tijd geschorst. Op de terechtzitting van 27 juli 1989
staat vervolgens - wederom - dezelfde verdachte terecht voor opnieuw een ander feit.
Het delict terzake waarvan de berechting eerder is blijven steken in de nietigverklaring
van de dagvaarding, is ditmaal ad informandum gevoegd. De vordering tot tenuitvoer-
legging van het vonnis in de eerste strafzaak is nog steeds op dit - nu ad informandum
gevoegde - feit gebaseerd. Namens de verdachte betoogt diens raadsman dat de vorde-
ring tot tenuitvoerlegging dient te worden afgewezen, nu volgens art. 14g, derde lid
Sr een dergelijke vordering slechts bij een veroordeling voor een nieuw feit kan
worden toegewezen. Volgens de officier van justitie daarentegen kan op grond van
een redelijke wetsinterpretatie de vordering gewoon worden toegewezen omdat het
ad informandum gevoegde feit nog steeds deel uitmaakt van de strafzaak tegen de
verdachte. De rechtbank stelt zich terughoudend op:

'Vervolging vindt plaats, en verdachten staan terecht, terzake van de in de dagvaarding ten laste gelegde
en omschreven feiten. De OvJ kan de Rb verzoeken bij de strafioemeting rekening te houden met andere
door de verdachte bekende en door hem ter informatie aan het dossier toegevoegde en op de dagvaarding
vermelde feiten. Als dit geschiedt, betekent dat niet, dat veroordeling plaatsvindt ook terzake van die feiten:
zij worden immers in het vonnis noch bewezen noch benoemd.
Een uitbreidende wetsuitleg zoals de OvJ voorstaat, is de Rb niet toegestaan. Deze is aan de wetgever
voorbehouden, wanneer die een wettelijke regeling van deze wijze van voeging tot stand zal brengen. Tot
die tijd is een terughoudende wetsuitleg geboden en dient de rechtsfiguur niet verder uitgebreid te worden
dan strikt noodzakelijk is. Een dergelijke noodzaak bestond in dit geval geenszins, aangezien de tenuitvoer-
legging (...) terzake van de in de dagvaarding ten laste gelegde feiten opnieuw gevorderd had kunnen
worden.'

De Bredase rechtbank vindt in deze overweging aanknopingspunten voor haar uitspraak
in de wet. Volgens art. 14g, derde lid Sr kan de vordering tot tenuitvoerlegging van
een voorwaardelijk opgelegde straf slechts worden toegewezen bij gelegenheid van
een veroordeling voor een ander feit. De keuze om die bepaling restrictief uit te
leggen, lijkt met overtuiging te zijn gemaakt. Naast de opmerking over de mogelijk-
heid van legislatieve werkzaamheden op dit terrein, geeft: de rechtbank terecht aan
dat de bedoelde vordering ook had kunnen worden gebaseerd op het tijdens de zitting
van 27 juli 1989 telastegelegde feit."

51 De officier van justitie had bovendien de vordering tot tenuitvoerlegging kunnen baseren op het
gegeven dat de verdachte de in het eerste vonnis genoemde bijzondere voorwaarde - een schade-
vergoeding - niet had nageleefd.
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2.6.4 Voeging ad informandum en de benadeelde partij

Aan de positie van diegenen die slachtoffer zijn geworden van strafbare feiten die in
de strafzaak tegen de verdachte ad infonnandum worden gevoegd, is relatief - dat wil
zeggen: in verhouding tot de algemene wetenschappelijke aandacht voor de voeging
ad infonnandum - veel aandacht besteed" Het centrale punt dat daarbij aan de orde
wordt gesteld, behelst de vraag of het slachtoffer van een strafbaar feit zich als
benadeelde partij kan voegen in het strafgeding met een vordering tot schadevergoe-
ding, indien het desbetreffende delict ad infonnandum is gevoegd.

AanvankeJijk werd algemeen aangenomen dat de bevoegdheid tot civiele voeging
ex art. 332 e.v. Sv niet toekomt aan het slachtoffer van een ad infonnandum gevoegd
delict. Toch is - meedeinend op de golven van een meer algemene maatschappelijke
aandacht voor slachtoffers van delicten - in de jaren '80 verschillende malen de vraag
gesteld of deze regeling niet in die zin zou moeten worden verruirnd dat ook deze
slachtoffers zich met een vordering tot schadevergoeding in het strafproces kunnen
voegen. Door de werkgroep justitieel beleid en slachtoffer is daarover het volgende
opgemerkt:

'De vraag ofvoeging van de beledigde partij in een ad informandum gevoegde zaak mogelijk is, wordt
in de praktijk veelal ontkennend beantwoord. Het oproepen van slachtoffers a1s beledigde partij zonder
dat de (strafbare) feiten ten gevolge waarvan zij schade hebben gel eden in de telastelegging zijn opgenomen,
wordt in het algemeen door het OM als niet goed mogelijk beschouwd. Met het zenden van een kennisge-
ving beledigde partij zouden ten onrechte verwachtingen worden gewekt. Het beleid is er in een aantal
arrondissementen wei op gericht zoveel mogelijk in de telastelegging die feiten op te nemen, die de
beledigde partij in staatstellen zijn vordering te verhalen. In de gevallen waarin de verdachte ettelijke feiten,
waarbij schade is toegebracht heeft gepleegd, kan het hiervoor beschreven beleid geen uitkomst bieden.
In het arrondissement Zutphen is daarom in overleg tussen de rechtbank en het openbaar ministerie de
volgende afspraak gemaakt. Het OM maakt van de ad informandum gevoegde zaken melding op een bijlage
gevoegd bij de dagvaarding, waarin wordt verwezen naar een bepaald proces-verbaal. De rechtbank te
Zutphen heeft zich in dergelijke gevallen bereid getoond de vordering van een beledigde partij in een ad
informandum gevoegde zaak toe te wijzen, omdat deze zaak aldus op deze wijze geheel in het rechtsgeding
is betrokken. De werkgroep meent in navolging van deze praktijk dat een vordering van het slachtoffer
in een bij de politie erkende ad informandum gevoegde zaak kan worden toegewezen, indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

aan de verdachte is bij ofop de dagvaarding meegedeeld welke zaken ad informandum zijn gevoegd;

de rechter heeft de ad informandum-zaken in zijn strafmaatoverwegingen vermeld. ,53

Het onmiskenbare voordeel van dit voorstel zou zijn dat de mogelijkheid om zich als
benadeelde partij met een civiele vordering te voegen in het strafgeding, niet afhanke-
Iijk wordt gesteld van de beslissing van de officier van justitie om een strafbaar feit

52 Zie met name M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, Commentaar op het Rapport van de werk-
groep justitiee! beleid en slachtoffers, DD 1984, p. 836-851; M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding
voor slachtoffers van delicten in het straJgeding, diss. Leiden, Nijmegen 1985, m.n. p. 298-301; P.
Frielink, De positie van het slachtoffir in ad inJormandum gevoegde straftaken, NJB 1985, p. 777-779
en M.S. Groenhuijsen, Beledigde partij in ad info-zaken, annotatie onder HR 20 juni 1989, AA 1989,
p.997-1002.

53 Eindrapport van de werkgroep justifieei beleid en slachtoffer, 1985, p. 24. De werkgroep werd
voorgezeten door de hoofdofficier van justitie te Zutphen, F.A. Vaillant Voor zover ik heb kunnen
nagaan, yond de Zutphense praktijk in ieder geval in het arrondissement Breda navolging.
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in de telastelegging op te nemen. Die overweging wordt des te klemmender indien
wordt onderkend dat terzake van ad informandum in de strafoplegging verdisconteerde
feiten, geen afzonderlijke vervolging meer kan plaatsvinden. Wanneer een voeging
als benadeelde partij bij ad informandum gevoegde delicten niet zou zijn toegestaan,
vervalt voor het slachtoffer definitief de mogelijkheid om zijn civiele vordering bij
de strafrechter in te dienen.

De werkgroep justitieel beleid en slachtoffer verwees voor haar voorstel naar de
praktijk in het arrondissement Zutphen. Zowel Remmelink als Groenhuijsen hebben
erop gewezen dat deze uitspraken in den beginne consequent in hoger beroep werden
vernietigd." Daarin kwam verandering in het arrest van het hof te Arnhem van 16
januari 1989, NJ 1989, 739. Het hof oordeelde dat de wet zich er niet tegen verzet
dat degene die is benadeeld als gevolg van een ad informandum gevoegd delict wordt
ontvangen in zijn bij de strafrechter ingediende vordering, indien - kort gezegd - aan
de voorwaarden van de werkgroep justitieel beleid en slachtoffer is voldaan.

Niet in aile arrondissementen en ressorten werd deze opvatting gedeeld. De aldus
ontstane situatie van een verdeelde rechtspraak in feitelijke aanleg, maakte een
beslissing van de hoge raad op dit punt bijzonder wenselijk. Procureur-generaal
Remmelink stelde daarom cassatieberoep in het belang der wet in tegen een vonnis
van de rechtbank te Zutphen van 22 april 1988.55 In die zaak was de vordering van
de benadeelde partij terzake van een ad informandum gevoegd delict gehonoreerd,
omdat de verdachte de vordering en de hoogte daarvan niet had betwist.

De conclusie van de procureur-generaal vormt een fraai voorbeeld van de genu-
anceerde belangenafweging die bij een dergelijke rechtsvraag nodig is, omdat een
wettelijk kader voor de voeging ad informandum ontbreekt. Het Zutphense vonnis
kan volgens Remmelink worden verdedigd vanuit het standpunt dat de woorden van
art. 332 Sv zich niet verzetten tegen een ruime uitleg, terwijl de ontwikkelingen rond
de voeging ad informandum met nadruk wijzen op een extensieve interpretatie van
de woorden 'het geding over de strafzaak'. Vervolgens zou kunnen worden aangevoerd
dat de benadeelde partij de mogelijkheid moet hebben om - onathankelijk van de
vervolgingsbeslissing van de officier van justitie - een vordering tot schadevergoeding
in te stellen." Door de civiele voeging ook bij ad informandum gevoegde feiten toe
te staan, zou bovendien rekening kunnen worden gehouden met het beleidsmatige
aspect dat het openbaar ministerie bij het redigeren van de telastelegging niet altijd
tegemoet kan komen aan de belangen van de benadeelde partij, terwijl een directe
invloed van het slachtoffer op de vervolgingsbeslissing voor ongewenst moet worden
gehouden.

54 Conclusie voor HR 20 juni 1989, NJ 1990, 93, m.nt. Th.W.v.V. respectievelijk Be/edigde partij in
ad info-zaken, annotatie onder hetzelfde arrest, a.w. Zij verwijzen met name naar een niet gepubliceerd
arrest van het Amhemse hof van 1 november 1988, rolnummer 211000022-88.

55 HR 20 juni 1989, NJ 1990,93, m.nt. Th.W.v.V.
56 Remmelink stelt daartegenover dat de officier van justitie het ook ongewenst kan vinden dat een

beledigde partij zich voegt - bijvoorbeeld omdat die handelt uit rancune of wraak - maar het feit wei
ad informandum aan de rechter wil voorleggen. Dit spiegelbeeld acht ik overigens niet sterk. Ook
bij een civiele voeging terzake van telastegelegde delicten kunnen immers minder edele motieven een
rol spelen.
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Daartegenover plaatst de procureur-generaal allereerst de wetssystematiek en de
wetsgeschiedenis. Met het oog op de art. 261, 348 en 350 Sv - waarin de opvatting
van de wetgever tot uitdrukking wordt gebracht dat het onderzoek ter terechtzitting
en de beraadslaging dienen plaats te vinden op de grondslag van de telastelegging -
en gelet op het incidentele en accessoire karakter van de voeging van de benadeelde
partij, zou de uitspraak van de rechtbank te Zutphen als onjuist kunnen worden aange-
merkt. Bezwaarlijk zou tevens zijn dat de verdachte rauwelijks kan worden geconfron-
teerd met de civiele voeging inzake het ad informandum gevoegde feit en zich
daarover onvoldoende heeft kunnen buigen." Tenslotte wijst Remmelink erop dat
de appel- en cassatierechter (een deel van) het zicht kan worden ontnomen, nu de basis
voor de toewijzing van de vordering - het telastegelegde feit als schadeveroorzakende
gedraging - ontbreekt.

De argumenten pro en contra afwegend, wordt de volgende opvatting aan de hoge
raad voorgelegd:

'Teneinde een beslissing van Uw Raad te verkrijgen zal ik mij op het standpunt stellen dat de beledigde
partij niet kan worden ontvangen in de ad info aanhangig gemaakte zaak. Aan voomoemde argumenten
zou ik willen toevoegen dat een hierbedoelde toeiating zo ver afstaat van hetgeen de wetgever voor ogen
heeft gestaan, dat een aanpassen van de geldende bepalingen aan eventueel gegroeide en gewenste
ontwikkelingen buiten de taak valt van de reehter. De eonsequenties van zo'n toeiating vergen, zo meen
ik, een afweging tussen de belangen van de verdaehte, slachtoffer en proeesorde die uitsluitend aan de
wetgever is voorbehouden.'

De hoge raad voigt de Iijn van zijn procureur-generaal en kent daarbij bijzonder
gewicht toe aan het argument dat het strafgeding dient plaats te vinden op de grondslag
van de telastelegging:

'Aangezien een onderzoek naar de gegrondheid van een strafvervolging ingevolge het bepaalde bij de art.
348 en 350 Sv dient te gesehieden op de grondslag der telastelegging, is met deze regeling onverenigbaar
dat een vordering van de beledigde partij zou worden toegewezen terzake van een feit dat niet in de
telastelegging is opgenomen.'

Deze uitkomst bevestigt het door Groenhuijsen geconstateerde uitgangspunt dat de
civiele actie in de rechtspraak als bijkomend wordt beschouwd:

'Wanneer de reehter wordt geconfronteerd met een reehtsvraag die niet ondubbelzinnig aan de hand van
de tekst van de wet kan worden opgelost, grijpt hij regelmatig terug op het "aceessoire karakter" van de
vordering van de beledigde partij.'58

Het verdient op deze plaats opmerking dat de door Remmelink gesuggereerde
belangenafweging door de wetgever inmiddels heeft plaatsgevonden. Inhet eindrapport
van de commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces werd op

57 Aan dit argument zou ik geen doorslaggevend karakter willen toekennen, nu ook ten aanzien van
telastegelegde delicten de verdaehte kan worden overvallen door een vordering tot sehadevergoeding.
Art. 332, tweede lid Sv bepaalt namelijk dat de voeging van de beledigde partij gesehiedt op de
tereehtzitting door een opgave van de inhoud van de vordering. In het nieuwe art. 51b, tweede lid
Sv is die mogelijkheid behouden.

58 M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding, a.w., p. 17.
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principiele gronden stelling genomen tegen het creeren van de mogelijkheid voor de
benadeelde partij om terzake van een ad informandum gevoegd feit een vordering tot
schadevergoeding in te dienen." In de eerste versie van het daarop gebaseerde wets-
voorstel 21 345 werd op dat punt van het commissierapport afgeweken. Als nieuw
art. 361, tweede lid Sv werd voorgesteld:

De benadeelde partij zal aileen ontvankelijk zijn in haar vordering indien:
a. ( ...)
b. aan haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit of, mits de vordering niet
wordt betwist, door feiten die de rechtbank in haar strafoplegging betrekt.

De memorie van toelichting op het wetsvoorstel merkte op dat deze verruiming van
het ontvankelijkheidscriterium aan zou sluiten bij de inmiddels in de rechtspraktijk
ingeburgerde praktijk van de voeging ad informandum." Daarnaast werd gewezen
op de voorwaarde dat de vordering niet mag worden betwist. Die voorwaarde is niet
identiek aan de bekenteniseis bij de afdoening ad informandum:

'De verdachte kan het feit erkennen, doch de (omvang van de) schade betwisten. Gelet op het accessoire
karakter van de civiele vordering, zou het niet iuist zijn dat de benadeelde partij in zo'n geval in haar
vordering zou kunnen worden ontvangen. De behandeling van de civiele vordering zal in zo'n geval hoe
dan ook meer aandachtvergen dan de behandeling van hetgevoegde feit, datde verdachte "slechts" behoeft
te erkennen. Vandaar dat als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering van de benadeelde
partij terzake van een ad informandum gevoegd strafbaar feit wordt gesteld, dat de vordering niet mag
worden betwlst,""

Uit het voorlopig verslag van de vaste kamercomrnissie van lustitie bleek dat
'kamerbreed' twijfels bestonden over dit onderdeel van het wetsvoorstel." Met name
werd betwijfeld of in geval van voeging ad informandum van een groot aantal
stratbare feiten, een civiele voeging tot schadevergoeding weI een reele optie was
gezien de te verwachten grootte van de totaalschade. Uit de memorie van antwoord
blijkt dat de minister van lustitie is gezwicht voor dit laatste argument:

'Ik onderken de bezwaren die door de fracties tegen dit voorstel naar voren zijn gebracht en dee Ibij nader
inzien de vrees dat zich gevallen kunnen voordoen waarin een grote reeks slachtoffers hun schade wil
verhalen op de dader, terwijl deze niet in staat zal zijn om zoveel mensen schadeloos te stellen. Ik ben
van mening dat het openbaar ministerie in die gevallen de benadeelden beter bij voorbaat kan wijzen op
het feit dat deze dader geen verhaal biedt, dan dat hij behulpzaam is bij de totstandkoming van een vonnis
dat toch niet kan worden geexecuteerd. ( ...) Voor zover de dader wei verhaal biedt, dient het openbaar

59 Eindrapport van de commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces, 1988, p. 42-44.
De commissie werd voorgezeten door C.A. Terwee-van Hilten.

60 TK 21345, or. 3, p. 17. Het is opmerkelijk dat twee van de drie ter iIIustratie aangehaalde arresten
geen betrekking hebben op de voeging ad informandum. In het arrest HR 10 februari 1978, NJ 1979,
244 aanvaardde de hoge raad weliswaar dat in een ontslagzaak ex art. 1639p BW andere - aan het
ontslag voorafgaande - gedragingen van de werknemer in de beoordeling kunnen worden betrokken,
maar het lijkt mij voorshands ongewenst om ter motivering van een onderdeel van een strafrechtelijk
wetsvoorstel een beroep te doen op civielrechtelijke jurisprudentie. In NJ 1986,277 is een ander arrest
opgenomen dan het in de memorie van toelichting genoemde HR 29 november 1985.

61 TK 21 345, or. 3, p. 17.
62 TK 21 345, or. 4, p. 10-17.
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ministerie, conform het huidige beleid, zoveel mogelijk die feiten ten laste te leggen terzake waarvan zich

een beledigde partij heeft gevoegd. ,63

OpmerkeJijk is dat de wetgever hier wijkt voor een ogenschijnlijk pragmatisch argu-
ment - dat bij nader inzien niet zo sterk zal blijken te zijn - terwijl over de meer
principiele argumenten pro en contra een uitbreiding van de civiele voeging in het
strafgeding niet wordt gesproken. Het argument dat bij de dader van een groot aantal
strafbare feiten niet veel zal zijn te halen, is vooral daarom niet sterk omdat het
miskent dat thans de civielrechtelijke aansprakelijkbeid bij niet-betaling in beginsel
pas na 20 jaar door verjaring vervalt." Daarom dient mijns inziens uiterst voorzichtig
te worden omgesprongen met argumenten van het kaliber 'van een kale kip kun je
niet plukken.' Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat een zorgvuldige schadebe-
middeling tussen dader en benadeelde tot opmerkelijk positieve resultaten kan
leiden."

Moet de beslissing om het voorgestelde art. 361, tweede lid Sv in te trekken
daarom worden betreurd? Met enige reserve meen ik dat de intrekking van dat
onderdeel van het wetsvoorstel eenjuiste beslissing is geweest. Vooropgesteld zij dat
de motivering van de hoge raad in het arrest van 20 juni 1989, NJ 1990, 93, m.nt.
Th.W.v.V. op mij niet sterk overkomt. Natuurlijk is hetzo dat een van deuitgangspun-
ten van het Wetboek van Strafvordering is dat het onderzoek ter terechtzitting en de
beraadslaging plaatsvinden op de grondslag van de telastelegging, maar niet moet
worden vergeten dat de hoge raad deze regel zelf in vergaande mate heeft gerelativeerd
door de acceptatie van de voeging ad informandum. Het lijkt mij dan ook enigszins
opportunistisch om bij de beantwoording van een concrete rechtsvraag op dit terrein
dat uitgangspunt weer zonder meer in herinnering te brengen. Dat kan mijns inziens
aIleen in relatie tot andere bezwaren die een eventuele verruiming van de ontvankelijk-
heid van de benadeelde partij mee zouden brengen, zoals de door Remmelink ge-
memoreerde problemen voor de appel- en cassatierechter.

Meer gewicht moet mijns inziens worden toegekend aan het accessoire karakter
van de civiele voeging, dat de achtergrond vormt van de wettelijke regeling daarom-
trent. Dat accessoire karakter impliceert tweeerlei: de vordering van de benadeelde
partij is ondergeschikt aan en afbankelijk van de strafzaak waarin de vordering wordt
ingediend." Met name de ondergeschiktheid lijkt mij in het geding indien een
voeging van de benadeelde partij tot de mogelijkheden zou behoren. Dat is om twee
redenen het geval. Inde eerste plaats zou de behandeling van een vordering tot schade-
vergoeding terzake van een ad informandum gevoegd delict - ook bij niet-betwisting -
meer tijd vergen dan de afdoening van dat feit zelf. Dan kan immers worden volstaan
met een bekentenis van de verdachte. Daamaast moet worden onderkend dat de reactie

63 TK 21 345, nr. 3, p. 10-11. \
64 Zie art. 3:306 BW. Zie ook recbtbank Utrecht 5 februari 1992, NJ 1992,634.
65 A.S. Penders en E.W. van Weringh, Strafrecht met slachtofferbeleid, NJB 1991, p. 1661-1665 met

nadere literatuurverwijzing.
66 Uitgebreid daarover M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het

strafgeding, a.w. Ik meen dat in de onderhavige kwestie het element van afhankelijkheid geen rol
speelt. Ten aanzien daarvan maakt het mijns inziens geen verschil of een delict wordt telastegelegd
of ad informandum is gevoegd.

44



op het ad infonnandum gevoegde delict wezenlijk anders kan worden indien de
strafrechter - naast bet meenemen van dat feit in de strafoplegging - ook de vordering
van de benadeelde partij toewijst."

Stellenderwijs zou ik tens lotte willen opwerpen dat een wettelijke regeling van
een enkel facet van de voeging ad infonnandum onwenselijk is zonder een meerom-
vattend kader. In het aanvankelijke wetsvoorstel werd vanuit een 'slachtofferperspec-
tief het primaat gelegd bij de optiek die de voeging ad infonnandum primair benadert
als afdoeningsmodaliteit, Ik meen dat een meer fundamentele bezinning op het
dualistisch rechtskarakter van de voeging ad informandum daaraan vooraf zou moeten
gaan.

Indien het slachtoffer voor zijn mogelijkheid om in het strafgeding een civiele
vordering tot schadevergoeding in te dienen, atbankeJijk blijft van de vervolgings-
besJissing, dient de vraag te worden gesteld of - en zo ja: in hoeverre - hij daarop
invloed kan uitoefenen. Welnu, die mogelijkheden zijn beperkt. Josephus Jitta heeft
gewezen op een beschikking van de raadkamer van het Amsterdamse hof, waarin het
beklag wegens niet-vervolging werd afgewezen omdat het strafbare feit reeds eerder
ad informandum was afgedaan." Ook indien het desbetreffende delict nog niet eerder
aan de strafrechter is voorgelegd, staat de benadeelde partij vrijwel machteloos bij
een weigering van de officier van justitie het feit in de telastelegging op te nemen.
Dat leert de beschikking van het hofte 's-Hertogenbosch van 11 juJi 1991, NJ 1991,
733:

'Ook in een geval waarin de gelaedeerde een civiele vordering tot schadevergoeding had willen indienen,
is de officier van justitie vrij om bij een serie stratbare feiten slechts een deel van de feiten in de
dagvaarding op te nemen en de gelaedeerde(n) in de overige ad informandum gevoegde zaken naar de
burgerlijke rechter te verwijzen.'

De Roon heeft erop gewezen dat de minister van justitie een standaard-tegemoet-
koming van f 150,= pleegt toe te kennen aan de benadeelde partij die zich niet heeft
kunnen voegen in het strafgeding omdat 'zijn' feit niet is telastegelegd. De Nationale
Ombudsman heeft zich naar aanleiding van dit beleid op het standpunt gesteld dat
de officier van justitie de benadeelde partij moet wijzen op de mogelijkbeid van een
tegemoetkoming." Maar het lijkt niet zo te zijn dat naar het oordeel van de Nationale
Ombudsman de officier van justitie onbehoorlijk handelen kan worden verweten indien
hij besluit een bepaald strafbaar feit niet in de telastelegging op te nemen, ook al heeft

67 M.S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, Commentaar op het Rapport van de werkgroep justitieel
beleid en slachtoffers, a.w., p. 847-848.

68 A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, a.w., p. 417-418. Volledigheidshalve vermeld ik
dat het hof - mijns inziens ten onrechte - de beginselen van een goede procesorde a1s basis zag van
het verbod van een afzonderlijke vervolging. Reeds voor de acceptatie van de voeging ad informandum
als afdoeningsmodaliteit stelde Corstens dat de hoven in een beklagprocedure ten aanzien van eerder
ad informandum gevoegde delicten rekening dienden te houden met het non bis in idem-beginsel. Zie
GJ.M. Corstens, Waarborgen rondom hetvervolgingsbeleid, diss. Amsterdam, I1muiden 1974, p. 78.

69 R. de Roon, Beoordeling van politie en OM door de Nationale Ombudsman, DD 1991, p. 134-150.
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het slachtoffer daarvan te kennen gegeven dat hij zich met een civiele vordering wil
voegen in het strafproces."

Gezien het voorgaande heeft onder andere Stolwijk terecht geconcludeerd dat de
beslissing van de officier van justitie om een bepaald delict ad informandum aan de
rechter voor te leggen, de rechten van het slachtoffer beknot." De weigering om in
geval van voeging ad informandum een vordering van de benadeelde partij te
ontvangen, is hiervoor verdedigd met een beroep op het accessoire karakter van de
civiele voeging. Die aansluiting bij de achtergrond van de vigerende regeling is echter
weI precair. De officier van justitie is namelijk niet verplicht zijn beslissing om een
strafbaar feit aan de rechter voor te leggen zodanig in te kleden dat aan de belangen
van de benadeelde partij tegemoet wordt gekomen: ook indien het slachtoffer zich
in het strafgeding zou willen voegen, kan telastelegging van het desbetreffende feit
achterwege blijven en tot voeging ad informandum worden overgegaan. Daarom was -
en ben - ik enigszins terughoudend in het uitspreken van een oordeel over dat aspect

van wetsvoorsteI 21 345.
Om willekeur bij de vervolgingsbeslissing te voorkomen, zijn richtlijnen ten

aanzien van het slachtofferbeleid opgesteld." In deze richtlijnen is onder andere
aangegeven dat het openbaar ministerie bij het redigeren van de telastelegging rekening
dient te houden met de belangen van slachtoffers. Dat betekent dat een potentiele actie
van de benadeelde partij een tamelijk dwingende contra-indicatie vormt voor de
voeging ad informandum van dat feit. Behoudens bijzondere gevallen dient de officier
vanjustitie strafbare feiten waardoor verhaalbare schade is toegebracht in de telasteleg-
ging op te nemen."

In de literatuur is voorts gesuggereerd dat in het kader van de voorwaardelijke
veroordeling tegemoet kan worden gekomen aan slachtoffers van ad informandum
gevoegde delicten. De bijzondere voorwaarde van art. 14c, tweede lid onder 1 Sr-
gehele of gedeeltelijke vergoeding van de veroorzaakte schade - is daarvoor niet
geschikt, omdat deze is beperkt tot de schade die is veroorzaakt door het bewe-
zenverklaarde strafbare feit." Een aanknopingspunt om de veroordeelde te verplichten

70 Rapport van de Nationale Ombudsman van 10 augustus 1983, nr. 82.01588, aangehaald bij C. 8angma
en M.E. Broring, De juridische relevantie van de slachtoffercirculaires voor het optreden van politie
en Openbaar Ministerie, DD 1990, p. 410-423. Anders A.S. Penders en E.W. van Weringh, Strafrecht
met slachtofferbeleid, a.w., p. 1664.

71 S.A.M. Stolwijk, Voeging ad informandum, a.w., p. 525.
72 Circulaire van de procureurs-generaal aan de hoofdofficieren van justitie, gepubliceerd in de

Staatscourant van I april 1987, nr. 64.
73 Blijkens de beschikking van het hofte 's-Hertogenbosch van II juli 1991, NJ 1991,733 beschikt

de officier van justitie over een ruime beoordelingsvrijheid bij de vraag of sprake is van een bijzonder
geval waarin kan worden afgeweken van de circulaire. Een concretisering van de aanspraak van de
beledigde partij is daarom moeilijk tot stand te brengen. Een en ander zou een krachtige stimulans
moeten zijn om de circulaire stipt na te leven, a1dus M.S. Groenhuijsen, Beledigde partij in ad info-
zaken, a.w., p. 1002.

74 M.S. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in her strafgeding, a.w., p. 41
en P. Frielink, De positie van het slachtoffer in ad informandum gevoegde strafzaken, a.w., p. 778.
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de schade te vergoeden aan slachtoffers van ad informandum afgedane delicten zou
weI kunnen worden gevonden in art. 14c, tweede lid onder 4 Sr.75

Ais inspiratiebron zou daarbij volgens Groenhuijsen een arrest kunnen dienen van
het hof te Amsterdam van 10 november 1967, VR 1968,24. In die zaak werd de
verdachte vervolgd voor overtreding van art. 30, eerste lid WVW: doorrijden na
ongeval. Het slachtoffer van het ongeval had schade geleden, maar het delict zoals
dat in de telastelegging was geformuleerd, verhinderde een toekenning van de civiele
vordering tot schadevergoeding. De gel eden schade was immers geen direct gevolg
van het telastegelegde feit, maar van het ongeval zelf. Het hof veroordeelde de dader
tot een gedeeltelijk voorwaardelijke straf, waarbij als bijzondere voorwaarde werd
gesteld dat de door het ongeval veroorzaakte schade - waarvan de dader bekende die
te hebben toegebracht - moest worden vergoed. Het arrest roept de vraag op of de
door het hof opgelegde schadevergoeding terecht is opgevat als een bijzondere
voorwaarde, die het gedrag van de veroordeelde betreft. Voor de beantwoording van
deze vraag zijn door Remmelink de volgende criteria gegeven: 76

a. De voorwaarde moet passen in een gedragslijn die bijdraagt tot de totale karakteri-
sering van iemands gedrag als meer of minder goed.

b. De voorwaarde mag niet zodanig werken dat zij door de wetgever getroffen
voorzieningen met hetzelfde doe I verdringt.

c. De voorwaarde moet zich verdragen met de wettelijke en sociaal-ethische
grondslagen van de samenleving.

d. De voorwaarde moet door de verdachte zelf zijn te vervullen.

Getoetst aan deze maatstaven oordeelt Groenhuijsen dat de door het Amsterdamse hof
in bovenvermeld arrest opgelegde schadevergoeding nogjuist binnen de grenzen van
art. 14, tweede lid onder 4 Sr valt. Hij kent daarbij bijzonder gewicht toe aan het feit
dat de verdachte erkende de schade aan de beledigde partij te hebben toegebracht en
er derhalve klaarblijkelijk een maatschappelijke gehoudenheid tot vergoeding be-
stond."

Dezelfde criteria kunnen een eerste handvat bieden voor de beoordeling van de
vraag of deze bijzondere voorwaarde ook de mogelijkheid biedt om tegemoet te komen
aan slachtoffers van ad informandum gevoegde delicten. Uit de bonte verzameling
jurisprudentie over deze bepaling kan met enige voorzichtigheid worden opgemaakt

75 M.S. Groenhuijsen, Schadevergoedingvoor slachtoffers van delicten in het straJgeding, a.w., p.41-42
en van dezelfde auteur, Beledigde partij in ad info-zaken, a.w., p. 1002. Zie ook P. Frielink, De positie
van het slachtoffer in ad informandum gevoegde strajzaken, a.w., p. 777; A.S. Penders en E.W. van
Weringh, Strafrecht met slachtofferbeleid, a.w., p. 1664; A.L. Melai c.s., Het Wetboekvan Strafvorde-
ring, aantekening 10 op art. 167 (suppl. 75: I.M. Reijntjes) en ook reeds B.V.A. Rilling in zijn
annotatie onder HR 1 mei 1951, NJ 1951,482.

76 T.1. Noyon, G.E. Langemeijer, 1. Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, aantekening 6 op art. 14c
(sup pI. 57).

77 M.S. Groenhuijsen, Schadevergoedingvoor slachtoffers van delicten in het strafgeding, a.w., p. 41-42.
Het was in deze zaak niet duidelijk of de verdachte het ongeluk ook had veroorzaakt. Van een
eventuele voeging ad informandum van een met dat ongeluk samenhangend delict kon dan ook geen
sprake zijn.
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dat de betaling van een geldsom aan een derde die niet rechtstreeks door het telastege-
legde feit schade heeft geleden, niettemin in het kader van een voorwaardelijke
veroordeling kan worden opgelegd indien er sprake is van een relatie tussen het door
de verdachte begane delict en degene aan wie moet worden betaald. Een zodanige
voorwaarde wordt geacht bij te kunnen dragen aan de karakterisering van iemands
gedrag als meer of minder goed."

Cruciaal voor de beantwoording van de onderhavige vraag is de interpretatie van
de passage dat er sprake moet zijn van een relatie tussen het door de verdachte begane
strafbare feit en degene aan wie moet worden betaald. Leest men die zinsnede
welwillend, dan kan de in de literatuur gesuggereerde mogelijkheid om via een
voorwaardelijke veroordeling schadevergoeding toe te kennen aan de benadeelde partij
van een ad informandum gevoegd delict ten volle worden benut. Anderzijds kan ook
worden gesteld dat de desbetreffende passage doelt op het door de verdachte begane
bewezenverklaarde delict. Door het probleem aldus te formuleren, wordt inzichtelijk
dat hier een parallel ligt met de vraag of een civiele voeging tot schadevergoeding
mogelijk is terzake van een ad informandum gevoegd feit. In dat perspectief zou een
consistente benadering mijns inziens vergen dat ervan wordt afgezien om op basis van
art. 14c, tweede lid onder 4 Sr een schadevergoeding toe te kennen aan de benadeelde
partij van een ad informandum gevoegd delict. Niet valt in te zien waarom de
restrictieve uitleg bij de civiele voeging ex art. 332 e.v. Sv en bij de bijzondere
voorwaarde van art. 14c, tweede lid onder 1 Sv, in het kader van de bijzondere voor-
waarde die betrekking heeft op het gedrag van de veroordeelde zou moeten worden
gepasseerd ten faveure van een meer extensieve benadering. Dat zou immers een niet
gerechtvaardigde oms lag betekenen in de waardering van de voeging ad informandum
met betrekking tot de positie van de benadeelde partij.

Tenslotte moet nog aandacht worden besteed aan de door Frielink voorgestelde
rechtsfiguur van de voorwaardelijke voeging ad informandum." Deze zou neerkomen
op een toezegging van de officier van justitie om bepaalde strafbare feiten ad
informandum te voegen, onder de prealabele voorwaarde dat de verdachte aan de
slachtoffers de schade vergoedt die door die delicten is veroorzaakt. Nog afgezien van
de uitvoeringsproblemen die het voorstel van Frielink oproept," lijkt het de vraag
of een dergelijke rechtsfiguur een zinvolle toevoeging kan betekenen naast de transactie
en het voorwaardelijk sepot. Bovendien lijkt Frielinks voorstel niet in het jurispruden-
tiele kader van de voeging ad informandum te passen, waarin uiteindelijk de door de
verdachte ter terechtzitting ingenomen proceshouding beslissend is voor de vraag of
een delict ad informandum kan worden verdisconteerd in de strafoplegging.

78 Zie onder meer HR 15 maart 1926, NJ 1926, p. 422; HR 1 maart 1949, NJ 1949,430, m.nt. B.V.A.R.;
HR 1 mei 1951, NJ 1951,482, m.nt. B.V.A.R. en HR 27 november 1956, NJ 1957,144. Vergelijk
ook M.S. Groenhuijsen, Verdedigingvan collectieve belangen inhet strafrecht, in: M.B.W. Biesheuvel
e.a. (red.), Verdediging van collectieve belangen via de rechter, Zwolle 1988, p. 99-133, die enkele
recente voorbeelden uit de rechtspraak in feitelijke aanleg noemt (p. 123-126).

79 P. Frielink, De positie van het slachtoffer in ad informandum gevoegde straftaken, a.w.
80 Frielink stelt voor op de dagvaarding te vermelden welke feiten voor een voorwaardelijke voeging

ad informandum in aanmerking komen. De verdachte zou dan aan het parket moeten laten weten of
hij met het voorstel instemt en vervolgens op korte termijn de schade dienen te vergoeden danwel
een schadevergoedingsregeling met het slachtoffer moeten overeenkomen.
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2.6.5 Tweefeitelijke instanties voor ad informandum gevoegdefeiten?

In zijn conclusie voor HR 13 maart 1979, NJ 1979,269, m.nt. Th.W.v.V. merkte A-G
Remmelink ten aanzien van de ad informandum gevoegde feiten het volgende op:

'Men zou nog kunnen aanvoeren, dat het rekening houden met zo'n i.c. door het OM alsnog overgelegd
stuk, slechts zou zijn toegestaan in eerste instantie. Zulks komt mij niet noodzakelijk voor, aangezien de
hiermee te vergelijken tenlastelegging van een strafverzwarende omstandigheid ook in hoger beroep kan
geschieden.'

Zijn opvatting wordt door de hoge raad gedeeld. Indien aan aIle voorwaarden voor
de voeging ad informandum is voldaan, kan een ad informandum gevoegd delict voor
het eerst in hoger beroep in de strafoplegging worden betrokken." Naar het oordeel
van de hoge raad is zulks toegestaan omdat de rechter in hoger beroep een zelfstandig
onderzoek instelt. Ook na een verwijzingsopdracht van de hoge raad kan een hof
tussentijds ad informandum gevoegde feiten meenemen in de strafoplegging:

'De onder 4.1 vermelde (verwijzings-, AAF.) beslissing betekent dat het hof de zaak - voor zoverre
krachtens de verwijzing aan zijn oordeel oordeel onderworpen - opnieuw diende te berechten. Dit brengt
mee dat het hof aile voor de strafoplegging van belang zijnde omstandigheden in zijn oordeel diende te
betrekken, waaronder begrepen die, welke in het middel zijn bedoeld (dat wil zeggen: de tussentijds ad
informandum gevoegde feiten, A.A.F.).'82

Het moge duidelijk zijn dat in deze benadering de ad informandum gevoegde delicten
worden gereduceerd tot omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de strafopleg-
ging. In dat perspectiefmoet ook Remmelinks verwijzing naar de telastelegging van
strafverzwarende omstandigheden worden geplaatst. Het is interessant om die parallel
verder door te trekken. De vraag of ad informandum gevoegde delicten voor het eerst
in hoger beroep ter sprake kunnen worden gebracht, 66k als de officier van justitie
reeds voor de terechtzitting in eerste aanleg bekend was met deze feiten, vertoont
immers grote overeenkomsten met een ten aanzien van art. 312 Sv opgeworpen pro-
bleem:

'Heftig en hardnekkig is de strijdvraag geweest, op welk tijdstip de omstandigheden, waarop art. 312 doelt,
bekend moeten zijn geworden om de officier van justitie de bevoegdheid te verschaffen een dergelijke
omstandigheid alsnog mondeling aan de telastlegging toe te voegen. Er is weinig in te brengen tegen de
opvatting van Blok en Besier dat het aanvullen van de telastelegging met een strafverzwarende omstandig-
heid, welke het openbaar ministerie reeds bij het stellen van de telastelegging (bedoeld zal zijn: het doen
uitgaan van de dagvaarding naar de verdachte) bekend was, strijdig is met een goede procesorde. Een
dergelijke handelswijze is op zijn minst onzorgvuldig te noemen, omdat daarmee tot regel wordt gemaakt,
wat als strikte uitzondering bedoeld is. Ons komt deze opvatting principieel als de juiste voor, maar

81 Zie naast HR 13 maart 1979, NJ 1979,269, m.nt. Th.W.v.V. ook HR 8 december 1987, NJ 1988,
396, m.nt. rs.w.vv. en HR 5 januari 1988, DD 88.179.

82 HR 3 januari 1989, NJ 1989,670.
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toegegeven zij dat het in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is: hoe is betrouwbaar na te gaan dat het - een

en ondeelbare - openbaar ministerie aI eerder met de desbetreffende omstandigheid bekend was?,83

De in het citaat genoemde praktische kant van het probleem is er waarschijnlijk de
oorzaak van geweest dat de hoge raad naar vaste jurisprudentie geen niet-ontvankelijk-
heid op grond van detournement de pouvoir aanneemt indien de officier van justitie
reeds voor het uitgaan van de dagvaarding op de hoogte was van de strafverzwarings-
grond."

Het valt te verwachten dat de hoge raad niet anders zaJ oordelen indien strafbare
feiten in appel ofna verwijzing ad informandum worden gevoegd, terwijl de officier
van justitie reeds voor aanvang van de zitting in eerste aanleg van die delicten op de
hoogte was. Slechts indien dergelijke delicten met een onaanvaardbaar doel worden
achtergehouden lijkt niet-ontvankelijkheid een gepaste sanctie." Het verdient opmer-
king dat een dergelijke handelswijze mijns inziens desondanks geen aanbeveling ver-
dient en dat deze feiten in beginsel reeds in eerste aanleg ad informandum aan de
rechter behoren te worden voorgelegd. Wat dat betreft, kan geheel bij het op art. 312
Sv betrekking hebbende citaat worden aangesloten.

De vraag kan worden gesteld of de uitkomst anders zou zijn geweest indien het
vraagstuk vanuit het andere gezichtspunt op de voeging ad informandum was
beoordeeld. In zijn genoemde arresten lijkt de hoge raad bewust te abstraheren van
de benadering waarin de voeging ad informandum als een bijzondere wijze van afdoen
van strafbare feiten wordt gezien. Dat is opmerkelijk omdat juist uit de vergelijking
met art. 312 Sv kan worden afgeleid dat die laatste optiek meer voor de hand zou
hebben gelegen. Algemeen wordt immers aangenomen dat niet telastegelegde delicten
niet als strafverzwarende omstandigheden in de zin van die bepaling kunnen worden
beschouwd:

'Er dient derhalve een zodanig verband te bestaan tussen het gronddelict en de strafverzwarende omstandig-
heid, dat een afzonderlijke vervolging ter zake van die omstandigheid niet mogelijk is. ,86

Wanneer de voeging ad informandum primair als afdoeningsmodaliteit wordt gezien,
had de hoge raad om tot dezelfde beslissing te kunnen komen uitdrukkelijk afstand
moeten nemen van het uitgangspunt dat een verdachte recht heeft op twee feitelijke
instanties. Door toe te staan dat ad informandum gevoegde delicten voor het eerst in
hoger beroep worden verdisconteerd in de strafoplegging, wordt de verdachte immers
het recht onthouden om die beslissing aan een appelrechter voor te leggen. Omdat

83 A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 5 op art. 312 (suppl. 19: S.A.M.
Stolwijk). Zie ook D.H. de long, De macht van de telastelegging in het strafproces, diss. Groningen,
Amhem 1981, p. 174-179.

84 HR30 maart 1931, Nl 1931, p. 1145, m.nt, Ten HR21 februari 1938, Nl 1938,813, m.nt. T. Zie
ook HR 15 januari 1985, NJ 1985,407.

85 Analoog aan HR 22 juni 1982, Nl 1983, 73, waarin de hoge raad oordeelde dat indien de officier
van justitie aileen in hoger beroep gaat om te bewerkstelligen dat art. 424, tweede lid Sv geen
toepassing kan vinden, hij niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

86 A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 4 op art. 312 (supp\. 69: S.A.M.
Stolwijk).
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de hoge raad in zijn jurisprudentie over art. 423, tweede lid Sv zelf pleegt te spreken
over het beginsel dat een verdachte recht heeft op berechting in twee feitelijke instan-
ties," zou het mijns inziens vanuit dat perspectief meer geeigend zijn geweest om
te beslissen dat ad informandum gevoegde delicten niet voor het eerst in hoger beroep
kunnen worden afgedaan. Niettemin is ook in deze optiek een uitkomst mogelijk die
vergelijkbaar is met de benadering van de hoge raad. Een uitzondering op voomoemd
beginsel zou kunnen worden aangenomen indien de verdachte nalaat een beroep te
doen op de onbevoegdheid van de appelrechter om als eerste over het ad informandum
gevoegde delict te oordelen. Een dergelijke vorm van prorogatie zou toelaatbaar
kunnen worden geacht wanneer men meent dat de verdachte die denkt door de gevolg-
de handelswijze beter afte zijn, afstand kan doen van zijn recht op berechting in twee
feitelijke instanties.

2.6.6 Aftrek voorlopige hechtenis inzake ad informandum gevoegdefeiten

Vol gens art. 27 Sr dient de rechter die een tijdelijke gevangenisstraf, hechtenis of de
straf van het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte oplegt, te bevelen
dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van de uitspraak heeft
doorgebracht in verzekering, in voorlopige hechtenis of in detentie in het buitenland
als gevolg van een Nederlands uitleveringsverzoek, bij de tenuitvoerlegging van de
straf geheel in mindering zal worden gebracht. Op het kruisvlak van deze bepaling
en de voeging ad informandum rijst de vraag of die aftrek ook geldt voor de peri ode
van inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis en buitenlandse detentie in afwachting
van uitlevering naar Nederland terzake van feiten die uiteindelijk ad informandum
in de strafoplegging worden meegenomen.

Sjocrona en Lambers hebben de aandacht gevestigd op een vonnis in kort geding
dat op 2 februari 1988 werd gewezen door de president van de rechtbank te 's-
Gravenhage." Aan de president was de vraag voorgelegd of de rechtbank in haar
tegen de eiser gewezen vonnis van 11 december 1986, uitdrukkelijk had bevolen om
de dagen die de verdachte in voorarrest had gezeten voor de toen ad informandum
afgedane delicten, in mindering te brengen op de tenuitvoerlegging van de opgelegde
straf. De algemene overweging van de rechtbank dat het voorarrest in mindering moest
worden gebracht, werd in kort geding door de eiser (de veroordeelde) anders gemter-
preteerd dan door de Staat als gedaagde. De president oordeelde als voIgt over deze
kwestie:

'De bepaling van het vierde lid ( van art. 27 Sr, A.A.F.) laat zien dat de verplichting tot toerekening z6
ver gaat dat 66k in mindering moet worden gebracht het voor-arrest toegepast ter zake van een feit dat

87 Vergelijk onder rneer HR 6 december 1983, NJ 1984,390, m.nt. Th.W.v.v. en HR 9 mei 1989, NJ
1989, 885, m.nt. Th.W.v.v. Opgemerkt moet worden dat een verplichting tot berechting in twee

feitelijke instanties niet uit art. 14, vijfde lid IVBPR, noch uit art. 2 Zevende Protocol EVRM dwingend
voortvloeit. Uitgebreid hierover J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Groningen,
Arnhem 1989, m.n. p. 137-163.

88 J.M. Sjocrona en C.H.H. Lambers, Aftrek van voorlopige hechtenis bij ad informandum gevoegde
zaken", Advocatenblad 1988, p. 149-150. Het vonnis is gepubliceerd in KG 1988, III.
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wei is telastegelegd maar waarvoor geen veroordeling is gevolgd. Zou het nu met de strekking van de wet
zijn te verenigen uit het vierde lid afte leiden dat het voor-arrest, toegepast in ad informandum gevoegde
zaken, niet mag worden toegerekend? Men komt deze opvatting weI tegen (...), maar zij stu it af op de
volgende overwegingen:

de opvatting is in strijd met de strekking van de wet;
een zogenaamde a-contrario-redenering als hier wordt gebezigd, veronderstelt dat de wetgever de
afdoening bij wege van voeging ad informandum kende en daarrnee rekening heeft gehouden, hetgeen
niet het geval is;
de opvatting berust op een wetsinterpretatie die uitvalt in het nadeel van de veroordeelde; zo'n methode
wordt in het algemeen niet als juist aanvaard.

Dat betekent dat een toerekening van voor-arrest, toegepast in ad informandum gevoegde zaken, geoorloofd
is, en misschien zelfs verplicht.'

Op basis van deze overwegingen legde de president het veroordelend strafvonnis zo
uit dat het voorarrest terzake van de ad informandum afgedane delicten in mindering
moest worden gebracbt. Dat had tot gevolg dat de eiser met onrniddellijke ingang in
vrijheid moest worden gesteld, hetgeen acht dagen eerder was dan de Staat had
voorzien." Deze oplossing is bevredigend. De president lijkt daarbij op basis van
een redelijke uitleg van art. 27 Sr tot een visie op de voeging ad informandum te zijn
gekomen waarin het afdoeningskarakter centraal staat.

Het aangesneden probleem kan overigens ook in bet kader van de vraag naar de
invloed van ad inforrnandum gevoegde delicten op de strafoplegging worden geplaatst.
In dat verband is in paragraaf 5 van dit hoofdstuk aangegeven dat het zogenaarnde
Gold Flake-criterium weI zo wordt uitgelegd dat de ad informandum gevoegde feiten
de berechting niet in die mate mogen beheersen, dat niet het telastegelegde feit maar
zij de strafmaat hebben bepaald. Stolwijk heeft die Iijn terecht doorgetrokken naar
het onderhavige vraagstuk:

'De vraag is weI of het wijs beleid is zaken waarin preventieve hechtenis is toegepast, bij wege van
"voeging ad informandum" af te doen. Meestal gaat het dan om meer emstige zaken, die zich slecht lenen
voor de wat oppervlakkige afdoening die deze voegingswijze nu eenmaal met zich meebrengt. ,90

Voeging ad informandum van stratbare feiten waarvoor de verdachte in voorarrest
heeft gezeten, zal in veel gevallen tot een gespannen verhouding tussen de opgelegde
straf en het telastegelegde feit kunnen leiden. Vanuit die optiek gaat het mijns inziens
om meer dan een beleidskwestie en zou de voeging ad inforrnandum van dergelijke
delicten in beginsel volledig achterwege moeten blijven.

89 Het standpunt van de president werd reeds voorgestaan door S.A.M. Stolwijk, Voeging ad informan-
dum, a.w., p. 525-526. Een voor de verdachte negatiefuitvallende wetsinterpretatie is verdedigd door
P.A.H. 80S, Voeging ad informandum, a.w., p. 53. Het is overigens niet duidelijk of het standpunt
van de Haagse president in het gehele land wordt gedeeld. In 's-Hertogenbosch en Maastricht is in
ieder geval gedurende een aantal jaren geen rekening gehouden met de tijd die de verdachte voor de
ad informandum gevoegde feiten in voorarrest heeft gezeten. 8etoogd werd dat de officier van justitie
hiermee reeds rekening hield bij het formuleren van de eis.

90 S.A.M. Stolwijk, Voeging ad informandum, a.w., p. 525-526.
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2.6.7 Voeging ad informandum en onttrekking aan het verkeer

In zijn arrest van 29 september 1992, NJ 1993, 86 heeft de hoge raad een antwoord
gegeven op de vraag ofhet mogelijk is dat bij de einduitspraak waarin bepaalde feiten
ad informandum zijn verdiseonteerd in de strafoplegging, door de reehter tevens kan
worden bepaald dat voorwerpen die verb and houden met deze niet telastegelegde feiten
moeten worden onttrokken aan het verkeer. Het hof had de verdaehte in deze zaak
bij verstek veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens gewoonteheling. Bij de
bepaling van de straf was rekening gehouden met een ad informandum gevoegde
overtreding van de Wet Wapens en Munitie (het voorhanden hebben van een gasrevol-
ver en/of een luehtdrukpistool), waarbij het hof tevens de onttrekking aan het verkeer
had bevolen van deze wapens en een patroon.

Omdat uit de processen-verbaal van de zittingen niet bleek dat in eerste aanleg
of in hoger beroep de stukken over het ad informandurn gevoegde feit waren voorgele-
zen of de korte inhoud daarvan was medegedeeld, vemietigde de hoge raad het arrest
van het hof wegens sehending van art. 297, vijfde lid Sv. Dat braeht hem tot de
volgende slotsom:

'Aangezien 's hofs hiervoren (...) vermelde verzuim slechts gevolgen behoeft te hebben ten aanzien van
de duur van de opgelegde gevangenisstraf en de opgelegde maatregel van onttrekking aan het verkeer van
de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten:

revolver (gas), merk Mohrn, RG69,
(Iuchtdruk)pistool, merk Crosman,
patroon (scherp), bodemstempel 6.35

(de desbetrefJende vordering of het voornemen die vordering Ie doen is op generlei wijze ter kennis van
de verdachte gebracht), brengt het hiervoren (...) overwogene mee dat de bestreden uitspraak niet in stand
kan blijven voor wat betreft gemelde duur en onttrekking.
De Hoge Raad zal, het in de telastelegging ter kennisneming van de rechtbank vermelde feit geheel buiten
beschouwing latende, om proceseconomische redenen zelf de duur van de gevangenisstraf verminderen
(met mijn cursivering, A.A.F.).'

De hoge raad bepaalde de duur van de gevangenisstraf op twee jaar en elf maanden."
Ten aanzien van de reehtsvraag of voorwerpen die in verband staan met ad informan-
durn afgedane feiten kunnen worden onttrokken aan het verkeer, kan uit de gecursi-
veerde passage worden afgeleid dat zulks door de hoge raad niet wordt uitgesloten.
lndien de verdaehte op de zitting aanwezig is, dient de officier van justitie het
opleggen van deze maatregel explieiet te vorderen, terwiji in verstekzaken onttrekking
aan het verkeer alleen kan worden bevolen indien de verdaehte voor de zitting van
het voomemen van de officier van justitie op de hoogte is gesteld."

91 Het aandeel van het ad informandum gevoegde feit in de opgelegde gevangenisstraf werd door de
hoge raad dus begroot op ten maand. In navolging van A-G Meijers meen ik dat het meer voor de
hand had gelegen de zaak na vemietiging te verwijzen.

92 Zie ook paragraaf 2.4.4 van hoofdstuk 3.
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2.7 Hiaten in het bouwwerk: deer I

Het jurisprudentiele bouwwerk van de voeging ad informandum vertoont nog vele
hiaten. Er kunnen tal van casusposities met betrekking tot de voeging ad informandum
worden bedacht, waarbij het volstrekt onduidelijk is hoe de concrete rechtsvraag moet
worden beantwoord. Zo is mij ooit de vraag gesteld of overschrijding van de termijn
die art. 244, eerste lid Sv stelt, tot de in art. 255, vierde lid Sv genoemde consequentie
leidt indien het feit waarop het gerechtelijk vooronderzoek betrekking had uiteindelijk
niet in de telastelegging wordt opgenomen maar ad informandum wordt gevoegd. Met
andere woorden: dient de officier van justitie binnen twee maanden nadat de sluiting
van het gerechtelijk vooronderzoek voor de verdachte onherroepelijk is geworden,
ook een kennisgeving van verdere vervolging of een dagvaarding te doen uitgaan
wanneer hij voornemens is het desbetreffende delict ad informandum aan de rechter
voor te leggen? Ik moest het antwoord schuldig blijven en kon slechts aangeven dat
de oplossing waarschijnlijk besloten ligt in de interpretatie van de woorden 'niet weder
in rechten worden betrokken' in art. 255, vierde lid Sv en dat de gekozen interpretatie
op haar beurt weer kan samenhangen met het perspectief op de voeging ad informan-
dum dat men bij deze kwestie wenst in te nemen."

Het is weinig zinvol om aile mogelijke problemen te benoemen en steeds te beslui-
ten met de opmerking dat meer oplossingen mogelijk zijn, afhankelijk van de visie
op een specifieke wettelijke bepaling en/ofhet standpunt ten aanzien van het dual is-
tisch rechtskarakter van de voeging ad informandum. Op deze plaats kan worden
volstaan met de aanduiding van enkele in de literatuur gesignaleerde problemen en
de aldaar gekozen oplossingen.

Door Bos is de vraag of strafbare feiten op grond waarvan ex art. 27 WVW het
rijbewijs is ingevorderd - en ingevorderd is gebleven - ad informandum kunnen
worden gevoegd, ontkennend beantwoord." De periode waarin het rijbewijs is
ingevorderd voor de einduitspraak zou zijns inziens niet in mindering kunnen worden
gebracht op de definitieve ontzegging van de rijbevoegdheid. Met het oog op het
hiervoor besproken vonnis in kort geding van de president van de Haagse rechtbank,"
is ook een andere uitkomst denkbaar. Indien wordt aanvaard dat het terzake van ad
informandum afgedane delicten ondergane voorarrest kan worden afgetrokken van
de straf, zou - indien voor tenminste een telastegelegd feit een ontzegging kan worden
opgelegd - hetzelfde kunnen gelden voor de situatie waarin het rijbewijs is ingetrok-
ken. Bij de interpretatie van art. 39, zevende lid WVW zou dus aansluiting kunnen
worden gezocht bij de uitleg die is gegeven aan art. 27 Sr.

Een ander aspect waarop in verband met de doorwerking van de voeging ad
informandum in het straf(proces)recht de aandacht is gevestigd, betreft de terzake van
ad informandum gevoegde feiten inbeslaggenomen voorwerpen en vorderingen.

93 Dit technisch-juridisch probleem kan een beleidsmatige oplossing vinden in het uitgangspunt dat de
delicten waarop een gerechtelijk vooronderzoek betrekking heeft nietad informandum kunnen worden
gevoegd.

94 P.A.H. 80S, Voeging ad informandum, a.w., p. 54. Vergelijk ook M.S. Groenhuijsen, Beledigde partij
in ad info-zaken, a.w., p. 999 en paragraaf 2.4.5 van hoofdstuk 3.

95 Zie paragraaf 6.6 van dit hoofdstuk.
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Kunnen dergelijke voorwerpen en vorderingen verbeurd worden verklaard, indien de
strafbare feiten waarop zij betrekking hebben ad infonnandum aan de reehter zijn
voorgelegd? Stolwijk heeft de opvatting verdedigd dat de art. 33-33a Sr van overeen-
komstige toepassing kunnen worden verklaard:

'Wanneer aanvaard wordt dat de voeging kan uitlopen op een gerechtelijke afdoening welke tot een
verhoging van de vrijheidsstraf of geldboete bijdraagt, valt niet in te zien waarom niet hetzelfde zou gelden
voor de strafvan verbeurdverklaring. Ik ga er daarbij weI vanuit dat aan de voorwaarden van verbeurdver-
klaring is voldaan en dat aan de verbeurdverklaring geen aanmerkelijk aandeel in de gehele straftoemeting
wordt toegekend.t'"

Dit standpunt is eehter omstreden. Door onder meer Bos en Josephus Jitta is betoogd
dat een verbeurdverklaring aIleen kan worden uitgesproken ten aanzien van een
telastegelegd delict." Anders dan ten aanzien van de verbeurdverklaring stuit de
opvatting dat voorwerpen kunnen worden onttrokken aan het verkeer indien het
daarmee verbonden strafbare feit ad infonnandum wordt gevoegd, in de literatuur op
weinig bezwaren. Terwijl Stolwijk een parallel ziet met zijn standpunt over de
verbeurdverklaring, baseert Bos hetzelfde standpunt op art. 36b, eerste lid onder 4
Sr. Op grond van die bepahng kUririen bIJ een afzonderIlJke reehterhJke beshssmg
voorwerpen aan het verkeer worden onttrokken." In het hiervoor besproken arrest
HR 29 september 1992, NJ 1993, 86 heeft de hoge raad inderdaad de mogelijkheid
gecreeerd om terzake van ad infonnandum afgedane delieten de onttrekking aan het
verkeer van bepaalde voorwerpen op te leggen. Ik wijs er wei op dat uiteenlopende
opvattingen ten aanzien van de verbeurdverklaring respeetievelijk de onttrekking aan
het verkeer, op ziehzelf een stimulans kunnen zijn om - nog meer dan thans het geval
is - de onttrekking aan het verkeer als een verkapte verbeurdverklaring te hanteren.

Tenslotte wil ik nog wijzen op het reehterlijk eompetentievraagstuk, zoals dat door
versehillende auteurs aan de orde is gesteld." Het gegeven dat zij hier een probleem
.zien, betekent mijns inziens dat voor hen buiten twijfel staat dat de voeging ad
informandum op dit punt als een afdoeningsmodaliteit moet worden besehouwd. Vanuit
het andere geziehtspunt op de voeging ad infonnandum, is er immers geen reden om
zieh te buigen over vragen van absolute en relatieve eompetentie ten aanzien van ad
informandum gevoegde feiten.

Volgens Stolwijk behoeft een afwijkende relatieve eompetentie geen beletsel te
zijn om een bepaald delict ad infonnandum aan een reehter voor te leggen.'?" Gezien
de fonnulering van art. 2, eerste lid Sv kan met zijn opvatting worden ingestemd, nu
deze bepaling een aantal reehtbanken gelijkelijk bevoegd verklaart. Het is eehter van

96 SAM. Stolwijk, Voeging ad informandum, a.w., p. 526.
97 PAR Bos, Voegingad informandum, a.w., p. 53 en A.N.A. JosephusJitta, Voeging in het strafproces,

a.w., p. 417. Vergelijk ook A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening lOop art.
167 (suppl. 75: J.M. Reijntjes).

98 SAM. Stolwijk, Voeging ad informandum, a.w., p. 526, die tevens wijst op art. 36d Sr, en PAR
Bos, Voeging ad informandum, a.w., p. 53.

99 W. Ritman, Een omstandigheid. die mede de strajmaat bepaalt?, Nm 1960, p. 261-270; P. Frielink,
Voorwaarden ter voeging ad informandum, a.w., p. 250 en S.AM. Stolwijk, Voeging ad informandum,
a.w., p. 523.

100 SAM. Stolwijk, Voeging ad informandum, a.w., p. 523.
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belang te benadrukken dat het non bis in idem-beginsel een hernieuwde vervolging
van die feiten verhindert, ook als die wordt gemitieerd bij een rechtbank die hoger
in de rangschikking van art. 2, eerste lid Sv is geplaatst.

Ten aanzien van de absolute competentie wordt de voeging ad informandum bij
de rechtbank van een strafbaar feit dat op basis van de Wet RO in geval van telasteleg-
ging door de kantonrechter moet worden beoordeeld, niet bezwaarlijk geacbt. Dat
standpunt hangt waarschijnlijk samen met het eerder genoemde Gold Flake-criterium,
stellende dat ad informandum gevoegde feiten door hun aantal en ernst de straf niet
zodanig mogen bemvloeden dat de opgelegde straf aanrnerkelijk zwaarder is geworden
of een andere strafsoort in aanrnerking is genomen dan door het telastegelegde delict
wordt gerechtvaardigd. Hoewel de algemene banteerbaarheid van dit criterium in
twijfel kan worden getrokken, kan niet worden ontkend dat het hier goede diensten
kan bewijzen. De voeging ad informandum bij de rechtbank van een delict dat
normaliter door de kantonrechter zou worden berecht, zal gezien de aard en ernst van
het feit binnen deze maatstaf vall en. Opgemerkt moet worden dat deze vorm van
prorogatie niet geheel zonder problemen is. De vraag is immers of een eventuele
appelbehandeling bij het hof zicb dan ook zou kunnen uitstrekken over de ad
informandum gevoegde feiten. Als dat niet het geval is, verliest de verdachte niet
aileen een feitelijke instantie maar kunnen ook onwerkbare situaties ontstaan. Ten
eerste wordt het hof dan voor de onmogelijke opdracht geplaatst om vast te stellen
welk aandeel de ad informandum gevoegde feiten in de strafoplegging bij de rechtbank
hebben gehad. Bovendien kan het zijn dat de gehele basis voor de afdoening ad
informandum komt te vervallen. Dat zou het geval kunnen zijn indien het hof tot een
ander oordeel komt dan de veroordelende einduitspraak van de rechtbank, waaraan
de afdoening ad informandum was gerelateerd. Het verdient mijns inziens dan ook
aanbeveling om, indien dergelijke situaties zich voordoen, de regeling van de tweede
volzin van art. 349, tweede lid Sv te volgen. De ad informandum gevoegde delicten
volgen dan de telastegelegde feiten in hoger beroep.

De voeging ad informandum van een misdrijf bij de kantonrechter wordt unaniem
afgewezen, omdat aard en ernst van het delict de straf in dat geval te zeer in opwaartse
druk zouden bemvloeden.'?' In paragraaf 2.4.1 van hoofdstuk 3 zal blijken dat de
rechtspraktijk op dit punt de doctrine volgt,

2.8 Hiaten in het bouwwerk: deel II

2.B.1 Inleiding

Bos en Josephus Jitta hebben een heldere beschrijving gegeven van de feitelijke gang
van zaken bij binnenkomst ten parkette van een proces-verbaal van opsporingsambtena-
ren.!" Ieder ingeschreven proces-verbaal krijgt een parketnummer - of: weeklijst-

101 W. Ritman, Een omstandigheid, die mede de strafmaat bepaalt?, a.w.; P. Frielink, Voorwaarden ter
voeging ad informandum, a.w. en S.A.M. Stolwijk, Voeging ad informandum, a.w.

102 P.A.H. 80S, Voeging ad informandum, a.w. en A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces,
a.w.
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nummer - per verdachte, ongeacht het aantal strafbare feiten waarvan in het proces-
verbaal melding wordt gemaakt. Voor het openbaar ministerie geldt als strafzaak
datgene wat over een verdachte in een proces-verbaal is aangeleverd en onder hetzelfde
parketnummer is ingeschreven. Aangezien een proces-verbaal op meer dan een
strafbaar feit betrekking kan hebben, is het derhalve niet uitgesloten dat delicten onder
de aandacht van de officier van justitie worden gebracht, die niet afzonderlijk zijn
geregistreerd. Josephus Jitta heeft dergelijke strafbare feiten aangeduid als blindgan-
gers.I03

De officier van justitie kan - bijvoorbeeld ter voorkoming van ellenlange telasteleg-
gingen of van verschillende terechtzittingen achter elkaar - besluiten om meer
strafzaken tot een geheel te maken door ze bij elkaar te voegen. De dossiers van een
of meer strafzaken maken dan dee I uit van de hoofdzaak, die onder een ander
parketnummer is ingeschreven. Indien vervolgens ten aanzien van deze samengestelde
zaak slechts een of enkele feiten in de telastelegging worden opgenomen, worden de
stukken die betrekking hebben op de niet telastegelegde feiten en oorspronkelijk onder
een ander parketnummer waren ingeschreven, ook wei dossiers ad informandum
genoemd. Bos ziet hierin de 'echte' voeging ad informandum, waaraan in ieder geval
de hiervoor gefonnuleerde eisen moeten worden gesteld.I04

In het licht van deze opmerking moet worden nagegaan of de zogenaamde
blindgangers ook onder het regiem van de voeging ad informandum vallen. Het betreft
hier dus de vraag naar de reikwijdte van het begrip 'voeging ad informandum'. De
hoge raad blijkt de blindgangers inderdaad op een lijn te stellen met de dossiers ad
informandum. De voorwaarden die in de jurisprudentie zijn geformuleerd, gelden dus
ook indien het niet telastegelegde delict niet in een afzonderlijk proces-verbaal is
opgenomen.!"

In de visie van Josephus Jitta kunnen blindgangers niet als een vorm van voeging
ad informandum worden gezien.!" Dat is zijns inziens het gevolg van het feit dat
slechts de officier van justitie kan beslissen om bepaalde strafbare feiten ad informan-
dum te voegen. Omdat volgens Josephus Jitta bij blindgangers de voegingsbeslissing
reeds in de opsporingsfase valt, zou deze vorm niet als voeging ad informandum
mogen worden aangemerkt. Die redenering lijkt me niet sterk. Zij miskent dat het voor
de officier van justitie geen verschil uitmaakt of een bepaald delict is opgenomen in
een proces-verbaal waarin nog talrijke andere strafbare feiten staan vermeld, of dat
er een afzonderlijk proces-verbaal voor is opgemaakt. Uiteindelijk dient de officier

103 A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, a.w.
104 P.A.H. Bos, Voeging ad irformandum, a.w.
105 lie onder meer HR 15 juli 1985, NJ 1986,312 en de daaraan voorafgaande conc!usie van A-G

Meijers. Vergelijk ook HR 9 september 1986, NJ 1987, 178 en HR 2 december 1986, NJ 1987, 634.
Ais ik het goed zie, zijn dit de enige gepubliceerde arresten waaruit expliciet valt op te maken dat
in de strafzaak zogenaamde blindgangers in de strafoplegging zijn verdisconteerd. Op het niveau van
de rechtbanken en gerechtshoven bestaat verschil van mening over de vraag of de jurisprudentiele
eisen ten aanzien van de dossiers ad informandum ook voor de blindgangers gelden. lie daarvoor
paragraaf 2.4.2 van hoofdstuk 3.

106 A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, a.w., m.n. p. 409-410. In de hoofdtekst worden
de door hem gegeven begripsomschrijvingen 'vertaald' in de terminologie die in deze studie wordt
gehanteerd. lie tevens J.M. Reijntjes, Reaktie: de haken en ogen van de voeging ad informandum
en P. Frielink, Naschrift: liever 'hard law' dan 'bad law', beide opgenomen in AA 1984, p. 454-456.
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van justitie voor ieder afzonderlijk delict te bepalen welke afdoeningsmodaliteit in
aanmerking komt. Ook bij blindgangers ligt mijns inziens dus de beslissing tot voeging
ad informandum bij de officier van justitie.

Het betreft hier overigens in hoofdzaak een terminologisch verschil van inzicht.
Uitdrukkelijk stelt Josephus Jitta aan de blindgangers dezelfde eisen als aan de dossiers
ad informandum. Hij gaat in een opzicht zelfs verder. Het non bis in idem-beginsel
zou zich zijns inziens uitstrekken over aile feiten die in een proces-verbaal zijn
opgenomen en waarvan er een door de rechter is afgedaan."" In die visie kunnen
blindgangers ook niet meer afzonderlijk worden vervolgd, als ze niet zijn meegenomen
in de strafoplegging. In paragraaf 3.5 van dit hoofdstuk heb ik deze opvatting reeds
uitgebreid besproken en als onjuist bestempeld. De conclusie daar luidde dat ten
aanzien van een niet telastegelegd feit dat niet in de strafoplegging wordt verdiscon-
teerd, de principiele mogelijkheid bestaat van een afzonderlijke vervolging. Overigens
kan ook dit verschil van mening worden genuanceerd. Slechts bij hoge uitzondering
zal een officier vanjustitie na een onherroepelijke einduitspraak over een bepaald feit,
het proces-verbaal van opsporingsambtenaren dat daarop betrekking heeft nogmaals
doorspitten om te bezien of er nog blindgangers inzitten die kunnen worden vervolgd.
Het zou mij niet verbazen als de facto de sterkere werking van het non bis in idem-
beginsel zoals die door Josephus Jitta wordt voorgestaan, bij blindgangers ingang heeft
gevonden.

Zowel bij de dossiers ad informandum als bij de blindgangers gaat het om niet
telastegelegde feiten die onder de aandacht van de rechter worden gebracht en waarvan
het oorspronkelijke proces-verbaal zich in het strafdossier bevindt. Ter bepaling van
de reikwijdte van de voeging ad informandum moet daarnaast worden bezien of op
nog andere wijzen niet telastegelegde delicten een rol kunnen spelen bij de strafopleg-
ging en of daaraan dezelfde eisen worden gesteld als aan de dossiers ad informandum.

2.B.2 In he! algemeen documentatieregister vermelde delicten

Zodra een proces-verbaal de officier van justitie bereikt, wordt dat in het algemeen
documentatieregister aangetekend. Zo kan het gebeuren dat op de zitting uit het
register blijkt dat de persoon die terecht staat, tevens wordt verdacht van een aantal
andere strafbare feiten dat is opgenomen in een recent proces-verbaal en nog niet is
afgedaan. Op deze plaats dient daarom de vraag te worden beantwoord of de eisen
van de voeging ad informandum ook moeten worden gesteld indien de rechter kennis
neemt van het algemeen documentatieregister en de daarin vermelde - vermoedelijk
door de verdachte begane en nog niet afgedane - strafbare feiten meeneemt als
bijzondere redenen ter bepaling van de straf.

De hoge raad beantwoordt deze vraag bevestigend. Het arrest HR 2 oktober 1984,
NJ 1985, 318 stelt dat buiten twijfel. In deze strafzaak had het Amsterdamse hof met
betrekking tot de strafoplegging overwogen:

107 A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, a.w., p. 409.
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'(D)at na te melden straf in overeenstemming is met de ernst van het bewezene, de omstandigheden
waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken;
dat in het bijzonder het feit dat de verdachte, aan wie reeds eerder onvoorwaardelijke gevangenisstraf is
opgelegd voor soortgelijke en andere vermogensdelicten, zich nadien schuldig heeft gemaakt aan de thans
bewezen verklaarde feiten, en dat tegen hem in het afgelopen jaar opnieuw een aantal maleo p-v is
opgemaakt ter zake van soortgelijke delicten, het Hof heeft geleid tot de keuze van gevangenisstraf (...)
en aldus (...) tot een zwaardere straf dan de Rb heeft opgelegd.'

De hoge raad vemietigde het arrest van het hof. Na te hebben overwogen dat het hof
ten aanzien van de soortgelijke delicten waarvan proces-verbaal is opgemaakt kennelijk
doelt op een aantal processen-verbaal die staan vermeld op het algemeen documentatie-
register, vervolgt hij:

'Aangezien echter:
a. uit de enkele omstandigheid dat blijkens gemeld uittreksel tegen de verdachte opnieuw processen-

verbaal zijo opgemaakt ter zake van soortgelijke delicten, nog niet voigt dat de verdachte die delicten
heeft begaan,

b. de verdachte ter terechtzitting (...) niet is verschenen en zich toen mitsdien niet heeft kunnen uitlaten
omtrent de vraag of hij evenbedoelde delicten al dan niet heeft begaan,

c. bovendien uit niets blijkt dat ter zake van die delicten geen vervolging meer tegen de verdachte zal
worden ingesteld,

had het Hof bij de strafoplegging geen rekening mogen houden met het feit dat tegen de verdachte
meergemelde processen-verbaal zijn opgemaaktJ'"

Deze uitkomst was reeds bepleit in de conclusie van A-G Leijten die de gevolgde
praktijk zo yond lijken op het 'meenemen' van dossiers ad informandum, dat ook in
dit geval de bekentenisvoorwaarde zou moeten worden gesteld. Ik zou een stap verder
willen gaan en aan het arrest van de hoge raad de conclusie willen verbinden dat het
meenemen in de strafoplegging van in het algemeen documentatieregister vermelde
strafbare feiten als een vorm van voeging ad informandum moet worden beschouwd.
Daardoor wordt duidelijk gemaakt dat aan deze variant in beginsel dezelfde eisen
moeten worden gesteld als aan het betrekken in de strafoplegging van dossiers ad
informandum en blindgangers. Het enige verschil tussen de twee laatstgenoemde
vormen van de voeging ad informandurn en de geregistreerde delicten is de formule-
ring van de eis dat de niet telastegelegde feiten niet afzonderlijk mogen worden
vervolgd. In bovenstaand arrest heet het dat uit niets blijkt dat geen hemieuwde vervol-
ging voor dat feit zal worden ingesteld. Ten aanzien van de dossiers ad informandum
en de blindgangers is dat minder stringent geformuleerd:

'Het door de verdachte begaan zijn van niet ten laste gelegde strafbare feiten mag als bijzondere reden
ter bepaling van de straf in aanmerking worden genomen, wanneer op grond van de door de verdachte
ter terechtzitting gedane erkenning aannemelijk is geworden dat hij die feiten heeft begaan en wanneer
kan worden vastgesteld dat ter zake daarvan geen vervolging meer zal worden ingesteld tegen de verdachte;

108 In gelijke bewoordingen HR 8 december 1987, NJ 1988,396, m.nt. Th.W.v.V. en HR 12juni 1990,
NJB 1990, p. 1466. Zie ook conclusie A-G Leijten voor HR 6 juni 1989, NJ 1990, 30, m.nt.
Th.W.v.V.
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dit laatste zal in het algemeen het geval zijn wanneer de stukken betreffende die feiten door het OM ter
kennisneming door de rechter bi} de stukken betreffende het ten laste gelegde feit zijn gevoegd,' 109

Het verschil in forrnulering vloeit waarschijnlijk voort uit de omstandigheid dat van
de delicten die op het uittreksel uit het algemeen documentatieregister staan vermeld,
zich geen stukken in het zittingsdossier bevinden. Ter waarborging van de positie van
de officier van justitie als dominus litis van het strafgeding, dient dan ter terechtzitting
ondubbelzinnig te blijken dat hij instemt met de afdoening ad informandum van die
feiten. Zo wordt voorkomen dat de rechter het vervolgingsmonopolie van het openbaar
ministerie doorbreekt door het proces uit te brei den met niet telastegelegde feiten, die
de officier van justitie in een later stadium afzonderlijk wenst te vervolgen. Bij de
dossiers ad infonnandum en de blindgangers wordt door de hoge raad uit het feit dat
de stukken van de niet telastegelegde feiten in het zittingsdossier zijn opgenomen reeds
afgeleid dat de officier van justitie van een afzonderlijke vervolging afziet. Daarom
kan in die gevallen met een soepeler forrnulering van de genoemde voorwaarde worden
volstaan.

De conclusie van A-G Leijten voor HR2 oktober 1984, NJ 1985,318 verschaft inzicht
in de reden van de gelijkstelling van dossiers ad inforrnandum en blindgangers
enerzijds en in het algemeen documentatieregister vermelde delicten anderzijds. Na
te hebben overwogen dat het meenemen van geregistreerde delicten op een lijn met
de voeging ad informandum behoort te worden gesteld, vervolgt hij:

'Ik besef dat deze he Ie denkwijze simpel overboord kan worden gezet door te overwegen, dat het Hof door
deze motivering slechts te kennen heeft willen geven dat de betrokkenheid van verzoeker bij nieuwe strafba-
re feiten, het niet teruggekeerd zijn van de dwaalwegen der criminaliteit, uit die processen-verbaal blijkt
en dat dit een omstandigheid de persoon van verzoeker en diens omstandigheden betreffend is, die in de
strafrnaat kan worden verdisconteerd. Ik heb echter duidelijk trachten te maken, waarom ik die gedachten-
gang niet wil volgen. Het past, dunkt mij, niet in een zorgvuldig systeem, waarbij mensen slechts tot straf
kunnen worden veroordeeld wegens bewezen of in het strafproces zelf erkende strafbare feiten.'

Vooralsnog zal niet worden ingegaan op Leijtens impliciete waardering van de voeging
ad informandum als passend in een zorgvuldig systeem van strafoplegging. In de
navolgende hoofdstukken zal duidelijk worden of ik die opvatting dee!. Van belang
is op deze plaats dat Leijten afstand neemt van een gedachtengang die door A-G
Meijers in zijn conclusie voor en door Van Veen in zijn annotatie onder HR 8
december 1987, NJ 1988, 396 is verdedigd. Zij stellen dat overwegingen als die van
het Amsterdamse hof in het geciteerde arrest slechts beogen aan te geven dat de
prognose van de verdachte minder gunstig is. Strafbare feiten die vermoedelijk door
de verdachte zijn begaan en op het algemeen documentatieregister staan vermeld, zijn
in hun ogen slechts factoren die een beter inzicht geven in de persoon van de verdachte
en daarom van belang kunnen zijn voor de strafoplegging. Het is opvallend dat
daarmee een voorstelling wordt gecreeerd die voor 1979 in ieder geval ook gold voor
de dossiers ad informandum en de blindgangers.

109 HR 12januari 1988, NJ 1988, 791 (met mijn cursivering, A.A.F.). Zie ook HR 9 september 1986,
NJ 1987, 178 en HR 2 december 1986, NJ 1987, 634.
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In dat licht verdient de opvatting van de hoge raad en Leijten mijns inziens steun.
De bezwaren die voor de ommekeer in 1979 werden aangevoerd tegen de in de
praktijk gegroeide gewoonte om niettelastegelegde feiten te bescbouwen als bijzondere
redenen ter bepaling van de straf, zouden immers met evenveel kracbt tegen een geJijk
gebruik van de in het algemeen documentatieregister aangetekende feiten kunnen
worden aangevoerd. Daarenboven kan worden gesteld dat de uitspraak van de hoge
raad vooralsnog het jurisprudentiele bouwwerk van de voeging ad informandum in
stand houdt. Het maken van een onderscheid zoals door Meijers en Van Veen wordt
gesuggereerd, zou de omzeiling in de hand kunnen werken van de waarborgen
waarmee de voeging ad informandum in de rechtspraak is omkleed. De enkele
verwijdering van het (gedeelte uit het) proces-verbaal dat betrekking heeft op de niet
telastegelegde delicten, zou dan reeds dat gevolg hebben. Terecht is de enkele
mogelijkheid daartoe reeds door de hoge raad uitgesloten.

2.B.3 Strajbare feiten waarvan (nog) geen proces-verbaal is opgemaakt

In het arrest HR 13 februari 1979, NJ 1979,243, m.nt. Th.W.v.V. werd de voeging
ad infoJlllalldulll rus afdoerrirrgsmodatiteit erkendrDie besiissing Itridde een nieuw
tijdperk voor de voeging ad infonnandum in. Uit het arrest kan worden opgemaakt
dat van de stratbare feiten die ad informandum werden afgedaan zich geen stukken
in het dossier bevonden, terwijl zij bovendien niet waren aangetekend op het algemeen
documentatieregister. De desbetreffende delicten werden door de verdachte in hoger
beroep ter sprake gebracht, met het verzoek daarmee rekening te houden bij de
strafoplegging in die zin dat ze dan als afgedaan zouden worden beschouwd.

Uit het arrest mag evenwel niet de conc1usie worden getrokken dat strafbare feiten
waarvan nog geen proces-verbaal is opgemaakt en die voor het eerst ter terechtzitting
aan het licht komen, aileen dan in de strafoplegging een rol kunnen spelen indien aan
de voorwaarden van de voeging ad informandum is voldaan. Dat komt onder meer
tot uitdrukking in het arrest HR 30 januari 1990, NJ 1990, 657.110 In deze Antilliaan-
se zaak werd in hoger beroep een vonnis van het gerecht in eerste aanleg bevestigd,
waarbij de verdachte was veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens een
tweetal moorden. Het derde cassatiemiddel richt zich tegen de motivering van de
strafoplegging, waarin de volgende passage is opgenomen:

'Hij is op weloverwogen wijze te werk gegaan en heeft hierbij munitie gebruikt die een vemietigende
uitwerking heeft in het menselijk lichaam. De rechtsorde is door deze feiten emstig geschokt. Zijn verleden
wordt gekenmerkt door een reeks delicten, waaronder ook gewelddadige, waarvoor hijjarenlang in detentie
heeft gezeten. Hij heeft gesteld ook een derde persoon van het leven te hebben beroofd.'

Volgens het middel blijkt hieruit dat bij het bepalen van de strafrekening is gehouden
met het feit dat de verdachte heeft bekend naast de twee telastegelegde delicten ook
een derde persoon om het leven te hebben gebracht. De stelling dat zulks ten onrechte

110 Zie ook HR 18 oktober 1988, DD 89.094 en HR 10 maart 1992, DD 92.262. [k kom op deze arresten
in hoofdstuk 4 nog terug.
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is gebeurd, wordt met behulp van drie argumenten uitgewerkt. In de eerste plaats
betoogt het middel dat het openbaar ministerie in feitelijke aanleg niet heeft verklaard
van een afzonderlijke vervolging voor de derde levensberoving afte zien. Daarnaast
wordt aangevoerd dat de verklaring van de verdachte moeilijk anders kan worden
verstaan dan als een beroep op noodweer:

'Ik kwarn in januari 1987 naar Sin! Maarten. Omstreeks april 1987 heb ik aan de Franse kant de man,
genaamd Jean-Philippe Burgell gedood. Hij had mijn beste vriend, Raphael Calodat, om het leven gebracht
en ik had vemomen dat hij had besloten ook mij te doden. lnderdaad kwarn hij op zekere dag met een
vuurwapen op mij af, maar ik was hem voor en heb hem met een revolver kaliber 38 doodgeschoten in
hotel "Le Pirate" te Frans Sint Maarten. Ik ben een geoefend schutter. Nadien heb ik die revolver in zee
gegooid.'

Tenslotte wordt in het cassatiemiddel gesteld dat het in strijd met de beginselen van
een goede procesorde moet worden geacht om een dermate emstig feit ad infonnan-
dum in de strafoplegging te verdisconteren. Een levensberoving zou slechts via een
telastelegging ter kennis van de rechter mogen worden gebracht om op grond van de
wettelijke procedure, met inbegrip van het wettelijk bewijsrecht, te worden beoordeeld.

De hoge raad ziet het anders. Nadat is aangegeven wat de verdachte omtrent de
niet telastegelegde levensberoving heeft medegedeeld op het onderzoek ter terechtzit-
ting in hoger beroep, overweegt hij:

'Bij de strafoplegging hebben het Gerecht in Eerste Aanleg en het Hofkennelijk ten aanzien van de persoon
van de beklaagde, in aanmerking genomen diens verleden dat "wordt gekenmerkt door een reeks van
delicten, waaronder ook gewelddadige", en ter adstructie daarvan onder meer gewezen op de omstandigheid
dat hij "heeft gesteld" ook een derde persoon van het leven te hebben beroofd.
Voor zover het middel ervan uitgaat dat het Gerecht in Eerste Aanleg en het Hof deze levensberoving a1s
een "feit ad informandum" bij de bepaling van de strafinaat hebben betrokken, mist het derhalve feitelijke
grondslag.
Voor het overige faalt het middel, omdat in het licht van de hiervoor (...) weergegeven verklaringen van
de bekJaagde, het Gerecht in Eerste Aanleg en het Hof de mededeling van de beklaagde dat Burgell met
een vuurwapen op hem afkwarn, niet behoefden op te vatten a1s een beroep op noodweer.'

Volgens de hoge raad mist de in het middel verdedigde stelling dat hier sprake is van
voeging ad informandum feitelijke grondslag. Dat zou het geval zijn omdat het niet
telastegelegde delict in feitelijke aanleg kennelijk alleen is beschouwd als een
bijzondere reden ter bepaling van de straf. Dat kan nauwelijks een bevredigende
motivering worden genoemd. Niet duidelijk wordt immers waarom in feitelijke aanleg
de niet telastegelegde levensberoving uitsluitend als een omstandigheid mocht worden
aangemerkt die inzicht geeft in het gewelddadig verleden van de verdachte. Met andere
woorden: waarom is het in dit geval toegestaan om het andere perspectief op de
voeging ad informandum buiten beschouwing te laten en dusdoende de voorwaarden
ter afdoening ad informandum te ontlopen?

Ook A-G Meijers ziet geen feitelijke grondslag voor de bewering dat de gehanteer-
de werkwijze als voeging ad informandum moet worden betiteld. Desalniettemin acht
hij het middel gegrond:

'De rechter mocht bij de oplegging van de strafzonder nadere motivering niet ten bezware van verzoeker
rekening houden met het feit, waarvoor verzoeker mogelijkerwijs nog op Frans Sint Maarten terecht moet
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staan en bij de eventuele berechting waarvan zou kunnen worden vastgesteld dat verzoekers handeling "een
door het recht aanvaarde handeling" (...) is.'

In de concIusie van Meijers komen dezelfde bezwaren naar voren als voor 1979
werden aangevoerd tegen het gebruik van dossiers ad informandum, blindgangers en
op het algemeen documentatieregister vermelde feiten. Inde eerste plaats wijst Meijers
op de mogelijkheid dat de verdachte in strijd met het non bis in idem-beginsel
nogmaals wordt vervolgd voor hetzelfde feit. Daarnaast zou in geval van een berech-
ting van de derde levensberoving op voet van een telastelegging, het verweer dat in
de verklaring van de verdachte ligt besloten mogeJijkerwijs tot een niet-veroordelende
einduitspraak moeten leiden. In de slotsom van de concIusie worden die bezwaren
nogmaals beknopt onder woorden gebracht:

'Nu niet blijkt dat het hof zich rekenschap heeft gegeven van de mogelijkheid van verzoekers vervolging
en berechting terzake van het door verzoeker op Frans Sint Maarten gepleegde feit en van de mogelijkheid
dat een door of namens de verzoeker gedaan beroep op noodweer zal worden aanvaard, is de strafmotivering
in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed.'

De opvatting van de hoge raad is mijns inziens onbevredigend. Het valt niet in te zien
waarom aan het meenemen van met telastegelegde felten m de stiafopleggmg dlfiriaal
niet de voorwaarden van de voeging ad informandum behoeven te worden verbon-
den. III Een afdoende verklaring daarvoor kan niet worden gevonden in de omstan-
digheid dat van de ter zitting aan het licht gekomen levensberoving geen proces-
verbaal is opgemaakt. In de eerste plaats was het ontbreken van een proces-verbaal
in het zittingsdossier voor de hoge raad geen belemmering om aan het verdisconteren
van stratbare feiten die staan vermeld op het algemeen documentatieregister de eisen
van de voeging ad informandum te stellen. Men zou er in aansluiting op deze variant
aan kunnen denken om ook in het onderhavige geval van de officier van justitie te
vergen dat hij expliciet kenbaar maakt geen afzonderlijke vervolging voor het feit te
willen instellen. In de tweede plaats zou het bezwaar dat van het desbetreffende delict
nog geen proces-verbaal is opgemaakt, moeten leiden tot de concIusie dat iedere
invloed van het niet telastegelegde feit op de strafoplegging achterwege blijft. Zodra
het stratbare feit in de strafinotivering echter als bijzondere reden ter bepaling van
de straf wordt genoemd, zou mijns inziens de jurisprudentie omtrent de voeging ad
informandum van overeenkomstige toepassing behoren te zijn.

Met deze beslissing breekt de hoge raad het 'gesloten' systeem van jurisprudentiele
waarborgen van de voeging ad informandum open. Bezien vanuit het dualistisch
rechtskarakter van de voeging ad informandum diende de appeirechter in de Antilliaan-
se strafzaak te kiezen uit twee opties: of de derde levensberoving kan in de strafopleg-
ging worden verdisconteerd indien aan alle voorwaarden van de voeging ad informan-
dum is voldaan, of dat delict moet uitdrukkelijk buiten de strafmotivering blijven
waardoor de mogelijkheid wordt opengelaten dat de verdachte voor dat feit afzonder-
lijk wordt vervolgd. Bij nauwkeurige beschouwing blijkt de eerste optie op tal van

III In zijn conclusie stelt A-G Meijers wei de eisen van de voeging ad inforrnandum aan de gevolgde
handelswijze, maar betitelt die niet a1s zodanig. Voor de begripsmatige duidelijkheid ware het mijns
inziens te prefereren ook in dit geval over voeging ad inforrnandum te spreken.
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problemen te stuiten. Niet aileen ontbreekt een proces-verbaal, maar bovendien kunnen
vraagtekens worden gesteld bij het gemak waarmee de hoge raad het beroep op
noodweer passeert!" en bij het impliciete uitgangspunt dat de NederIandse rechter
over het feit kan oordelen. Naar mijn mening zijn het in eerste instantie de Franse
autoriteiten die strafmacht kunnen claimen om de verdachte voor dat delict te
berechten. Met het oog op de perikelen omtrent het intemationaal non bis in idem-
beginsel en de mogelijkbeid dat op Frans grondgebied een vervolging wordt ingesteld,
zou het daarom beter zijn van afdoening ad informandum af te zien. Tenslotte kan
in navolging van het cassatiemiddel worden aangetekend dat de voeging ad informan-
dum van een zo emstig delict als levensberoving onwenselijk is. Het Jijkt me niet
gewaagd te beweren dat zo'n feit 'volgens het (wet)boekje' moet worden berecht.

Het ontkennen van het afdoeningskarakter van het betrekken in de strafoplegging
van niet telastegelegde feiten waarvan nog geen proces-verbaal is opgemaakt en die
door de verdachte op de terechtzitting ter sprake worden gebracht, voIgt de redenering
zoals die door Leijten ten aanzien van de in het algemeen documentatieregister
vermelde delicten is verworpen. Leijten merkte daarbij op dat het niet in een zorgvul-
dig systeem van strafvordering past om niet telastegelegde delicten een rol te laten
spelen bij de strafoplegging, zonder daaraan ten minste de voorwaarden van de voeging
ad informandum te verbinden. Dat betekent in ieder geval dat die feiten als afgedaan
moeten worden beschouwd, zodra ze in de strafoplegging zijn betrokken.

In een eerder stadium heeft Leijten er al op gewezen dat de ontkenning van het
afdoeningskarakter ook niet kan worden verdedigd met een beroep op de rol die
recidive in de strafoplegging kan spelen:

'De recidivist heeft voor de vroegere feiten zijn straf gehad. Er is geen sprake van dat hij voor die feiten
nog eens straf kan krijgen, daartegen verzet zich technisch de ne-bis-in-idem-regel en anderszins de
doodgewone rechtvaardigheid. De recidive kan dus slechts in zoverre in aanmerking komen bij de bepaling
der strafmaat voor het nieuwe feit a1s daardoor naar buiten wordt geopenbaard het verhoogde gevaar voor
de rechtsorde dat de dader van het nieuwe feit oplevert. Niet de vroegere stratbare feiten, die geboet zijn
worden nog eens gestraft maar hun aanwezigheid geeft aan het nieuwe feit een aard, die afwijkt van een
zelfde feit, gepleegd door de first offender.' 113

Dit citaat kan duidelijk maken waarom het onbevredigend is om niet telastegelegde
feiten - die nog niet eerder zijn afgedaan - uitsluitend als bijzondere redenen ter
bepaling van de straf te beschouwen. Anders dan bij de feiten die eerder zijn berecht
en de dader als recidivist kunnen bestempelen, is het bij deze delicten immers zo dat
zij niet aileen van be lang kunnen zijn voor de oordeelsvorming over de persoon van
de dader, maar ook zelfstandig op feitelijke en juridische merites kunnen worden
beoordeeld. Dat was de reden om in 1979 te beslissen dat de ad informandum ge-
voegde feiten als afgedaan moeten worden beschouwd. Een consistente benadering
van het probleem zou mijns inziens moeten leiden tot de erkenning dat ook niet
telastegelegde delicten waarvan nog geen proces-verbaal is opgemaakt als afgedaan
moeten worden beschouwd, indien de rechter ze meeweegt in de bepaling van de straf.

112 Meer hierover in hoofdstuk 3.
113 J.C.M. Leijten, De strafmaat in verband met niet telastegelegdefeiten, a.w., p. 40-41. Zie van dezelfde

auteur ook De bloemlezing in de dagvaarding, a.w., p. 489.
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Overigens moet daarbij wei worden aangetekend dat het eenvoudigweg onvermeld
laten in de strafinotivering van dergelijke delicten nog niet betekent dat re niet toch
van inv loed zijn geweest op de strafoplegging. Zoals VanVeen terecht opmerkt, straft
een rechter die weet dat de verdachte in de periode waarin diens strafzaak loopt
opnieuw met justitie in aanraking is gekomen, anders dan de rechter die ervan kan
worden overtuigd dat de verdachte daadwerkelijk is gestopt met het plegen van
strafbare feiten.!" Op deze plaats is echter vooral van belang dat er geen goede argu-
menten zijn aan te voeren voor een verschillende behandeling van ad informandum
gevoegde feiten en andere niet telastegelegde delicten die een rol spelen bij de
strafbepal ing.

2.8.4 Strajbare feiten waarvan he! recht tot strafvordering is verjaard

In nog een tweede categorie van gevallen neemt de hoge raad aan dat de niet
telastegelegde delicten die meetellen bij de strafoplegging uitsluitend als bijzondere
redenen ter bepaling van de straf moeten worden gezien. Dat blijkt uit het arrest HR
5 december 1989, NJ 1990,278. In deze strafzaak overwoog het hof in hoger beroep
ten aanzien van de strafopleggmg onder meer:

'De verdachte heeft gedurende een reeks van jaren zijn twee zoons en twee dochters, tussen hun zesde
en vijftiende jaar, doorlopend en stelselmatig seksueel misbruikt. Ook aan zijn stiefdochter heejl hij zich.
naar hij heejl bekend, in diezeljde levensjaren regelmatig vergrepen. Het gevolg van dit alles is, zo kan
uit de stukken worden opgemaakt, dat de verdachte het leven van zijn kinderen totaal heeft geruineerd (mijn
cursivering, A.A.F).'

In cassatie betoogde de raadsman van de verdachte dat het hof ten onrechte in
aanmerking had genomen dat de verdachte eveneens regelmatig zijn stiefdochter had
misbruikt, nu het recht tot strafvordering voor die feiten was verjaard. Naar zijn
mening zouden deze delicten niet via de achterdeur alsnog mogen worden bestraft
door ze als strafbepalende omstandigheden te beschouwen. De hoge raad verwierp
echter het cassatieberoep:

'In het bijzonder bij de waardering met het oog op de strafoplegging van de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte heeft het hof in aanmerking kunnen nemen dat ter terechtzitting is
gebleken dat het bewezen verklaarde is voorafgegaan door overeenkomstig gedrag van de verdachte ten
opzichte van een ander kind dat kennelijk ook in een van hem afhankelijke positie verkeerde. Hetgeen het
hof dienaangaande heeft overwogen moet worden verstaan als een nadere uitwerking met betrekking tot
het onderdeel "de persoon van de verdachte" van de ( ...) motivering. Het middel dat er kennelijk van uitgaat
dat het hof het door de verdachte erkende gedrag ten opzichte van zijn stiefdochter als zodanig bij de
strafioemeting in aanmerking heeft genomen faalt reeds bij gebrek aan feitelijke grondslag.'

Ook deze beslissing acht ik onbevredigend. Weliswaar behoeft de verdachte in deze
zaak, anders dan in de situatie die in de vorige paragraaf is besproken, niet te vrezen
dat hij voor de jegens zijn stiefdochter gepleegde feiten nogmaals wordt vervolgd,

114 Annotatie onder HR 8 december 1987, NJ 1988,396. Ik kom in paragraaf2 van hoofdstuk 5 op dit
probleem terug.
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maar niettemin legt het cassatiemiddel mijns inziens wei degelijk vanuit afdoeningsper-
spectief de Yinger op de zere plek. In die optiek is het onwenselijk als stratbare feiten
waarvan het vervolgingsrecht is verjaard als omstandigheden worden aangemerkt die
een beter inzicht in de persoon van de dader geven. Evenals dat het geval is bij de
niettelastegelegde delicten waarvan noggeen proces-verbaal is opgemaakt, kan immers
niet worden uitgesloten dat de rechter de verjaarde feiten 66k als zodanig in de
strafoplegging verdisconteert. In dat geval wordt straf opgelegd voor een feit dat bij
telastelegging tot niet-ontvankelijkheid van de officier vanjustitie zou moeten leiden.
De beslissing van de hoge raad kan er met andere woorden toe leiden dat de dwingen-
de maatstaf van art. 70 Sr wordt omzeild.!"

2.9 Samenvatting

In 1979 kwam de hoge raad tegemoet aan de belangrijkste bezwaren die tot dat tijdstip
tegen de praktijk van de voeging ad informandum waren aangevoerd. In de eerste
pJaats is duidelijk geworden dat ad informandum gevoegde delicten aIleen een rol
kunnen spelen in de strafoplegging indien de verdachte heeft bekend die feiten te
hebben begaan. Uitgangspunt daarbij is dat de verklaring van de verdachte ter
terechtzitting doorslaggevend is, zij het dat onder bepaalde voorwaarden een in het
vooronderzoek afgelegde bekentenis toereikend kan zijn in verstekzaken. Daarnaast
is het sinds die tijd onomstreden dat de ad informandum gevoegde feiten die daadwer-
kelijk zijn betrokken in de strafoplegging niet nogmaals kunnen worden vervolgd. In
paragraaf 3 is betoogd dat het verbod van een hemieuwde vervolging moet worden
gebaseerd op het non bis in idem-beginsel.

Ook op andere terreinen van het straf(proces)recht zijn de consequenties van de
voeging ad informandum langzaam maar zeker zichtbaar geworden. Zo is onder meer
vastgesteJd dat de benadeelde partij van een ad informandum afgedaan delict bij de
strafrechter niet kan worden ontvangen in zijn vordering tot schadevergoeding, dat
de voeging ad informandum ook voor het eerst in hoger beroep ofna verwijzing door
de hoge raad kan plaatsvinden en dat de tijd die de verdachte in voorarrest heeft
gezeten voor feiten die ad informandum zijn afgedaan in mindering moet worden
gebracht op de vrijheidsbenemende straf die bij de einduitspraak is opgelegd. De
rechtspraak over deze vraagstukken maakt de indruk de resultante te zijn van een
weloverwogen beraadslaging waarin zorgvuldig is omgegaan met vaak netelige
problemen. Soms is expliciet aansJuiting gezocht bij de wettelijke regeling van de
berechting van telastegelegde feiten - zoals bij het probleem van de slachtoffers van
ad informandum gevoegde feiten - terwijl ook een enkele keer een oplossing is
verkregen door de voeging ad informandum als het ware te ontdoen van haar dualis-
tisch rechtskarakter. Bij de vraag of de verdachte recht heeft op twee feitelijke
instanties, vloeide de ontkennende beantwoording bijvoorbeeld direct voort uit het

115 Ik kom vanuit afdoeningsperspectief in hoofdstuk 3 op dit arrest terug. Vanuit de optiek waarin niet
telastegelegde feiten als omstandigheden worden beschouwd die van invloed zijn op de strafoplegging,
zal in hoofdstuk 4 worden besproken of de beslissing van de hoge raad wenselijk is.
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gegeven dat de ad informandum gevoegde delicten uitsluitend als strafbepalende
omstandigheden werden aangemerkt.

Deze waardering neemt niet weg dat het jurisprudentiele bouwwerk van de voeging
ad informandum verre van compleet is. In paragraaf 2.7 is een aantal voorbeelden
genoemd waarbij het volstrekt onduidelijk is tot welke consequenties de voeging ad
informandum moet leiden. Moet de officier van justitie bijvoorbeeld op grond van
art. 244, eerste lid Sv binnen twee maanden nadat de sluiting van het gerechtelijk
vooronderzoek voor de verdachte onherroepelijk is geworden, ook een kennisgeving
van verdere vervolging of een dagvaarding doen uitgaan indien hij voomemens is het
desbetreffende delict ad informandum aan de rechter voor te leggen? En kunnen
voorwerpen die verb and houden met ad informandum afgedane delicten verbeurd
worden verklaard? Deze vragen kunnen worden aangevuld met vele andere. Geconsta-
teerd moet dan ook worden dat de jurisprudentiele vormgeving nog tal van hiaten
vertoont. Hierin toont zich de aan de rechtspraak inherente beperking - die het
onmogelijk maakt om op aIle vragen die in dit verband kunnen worden gesteld een
antwoord te formuleren en aldus een sluitend stelsel te ontwikkelen - en kan een
zelfstandig argument worden gevonden om de noodzaak van een wettelijke regeling
yoor de yoeging ad informandum te onderstrepen

In paragraaf 2.8 is tenslotte aangegeven dat de in de jurisprudentie ontwikkelde
richtlijnen omtrent de voeging ad informandum volgens de hoge raad aIleen van
toepassing zijn op de zogenaamde dossiers ad informandum, de blindgangers en de
delicten die staan vermeld op het uittreksel van het algemeen documentatieregister.
Ten aanzien van delicten waarvoor nog geen proces-verbaal is opgemaakt en die door
de verdachte op de terechtzitting aan de orde worden gesteld en ten aanzien van
strafbare feiten waarvan het vervolgingsrecht is verjaard, is het 'gesloten' systeem
van waarborgen doorbroken. Die feiten kunnen als stratbepalende omstandigheden
in de strafoplegging worden betrokken, zonder daaraan de voorwaarden van de voeging
ad informandum te verbinden. Dat oordeel van de hoge raad is hiervoor gekritiseerd,
omdat het dezelfde problemen oproept als die welke voor 1979 ten aanzien van de
overige varianten van de voeging ad informandum zijn aangevoerd. Dat is een
belangrijk punt van kritiek. In plaats van te spreken over hiaten, zou men deze
beslissingen ook als structuurfouten in het jurisprudentiele bouwwerk van de voeging
ad informandum kunnen aanduiden.
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Hoofdstuk 3

Voeging ad informandum als wijze van
afdoen van strafbare feiten

3.1 Het opportuniteitsbeginsel als referentiekader

3. J. J Inleiding

In de hoofdstukken 1 en 2 is benadrukt dat de voeging ad infonnandum zich kemnerkt
door haar dualistiseh reehtskarakter. Ad informandum gevoegde feiten kunnen
allereerst worden gezien als omstandigheden die van invloed zijn op de strafoplegging,
terwijl de voeging ad informandum daarnaast 66k kan worden benaderd als een wijze
van afdoen van strafbare feiten. In dit hoofdstuk staat het laatstgenoemde perspeetief
eentraal.

Versehillende auteurs hebben betoogd dat de strafvorderlijke grondslag voor de
mogelijkbeid om bepaalde delieten ad informandum aan de reehter voor te leggen,
moet worden gevonden in de bevoegdheid van de officier van justitie om aan de hand
van art. 167, tweede lid en art. 242, tweede lid Sv van vervolging af te zien. Deze
reehtsfiguur wordt daarbij geplaatst tussen enerzijds het sepot en anderzijds de
vervolging:

'In weerwil van de veelvuldig gebezigde terminologie "sepot ter afdoening ad informandum" is de voeging
ad informandum niet als een "sepot" te duiden, aangezien ad informandum gevoegde zaken - in tegenstelling
tot geseponeerde - aan de reehter worden voorgelegd. Anderzijds - en ziedaar het bijzondere karakter van
de voeging ad informandum - kan ze ook niet a1s vervolging worden geduid, wanneer daaronder wordt

verstaan: het middels een dagvaarding aan de reehter voorleggen van een zaak.'!

Met het eerste gedeelte van deze passage kan worden ingestemd. Ad informandum
gevoegde delieten worden aan de reehter voorgelegd, die deze feiten onder bepaalde
voorwaarden kan afdoen door ze te verdiseonteren in de strafoplegging. Het tweede
deel van het citaat aeht ik minder geslaagd. De opvatting die daarin tot uitdrukking
wordt gebraeht, berust op een syllogisme dat als voIgt kan worden weergegeven:

P. Frielink, Voorwaarden fer voeging ad informandum, AA 1984, p. 245-251. In gelijke zin onder
meer P.1.P. Tak, Voorstellen rond de voeging ad informandum, DD 1978, p. 79-87; P.A.H. Bos,
Voeging ad informandum, in: Naar eer en geweten, Amhem 1987, p. 47-58 en C.P.M. Cleiren, De
openheid van de wet, de geslotenheid van het recht, oratie Rotterdam, Arnhem 1992, p. 26-27.
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de term 'vervolging' zoals die wordt gebruikt in art. 167, eerste lid en art. 242,
eerste lid Sv, moet worden gereserveerd voor het ter beoordeling voorleggen van
een stratbaar feit aan de reehter door middel van een telastelegging;
een ad informandum gevoegd feit dat ter beoordeling aan de reehter wordt
voorgelegd, is niet in de telastelegging opgenomen;
de voeging ad informandum kan dus niet als een vervolging in de zin van de
genoemde bepalingen worden aangemerkt.

Deze redenering bevredigt niet.' Hoewel wordt onderkend dat de voeging ad infor-
mandum niet als een sepot kan worden aangemerkt, wordt toch getraeht de bevoegd-
heid om een feit ad informandum aan de reehter voor te leggen te baseren op art. 167,
tweede lid en art. 242, tweede lid Sv. Daartoe wordt een begripsomsehrijving van
'vervolging' gehanteerd, die bij voorbaat uitsluit dat de voeging ad informandum als
een vervolging wordt gezien. Ter beantwoording van de vraag of de afdoening ad
informandum inderdaad kan worden gebaseerd op de bevoegdheid van de officier van
justitie om van vervolging af te zien, zou mijns inziens een begripsomsehrijving
moeten worden gebezigd die niet direet is toegespitst op het al dan niet uitsluiten van
de voeging ad informandum.

In het Wetboek van Strafvordering is geen definitie van het begrip 'vervolging'
opgenomen. Dat was weI het geval in het oorspronkelijk regeringsontwerp:

'Blijkens het oorspronkelijke ontwerp van het wetboek en het antwoord van de regering op het verslag
van de tweede kamer heeft de minister aanvankelijk beoogd een definitie van het begrip "vervolging" in
de wet op te nernen in art. 136 ORO, welk artikel in hoofdzaak luidde: "Tot de strafvervolging behooren
aile handelingen, waardoor vanwege de met de vervolging belaste ambtenaren eenige vordering bij den
reehter wordt gedaan of op eenige andere wijze de zaak aan diens kennisneming wordt onderworpen." De
minister heeft deze bepaling tenslotte op grond van eigen beraad weer gesehrapt, orndat de aanvankelijk
gegeven definitie van het begrip vervolging:
a. de instelling van beroep in eassatie en de aanhouding van een verdaehte door een lid van het openbaar

ministerie niet zou omvatten;
b. minderwenselijke gevolgen zou kunnen hebben methet oog op de betekenis van het begrip "strafvervol-

ging" in art. 72 Sr.']

De genoemde redenen voor het niet opnemen van de begripsomsehrijving van art. 136
ORO in het Wetboek van Strafvordering behoeven hier geen nadere bespreking, omdat
ze geheel los staan van de vraag of de voeging ad informandum als een vervolging
moet worden beschouwd." Het gaat er op deze plaats om dat de gegeven definitie in
essentie weergeeft wat onder een vervolging moet worden verstaan en daardoor ook
nu nog bruikbaar is. Dan is ook meteen duideIijk dat de voeging ad informandum als

2 De weergegeven redenering is nauw verwant aan de opvatting dat de werking van het vertrou-
wensbeginsel de basis vormt van het verbod van een hemieuwde vervolging nadat een deliet eerder
ad informandum is afgedaan. Die opvatting is paragraaf 3 van hoofdstuk 2 van de hand gewezen.

3 A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening I2 op art. 1 (suppl. augustus 1969: A.L.
Melai).

4 In verb and met art. 72 Sr is een ruirner vervolgingsbegrip noodzakelijk, waaronder ook de mededeling
aan de verdachte van een bij verstek gewezen vonnis valt. Zie HR 31 oktober 1967, NJ 1968, 85,
m.nt. Van Eck.
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een vervolging moet worden beschouwd: door een strafbaar feit ad infonnandum te
voegen, legt de officier van justitie dat delict ter kennisneming aan de rechter voor.
De bevoegdheid tot een dergelijke handelswijze kan de officier van justitie dus niet
ontlenen aan zijn bevoegdheid om van vervolging af te zien.

De voeging ad infonnandum moet dus als een vervolging worden gezien.' Bij
oppervlakkige beschouwing zou de bevoegdheid om bepaalde delicten ad infonnandum
ter kennis van de rechter te brengen, kunnen worden gegrondvest op art. 4 Wet RO
in verband met art. 167, eerste lid en art. 242, eerste lid Sv. In art. 4 Wet RO wordt
de officier van justitie immers onder meer belast met de vervolging van strafbare
feiten. Een dergelijke conc\usie zou echter voorbarig zijn, nu de uitwerking van deze
algemeen gefonnuleerde opdracht in het Wetboek van Strafvordering is te vinden.
In dat verband moet als gevolg van het ontbreken van een wettelijke regeling over
de afdoening ad infonnandum in de eerste plaats bijzondere aandacht worden besteed
aan de plaats en de betekenis van het voorschrift van art. 1 Sv. Daamaast is het van
belang dat een vergelijkende analyse plaatsvindt van deze afdoeningsmodaliteit en de
meest kenmerkende elementen van de wettelijk genonneerde berechting van strafbare
feiten: de telastelegging als grondslag van het rechterlijk oordeel, de wettelijke regels
over de rechterlijke behandeling van strafbare feiten en het wetteliik bewijsrecht.

Alvorens daartoe over te gaan, is het wenselijk om toch nog iets meer te zeggen
over het opportuniteitsbeginsel. De ontwikkelingen op dat vlak kunnen namelijk een
belangrijke aanvulling betekenen van de beschrijving van de opkomst en de vonnge-
ving van de voeging ad infonnandum in de hoofdstukken 1 en 2. Het opportuniteitsbe-
ginsel wordt dan niet als de strafvorderlijke grondslag voor deze rechtsfiguur be-
schouwd, maar kan het referentiekader bieden voor een beter begrip van de populariteit
waarin de afdoening ad infonnandum zich kan verheugen.

3.1.2 Ontwikkelingen ten aanzien van het opportuniteitsbeginsei

Naar mag worden aangenomen, is het legaliteitsbeginsel als funderend principe voor
de vervolgingsbeslissing in de praktijk van de strafrechtspleging nimmer in volle
gestrengheid toegepast.? De rechtsstaatgedachte zoals die aan het klassieke strafrecht
ten grondslag ligt, gaat daar niettemin wei van uit. In die visie worden de rechtszeker-
heid en de rechtsgelijkheid bevorderd door een strikte scheiding van de machten in
de staat, waarbij het primaat wordt toegekend aan de democratisch gelegitimeerde
wetgever. Ideaaltypisch komt daarbij aan de rechter noch aan het openbaar ministerie
enige speelruimte ten opzichte van de wet toe, die als bran bij uitstek van het positieve
recht heeft te gelden. Ten aanzien van de vervolgingsbeslissing geldt dan ook dat de
wet geen bevoegdheid verschaft maar een verplichting voor het openbaar ministerie

5 In geJijke zin A-G Fokkens in zijn conc1usievoor HR 7 januari 1992, DD 92.166.
6 Vergelijk onder meer A.L. Melai c.s., He/ Wetboek van Strafvordering, aantekening 2 op art. 167

(suppl. 75: J.M. Reijntjes) en GJ.M. Corstens, Waarborgen rondom he/ vervolgingsbeleid, diss.
Amsterdam, I1muiden 1974, p. 10-16. Corstens beschrijft tevens de academische discussie over de
vraag of in het uit 1838 daterende Wetboek van Strafvordering het legaliteitsbeginsel daadwerkelijk
was opgenomen.
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om tot vervolging over te gaan, iedere keer als daartoe aan de hand van de tekst van
de wet aanleiding bestaat.' Aanvaarding van het uitgangspunt dat niet altijd een
vervolging behoeft te worden ingesteld, impliceert een doorbraak van het beeld dat
de wet naar de letter moet worden toegepast.

Die aanvaarding is in de loop van de negentiende eeuw gestirnuleerd door het
gedachtengoed van de modeme richting. De terreinwinst van de modeme richting
bracht een aandachtsverschuiving mee in het denken over het strafrecht. In de klassieke
strafrechtstheorieen stond de rechtvaardiging van de straf centraal, die werd gevonden
in de noodzakelijke vergelding van schuld. Door de modeme richting werden daar-
entegen de vragen naar de oorzaken van criminaliteit en de doeleinden van de straf
vooropgesteld. Daardoor werd een opening gecreeerd om de werking van een
vervolgingsautomatisme te verzachten. In het licht van de vermoede oorzaak van
crirnineel gedrag in een concrete strafzaak en met het oog op de te verwachten effecten
van een strafrechtelijke react ie, zou het in uitzonderingsgevallen immers zo kunnen
zijn dat een strafrechtelijke reactie meer schade aanricht dan winst oplevert."

In de praktijk waren de verschillen niet zo groot als door het bovenstaande wordt
gesuggereerd:

'In be ide gevallen is de vraag naar de mogelijkheid van strafrechtelijke juridisering in beginsel beslissend
voor hetdaadwerkelijk daartoe overgaan. Bij handelen in strijd met een strafrechtelijk gesanctioneerde wets-
bepaling is strafrechtelijk optreden ideaaltypisch een automatisme: de bevoegdheid daartoe brengt - als
uitgangspunt - de plicht mee. Bij het negatieve opportuniteitsbeginsel worden de scherpste kantjes van dit
automatisme, van deze koppeling van bevoegdheid en plicht, wat afgevijld doordat ten aanzien van de ver-
volging uitzonderingen worden toegestaan op gronden aan het a1gemeen belang ontleend: dit beginsel heeft,
zo luidde het, geen ander doel dan om aan hetlegaliteitsbeginel zijn scherpte te ontnemen. Onder de vigeur
van het legaliteitsbeginsel kunnen dergelijke uitzonderingen op grond van opportuniteitsoverwegingen niet
als zodanig worden gepresenteerd, maar de scherpste kanten plegen daar te worden weggenomen door op-
portuniteitsoverwegingen te verhullen achter beoordelingen van schijnbaar juridisch-technische aard. ,9

Het opportuniteitsbeginsel kreeg derhalve een negatieve inkleuring: vervolging was
regel, het afzien daarvan met het oog op het algemeen be lang een zeldzame uitzonde-
ring. Ook na de invoering van een nieuw Wetboek van Strafvordering in 1926 - waarin
het opportuniteitsbeginsel een wettelijke grondslag kreeg _10 en na de beslissing van

7 Over de verschillende interpretaties van de trias politica uitgebreid W.J. Witteveen, Evenwicht van
machten, oratie Tilburg, Zwolle 1991. Overigens wordt de bespreking van het opportuniteitsbeginsel
hier beperkt tot het beleidssepot. Het technisch - of bewijssepot blijft buiten beschouwing. Over dit
onderscheid nader A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 1aop art. 167 (suppl.
75: J.M. Reijntjes).

8 De denkbeelden van de klassieke en de modeme strafrechtstheorieen zijn hier uiterst vereenvoudigd
weergegeven. Voor een diepgaande bespreking verwijs ik naar M.S. Groenhuijsen en D. van der
Landen, De IK V. in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbeginselen en modeme rechtsopvattingen,
in: M.s. Groenhuijsen en D. van der Landen (red.), De moderne richting in het strafrecht, Amhem
1990, p. 7-93. Zie ook paragraaf 3.1 van hoofdstuk 4.

9 A.C. 't Hart, Opsporingen handhavingvan de openbare orde, in: Strafrecht met beleid, LeuvenlZwolle
1983, p. 149-188.

10 Een negatieve inkleuring van het opportuniteitsbeginse1 kan ook worden ge1ezen in de verschillende
toetsingsmaatstaven van de rechter bij de contro1e op de vervolgingsbeslissing. Indien de verdachte
een bezwaarschrift indient tegen een kennisgeving van verdere vervolging of een dagvaarding, staat
de opportuniteit van de vervolging niet ter beoordeling van de rechter. Dat is anders indien een
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de hoge raad dat ook de vragen van art. 348 Sv op de grondslag van de telastelegging
moeten worden beantwoord," bleef deze interpretatie lange tijd op de voorgrond
staan. IIlustratief daarvoor zijn de woorden van Moons, die in 1969 concludeerde dat
het sepot uit opportuniteitsoverwegingen tot in de jaren '60 met grote terughou-
dendheid werd toegepast en daaraan toevoegt:

'Dit hing vermoedelijk samen met de bij de leden van het a.M., en vooral bij de leidinggevenden onder
hen, bestaande aanhankelijkheid aan het legaliteitsbeginsel, dat in de praktijk lang op de voorgrond is blijven

staan."?

De overgang naar een positief gemterpreteerd opportuniteitsbeginsel in de tweede helft
van de jaren '60 is dan ook meer dan een nuanceverschil. Een positieve visie op het
opportuniteitsbeginsel vertrekt vanuit een fundamenteel ander gezichtspunt: het gaat
niet meer om de vraag of er aan het algemeen belang gronden kunnen worden ontleend
om van vervolging af te zien, maar om de vraag of er naast de gegrondheid op de
wet tevens andere aanknopingspunten zijn die tot een vervolging noodzaken.

De achtergrond van deze verschuiving was tweeerlei, In de eerste plaats is het sinds
die tijd eenvoudigweg niet meer mogeJijk om met de beschikbare capaciteit de

-~---
pretentIe van het negahef opportUmteltsbegmsel waar te maken. Vanal 190U1s de
geregistreerde criminaliteit derrnate in omvang gestegen dat politie en justitie tot
selectie worden gedwongen en niet meer kan worden volstaan met het bij uitzondering
achterwege laten van een vervolging."

Deze pragmatische oorzaak stond echter niet op zichzelf. Daarnaast werd een
positieve interpretatie ook op theoretische - of: ideologische - gronden verdedigd. Het
verzet tegen onder meer de vanzelfsprekendheid waarmee het strafrecht werd toegepast
op terreinen die onderwerp waren van een stevige en vaak gepassioneerde maatschap-
peJijke discussie, alsmede de toenemende twijfel over de effecten van de inzet van
het strafrecht, konden in een positieve visie op het opportuniteitsbeginsel een uitweg
vinden. Een tweetal citaten kan deze ontwikkeling iIIustreren:

'Niet in elk geval, waarin een handelen onder een delictsomschrijving gebracht kan worden, hoeft tot maat-
regelen te worden overgegaan om recht te handhaven. En waar recht gehandhaafd moet worden tegen on-
recht, hoeven de strafrechtelijke middelen van het OM niet de enige handhavingsmiddelen te zijn: soms
kunnen ze derhalve toch achterwege blijven, soms samengaan met of vervangen worden door andere al
dan niet juridische middelen ( ...). Het probleem is nl. niet in de eerste plaats, of het onrecht juridisch

rechtstreeks belanghebbende zich beklaagt over het feit dat de officier van justitie niet tot vervolging
is overgegaan: dan behoort de rechter ook de opportuniteit van die beslissing in zijn beoordeling te
betrekken. In deze zin onder meer A.L. Melai c.s, Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 6
op art. 167 (suppl. 75: 1.M. Reijntjes).

II HR 30 januari 1933, Nl 1933, p. 588 en HR 30 januari 1933, Nl 1933, p. 591, m.nt. T. Zie daarover
D.H. de long, De macht van de telastelegging in het strajproces, diss. Groningen, Amhem 1981, p.
5-8 en paragraaf 1 van hoofdstuk 1.

12 1.M.A.V. Moons, Het opportuniteitsbeginsel; enige notities over zijn inhoud en omvang, NIB 1969,
p. 485- 495 en p. 521-529.

13 Vergelijk P. Osinga, Transactie in strafzaken, diss. Tilburg, Amhem 1992, p. 1-23, met vermelding
van cijfermateriaal. Zie tevens onder meer G.J.M. Corstens, De verhouding rechter - openbaar
minis/erie; een lat-relatie in het strafrecht, oratie Nijmegen, Amhem 1983 en A.C. 't Hart, Om het
OM, oratie Tilburg, in: Strafrecht met beleid, LeuvenlZwolle 1983, p. 21-73.
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kwalificeerbaar is, maar wat met eventuele juridische kwalificering daarvan kan worden gedaan. Daarmee
wordt de stelling, dat elk strafrechtelijk kwalificeerbaar onrecht dient te worden opgespoord, tot probleem-
stelling; de oplossing van dat probleem en de nuancering van die oplossing moeten telkens opnieuw in
concreto worden bepaald. ,14

'Bij de verruimde toepassing van het sepot kan men de reden zoeken in een ontwikkeling van de denkbeel-
den louter op het terrein van het strafrecht, die bij alle schakering toch weI hierop neerkomt dat wij van
de doelmatigheid van straf mi'nder en van haar nadelen meer overtuigd zijn dan zeg een halve eeuw geleden,
tenminste voor bepaalde, talrijke gevallen. ,15

Het is met name 't Hart geweest die erop heeft gewezen dat deze zienswijze aansluit
op het afscheid van een legistisch rechtsdenken. In het voetspoor van de in 1963
veranderde taakomschrijving van de cassatierechter in art. 99 Wet RO, bepleitte hij
de zinsnede 'handhaving der wetten' in art. 4 Wet RO te lezen als 'rechtshandha-
ving' .16 Daardoor zou de taakomschrijving van het openbaar ministerie beter aanslui-
ten op die van de cassatierechter en die van de politic," en zou een duidelijkere
scheiding tussen legaliteit en legitimiteit van het handelen van het openbaar ministerie
kunnen worden aangebracht. Die scheiding zou vervolgens duidelijk kunnen maken
dat het bestaan van een wettelijke grondslag een noodzakelijke, maar geen voldoende
voorwaarde is voor het initieren van een strafvervolging. Daarnaast dient een vervol-
ging ook opportuun te zijn, in die zin dat ondanks de bezwaren die aan de toepassing
van het strafrecht zijn verbonden toch een strafrechtelijke reactie dient te voIgen.

De kritische distantie die in het theoretisch gedachtengoed van deze tweede fase
in de toepassing van het opportuniteitsbeginsel besloten ligt, uit zich ook in andere
ontwikkelingen uit deze tijd. Zoals in paragraaf 3 van hoofdstuk 1 is aangegeven,
kenmerken die zich door de grotere rechtsbescherming die per saldo voor de verdachte
werd gegenereerd.

Patijn heeft erop gewezen dat de discussie over het opportuniteitsbeginsel in de jaren
'80 steeds meer onder de druk van de capaciteitsproblemen is komen te staan. Hij
onderscheidt daartoe een derde fase in de ontwikkeling van bet opportuniteitsbeginsel:

'De derde fase in de wijze waarop het strafrecht wordt toegepast wordt gekenmerkt door het omgaan met
de beperkte capaciteit van de strafrechtelijke organen zoals van de politie, het openbaar ministerie, de
zittende magistratuur en het gevangeniswezen. In deze fase wordt onder ogen gezien dat het feitelijk niet
meer mogelijk is in alle gevallen waarin dit wenselijk is, het strafrechtelijk instrumentarium aan te wenden.

14 A.C. 't Hart, Om het OM, a.w., p. 41. 't Hart wijst er in navolging van Moons op dat ten tijde van
de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering reeds een gezaghebbende stroming pleitte voor
een positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginse!. Vergelijk I.M.A.V. Moons, Het opportuni-
teitsbeginsel; enige notities over zijn inhoud en omvang, a.w., p. 491-493 en ook A.L. Melai c.s., Het
Wetboek van Strafvordering, aantekening 6 op art. 167 (supp!. 75: I.M. Reijntjes).

15 G.E. Langemeijer, Opportuniteit, in: Bij deze stand van zaken, Amhem 1983, p. 295-301.
16 A.C. 't Hart, Om het OM, a.w.
17 Art. 28 Politiewet draagt de politie onder meer op om in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag

en in overeenstemming met de geldende rechtsregelen te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving
van de rechtsorde.
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Ook in gevallen dat er redenen zijn om wei een vervolging in te stellen moet hiervan toch worden afgezien
bij gebrek aan capaciteit op enige plaats in de keten van de strafrechtelijke afhandeling.i'"

Ik ben met Patijn van mening dat sinds het begin van de jaren '80 een nieuwe fase
in het denken over de toepassing van het opportuniteitsbeginsei waarneembaar is. Het
iijkt me echter verhullend om deze fase iouter in termen van capaciteitsprobiemen
te zien. In de eerste plaats is de ontwikkeiing van het opportuniteitsbeginsei steeds
bemvloed door de moeizarne reiatie tussen het aantai begane delicten en de mogelijk-
heden om daarop strafrechtelijk te reageren. Dat was bijvoorbeeid het geval in de jaren
'30 toen de hoge raad twee arresten wees die de rechter ook bij de beantwoording
van de vragen van art. 348 Sv bonden aan de grondsiag van de teiasteiegging en de
hoge raad daardoor een ruimer bereik aan het opportuniteitsbeginseI toekende." Ook
in de overgang van de eerste naar de tweede fase speelden capaciteitsproblemen een
voomame roi. De beperkte capaciteit is met andere woorden een constante in de
discussie over het opportuniteitsbeginsei en kan daarom niet als een onderscheidend
criterium worden gehanteerd." Bovendien versluiert de nadruk op de capaciteitspro-
biemen mijns inziens de werkelijke reden van de overgang van de tweede naar de der-
de fase.

Die werkelijke reden zit dus niet in capaciteitsprobiemen maar houdt naar mijn
mening veeieer verb and met de andere poot waarop de positieve interpretatie van het
opportuniteitsbeginsei werd gegrondvest. In de tweede fase kwam de theoretische
inbedding van het positieve opportuniteitsbeginsel voort uit een kritische houding ten
opzichte van de strafrechtspleging en uit de erkenning van het feit dat aan een
strafrechtelijke reactie nadelige consequenties kunnen zijn verbonden. Het afzien van
vervolging of zelfs van iedere strafrechtelijke reactie ontmoet dan geen bezwaren.
Strafrechtelijke rechtshandhaving is in die visie geen wondermiddel maar vooral een
probieem.

Dat verandert in de jaren '80 en die wijziging Iijkt zich voort te zetten in de
beginjaren '90. Ook nu is een positieve invulling van het opportuniteitsbeginsel
noodzakelijk. De beperkte capaciteit maakt het niet mogelijk om een substantiele
verhoging van het aantal delicten dat via een telastelegging aan de rechter wordt
voorgelegd te bewerkstelligen. In de derde fase wordt echter het ontbreken van iedere
strafrechtelijke reactie op een delict als een probleem gezien dat een ondennijning
van de geloofwaardigheid van het strafrechtelijk systeem tot gevolg heeft:

'Startpuntvoor hetjustitiele garantiebeleid moet zijn een toename van de proportie daadwerkelijke interven-
ties ten opzichte van het aantal bij het openbaar ministerie binnengekomen en in principe voor interventie
vatbare zaken. Zo werden er in 1983 circa 40 000 zaken ter zake van eenvoudige diefstal en vemieling

18 A. Patijn,De strafrechtelijke handhaving van wetgeving, in: Kracht van wet, Zwolle 1984, p. 147-164.
Ais Patijn ook P. Osinga, Transactie in stra.fzaken, a.w., p. 15-17. Osinga onderscheidtzelfs nog een
vierde fase, die overigens in tijd Iijkt samen te vallen met de gesignaleerde derde fase.

19 HR 30januari 1933, Nl 1933, p. 588 en HR 30 januari 1933, p. 591, m.nt. T. Daarover D.H. de long,
De macht van de telastelegging in het strajproces, a.w., p. 5-8 en paragraaf I van hoofdstuk I.
Vergelijk ook A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafoordering, aantekening 6 op art. 167 (suppl. 75:
1.M. Reijntjes).

20 In gelijke zin A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafoordering, aantekening 6 op art. 167 (suppl. 75:
1.M. Reijntjes).
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op de parketten ingeschreven. In de huidige situatie worden daarvan 20 000 vervolgd, terwijl de overige
20000 door het openbaar ministerie worden afgedaan, waarvan 15000 door middel van een onvoorwaarde-
lijk beleidssepot. Het hoge aandeel beleidssepots is een uitvloeisel van de beleidsopvatting die de afgelopen
25 jaar wordt gehuldigd, dat een strafrechtelijke vervolging geen automatisme dient te zijn, maar moet
berusten op de overweging dat daarmee een eoncreet maatsehappelijk doe I wordt gediend. Het kabinet
ondersehrijft deze beleidsopvatting. Binnen het kader van een gemtegreerde, bestuurlijk-justitiele aanpak
lijkt een dergelijk hoog aandeel beleidssepots echter niet langer aanvaardbaar. Een essentieel element van
deze aanpak is immers dat door het betrokken openbaar ministerie, na overleg met het bestuur en de politie,
wordt vastgesteld bij welke typen zaken een strafreehtelijke interventie moet volgen. De afweging of met
een dergelijke interventie een eonereet maatschappelijk doel wordt gediend, vindt derhalve voor de massaal
voorkomende eriminaliteit reeds tevoren plaats. Dit betekent dat wanneer met de partners in het driehoeks-
overleg afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop het strafreeht zal worden gebruikt als sluitstuk van
een meer omvattend beleid, bij het openbaar ministerie binnengekomen zaken als regel dienen te worden

getransigeerd of vervolgd. ,21

Dit citaat uit het beleidsplan Samenleving en criminaliteit maakt een oms lag in het
denken zichtbaar. Waar in de tweede fase toepassing van het strafrecht als proble-
matisch werd ervaren, wordt thans het achterwege laten van een strafrechtelijke reactie
als zodanig gezien. Doelstelling van het beleid moet zijn om het aantal kale beleidsse-
pots fors te reduceren. Dat doel is bereikt:

'De doelstelling, zoals geformuleerd in "Samenleving en Criminaliteit", om het aandeel van de kale beleids-
sepots tot de he 1ft terug te brengen, is dus in 1988 aI bijna verwezenlijkt.
Onvoorwaardelijke kale beleidssepots behoren zoveel mogelijk achterwege te blijven. Er is aile reden om
deze beleidslijn door te trekken. Naast betere sturing van de invoer zal de oplossing moeten worden gezocht

in meer OM-transaeties en meer voorwaardelijke sepots met bijzondere voorwaarden. >22

In dit citaat worden twee altematieven voor de kale beleidssepots genoemd. De berech-
ting door middel van een telastelegging wordt daarbij niet vermeld, omdat een
wezenlijke verhoging van het aandeel daarvan er niet inzit. Er moeten dus altematieve
afdoeningsmodaliteiten worden gevonden.

Het belangrijkste altematief vormt de transactie. Door toepassing van deze rechts-
figuur is het aantal kale beleidssepots uiterst efficient teruggedrongen, zonder dat wordt
getomd aan het uitgangspunt dat op een strafbaar gestelde gedraging ook een strafrech-
telijke reactie dient te volgen. Oat maakt de transactie geliefd:

'Als beleidsuitgangspunt geldt, dat een transaetievoorstel nog vaker kan worden gedaan, indien de officier
van justitie een boete aeceptabel aeht. Het huidige aantaI van 43.000 boetevonnissen per jaar (een op de
drievervolgbare zaken) zou daarmee sterk kunnen worden teruggebraeht. Halvering van hetaantal boetevon-
nissen houdt een reductie in van ruim 20.000 zaken die dus niet meer aan de reehter worden voorgelegd.
Het aandeel van de boetevonnissen daalt dan tot 16 pet., terwijl het aandeel van de transaetie stijgt naar

36 pet.m

De uitbreiding van de transactiemogelijkheid tot misdrijven waarop een gevangenisstraf
van ten hoogste 6 jaar staat, was oorspronkelijk bedoeld als middel om de korte

21 Samenleving en criminaliteit; een beleidsplan voor de komende jaren, TK 1984-1985, 18 995, nrs.
1-2, p. 43-44.

22 Strajrecht met beleid; beleidsplan openbaar ministerie 1990-1995, p. 46.
23 Strafrecht met beleid, a.w., p. 47.
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vrijheidsstrafterug te dringen. Dat paste prima in de gedachten die aan de tweede fase
ten grondslag lagen. De geciteerde passage uit het beleidsplan voor het openbaar
ministerie voor de eerste helft van de jaren '90, maakt duidelijk dat die houding in
de derde fase is veranderd. De uitbreiding van de transactie is thans als een uiterst
effectieve remedie tegen capaciteitsproblemen te beschouwen, primair om de kale
beleidssepots terug te dringen maar mogelijk ook om het aantal berechtingen te
verminderen."

Ook langs andere wegen zijn altematieven gevonden. De Wet administratief-
rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften heeft bijvoorbeeld tal van lichte verkeers-
overtredingen uit de sfeer van het strafrecht gehaald en deze ondergebracht bij het
administratieve recht. Het voorleggen van een dergelijke overtreding aan de rechter
is daardoor van wettelijk uitgangspunt tot een zo mogelijk te vermijden uitzondering
geworden." De minister van Justitie heeft aangekondigd dat zijns inziens ook andere
vormen van criminaliteit voor deze decriminaliseringsaanpak in aanmerking komen:

'lndien de eerste evaluaties gunstig uitvallen, zal dit systeem (van de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersovertredingen, A.A.F.) worden uitgebreid tot andere categorieen massaal voorkomende
overtredingen, zoals zwartrijden, het niet of niet tijdig betalen van de omroepbijdrage en het nalaten van

de periodieke atlwketlriftg.'26

Voorts kan worden gedacht aan de voorstellen tot uitbreiding van de politietransactie.
In 1992 is wetsontwerp 22 523 gepresenteerd waarin wordt voorgesteld om de
uitbreiding van het toepassingsbereik van de politietransactie tot eenvoudige misdrijven
van een wettelijke basis te voorzien. Deze mogelijkheid wordt gecreeerd voor de
lichtere vormen van rijden onder invloed en de eenvoudige gevallen van winkeldiefstal
en winkelverduistering. Toepassing van deze afdoeningsmodaliteit is bovendien alleen
mogelijk indien de verdachte heeft bekend het feit te hebben begaan en de te stellen
voorwaarde tot betaling van een geldsom het bedrag van f. 500,= niet te boven gaat.

Het gaat er hier niet om de inhoud van dit voorstel verder uitgebreid te bespreken
en van commentaar te voorzien." Van belang is vooral dat ook dit wetsontwerp is
gemspireerd door de wisselwerking tussen capaciteitsproblemen enerzijds en de wens
om in ieder geval een strafrechtelijke reactie te doen volgen anderzijds. Het belang
van het voorstel wordt door de minister van Justitie als voIgt aangeduid:

'Naar mijn oordeel is er vee I te zeggen voor een dergelijke uitbreiding van de transactiebevoegdheid van
de politie. Daarmee zal zowel de efficientie als de effectiviteit van de handhaving worden gediend, Dat
is het geval omdat de invoering van de mogelijkheid van transactie in handen van de politie de weg tussen
de constatering van een strafbaar feit en de strafrechtelijke reactie daarop met een stap wordt bekort. C.)
Zoals bekend is, bevordert de snelheid en de duidelijkheid van de justitiele reactie het preventief effect
van de sanctietoepassing aanmerkelijk. Daamaast kan erop worden gewezen dat deze wijze van afdoening
ook tot gevolg heeft dat het aantal zaken dat tot een duidelijke negatieve reactie aanleiding geeft, kan

24 Uitgebreid over deze omslag P. Osinga, Transactie in strafzaken, a.w., p. 152-169. leer kritisch over
de uit 1983 daterende uitbreiding van de transactiebevoegdheid met name D.H. de Jong, Rechtsbe-
scherming in een beslissende fase, oratie Groningen, Arnhem 1985.

25 lie hierover de verschillende opstellen in H. de Doelder e.a. (red.), De Wet Mulder in perspectiej;
van strafrecht naar administratiefrecht, Amhem 1990.

26 Recht in beweging; een beleidsplan voor Justitie in de komende jaren, 's-Gravenhage 1990, p. 42.
27 lie daarvoor P. Osinga, Transactie in strafzaken, a.w., p. 257-265,
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toenemen. ( ...) De toepassing van transactie door de politie leidt derhalve tot vergroting van het aantal

gevallen waarin de norm kan worden bevestigd doordat op overtreding een sanctie voigt. ,28

Ook hier kan derhalve het voor de derde fase kenmerkende verband worden gesigna-
leerd tussen het uitgangspunt om op een delict strafrechtelijk te reageren en de simpele
constatering dat zulks veelal niet kan door middel van een berechting op basis van
een telastelegging.

3.1.3 Algemene consequenties van de geschetste ontwikkelingen

De geschetste ontwikkelingen maken duideJijk dat van de overzichtelijkheid ten tijde
van de negatieve toepassing van het opportuniteitsbeginsel weinig meer over is. In
die langdurige fase was de keuze ten aanzien van misdrijven voor het openbaar
ministerie beperkt tot het wei of niet initieren van een vervolging." De vervolging
was daarbij regel, het afzien daarvan op gronden die aan het algemeen belang konden
worden ontleend een zeldzame uitzondering. Onder druk van de capaciteitsproblemen
en gevoed door de heersende kritische houding ten opzichte van de strafrechtspleging,
werd die verhouding tussen regel en uitzondering in de tweede fase omgedraaid.
Sindsdien staat een positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel centraal. De
grotere vrijheid die daaruit voortvloeit voor het openbaar ministerie bij het uitoefenen
van de vervolgingsbevoegdheid, noodzaakt tot het voeren van beleid. Van het openbaar
ministerie mag immers worden verwacht dat het van de gegeven vrijheid niet
willekeurig, maar stelselmatig en consistent gebruik maakt." Dat betekent echter wei
dat de rechtspositie van de verdachte burger in toenemende mate niet meer uitsluitend
op de wet berust, maar mede wordt bepaald door het vastgestelde opsporings- en
vervolgingsbeleid. De complexiteit van dat beleid wordt in de derde fase tenslotte nog
versterkt door de toename van de afdoeningsmodaliteiten, die ook in kwantitatieve
zin van grate betekenis zijn. De keuze tussen weI of niet vervolgen, is thans geen alles
of niets-beslissing meer. Daamaast staan politie en justitie andere mogeJijkheden ter
beschikking om te reageren op een strafbaar feit. Osinga heeft dat uitgedrukt in een
nieuwe formulering van de opportuniteitsbeslissing:

'Het bovenstaande leidt tot een herformulering van het opportuniteitsbeginsel, c.q. art. 167 lid 2 Sv. Deze
houdt in: de officier vanjustitie beslist, op gronden aan het a1gemeen belang ontleend, op welke wijze het

feit wordt afgedaan."!

28 TK 22 523, nr. 3, p. 3-4.
29 Terecht is reeds eerder opgemerkt dat tal van ontwikkelingen op het terrein van de afdoening van

communemisdrijven zijn voorafgegaan doorvergelijkbare tendensen bij de afhandelingvan overtredin-
gen en economische delicten. Zie onder meer P. Osinga, Transaetie in straftaken, a.w., p. 6 en p.
141-152. Ik be perk me hier tot de eerstgenoemde categorie, omdat de ontwikkelingen op dat terre in
mijns inziens - juist omdat ze ten opzichte van de andere categorieen het sluitstuk vormen - het meest
treffend de ingrijpende veranderingen iIIustreren.

30 Uit velen: GJ.M. Corstens, De verhouding reehter - openbaar ministerie; een lat-relatie in het
strafreeht, a.w. en C.P.M. Cleiren, Identiteit van beginselen van behoorlijke strafreehtspleging en
beginselen van behoorlijk bestuur?, DD 1990, p. 497-514.

31 P. Osinga, Transaetie in strajzaken, a.w., p. 96.
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De geschetste praktijk van de hedendaagse strafrechtspleging staat ver afvan de ideeen
die aan het Wetboek van Strafvordering ten grondslag liggen." De uitgangspunten
van bet Wetboek van Strafvordering zijn gemspireerd door de rechtsstaatgedachte van
het klassieke strafrecbt, waarin aan het openbaar ministerie en aan de rechter nauwe-
lijks of geen speelruimte ten opzichte van de wet toekomt. Die stand van zaken gaat
ecbter niet meer op:

'Het verhaaJ van de machtenscheiding is aileen sluitend zolang er geen rol is weggelegd voor een actief
bestuur dat meer doet dan wetten uitvoeren.Y'

Door de ontwikkeling naar en binnen de positieve interpretatie van bet opportuni-
teitsbeginsel is het openbaar ministerie geevolueerd tot de centrale instantie van de
strafrechtsbedeling, die zowel bet klassieke terrein van de recbter als dat van de
wetgever is binnengedrongen.

Allereerst moet worden geconstateerd dat bet uitgangspunt dat aileen de rechter
een strafrechtelijke sanctie kan opleggen geheel is verlaten. Met name de uitgebreide
transactiebevoegdheid van het openbaar rninisterie maakt het mogelijk dat buiten de
recbter om strafrecbtelijk wordt gereageerd op een delict. De afdoening buiten geding
heeft m kwantttatteve zm de vervoIgmg op basis van een telasteleggmg reeds lang
overvleugeld. Het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht. Met het oog op
de beperkte capaciteit wordt in de hiervoor geciteerde beleidsrapporten krachtig
gestimuleerd dat de transactie de plaats gaat innemen van de zogenaamde boetevonnis-
sen, terwijl daarnaast wordt voorgesteld bet stadium van de afdoening buiten geding
in bepaalde gevallen nog verder naar voren te schuiven door de bevoegdheid tot
transigeren bij eenvoudige misdrijven al bij de politie te leggen.

Daarnaast is het openbaar ministerie onder invloed van het positief opportuniteits-
beginsel mede-regelgever geworden." De hiervoor gesignaleerde noodzaak tot een
consistent beleid heeft binnen bet openbaar ministerie geleid tot de ontwikkeling van
ricbtlijnen die de basis vormen voor de vervolgingsbeslissing. Bovendien zijn kaders
tot stand gekomen waarin het openbaar ministerie overleg voert en afspraken maakt
met bestuursorganen over de inzet van het strafrecbtelijk instrumentarium. Corstens
heeft in dit verband gesproken over een intern en een extern geharmoniseerd beleid."
Daar moeten tenslotte ook de afspraken van het openbaar ministerie met de politie
over de instroom van strafzaken bij worden betrokken." Zeker in de derde fase lijken
afspraken daaromtrent onontkoombaar. De doelstelling om bet aandeel van de kale
beleidssepots terug te dringen en dusdoende zoveel mogelijk te voorkomen dat een

32 lie onder meer J.F. Nijboer, De doolhofvan de Nederlandse strafrechtspleging, Groningen 1987, p.
90-94. Vergelijk ook D.H. de Jong, Rechtsbescherming in een beslissende fase, a.w. en M.S. Groen-
huijsen, Naar een geintegreerde herziening van het Wetboek van Strafvordering, in: D.R. Doorenbos
en R.J. Verweij (red.), Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Nijmegen 1991, p. 35-60.

33 W.J. Witteveen, Evenwicht van machten, a.w., p. 61.
34 Vergelijk onder meer A.c. 't Hart, Naar een strafprocessuee/ beleidsrecht, in: Strafrecht met beleid,

Leuven/Zwolle 1983, p. 251-280.
35 G.J.M. Corstens, De verhouding rechter - openbaar ministerie; een lat-relatie in het strafrecht, a.w.,

p. 11-14.
36 lie hieromtrent ook P. Osinga, Transactie in strafzaken, a.w., p. 29-35.
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aan het openbaar ministerie ingezonden strafzaak zonder gevolg blijft, zou emstig
gefrustreerd kunnen worden indien het aantal zaken zonder meer drastisch zou worden
verhoogd. Daarom worden gerichte afspraken noodzakelijk geacht, op basis van de
door het openbaar ministerie aangegeven prioriteiten. In 1984 spreken de procureurs-
generaal bij de gerechtshoven daarover duidelijke taal:

'Wil het OM derhalve zijn forrnele taak om vast te stellen welke strafbare feiten dienen te worden opge-
spoord en worden vervolgd (en welke dus metminder aandachtgenoegen moeten nemen) ook daadwerkelijk
vervullen, dan zal het de politie duidelijk moeten maken wat het van de politie terzake verwacht en zullen
daama in onderling overleg de concrete prioriteiten moeten worden bepaald. Dat contact is daarom noodza-
kelijk, omdat bij het hanteren van andere selectiecriteria door het OM dan door de politie een ontrnoediging
dreigt. Afstemming is derhalve vereist. ,37

Op basis van het beleid dient derhalve het afdoeningstraject te worden bepaald. De
grotere discretionaire bevoegdheid van het openbaar ministerie die voortvloeit uit de
wisselwerking tussen de positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel en de
varieteit aan afdoeningsmogelijkheden, wordt daarbij gecounterd door de binding aan
het beleid." In de eerste plaats kan daarbij worden gedacht aan de zelfbinding van
het openbaar ministerie." Wanneer aan de hand van de overeengekomen beleidspri-
oriteiten kan worden vastgesteld dat een vervolging is gemdiceerd, staat het de
individuele officier van justitie slechts in uitzonderingsgevallen vrij om daarvan af
te zien en een andere afdoeningsmodaliteit te beproeven. In dat verband moet mijns
inziens ook de volgende opmerking worden geplaatst:

'De voorstelling (...) als zou de positieve toepassing van het opportuniteitsbeginsel in de praktijk van de
strairechtspleging het pleit hebben gewonnen, is, wanneer we onze aandacht vestigen op de vervolgingsbe-
slissing in concreto, slechts in beperkte mate juist. Zoeven constateerden we al, dat die positieve toepassing
leidraad is; maar daarover valt nog weI iets meer te zeggen. Er zal onderscheid moeten worden gemaakt
tussen "gewone, binnen algemene kaders passende" en "uitzonderlijke" strafzaken. Alleen ten aanzien van
de laatste groep kan zonder meer worden gezegd, dat de positieve hantering van het opportuniteitsbeginsel
overheerst. Ten aanzien van de vee I grotere eerste groep geldt daarentegen, dat de negatieve hantering heeft
stand gehouden en wellicht zelfs aan betekenis heeft gewonnen (zij het, dat tevoren in algemene zin ge-
maakte beleidsafspraken leiden tot niet-opsporen, en derhalve eliminatie, van hetgeen a priori niet voor
vervolging in aanmerking komt. ,40

Ondanks de mijns inziens weinig gelukkige formulering is de essentie van dit betoog
van belang voor de mate van zelfbinding. De geciteerde passage suggereert ten
onrechte dat ten aanzien van het gros der strafzaken het negatieve opportuniteitsbegin-

37 Jaarverslag openbaar ministerie 1984, TK 1985-1986, 19200, hoofdstuk VI, nr. 3, bijlage X, p. 74.
38 Dat idee van 'checks and balances' past in een eigentijdse interpretatie van de leer der trias politica

als stelsel waarin het evenwicht tussen de staatsmachten wordt benadrukt. Vergelijk W.J. Witteveen,
Evenwicht van machten, a.w.

39 Het in de hoofdtekst te behandelen onderscheid tussen zelfbinding en door de rechter te construeren
binding, sluit aan bij de twee functies die Cleiren toebedeelt aan de beginselen van een goede
procesorde: positieve eisen aan het gedrag van overheidsorganen vooraf en negatieve toetsings-
maatstaven voor de rechter achteraf. Vergelijk onder meer C.P.M. Cleiren, Identileit van beginselen
van behoorlijke straJrechtspleging en beginselen van behoorlijk bestuur?, a.w., p. 497-514.

40 A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 6 op art. 167 (suppl. 75: I.M. Reijntjes),
met cursiveringen in het origineel.
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sel thans toepassing zou vinden. Dat is reeds om capaciteitsredenen niet mogelijk en
wordt blijkens het voorgaande ook niet meer wenselijk geacht. Het gaat erom dat als
op grond van de gemaakte afspraken een vervolging voor een bepaalde categorie
strafbare feiten opportuun wordt geacht, de regel is dat die in een concrete strafzaak
ook wordt ingesteld en dat slechts in uitzonderingsgevallen daarvan kan worden
afgeweken. Dat zou men een wederopstanding van de negatieve interpretatie van het
opportuniteitsbeginsel kunnen noemen, indien duidelijk wordt onderkend dat deze zich
op een ander niveau bevindt dan het negatieve opportuniteitsbeginsel zoals dat tot in
de jaren '60 functioneerde.

Daarnaast kan ook de rechter via de toetsing aan beginselen van een goede
procesorde een binding aan het beleid bewerkstelligen. Na een aanvankelijke terughou-
dendheid" zijn de ongeschreven rechtsbeginselen door de rechter met steeds meer
verve gehanteerd als toetsingsnorrnen voor een vervolgingsbeslissing in concreto."
In lijn met deze ontwikkeling en ter wille van de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid
heeft de hoge raad geoordeeld dat in cassatie over schending van vervolgingsrichtlijnen
kan worden geklaagd:

'Gelet op de steeds gewichtiger rol die beleidsregels zijn gaan spelen bij het bepalen van de verhouding
tussen overheid en burger, en gezien de daannee samenhangende behoefte aan eenvonnige interpretatie
van en zekerheid omtrent de inhoud en strekking van die regels, is het wenselijk dat de - onder meer op
het bewaken van de rechtseenheid - gerichte taak van de cassatierechter zich me de tot de uitlegging van
zodanige regels uitstrekt.
Een en ander geeft grond om - in aansluiting op de uitspraak van de burgerlijke kamer van II okt. 1985,
NJ 1986, 322 - onder "recht" in meergemelde zin (dat wi! zeggen: in de zin van art. 99 Wet RO, A.A.F.)
mede te begrijpen door een bestuursorgaan binnen zijn bestuursbevoegdheid vastgestelde en behoorlijk
bekendgemaakte regels omtrent de uitoefening van zijn beleid, die weliswaar niet kunnen gelden als
algemeen verbindende voorschriften omdat zij niet krachtens enige wetgevende bevoegdheid zijn gegeven,
maar die het bestuursorgaan wei op grond van enig a1gemeen beginsel van behoorlijk bestuur binden, en
die zich naar hun inhoud en strekking ertoe lenen jegens de bij de desbetreffende regeling betrokkenen
als rechtsregels te worden toegepast. Daaraan doetniet af dat de aard van de gebondenheid aan een zodanige

regel kan meebrengen dat het bestuursorgaan daarvan onder bepaalde omstandigheden kan afwijken. ,43

Met dit oordeel heeft de hoge raad op een ander niveau de cirkel weer gesloten. Ten
tijde van de invoering van het Wetboek van Strafvordering was de rechtspositie van
de verdachte als het ware uit de wet af te lezen. De negatieve interpretatie van het
opportuniteitsbeginsel verschafte een ieder een grote mate van zekerheid omtrent de
door het openbaar ministerie te ondememen actie. Sinds een positieve kijk op het
opportuniteitsbeginsel domineert, is die zekerheid in abstracto aanzienlijk verrninderd.
Dat geldt te meer indien onder ogen wordt gezien dat het aantal afdoeningsmodaliteiten

41 A.A.G. Peters, Rechtmatigheid van strafvervolging, in: Bij deze stand van zaken, Amhem 1983, p.
363-404.

42 UitgebreidhieroverC.P.M. Cleiren, Beginselen van een goede procesorde, diss. Leiden, Amhem 1989.
43 HR 28 maart 1990, NJ 1991, 118, m.nt. M.S. Het betreft hier een arrest van de belastingkamer. De

desbetreffende overwegingen komen ook terug in HR 19 juni 1990, NJ 1991, 119, m.nt. Th.W.v.V.
en M.S. (strafkamer) en HR 29 juni 1990, NJ 1991, 120 (civiele kamer). Anders dan in civiele - en
belastingzaken dient de strafrechter de beleidsregels ook ambtshalve toe te passen. Over deze arresten
onder meer GJ.M. Corstens, Richtlijnen: recht in de zin van art. 99 RD, DD 1991, p. 1-6 en P.G.
Wiewel, De beslissing tot vervolging is bestuur, DD 1991, p. 7-15.

81



aanmerkelijk is toegenomen. Daarom moet het belang van deze arresten vooral daarin
worden gevonden dat opnieuw een stevige basis voor rechtszekerheid en rechtseenheid
is gecreeerd." De verdachte mag er in beginsel van uitgaan dat de in de richtlijnen
aangewezen wijze van afdoening voor de categorie van feiten waaronder het delict
valt waarvan hij wordt verdacht, ook in zijn geval wordt aangewend. De uitleg die
daarbij door het openbaar ministerie wordt gegeven aan de richtlijnen kan voortaan
tot in hoogste instantie door de rechter op juistheid worden onderzocht en van het
openbaar ministerie mag een motivering worden verwacht indien van de officiele
beleidslijn wordt afgeweken."

3.1.4 De afdoening ad informandum in he! perspectief van de geschetste ontwikke-
lingen

In paragraaf 3 van hoofdstuk 1 is reeds aangegeven dat de erkenning van de voeging
ad informandum als afdoeningsmodaliteit in 1979 samenviel met andere ontwikke-
lingen die in het algemeen een grotere rechtsbescherming voor de verdachte tot gevolg
hadden. Thans kan worden geconstateerd dat de hoge raad dit oordeel gaf in de
nadagen van wat hiervoor is gekarakteriseerd als de tweede fase in de toepassing van
het opportuniteitsbeginsel.

Het ligt voor de hand dat de overgang naar de derde fase in het denken over het
opportuniteitsbeginsel ook van invloed is geweest op de benadering van de afdoening
ad informandum. De creatie van deze wijze van afdoening van strafbare feiten voegt
imrners een nieuwe modaliteit toe aan het arsenaal van strafrechtelijke mogelijkheden
waarmee op een delict kan worden gereageerd. De afdoening ad informandum biedt
daarbij vooral met het oog op de beperkte verwerkingscapaciteit grote voordelen,
omdat deze rechtsfiguur nauwelijks enige inspanning van het openbaar ministerie en
de zittende magistratuur vergt."

44 Anders dan Wiewel meen ik dat uit de onderhavige arresten niet kan worden afgeleid dat de beslissing
tot vervolging louter als een bestuursdaad moet worden aangemerkt. Vergelijk P.G. Wiewel, De
beslissing tot vervolging is bestuur, a.w. De discussie omtrent de vraag of het openbaar ministerie
'slechts' een bestuursorgaan is of 66k een deel van de reehterlijke macht wordt met andere woorden
door dit oordeel van de hoge raad niet beslecht. Over die discussie nader H. de Doelder, Het OM in
positie, oratie Rotterdam, Amhem 1988 en C.P.M Cleiren, Identiteit van beginselen van behoorlijke
strafrechtspleging en beginselen van behoorlijk bestuur?, a.w. enerzijds en GJ.M. Corstens, De
verhouding rechter - openbaar ministerie; een lat-relatie in het strafrecht, a.w. en P. Osinga,
Transactie in strafzaken, a.w. anderzijds, allen met nadere bronvermelding.

45 In dat opzicht valt het mijns inziens te betreuren dat door de hoge raad een algemeen bekend
vervolgingsbeleid aileen lijkt te worden aangenomen indien het in riehtlijnen is opgenomen. lie ten
aanzien van de exploitanten van eoffeeshops HR 5 maart 1991, NJ 1991,694, met kritische noot van
Corstens.

46 Tereeht merkt 80S op dat de afdoening ad informandum aan de reehter moet worden toegerekend
en dat daardoor een ander beeld van de verhouding tussen door het openbaar ministerie respeetievelijk
door de reehter afgedane strafzaken ontstaat. Gezien de versehillen tussen de afdoening ad inforrnan-
dum en de wettelijk genormeerde bereehting werkt het eehter verhullend om - zoals 80S doet - het
aandeel van beide afdoeningsmodaliteiten zonder meer bij elkaar op te tellen. Oat zou mijns inziens
in ieder geval gepaard moeten gaan met de kanttekening dat de afdoening ad informandum uit het
oogpunt van arbeidsbesparing meer winst voor de justitiele organen oplevert dan de afdoening buiten
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In dat opzicht kan de verleiding groot zijn om de afdoening ad informandum te
beschouwen als een adequaat middel om het aantal kale beleidssepots terug te dringen
of om een verhoging te bewerkstelligen van het aantal delicten waarop een strafrechte-
lijke reactie voIgt. Reeds nu moet daarbij de kanttekening worden geplaatst dat een
dergelijke benadering niet zonder gevaren is:

'Wat dat betreft is het een belangrijke ontwikkeling dat in 1990 als zelfstandige beleidsdoelstelling is
gefonnuleerd het verhogen van de "handhavingsquote". In Recht in beweging en in het OM-beleidsplan
Strafrecht met beleidwordt in het vooruitzicht gesteld dat het percentage delicten, waarop een strafrechtelij-
ke reactie voigt, voor verschillende categorieen - waaronder woninginbraak - fors zal worden verhoogd.
Hoewel de verscherpte aandaeht voor de genoemde delieten rnij sympathiek voorkomt, zal er goed moeten
worden toegezien op de wijze waarop dergelijke kwantitatieve doelstellingen worden nagestreefd. Voorko-
men moet immers worden dat er aileen cosmetische veranderingen worden bewerkstelligd. Vit eigen prak-
tijkervaringen geefik het voorbeeld van eenjunkie die "schoon sehip" wilde maken en door de politie een
lijst kreeg voorgelegd van onopgeloste woninginbraken. De man bekende zo'n tweehonderd gevallen, die
ad informandum aan de reehter werden voorgelegd. Ter zitting bleek evenwel dat meer dan vijftig van
deze delieten waren gepleegd op een moment waarop de betrokkene wegens een andere veroordeling was
gedetineerd! Kortom: de druk om statistiseh fraaie resulaten te boeken mag niet lei den tot "wisseltrues"
die ten koste gaan van de kwaliteit van het geleverde werk. ,47

Groenhuijsen heeft er ook op gewezen - en dat vormt een tweede probleem van de
wisselwerking tussen de gewenste verhoging van de handhavingsquote en de mogelijk-
heden van de afdoening ad informandum - dat thans weer onbeduidende delicten aan
de rechter worden voorgelegd:

'En anderzijds kunnen langs deze weg (dat wil zeggen: die van de afdoening ad inforrnandum, A.A.F.)
ten onrechte ook bagatellen onder de aandacht van de rechter worden gebracht. Het komt bijvoorbeeld
regelmatig voor dat tijdens een zitting van een meervoudige karner de diefstal van een gebakje ter sprake

moet worden gebracht omdat die euveldaad "ter infonnatie" aan het college is voorgelegd.':"

Beide citaten maken duidelijk dat het niet zonder meer wenselijk kan worden geacht
om de afdoening ad informandum in stelling te brengen teneinde ervoor te zorgen
dat op meer delicten een strafrechtelijke reactie voigt. In het eerste geval dreigde als
gevoig van de gedrevenheid om die doelstelling te bereiken een groot aantal delicten
ten onrechte op het conto te worden geschreven van iemand die bij uitstek geschikt
moet zijn geweest om daarbij als lijdend voorwerp te dienen. De tweede casus laat
zien dat een dergeIijke gedrevenheid ongemerkt in oogkleppen kan overgaan: zelfs
in het kader van het hemieuwde geloof in de mogelijkheden van de strafrechtspleging,
zoals dat in de derde fase van de ontwikkeling van het opportuniteitsbeginsel tot

geding door middel van een transaetie of voorwaardelijk sepot. lie P.A.H. Bos, Voeging ad
informandum, a.w., p. 47-48.

47 M.S. Groenhuijsen, Rechterlijk en justitieel beleid inzake burgerschap en de kleine criminaliteit, in:
P.8. Cliteur e.a. (red.), Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit; humanislische, katholieke
en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving, AmersfoortlLeuven 1991, p. 257-
278, met eursiveringen in het origineel.

48 M.S. Groenhuijsen, Beledigde parti) in ad info-zaken, annotatie onder HR 20 juni 1989, AA 1989,
p. 997-1002, met eursivering in het origineel.
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uitdrukking komt, behoort wat mij betreft de diefstal van een gebakje - of uit veler
jeugdervaring: van een pakje kauwgom - niet aan de reehter te worden voorgelegd.

Het is niet mogelijk na te gaan of deze voorbeelden sleehts incidenten zijn of de
uiting van een min ofmeer strueturele praktijk. WeI kan uit statistiseh materiaal van
het Centraal Bureau voor de Statistiek worden opgemaakt dat het aandeel van de
afdoening ad informandurn in het totaal aantal afgedane delieten sinds 1979 niet te
verwaarlozen is. De volgende cijfers hebben betrekking op 'gewone reehtbankza-
ken' .49

Jaar Totaal aantal afgedane strafzaken Aandeel afdoening ad informandum

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

156.477
162.010
180.342
193.070
204.667
219.161
217.380
220.856
219.614
218.315
224.272
228.082
224.983

8.592
8.400
8.921

11.408
13.156
15.499
16.816
16.496
17.829
16.766
16.799
14.521
12.383

(= 5,49%)
(= 5,18%)
(= 4,94%)
(= 5,90%)
(= 6,42%)
(= 7,07%)
(= 7,73%)
(= 7,46%)
(= 8,II%)
(= 7,67%)
(= 7,48%)
(= 6,36%)
(= 5,50%)

Met dit cijfermateriaal moet behoedzaam worden omgegaan. In de eerste plaats moet
worden onderkend dat deze gegevens sleehts betrekking hebben op 'gewone rechtbank-
zaken'. Het probleem daarvan is niet zozeer dat daardoor de afdoening ad informan-
dum bij de kantonrechter buiten het overzieht blijft, alsmede de afdoening ad
informandurn voor het eerst in hoger beroep." Mijn indruk is dat beide varianten niet
ofnauwelijks voorkomen. Problematiseh is weI dat de begripsomsehrijving van 'straf-
zaak' als een ten parkette ingesehreven proees-verbaal ten aanzien van een verdachte,"
uitsluit dat de zogenaamde blindgangers die worden verdiseonteerd in de strafoplegging

49 De cijfers zijn afkomstig uit de CBS-publicaties Justitiele statistiek 1978, 's-Gravenhage z.j. (staat
6 en tabel 3 betrefIende 1978); Justitiele statistiek 1979. 's-Gravenhage 1982 (staat 6 en tabel 3
betreffende I979);Justitiele statistiek 1980. 's-Gravenhage 1983 (staat 6 en tabel3a betreffende 1980);
Criminaliteit en strafrechtspleging 1982-1983, 's-Gravenhage 1984 (staat 2.9 en 2.10 betreffende de
jaren 1981-1983); Criminaliteit en strafrechtspleging 1986, 's-Gravenhage 1988, p. 20 (staat 2.9 en
staat 2.10 betreffende de jaren 1984-1986); Criminaliteit en strafrechtspleging /989, 's-Gravenhage
1991, p. 17 (staat 2.9 en staat 2.10 betreffende de jaren 1987-1989) en Criminaliteit en strafrechts-
pleging 1990, 's-Gravenhage 1992, p. 15 (staat 2.7 en staat 2.8 betreffendedejaren 1988-1990). Deze
gegevens wijken iets af van de voorlopige cijfers zoals die in de jaarverslagen van het openbaar
ministerie plegen te worden vermeld. Overigens wordt in de CBS-publicaties de afdoening ad
informandum ten onrechte als een afdoening vanwege het openbaar ministerie aangemerkt. S inds 1985
wordt in de jaarverslagen van het openbaar ministerie deze afdoeningsmodaliteit terecht aan de rechter
toegerekend.

50 Zie onder meer HR 8 december 1987, NJ 1988,396, m.nt. Th.W.v.Y.; HR 5 januari 1988, DO 88.179
en HR 3 januari 1989, NJ 1989, 670 en nader hierover paragraaf 6.5 van hoofdstuk 2.

51 Vergelijk Crtminaliteit en strafrechtspleging 1990, a.w., p. 77.
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als ad informandum afgedaan worden geregistreerd, De cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek zijn met andere woorden beperkt tot (het aandeel van) de dossiers
ad informandum. In het jaarverslag van het openbaar ministerie over 1986 wordt
daarover nogal laconiek gedaan:

'Doch ook niet alle ter kennis van de politie gekomen misdrijven bereiken uiteindelijk in proces-verbaalvorm
het parket van de officier (in 1985 kwamen 1.080.094 misdrijven ter kennis van de politie en werden
214.975 zaken ingeschreven in de parketregisters; bij vergelijking van deze eijfers dient wel te worden
bedacht dat het openbaar ministerie "daders" insehrijft hetgeen betekent dat meer misdrijven gepleegd door
een dader onder een parketnummer worden geregistreerd).'52

Ik zou daarentegen menen dat het uiterst moeilijk is om zinvolle uitspraken te doen
over handhavingsquota indien bij de vergelijking tussen hetgeen ter kennis van de
politie is gekomen (,feit') en hetgeen bij het openbaar ministerie is aangebracht
(' zaak ') verschillende grootheden moeten worden gebruikt, Zolang het aantal blindgan-
gers dat wordt meegenomen in de strafoplegging en aldus wordt afgedaan niet met
zekerheid kan worden vastgesteld, blijft onduidelijk op hoeveel van de door de politie
opgehelderde misdrijven een strafrechtelijke reactie is gevolgd. Misschien dat een
indicatie - en niet rneer dan dat - van het aantal blindgID!gels kID! wOlden vedJegen
uit een vergelijking tussen het aantal delicten dat jaarlijks wordt opgehelderd en het
aantal strafzaken dat jaarlijks bij het parket wordt ingeschreven. Op basis van art. 152
Sv dienen opsporingsarnbtenaren immers ten spoedigste proces-verbaal op te maken
van door hen opgespoorde delicten, terwijl met het oog op art. 155 Sv de processen-
verbaal weer onverwijld dienen te worden toegezonden aan de officier van justitie.
Indien aan deze voorschriften enigszins de hand wordt gehouden, zou het verschil
tussen het aantal opgehelderde delicten en het aantal ingezonden processen-verbaal
kunnen duiden op de aanwezigheid van blindgangers. Er zijn dan meer delicten in
een proces-verbaal opgenomen. Uit de jaarverslagen van het openbaar ministerie sinds
1986 kunnen bij wijze van voorbeeld de volgende gegevens worden gehaald."

Jaar Totaal opgehelderde misdrijven Totaal ingeschreven misdrijven Verschil

1986 252.647 212.447 40.200
1987 253.637 216.679 36.958
1988 252.232 210.066 42.166
1989 253.472 222.097 31.375

Een tweede probleem bij de interpretatie van de gepresenteerde gegevens blijkt uit
de opeenvolgende jaarverslagen van het openbaar ministerie. Daaruit wordt pijnlijk
duidelijk dat in ieder geval een arrondissement een heel eigen opvatting heeft over

52 Jaarverslag openbaar ministerie 1986, p. 5, met mijn cursivering, A.A.F.
53 Jaarverslagen openbaar ministerie 1986-1989, respectievelijk p. 58-59 (1986); p. 61-63 (1987); p.

54-55 (1988) en p. 114-117 (1989). In hetjaarverslag over 1990 ontbreekt cijfermateriaal over het
aantal opgehelderde misdrijven.
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de wenselijkheid van een uniforme benadering bij de verzameling van statistische
gegevens:

'Evenals vorigjaar bestond 7% van het totaal aantal zaken uit voegingen ter berechting. Hethoogste percen-
tage is in het arrondissement Alkmaar, waarbij drie dingen opvallen. Ten eerste werd daar in vergelijking
tot de andere arrondissementen het meest ter berechting gevoegd. Ten tweede is het percentage voegingen
ad informandum in Alkmaar reeds enkele jaren vrijwel gelijk aan nul. {...),54

Wederom springt de nogallaconieke toonzetting van deze passage in het oog. Navraag
in Alkmaar leert dat men aldaar een eigen - van de fungerende hoofdofficier van
justitie afkomstige - terminologie hanteert en niet wenst in te gaan op verzoeken van
het Centraal Bureau voor de Statistiek om aan te sluiten bij het ingeburgerde begrip-
penkader."

Met inachtneming van deze kanttekeningen kan uit de statistische gegevens in ieder
geval worden afgeleid dat een substantieel aandeel van het totaal aantal afgedane
delicten voor rekening van de afdoening ad infonnandum komt, Ten aanzien van de
dossiers ad informandum is tussen 1978 en 1986 in absolute aantallen meer dan een
verdubbeling te constateren. De laatste jaren lijkt die ontwikkeling te zijn omgeslagen
in een geleidelijke vermindering. Het is niet duidelijk of dat wordt gecompenseerd
door een groter aantal blindgangers dat ad informandum wordt afgedaan, nu het
aandeel daarvan om bovenverrnelde reden in nevelen is gehuld.

Harde conclusies kunnen uit het beschikbare materiaal niet worden getrokken. De
exacte invloed van de derde fase in de ontwikkeling van het opportuniteitsbeginsel
op de afdoening ad informandum is dan ook niet aan te geven. Desalniettemin kan
wei worden gesteld dat het ontbreken van deze afdoeningsmodaliteit justitie voor grote
problemen zou kunnen plaatsen. Indien de doelstellingen ten aanzien van handhavings-
quota en terugdringing van de kale beleidssepots geen wijziging zouden ondergaan,
zou het gemis van de afdoening ad informandum moeten worden gecompenseerd door
andere, meer arbeidsintensieve manieren van afdoening. Nu het gaat om vele dui-
zenden dossiers ad informandum en een onbekend aantal blindgangers, is het zeer de
vraag of het strafrechtelijk apparaat over voldoende veerkracht zou beschikken om
die extra druk op te vangen."

54 Jaarvers/ag openbaar ministerie /989, p. 119-120.
55 Vergelijk noot 2 van hoofdstuk I en A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, DO 1989,

p. 407-423, die in plaats van 'voeging ad informandum' spreekt over 'voeging ter berechtinglter
behandeling'. Overigens kan uit de achtereenvolgende jaarverslagen worden opgemaakt dat de
afdoening ad informandum met name in de arrondissementen Amhem, 's-Gravenhage en Rotterdam
als een populaire afdoeningsmodaliteit wordt gezien, met percentages tot maximaal 14% van het totaal
aantal afgedane strafzaken.

56 Nader hierover paragraaf 3 van hoofdstuk 5.
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3.2 De afdoening ad informandum in verhouding tot art. 1 Sv

3.2.1 1nleiding

Yolgens art. 1 Sv heeft strafvordering alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.
Yoor een afgewogen beoordeling van de afdoening ad informandum moet daarom
worden nagegaan hoe deze buitenwettelijke afdoeningsmodaliteit zich verhoudt tot
de inleidende bepaling van het Wetboek van Strafvordering en het gedachtengoed dat
daaraan ten grondslag ligt.

Daarbij moet in het oog worden gehouden dat in deze studie wordt getracht te
vermijden dat argumenten die zijn ontIeend aan het ene perspectief op de voeging ad
informandum, een rol spelen bij de waardering van de andere optiek." Om die reden
kan op deze plaats geen genoegen worden genomen met de bewering dat art. 1 Sv
geen obstakel vormt voor de praktijk van de voeging ad informandum, omdat de wet
zich er niet tegen verzet dat de rechter bij de bepaling van de straf rekening houdt
met niet telastegelegde feiten en omstandigheden. Een dergelijke bewering veronder-
stelt immers dat ad informandum gevoegde delicten primair moeten worden gezien
als bijzondere redenen ter bepaling van de straf, terwijI in dit hoofdstuk het gezichts-
punt centraal staat waarin de voeging ad informandum als een bijzondere wijze van
afdoen van strafbare feiten wordt benaderd."

Bovendien moet de opvatting van de hand worden gewezen dat art. 1 Sv ruimte
laat voor de voeging ad informandum, omdat het daarbij slechts gaat om een invulling
van de wijze waarop de officier van justitie omgaat met de relatieve vrijheid die art.
167, tweede lid Sv hem verschaft. Die opvatting gaat er ten onrechte van uit dat de
afdoening van ad informandum gevoegde feiten voor rekening van de officier van
justitie komt en dat de strafvorderlijke grondslag voor deze afdoeningsmodaliteit moet
worden gevonden in diens bevoegdheid om van vervolging af te zien."

De opmerkingen van Corstens over de verhouding tussen de afdoening ad infor-
mandum en het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel, Iijken daarom reeds op het eerste
gezicht steekhoudend te zijn:

'Voeging ad infonnandum is in de strafrechtspleging zonder enige wettelijke basis ontwikkeld en jurispru-
dentieel enigszins geregeld. De ad infonnandum gevoegde zaak wordt aan de rechter voorgelegd en indien
aan bepaaJde voorwaarden is voldaan, door hem ook afgedaan. Nadat de uitspraak in kracht van gewijsde
is gegaan, zijn het uitdrukkelijk ten laste gelegde feit en het ad informandum gevoegde feit definitief
afgehandeld. Voeging ad infonnandum is daardoor meer dan het aan de rechter presenteren van een factor

57 Voor de achtergronden van deze werkwijze zie paragraaf 4 van hoofdstuk I.
58 In die zin A.L. Melai c.S., Het Wetboekvan Stra.fvordering, aantekening lOop art. 167 (suppl. 75:

1.M. Reijntjes), verwijzend naar aantekening 8 op dezelfde bepaling. Nu de rechter op basis van art.
350 Sv ook bij de vraag naar de op te leggen strafis gebonden aan de grondslag van de telastelegging,
is de bewering dat art. 1 Sv geen belemmering vormt voor de praktijk van de voeging ad informandum
overigens ook in de optiek van waaruit zij is gedaan niet vanzelfsprekend. Meer daarover in de
paragrafen 2.4 en 5 van hoofdstuk 4.

59 Zo onder meer C.F.M. Cleiren, De openheid van de wet, de geslotenheidvan het recht, a.w., p. 26-27
en G. Knigge, VanopsporingenstraJvordering, DD 1990, p. 195-213. Opvallend is datlaatstgenoemde
auteur tegelijkertijd opmerkt dat langs jurisprudentiele weg geen procedures mogen worden geschapen
die de wet niet kent.
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die de strafioemeting kan bemvloeden. Het is een altematieve, vereenvoudigde, buitenwettelijke wijze van
vervolging. Enigerlei wettelijke basis is niet voorhanden. De wet schrijft juist een andere wijze van
afdoening voor, nl. via tenlastelegging, bewezenverklaring en strafbaarverklaring. Hierwordtstrafvordering

bedreven op een wijze die niet bij de wet is voorzien. Art. 1 Sv verzet zich daartegen.t'"

Het zou echter onbevredigend zijn om het te laten bij een instemming met deze
passage. Daardoor zou immers in het midden blijven wat de consequenties zijn van
het buitenwettelijk karakter van de afdoening ad informandum. Het is bovendien niet
uitgesloten dat op nog andere dan de hiervoor genoemde gronden de door Corstens
geconstateerde spanning tussen het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel en de afdoening
ad informandum kan worden weggenomen. Het is daarom belangrijk om uitvoeriger
in te gaan op de relatie tussen beide. Dat vergt allereerst een nadere aanduiding van
de betekenis van art. 1 Sv voor de strafvordering.

3.2.2 De betekenis van art. 1 Sv

De inleidende bepaling van het Wetboek van Strafvordering is een produkt van de
Verlichtingsideaien. Zij is te herleiden tot de Franse Declaration des Droits de
I'Homme et du Citoyen, die op haar heurt sterk is bemvloed door het gedachtengoed
van Rousseau en Montesquieu. Een tot de essentie beperkte weergave van de ideeen
die in de Declaration zijn verwoord en voor het onderhavige vraagstuk van belang
zijn, is daarom onontbeerlijk.?'

Centraal in de Declaration stonden het streven naar rechtszekerheid en rechtseen-
heid en dat naar het waarborgen van een vrije ruimte voor de burger ten opzichte van
de overheid. Daartoe werd in navolging van Rousseau de wet in art. VI van de Decla-
ration bestempeld tot de uitdrukking van de door de menselijke rede geopenbaarde
'volonte generale' die - in afwijking van de ideeen van Rousseau maar in het
voetspoor van Montesquieu - tot stand kon komen middels vertegenwoordiging. Inper-
king van de persoonlijke vrijheid op basis van een wettelijke bevoegdheid, vond
derhalve een rechtvaardiging in de volkssoevereiniteit. Hetzelfde artikel stelde
bovendien vast dat de wet had te gelden zonder aanzien des persoons.

Als gevolg van de praktische noodzaak tot vertegenwoordiging en het daaruit
voortvloeiende risico dat de macht zou worden geconcentreerd bij een kleine groep,
diende het primaat van de wetgever evenwel aan beperkende voorwaarden te worden
onderworpen. Met het oog op de doelstellingen van de Declaration werd daarom onder
meer het belang van de natuurlijke rechten van de burger met klem benadrukt.f

60 GJ.M. Corstens, De wet als bran van strafprocesrecht, in: Naar eer en geweten, Arnhem 1987, p.
93-104.

61 Uitgebreid hierover A.L. Melai, Het gezag van norm enfeit in strafzaken, diss. Leiden, Arnhem 1968,
p. 3-26. Zie voorts over de Declaration de verschillende bijdragen aan het herdenkingsnummer van
Delikt en Delinkwent 1989, aflevering 6.

62 Zo luidde art. II van de Declaration: 'Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de I'homme.' Op grond van art XVI dienden deze rechten in een constitutie
te worden gewaarborgd. Daamaast betekende ook de implementatie van Montesquieus leer van de
trias politica een inperking van de macht van de wetgever: 'le pouvoir arrete Ie pouvoir'. Zie nader
WJ. Witteveen, Evenwicht van machten, a.w.
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Melai heeft de verhouding tussen de wet en de natuurIijke rechten van de burger in
de Declaration aldus gekenschetst:

'(W)at ook de - verstrekkende - betekenis mag zijn van de wet a1s "une expression de la volonte generale",
het gezag van zodanige wet (vindt) zijn (beperkende) onaantastbare grens in de oorspronkelijke niet uit
enige wet voortspruitende rechten van de burger. Uit een oogpunt van rangorde zijn laatstbedoelde reehten
in de voorstelling van de auteurs van de Declaration beslissend voor wat het volk of zijn vertegenwoordigers
in hun wetgevende samenkomsten vermogen. ,63

In art. VII van de Declaration werd een natuurlijk recht van de burger geformuleerd
dat bij uitstek voor de strafvordering van belang is:

'Nul homme ne peut etre accuse, arrete ni detenu que dans les eas determines par la loi et selon les formes
qu'elle a preserites.'

Ret is deze bepaling die rechtstreeks ten grondsiag Iigt aan art. 1 Sv 1838 en aan de
huidige inieidende bepaling van het Wetboek van Strafvordering." Door verschillende
auteurs is er de aandacht op gevestigd dat reeds De Bosch Kemper op basis hiervan
een belangrijke basisvoorwaarde voor de Nederlandse strafvordering heeft geformu
Ieerd:

'Eene derde hoofdvereisehte der strafvordering vloeit voort uit hare bedoeling, om de persoonlijke vrijheid
te besehermen tegen willekeur, overijling en onkunde, welke in hetvervolgen der misdrijven zoude kunnen
plaats hebben. Zij is de naauwgezette nakoming van alles, wat de wetgever ter bescherming der persoonlijke
vrijheid heeft vastgesteld. ( ...) De grenzen, binnen welke het regt der persoonlijke vrijheid kan beperkt
worden, zijn bij eenen grondwettigen regeringsvorm door de wet bepaald. De persoonlijke vrijheid der
burgers is de a1gemene regel; de bepalingen der wet zijn slechts uitzonderingen op denzelven.'65

De Bosch Kemper maakte zodoende duidelijk dat de waarde van art. 1 Sv nauw
aansluit bij het oogmerk van de Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Die waarde kan met De Bosch Kemper als voIgt worden omschreven:

'Het wetboek van strafvordering behelst toch, behalve voorschriften voor regterlijke ambtenaren, de
voorwaarden, waaronderde Staatzijn regttottoepassing der strafwetuitoefent, en volgens den staatkundigen
stelregel van eene grondwettige regering, dat ieder vrij is, voor zooverre de vrijheid niet door wetten is

63 A.L. Melai, Het gezag van norm en feit in strafzaken, a.w., p. 13, met cursiveringen in het origineel.
64 Reijntjes heeft in navolging van De Bosch Kemper gewezen op de in 1795 door de provisionele

representanten van Holland opgestelde Rechten van de Mensch en de Burger, waarin een nagenoeg
letterlijke vertaIing van art. VII van de Declaration was opgenomen. I.M. Reijntjes, BoeJ oJburger?;
over de relatie tussen toezicht en opsporing, oratie Open Universiteit, Arnhem 1989, p. 8. Over de
verschillen tussen art. 1 Sv 1838 en het huidige art. 1 Sv nader GJ.M. Corstens, De wet als bran van
strafprocesrecht, a.w.

65 J. de Bosch Kemper, Wetboekvan Stra.fvordering, Amsterdam 1838, Inleiding, p. VIII-IX. Zie hierover
onder meer J.B.H.M. Sirnmelink, De rechtsstaatgedachte achterart. I Sv; gedachten over de betekenis
van art. I Sv voor het hande/en van de overheid in de opsporingsfase, Arnhem 1987, p. 39-42 en
C.P.M. Cleiren, De openheid van de wet, de geslotenheid van het recht, a.w. De twee andere door
de Bosch Kemper genoemde hoofdvereisten voor een goede strafvordering zijn met de begrippen
'waarheid' en 'speed' samen te vatten.
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beperkt, is aan de regterlijke ambtenaren ten aanzien van handelingen, welke de persoonlijke vrijheid van
iemand beperken, buiten de wet niets veroorloofd (...). ,66

Art. 1 Sv staat dan ook allereerst in het teken van de rechtsstaatgedachte, volgens
welke inbreuken vanwege de overheid op rechten of vrijheden van de burger slechts
dan geoorloofd zijn indien daaraan een wettelijke basis ten grondslag ligt. Het vonnt
de uitdrukking van de centrale plaats die het legaliteitsbeginsel in het denken over
de rechtsstaat inneemt." Daarbij moet worden bedacht dat de strekking van art. 1
Sv sinds De Bosch Kemper weliswaar niet is veranderd, maar dat de implicaties
daarvan door de grondrechtencatalogus in de huidige Grondwet en door de internatio-
nale verdragen over de rechten van de mens in de loop der tijd indringender op de
voorgrond zijn getreden.

Op basis van de zinsnede 'bij de wet voorzien' in art. 1 Sv dient de volksverte-
genwoordiging betrokken te zijn in het wetgevingsproces over strafvorderlijke
onderwerpen. Dat vonnt voor de burger een fonnele garantie dat aIleen na zorvuldige
beraadslaging een wettelijke mogelijkheid wordt gecreeerd om in het kader van de
strafvordering inbreuk te maken op de rechten en vrijheden die hem toekomen."
In deze verwijzing naar de wetgever in fonnele zin komen de rechtsstaatgedachte die
aan art. 1 Sv ten grondslag ligt en het streven naar rechtszekerheid en rechtseenheid
samen. De betrokkenheid van de nationale volksvertegenwoordiging beoogt tevens
te garanderen dat een eenvormig strafprocesrecht tot stand komt dat voor het gehele
land heeft te gelden en plaatselijke verscheidenheid op dit terrein uitbant." Corstens
heeft erop gewezen dat art. 107 Grondwet nog een belangrijk element toevoegt aan
het bovenstaande: deze codificatiebepaling moet worden opgevat als een aansporing
voor de centrale wetgever om de systematiek van het strafprocesrecht zoveel mogelijk
zichtbaar te maken in het Wetboek van Strafvordering of, zo nodig, in stelselmatig
opgezette wetten."

VanVeen heeft betoogd dat art. 1 Sv heden ten dage slechts een beperkte betekenis
heeft." Die observatie lijkt mij juist voor zover daannee een beschrijving van de
actuele stand van zaken op het terre in van het strafprocesrecht wordt gegeven. In dat
opzicht zijn er nogal wat afwijkingen te constateren van de regel dat daden van

66 J. de Bosch Kemper, Wetboek van Strafvordering, a.w., p. XIII.
67 Dit standpunt wordt algemeen gedeeld. Zie onder meer G.E. Mulder, Geen strafproces zonder wet,

in: Strafrechtspleging onder spanning, Amhem 1981, p. 9-18; D.H. de long, Rechtsbescherming in
een beslissende lase, a.w., p. 7-8; J.B.H.M. Simmelink, De rechtsstaatgedachte achter art. 1 Sv;
gedachten over de betekenis van art. 1 Sv voor het handelen van de overheid in de opsporingsfase,
a.w., p. 39-42; 1.M. Reijntjes, Boef of burger; over de relatie tussen toezicht en opsporing, a.w., p.
8-11; G. Knigge, Van opsporing en strafvordering, a.w. (met uitzondering overigens van het recht
op privacy) en P.A.M. Mevis, Van opsporing, strafvordering en legaliteit, DD 1990, p. 936-945.

68 Zie onder meer GJ.M. Corstens, De weI als bron van strafprocesrecht, a.w., p. 98-99 en C.P.M.
Cleiren, De openheid van de wet.ide geslotenheid van het recht, a.w., p. 11-12.

69 Zie onder meer G.E. Mulder, Geen strafproces zonder wet, a.w.; GJ.M. Corstens, De wet als bron
van strafprocesrecht, a.w. en G. Knigge, Van opsporing en strafvordering, a.w., die in dit kader de
aandacht vestigen op het arrest HR 12 april 1897, W 6954 (Muilkorf).

70 GJ.M. Corstens, De wet als bron van strafprocesrecht, a.w.
71 Annotatie onder HR 29 mei 1990, NJ 1991,76.

90



strafvordering bij de wet moeten zijn voorzien. Voorbeelden daarvan en de factoren
die daartoe hebben bijgedragen zijn elders reeds in extenso beschreven." Op deze
plaats gaat het er vooral om dat het wettelijk systeem van strafprocesrecht op talrijke
plaatsen is aangevuld met en verfijnd door rechterlijke uitspraken. Het belang van de
jurisprudentie voor de strafvorderlijke rechtsvorming kan nauwelijks worden overschat,
getuige Pompes klassieke uitspraak over het De auditu-arrest:

'Men zou kunnen zeggen, dat dit arrest voor het strafprocesrecht meer betekenis heeft dan het he Ie
wetboek.'73

De prominente rol van de strafrechter in de rechtsvorming roept de vraag op of de
gebondenheid van de strafvordering aan de wet een door de praktijk achterhaald
concept is, dat nog slechts door verstokte legisten wordt verdedigd. Moet met andere
woorden de opvatting van Van Veen dat art. 1 Sv slechts een geringe betekenis heeft
ook als een uitspraak met een normatieve strekking worden opgevat? De antwoorden
die op dergelijke vragen worden gegeven, zijn ook voor de waardering van de jurispru-
dentiele creatie van de afdoening ad informandum richtinggevend.

Nu kan voorop staan dat het afnemend belang van de wet voor de rechtsvorming
geen specifIek kenmerk van het strafj:)rocesrecht IS, maar als een meer algemene
ontwikkeling kan worden geduid die zich manifesteert op tal van rechtsgebieden.
Hirsch Ballin heeft die ontwikkeling beschreven als een verschuiving waarin belangen-
jurisdictie een steeds belangrijkere plaats is gaan innemen naast en in aanvulling op
toepassingsjurisdictie." Het orthodoxe beeld dat de rechter aileen de wet toepast,
is feitelijk achterhaald: de rechter komt in veel gevallen op grond van een zelfstandige
afweging van belangen tot een oplossing van juridische conflicten, waarbij de wet
slechts een van de aanknopingspunten vormt.

De minder prominente positie van de wet lijkt in het algemeen niet als een groot
probleem te worden ervaren. Dat past ook weI in de tijdgeest, waarin het vertrouwen
in de kunsten van de rechtspraak groot is en niet zonder cynisme ook door leden van
de rechterlijke macht het primaat van de wetgever ter discussie wordt gesteld. Onder
de vee\zeggende titel Het primaat van de politiek bestaat niet meer merkt Brennink-
meijer bijvoorbeeld op:

72 Zie bijvoorbeeld G.I.M. Corstens,/nterne en externe convergentie van strafprocesrecht, in: D.R. Door-
enbos en R.I. Verweij (red.), Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Nijmegen 1991, p. 9-13;
M.S. Groenhuijsen, Naar een geintegreerde herziening van het Wetboekvan Strafvordering, a.w.; G.
Knigge, Van opsporing en strafvordering, a.w. en C.P.M. Cleiren, De openheid van de wet, de geslo-
tenheid van het recht, a.w.

73 W.P.J. Pompe, Het bewijs in stra.fzaken, in: Vijf opstellen van Willem Pompe, Zwolle z.j., p. 46.
74 E.M.H. Hirsch Ballin, Onajhankelijke rechtsvorming; staatsrechtelijke kanttekeningen over de plaats

en de functie van de Hoge Raad in de Nederlandse rechtsorde, in: De plaats van de Hoge Raad in
het huidige staatsbestel, Zwolle 1988, p. 211-237. Zie over dit onderwerp onder meer ook J.B.M.
Vranken, Le bonjuge en onbillijke rechtspraak; een trendbreuk in het hedendaagse denken over de
rechtsvormende taak van de rechter, in: Met hoofd en hart, Zwolle 1991, p. 51-64 en de verschillende
bijdragen aan A.A. Franken en E.P.M. loosen (red.), Wederkerige rechtsbetrekkingen; belangenafwe-
ging door de rechter, Lelystad 1993.
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'In theorie kan wei gesteld worden dat een democratie, gebaseerd op parlementaire vertegenwoordiging
door periodiek verkozen vertegenwoordigers, legitimatie geniet, doch voor de maatschappelijke realiteit
heeft dit theoretische model weinig betekenis. Democratie wortelt in een maatschappelijk gesteunde traditie
van beseherming van reehten van minderheden en een voortdurende orientatie op het zieh ontwikkelende
maatsehappelijk normen- en waardenpatroon. Reehtsvorming in een demoeratisehe reehtsstaat dient hierop
gebaseerd te zijn. Daarbij doet niet ter zake of deze reehtsvorming de vrueht is van wetgeving door de
wetgevende organen, door bestuursorganen of af te leiden valt uit jurisprudentie van de reehter. (...) De
bron van de legitimatie van reehtsvorming door de wetgever, het bestuur en de reehter is identiek. Het
proces van wetgeven kan waarborgen seheppen voor die legitimatie, doch ook in een zorgvuldig bestuurlijk

proces (...) en een eerlijk proces voor de reehter zijn dergelijke waarborgen aan te wijzen.'75

Deze uitspraak geeft mijns inziens een breed gedeelde opvatting weer. Dat neemt niet
weg dat daarbij toeh wei enkele kanttekeningen zijn te plaatsen. Het is opvallend dat
Brenninkrneijer in zijn bijdrage alleen spreekt over het bestuursreeht en het privaatreeht
en niet de reehtsvormende taak van de strafreehter in zijn besehouwingen heeft betrok-
ken. Indien dat wel was gebeurd, zou namelijk kunnen blijken dat de afnemende
betekenis van de wet niet op aile reehtsgebieden gelijk hoeft uit te pakken en daarom
ook niet gelijk kan worden gewaardeerd. Zo heeft Witteveen erop gewezen dat in het
bestuursreeht de reehtsvormende taak van de reehter een vergroting van de reehtsbe-
seherming van de burger tegen de overheid tot gevolg heeft gehad, terwijl in het
privaatreeht de grootste gemene deler van de jurisprudentie de beseherming van de
zwakkere partij lijkt te zijn."

Op strafvorderlijk terrein heeft de reehtsvorming door de reehter minder eenduidig
uitgepakt. Enerzijds kunnen uitspraken van de strafreehter worden aangewezen die
resulteerden in een grotere reehtsbeseherming van de (verdaehte) burger dan door de
wet wordt versehaft: de toetsing van het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie
aan beginselen van een goede proeesorde, de mogelijke uitsluiting van onreehtmatig
verkregen bewijs en de versoepelde opstelling ten aanzien van het aanwenden van
reehtsmiddelen vormen daarvan voorbeelden. Daartegenover staan evenwel vele uit-
spraken die op gespannen voet staan met de letter van de wet en een tegenovergesteld
effeet hebben gehad. In dat kader kunnen bijvoorbeeld de vergaande jurisprudentiele
relativering van wettelijke voorsehriften en de judiciele aanvaarding van ingrijpende
opsporingsmethoden als infiltratie en observatie worden genoemd."

75 A.F.M. Brenninkmeijer, Het primaat van de politiek bestaat niet meer, AA 1992, p. 680-697, met
eursiveringen in het origineel. Zie van dezelfde auteur ook Politiek en rechtspraak, Socialisme en
Demoeratie 1991, p. 193-203. Ik denk dat ook de populariteit van het eonstitutionele toetsingsreeht
onder juristen in hetzelfde kader past. Zie - wederom een sprekende titel - J.M. Polak, Lekker toetsen
in Maastricht, NIB 1992, p. 845-846, met een verslag van de vergadering van de Nederlandse Juris-
tenvereniging over dit thema.

76 WJ. Witteveen, Van wetstoepassing naar be/angenajweging?; de rechter a/s democratisch po/iliek
orgaan, in: A.A. Franken en E.P .M. Joosen (red.), Wederkerige rechtsbetrekkingen; be/angenafweging
door de rechter, Lelystad 1993, p. 3-22, met nadere literatuurverwijzing.

77 Over de relativering van strafvorderlijke voorsehriften onder meer T.M. Sehalken, Schending van
wettelijke procesvoorschriften en het rede/ijke be/ang van de verdachte: een rede/ijk criterium? Enke/e
inleidende opmerkingen, in: T.M. Sehalken en EJ. Hofstee (red.), In zijn verdediging geschaad; over
vormverzuimen en het be lang van de verdachte, Arnhem 1989, p. 3-15. Sehalken wijst er tereeht op
dat waar de reehtsstatelijke betekenis van strafvorderlijke voorsehriften is gelegen in de ernst en de
consistentie waarmee zij worden toegepast, de handhaving van dergelijke regels uitstijgt boven het
partieuliere belang van de verdachte. Over opsporingsmethoden als observatie en infiltratie onder
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De rechtsstatelijke betekenis van art. 1 Sv verzet zich niet tegen de eerste categorie
van uitspraken. In navolging van De Bosch Kemper is hiervoor betoogd dat deze
rechtsstatelijke betekenis is gelegen in het verband dat wordt gelegd tussen de eis van
een wettelijke basis en het streven naar een vrije ruimte voor de burger ten opzichte
van de overheid. Door een uitbreiding te geven aan de wettelijke rechtsbescherming
wordt daaraan juist een extra dimensie gegeven:

'Het bezwaar tegen buitenwettelijke rechtsvorming ligt dan ook niet zozeer in de ontrnanteling van de
legaliteitseis: voor zover ongeschreven rechtsbeginselen de overheidsmacht nader normeren en daardoor
beperken, wordt immers ook tegemoet gekomen aan de machtskritische functie van het strafrecht. Het wordt
anders wanneer op het niveau van beleid en rechtspraak in algemene zin buiten de wet om een stelsel wordt
ontwikkeld, in vergelijking waarmee het wetboek a1s een anachronisme moet worden bestempeld. >78

Zoals Schalken aangeeft, ligt de situatie anders indien de strafrechter strafvorderlijke
bevoegdheden uitbreidt of creeert, Acceptatie van het rechterlijk activisme in de
tweede categorie van uitspraken staat gelijk aan het afstand nemen van de rechtsstate-
lijke betekenis van art. 1 Sv. Daarvoor bestaat geen grond. Integendeel, de uitbreiding
van de grondrechten in de nieuwe Grondwet en de toenemende orientatie van de
Nederlandse strafrechtspleging op de internationale verdragen omtrent de rechten van
de mens, laten zien dat deze strekking van het strafvorderlijk legaliteitsvereiste
allesbehalve achterhaald is. Anders dan door Brenninkmeijer wordt gesuggereerd, meen
ik dat dit bezwaar niet kan worden ondervangen door de nadruk te leggen op de notie
van een eerlijk proces als legitimatie van de rechterlijke rechtsvorming. Die notie kan
in dit kader niets anders betekenen dan dat de rechter zich ter bescherming van de
verdachte stipt aan de wet houdt. De rechtsstaatgedachte veronderstelt met andere
woorden dat aIleen het democratisch karakter van het wetgevingsproces een legitimatie
kan zijn voor de creatie van overheidsbevoegdheden die inbreuk kunnen maken op
rechten en vrijheden van de burger. Dat is weliswaar slechts een formele garantie die
niets zegt over de kwaliteit van de wetgeving en de materiele waarborgen voor de
verdachte, maar vormt in tegenstelling tot het proces van rechterlijke besluitvorming
een solide theoretisch fundament. Om die reden moet het Wetboek van Strafvordering
dan ook onverkort als gesloten worden opgevat, daar waar aan de overheid in het kader
van de strafvordering bevoegdheden zijn toegekend die het mogelijk maken om de
rechten en vrijheden van de burger te beperken."

andere J.B.H.M. Simmelink, De rechtsstaatgedachte achter art. I Sv; gedachten over de betekenis
van art. I Sv voor het handelen van de overheid in de opsporingsjase, a.w.

78 T.M. Schalken, Strafrecht alssysteem vanrechtsbetrekkingen; een ontwikkelingnaarevenwicht", oratie
Vrije Universiteit, Arnhem 1987, p. 20. Dit standpunt vindt in de strafrechtelijke Iiteratuur aigemene
navolging.

79 Ook dit standpunt lijkt in de strafrechtelijke Iiteratuur algemeen te worden gedeeld. Vergelijk onder
meer C.P.M. Cleiren, De openheid van de wet. de geslotenheid van het recht., a.w.
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3.2.3 Waardering van het buitenwettelij k karakter van de afdoening ad informandum

De beslissing van de officier van justitie om een strafbaar feit ad informandum aan
de rechter voor te leggen en de afdoening van dit delict door de laatste, zijn aan te
merken als daden van vervolging respectievelijk berechting. Buiten twijfel staat dat
de term 'strafvordering' in art. 1 Sv mede de vervolging en berechting omvat." Met
Corstens kan daarom worden geconstateerd dat de jurisprudentiele creatie van de af-
doening ad informandum in ieder geval op het eerste gezicht op gespannen voet lijkt
te staan met de waarden die art. I Sv vertegenwoordigt." Daardoor kunnen immers
strafbare feiten door de rechter worden afgedaan op een andere wijze dan door de
wettelijke vormgeving van het strafgeding wordt voorgeschreven. Die afwijkingen
hebben met name betrekking op de telastelegging als grondslag van het geding, op
de rechterlijke behandeling van telastegelegde feiten en op het wettelijk bewijsreeht.
De waardering van die afwijkingen zal hiema aan de orde komen. Op deze plaats gaat
het om de verhouding tussen deze afdoeningsmodaIiteit en art. 1 Sv. Daarvoor is het
van belang om na te gaan of er niet toch argumenten zijn aan te voeren die de
afdoening ad informandum in overeenstemming met de inleidende bepaling van het
Wetboek van Strafvordering kunnen brengen.

Zo heeft Frielink aan de hand van de redenering 'wie het meerdere mag, mag ook
het mindere' de opvatting verdedigd dat de beslissing om een delict ad informandum
aan de reehter voor te leggen, kan worden gebaseerd op de beslissingsvrijheid van
de offieier van justitie om een strafbaar feit al dan niet te vervolgen." Hij laat daarbij
in het midden wat als het 'meerdere' moet worden gezien. Gezien het feit dat een
beslissing tot voeging ad informandum als een daad van vervolging dient te worden
aangemerkt, kan dat sleehts de vervolging volgens wettelijke voorsehriften zijn. Het
is overigens ook vanuit het perspeetief van de burger moeilijk voorstelbaar dat een
seponeringsbeslissing het 'meerdere' is van een beslissing tot voeging ad informan-
dum." Frielinks opvatting overtuigt niet. In de eerste plaats kan mijns inziens
moeilijk worden volgehouden dat de voeging ad informandum als het 'mindere' van
een wettelijke vervolging kan worden besehouwd, nu de afdoening ad informandum
een volkomen verschillende vorm van rechterlijke afdoening is: de voeging ad
informandum is niet iets minders, maar iets totaal anders. Daar komt bij dat de
reehtsstatelijke betekenis van art. 1 Sv in de weg staat aan de hantering van een
argumentum a fortiori ad minus in de context van de strafvordering. Wat aan
overheidsorganen in het kader van de strafvordering is toegestaan en onder welke

80 Vergelijk A.L. Melai, Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 12-15 op art. I (suppl. 9: AL
Melai). De discussie over art. I Sv spitst zich vooral toe op de vraag in hoeverre repressieve controle
en pro-actief politieoptreden als daden van strafvordering zijn aan te rnerken en uit dien hoofde aan
het legaliteitsvereiste zijn gebonden.

81 GJ.M. Corstens, De wet als bron van strafprocesrecht, a.w.
82 P. Frielink, Voorwaarden ter voeging ad informandum, AA 1984, p. 245-251 (noot 21).
83 Vergelijk naar aan1eiding van soortge1ijke prob1emen ten aanzien van het voorwaardelijk sepot 1.M.

Reijntjes, Voorwaardelijk sepot, in: Liber Amicorum Th. W van Veen, Arnhem 1985, p. 295-316, die
op p. 297 opmerkt dat een derge1ijke redenering een uitspraak voor legisten is: voor de gewone burger
is seponeren stellig het mindere van vervolgen.
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voorwaarden, behoort immers in de wet te zijn opgenomen." Voor de onderhavige
vraagstelling is die conclusie in het bijzonder van belang, omdat de betekenis van drie
van de meest karakteristieke elementen van de wettelijke procesgang - de grondslag
van de telasteiegging, de wijze van behandeling van telastegelegde feiten door de
strafrechter en het wettelijk bewijsrecht - in het geding is.

Het ontbreken van een wettelijke basis voor de afdoening ad informandum wordt
daarnaast ook verdedigd met het argument dat deze afdoeningsmodaliteit voor de
verdachte gunstig uitpakt, nu de verdachte in de regel voor de ad informandum
afgedane delicten een iagere straf krijgt dan het geval zou zijn indien die feiten via
de telastelegging aan de rechter waren voorgelegd." De verdachte zou met andere
woorden kunnen profiteren van een kwantumkorting, hetgeen een voldoende compensa-
tie zou zijn voor de strafvorderlijke nadelen die aan deze afdoeningsmodaliteit zijn
verbonden. Daarmee wordt impliciet gerefereerd aan de hiervoor weergegeven
openheid van het stelsel van strafvordering, voor zover daarmee de belangen van de
verdachte burger zijn gediend. Ook op dit standpunt valt echter wei een en ander af
te dingen. Allereerst is de eventuele matiging van de strafoplegging geen doel dat
primair aan de wettelijke normering van het strafgeding ten grondslag ligt. Het stelsel
van strafvordering beoogt ervoor te zorgen dat de strafwet op de werkelijk schuldige
wordt toegepast en dat de veroordelmg of zeUs de vervoIgmg van de onsclluldige
burger naar vermogen wordt verhinderd." Het belang van de verdachte is dan ook
primair daarop gericht. Ter uitvoering van die doelstelling zijn in de wet onder meer
de drie karakteristieken van het strafgeding voor de rechter opgenomen, die door de
afdoening ad informandum nu juist worden ondergraven. Reeds daarom valt niet in
te zien waarom deze afdoeningsmodaliteit in het voordeel van de verdachte is.87

Voorts is het weinig overtuigend dat de afdoening ad informandum bier wederom
wordt geplaatst tegenover de wettelijk genormeerde berechting en niet bet sepot - dat
voor de verdachte daadwerkelijk voordelig is - als toetsingsmaatstafwordt aangemerkt.

Tenslotte kunnen vraagtekens worden gesteld bij de feitelijke juistheid van de
opvatting dat de verdachte voor zover het de strafoplegging betreft, gebaat is bij de
afdoening ad informandum in plaats van een berecbting op basis van een telasteleg-
ging. In de volgende paragraaf zal worden bezien of bet in de praktijk van de
strafrechtspleging voor de op te leggen straf daadwerkelijk verschil maakt of een delict
ad informandum of op basis van de wettelijke procedure wordt afgedaan. Op basis
van de in boofdstuk 2 besproken arresten kan ecbter nu reeds worden geconcludeerd

84 Vergelijk voor beide bezwaren - wederom naar aanleiding van het voorwaardelijk sepot - M.S.
Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout, Transactie en voorwaardelijk sepal: load OM oud iJzer?, 00
1983, p. 474-487, met nadere Iiteratuurverwijzing.

85 Zie onder meer O. Knigge, Van opsporing en strafvordering, a.w. Vergelijk ook M.W .0. Verbruggen,
Veel voorkomende criminaliteit: van theorie naar beleid, diss. Nijmegen, Arnhem 1991, p. 146 die
zelfs spreekt van een vrijwel zekere absorptie van de strafvoor de ad informandum gevoegde delicten
in de straf voor de telastegelegde feiten.

86 Aldus de bekende passage uit de memorie van toelichting, TK 1913-1914, nr. 286.3, p, 55.
87 Daarbij kan worden aangetekend dat het Wetboek van Strafrecht in de art. 55-63a al voorziet in een

matiging van de strafoplegging indien een verdachte meer strafbare feiten heeft begaan. Dat maakt
duidelijk dateen eventuele kwantumkorting geen specifieke eigenschap van de afdoening ad informan-
dum is, maar ook geldt voor bewezenverklaarde feiten. Meer hierover in de paragrafen 2.2 en 2.3
van hoofdstuk 4.

95



dat het zeker niet is uitgesloten dat de strafbepalende invloed van ad infonnandum
afgedane feiten verder reikt dan het wetenschappelijk criterium dat het aantal en de
ernst van de ad infonnandum gevoegde feiten de strafniet zodanig mogen beinvloeden
dat die aanmerkelijk zwaarder wordt dan op basis van het telastegelegde feit mag
worden verwacht. Daarvoor behoeft slechts de zaak die leidde tot HR 7 januari 1986,
NJ 1986, 496 in herinnering te worden gebracht, waarin negen maanden gevange-
nisstraf werd opgelegd voor de bewezenverklaarde diefstal met braak van een fles
sterke drank en de vemieling van een etalageruit en voor talrijke strafbare feiten die
ad infonnandum in de strafoplegging waren verdisconteerd.

Ook het mogelijke voordeel voor de verdachte dat in een proces aile openstaande
feiten worden afgedaan, kan de spanning met het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel
mijns inziens niet wegnemen. Het is ongetwijfeld zo dat een verdachte in de regel
niet graag verschillende keren in een korte periode terecht moet staan. De voeging
ad infonnandum is echter niet de enige methode om opeenvolgende strafgedingen
tegen dezelfde persoon te voorkomen. Hetzelfde doel kan bijvoorbeeld worden bereikt
door de telastelegging uit te breiden of - hetgeen wederom voor de verdachte pas echt
voordelig is - door voor bepaalde delicten van vervolging af te zien. De lusten van
een zorgvuldig rechterlijk onderzoek op basis van de wettelijke regels lijken mij
bovendien ruimschoots op te wegen tegen de lasten van het meennalen voor de rechter
moeten verschijnen.

Een derde uitweg voor het ontbreken van een wettelijke basis voor de afdoening
ad infonnandum, kan mogelijk worden gevonden door de bekentenis van de verdachte
op te vatten als diens toestemming een van de wet afwijkende procedure te volgen.
De waarborgen van de wettelijke strafprocedure behoeven in deze visie niet of niet
volledig in acht te worden genomen, omdat de verdachte daannee instemt. Het lijkt
erop dat de hoge raad zich op dit argument beroept ter verdediging van deze afdoe-
ningsmodaliteit:

'Nu uit het p-v van's Hofs terechtzitting het tegendeel niet blijkt, moet het ervoor worden gehouden dat
aldaar door de P-G bij het Hof geen bezwaar is gemaakt tegen een gevolg geven aan het door de verdachte
ter terechtzitting gedane verzoek om ook met de andere door hem bedoelde feiten "rekening te willen hou-

den in die zin, dat ze dan a1s afgedaan worden beschouwd"."!

Yanuit een wetssystematisch perspectief is deze uitweg naar mijn mening niet zonder
problemen. Het Wetboek van Strafvordering kent talrijke bepalingen inzake de
berechting van strafbare feiten die het mogelijk maken dat op verzoek van de
verdachte of met diens toestemming" wordt afgeweken van voorschriften die (mede)

88 HR 13 februari 1979, NJ 1979,243, m.nt. Th.W.v.V. In latere arresten neemt de hoge raad aan dat
een dergelijk verzoek - en daarmee de toestemming om van de wettelijke procedure af te wijken -
reeds in de bekentenis van de verdachte ligt besloten.

89 Vergelijk ook art. 331, eerste lid Sv voor de positie van de raadsman. Het tweede lid van deze bepaling
voegt daaraan toe dat waar in de wet wordt gesproken over de toestemming van de verdachte, dit aileen
betrekking heeft op de verdachte die ter terechtzitting aanwezig is.
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ter bescherming van zijn rechtspositie in de wet zijn opgenomen. Ik noem er een
aantal:"

art. 273, eerste lid Sv: op verzoek van de verdachte kunnen de deuren worden
gesloten;
art. 280, zevende lid Sv: met toestemming van de verdachte kan van het horen
van getuigen worden afgezien;
art. 304, eerste lid Sv: op verzoek van de verdachte kan worden bepaald dat
vragen omtrent zijn geestvermogens buiten zijn tegenwoordigheid zullen worden
gesteld;
art. 314, tweede lid Sv: met toestemming van de verdachte kan het onderzoek ter
terechtzitting na wijziging van de telastelegging aanstonds worden voortgezet;
art. 322, tweede lid Sv: met toestemming van de verdachte kan na een schorsing
van het onderzoek ter terechtzitting van het verhoor van een getuige worden
afgezien;
art. 363, eerste lid Sv: een preventief gehechte verdachte hoeft niet bij de uitspraak
aanwezig te zijn, indien hij schriftelijk te kennen heeft gegeven weg te willen
blijven;
art. 377 Sv: van het voorlezen van processen-verbaaI of de mededelmg van de
korte inhoud daarvan, kan bij de politierechter worden afgezien indien de
verdachte heeft verklaard het een noch het ander te wensen;
art. 453, tweede lid Sv: de verdachte kan afstand doen van zijn bevoegdheid om
tegen een bepaalde handeling of beslissing een rechtsmiddel aan te wenden.

Deze opsomming maakt duidelijk dat de wetgever ten aanzien van een aantal proces-
voorschriften uitdrukkelijk de mogelijkheid heeft willen openlaten dat zij niet worden
toegepast indien de verdachte op naleving daarvan geen prijs stelt. Ook wanneer in
de wet die opening niet is gecreeerd, wordt een van de wettelijke bepalingen afwijken-
de gang van zaken tijdens het onderzoek ter terechtzitting veelvuldig geaccepteerd
indien de verdachte daarin toestemt of daarom verzoekt. Die mogelijkheid bestaat
echter niet onbeperkt." De naleving van een aantal procedurevoorschriften kan niet
athankelijk worden gesteld van de proceshouding van de verdachte. Zo is het
eenvoudigweg niet mogelijk dat de verdachte afziet van zijn recht op het laatste woord
- hij kan er hooguit geen gebruik van maken - of erin toestemt dat de rechter zich
bij diens beraadslaging en beslissing beperkt tot de vraag naar de strafoplegging."
Tot die uitzonderingen behoren mijns inziens ook de drie bouwstenen van het wettelijk
strafgeding die door de afdoening ad informandum op het spel worden gezet. De
functie van de telastelegging als grondslag van het onderzoek ter terechtzitting, de
regels in de wet over de wijze van rechterlijke behandeling en het wettelijk bewijsrecht

90 Zie bijvoorbeeld ook art. 281 Sv; art. 290 Sv; art. 349, tweede lid Sv; art. 381 Sv; art. 397a Sv; art.
418 Sv en art. 590, tweede lid Sv.

91 Zie ook L.C.M. Meijers, Verdrag en strafproces; gedachten over een methode van werken, oratie
Groningen, Zwolle 1993, m.n. p. 13-14.

92 Vergelijk ook HR2 oktober 1990, NJ 1991, 124, m.nt. 'tH, waarin werd bepaald datde toestemming
van de verdachte niettot opheffing van hetverschoningsrecht van een arts kan leiden, omdat het belang
bij inachtneming daarvan het beJang van de verdachte te boven gaat.
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kunnen als de grondvormen van de door de wet voorgeschreven procesvoering worden
beschouwd die - nu de wet daarvoor geen mogelijkheid heeft gecreeerd - niet kunnen
worden gerelativeerd door een beroep te doen op de toestemming ofhet verzoek van
de verdachte.

Op dit punt onderscheidt het onderzoek ter terechtzitting zich overigens van de
opsporingsfase. Naar mag worden aangenomen kan in dat stadium van de strafvor-
dering het overheidshandelen worden gebaseerd op de wet Of op de toestemming van
de betrokken burger." Dit verschil kan worden verkJaard door de uiteenlopende
doelstellingen van het opsporingsonderzoek en het onderzoek ter terechtzitting. Het
opsporingsonderzoek staat in het teken van de verzameling van materiaal dat kan
bijdragen aan de waarheidsvinding, zowel met het oog op een latere vervolgingsbeslis-
sing als voor een eventuele rechterlijke beoordeling. Ik zie niet in waarom het in
beginsel niet mogelijk zou zijn dat een burger desgevraagd medewerking verleent aan
die doelstelling door erin toe te stemm en dat de overheid een handeling verricht die
zonder zijn toestemming als een inbreuk op een persoonlijk recht of zijn vrijheid zou
moeten worden beschouwd en in dat geval een wettelijke basis zou vereisen.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting liggen de verhoudingen in bepaalde
opzichten anders. In de Nederlandse rechtsorde is het een zelfstandige taak van de
strafrechter om ongeacht de proceshouding van de partijen in het geding op zoek te
gaan naar de materiele waarheid." Die zoektocht is niet ongebonden, maar ter wille
van de zorgvuldigheid door de wetgever gebonden aan bepaalde vormen. Zolang de
doelstelling van de waarheidsvinding daaronder niet Iijdt, kan de naleving van een
belangrijk aantal voorschriften worden gekoppeld aan de opstelling van de verdachte.
Voor bepaalde basiselementen van het onderzoek ter terechtzitting bestaat die
mogelijkheid echter niet omdat zij met het oog op de centrale opdracht voor de rechter
een belang vertegenwoordigen dat uitstijgt boven het particuliere belang van de
verdachte. Tot die elementaire vormen kunnen de rechterlijke binding aan de telaste-
legging, het vragenschema van de art. 348 en 350 Sv en het wettelijk bewijsrecht
worden gerekend. Een afwijking daarvan kan niet worden gerechtvaardigd door een
beroep te doen op de toestemming van de verdachte."

Ook indien het wetssystematische argument niet wordt gedeeld, kan de toestern-
ming van de verdachte als legitimatie voor de inbreuken die de afdoening ad informan-
dum maakt op de wettelijke voorschriften voor het strafgeding niet anders dan
omstreden zijn. In de literatuur is - veelal in kritiek op arresten van de hoge raad

93 Dat standpunt is overigens niet onomstreden. Vergelijk de weergave van de discussie hieromtrent door
P.A.M. Mevis, Binnen zonder kloppen?, diss. Nijmegen, Arnhem 1989, p. 109-120 en A. den Hartog,
Artike/ 6 EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen vo/gen, diss. Groningen,
AntwerpenlApeldoom 1992, p, 158-167.

94 A.L. Melai c.s., He/ We/hoek van Strafvordering, aantekening 28 op de art. 338-344 (suppl. 68: W.L.
Borst).

95 Daarbij moet bovendien worden opgemerkt dat door het EHRM is bepaald dat niet van alle rechten
die door het EVRM worden bestreken afstand kan worden gedaan. Vergelijk bijvoorbeeld EHRM 18
juni 1971, Pub I. ECHR series A, vol. 12 (De Wilde, Ooms en Versyp), waarin het recht op vrijheid
in een democratische samenleving van een dusdanig belang werd geacht, dat het als onvervreemdbaar
moet worden aangemerkt. Een detentie kan daarom in strijd met art. 5 EVRM komen, ook als de
verdachte daarin heeft toegestemd.
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hieromtrent - op goede gronden aangevoerd dat behoedzaamheid moet worden betracht
bij het aannemen van een rechtsgeldige toestemming en zijn daartoe stringente eisen
geformuleerd." Zo zou als voorwaarde moeten worden gesteld dat de toestemming
van de betrokkene (positief) moet zijn gebleken, dat deze vrijwillig is gegeven en dat
degene die toestemming verleent zich ervan bewust is van welke rechten hij afstand
doet. Deze voorwaarden sluiten nauw aan bij de eisen die het EHRM aan een
rechtsgeldige afstandsverklaring heeft gesteld." Ten aanzien van de vermeende
toestemming tot afdoening ad informandum leiden deze voorwaarden tot talrijke
problemen.

Het is bijvoorbeeld zeer de vraag of uit de bekentenis van de verdachte een
toestemming tot afdoening ad informandum kan worden herleid. De verdachte die
toegeeft het hem verweten feit te hebben begaan, zegt daarmee nog met - en zeker
niet expliciet - dat hij geen prijs stelt op naleving door de rechter van de wettelijke
voorschriften die beogen de procedure zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen."
Dat klemt met name indien de verdachte verstek laat gaan en op basis van een in het
vooronderzoek afgelegde bekentenis een strafbaar feit ad informandurn wordt afgedaan.
Naar mijn mening kan niet worden volgehouden dat in zo'n situatie de verdachte 'in
an unequivocal manner' toestemming geeft tot bet volgen van deze buitenwettelijke
procedure. Bovendien trekt de eis dat de verdachte moet weten welke consequenties
aan zijn toestemming zijn verbonden een grote wissel op de kennis van de verdachte,
die zelden strafrechtelijk zal zijn onderlegd.

De bijstand van een raadsman kan dit probleem weliswaar grotendeels verhelpen,
maar er zijn situaties denkbaar dat ook hij het antwoord op een bepaalde vraag
schuldig zal moeten blijven. Dient bijvoorbeeld de klachttermijn in acht te worden
genomen indien een klachtdelict ter afdoening ad informandum aan de rechter is
voorgelegd? En: moet worden vastgehouden aan de termijn die art. 244 Sv stelt, indien
het feit waarop het gerechtelijk vooronderzoek was gericht niet via een telastelegging
maar ad informandum aan het oordeel van de rechter wordt onderworpen? Zolang
geen sluitend kader voor deze altematieve afdoeningsmodaliteit is gecreeerd, kan de
verdachte noch diens raadsman in alle gevallen overzien wat de exacte gevolgen van
de vermeende toestemming zijn."

Ook de voorwaarde dat de toestemming vrijwillig moet worden gegeven, kan tot
moeilijkheden leiden. De vraag kan namelijk worden gesteld of de verdachte weI een
reele mogelijkbeid heeft niet aan de afdoening ad informandum mee te werken, indien

96 Zie onder meer A.A.G. Peters, Il/egale radiazender 'de Marconist', annotatie onder HR 7 december
1971, AA 1973, p. 236-253; A.H.J. Swart, Vrijwillige blaedpraef, annotatie onder HR 16 februari
1982, AA 1983, p. 491-499;A.C. 'tHart, annotatie onder HR28 februari 1984, NJ 1984, 517; P.A.M.
Mevis, Binnen zonder klappen?, a.w., p. 27-121 en A. den Hartog, Artikel ti EVRM: grenzen aan het
streven de straf eerder ap de daad te doen volgen, a.w., p. 156-177, allen met nadere literatuurver-
wijzingen.

97 Over de afwezigheid van dwang, zie EHRM 27 februari 1980, Pub I. ECHR series A, vol. 35 (Deweer).
Over de afstandsverklaring 'in an unequivocal manner' onder meer EHRM 12 februari 1985, Pub I.
ECHR series A, vol. 89 (Colozza).

98 In gelijke zin A. den Hartog, Artikel 6 EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder ap de daad
te doen volgen, a.w., p. 214-215.

99 Vergelijk voor hiaten in het bouwwerk van de voeging ad infonnandum paragraaf7 van hoofdstuk
2.
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telkens de suggestie wordt gewekt dat deze praktijk voor hem gunstig uitpakt en dat
de consequenties voor 'obstructie' van deze procedure voor zijn rekening komen.'?"

Er is nog een derde niveau waarop bezwaar kan worden gemaakt tegen de redene-
ring dat de spanning tussen de afdoening ad informandum en het strafvorderlijk
legaliteitsbeginsel wordt opgeheven door de toestemming van de verdachte voor het
volgen van deze buitenwettelijke wijze van afdoen van stratbare feiten. Terugkerend
naar hetgeen hiervoor is betoogd, treedt vanuit het exteme perspectief van de trias
politica de principiele vraag op de voorgrond of het wenselijk is dat de rechter in de
Nederlandse verhoudingen op basis van de toestemming van de verdachte een geheel
nieuwe afdoeningsmodaliteit creeert, die fundamenteel afwijkt van de grondvormen
van het strafgeding zoals die door de democratisch gelegitimeerde wetgever in het
Wetboek van Strafvordering zijn neergelegd.'?' Op zichzelf verzet de jurisprudentie
van het EHRM zich daartegen niet:

'(Tjhe Court has always understood the term "law" in its "substantive" sense, not its "formal" one; it has
included both enactments of lower ranks than statutes C ... ) and unwritten law. C ... ) In a sphere covered by
the written law, the "law" is the enactment in force as the competent courts have interpreted it in the light,

if necessary, of any new practical developments.' 102

Dat betekent weliswaar dat de gebondenheid van de Nederlandse strafvordering aan
het primaat van de wet in formele zin berust op een rechtspolitieke keuze, maar die
keuze overtuigt mij nog steeds. De argumenten daarvoor zijn in de vorige paragraaf
reeds aangegeven. Daaraan kan thans worden toegevoegd dat het EHRM het begrip
'law' weliswaar ruim interpreteert, maar dat zulks niet betekent dat aan het ongeschre-
yen recht geen inhoudelijke voorwaarden worden gesteld:

'The expression "in accordance with the law", within the meaning of Article 8, par. 2, requires firstly that
the impugned measure should have some basis in domestic law; it also refers to the quality of the law in
question, requiring that it should be accessible to the person concerned, who must moreover be able to
foresee its consequences for him, and compatible with the rule of law.' 103

De jurisprudentiele vormgeving van de afdoening ad informandum voldoet naar mijn
overtuiging niet aan deze kwaliteitseisen.'?' Daarvoor is zij te gefragmenteerd van

100 In dat opzicht moet dan ook bezwaar worden gemaakt tegen de opvatting dat de mogelijkheid voor
de verdachte om ter terechtzitting de ad informandum gevoegde delicten te ontkennen chicanes tot
gevolg kan hebben. In die zin onder meer P.1.P. Tak, Voorstellen rond de voeging ad informandum,
a.w., p. 84; I.M. Reijntjes, Reaktie: de haken en ogen van de voeging ad informandum, AA 1984,
p. 454-455 en A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces, a.w., p. 421. Dergelijke uitlatingen
creeren een sfeer waarin het vanzelfsprekend is dat de keuze van de verdachte om niet mee te werken
aan de afdoening ad informandum wordt afgestraft.

101 Over de verhouding tussen wetgever en recbter op strafvorderlijk terre in zie ook A.L. Melai, Polariteit
en tegenspraak, in: A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 4.23 (suppl. 35).

102 EHRM 24 april 1990, Publ. ECHR, series A, vol. 176-8 (Kruslin en Huvig).
103 EHRM 24 april 1990, Pub I. ECHR, series A, vol. 176-8 (Kruslin en Huvig).
104 Een toetsing in abstracto van de praktijk van de voeging ad informandum door het EHRM ligt niet

voor de hand. Zie L.C.M. Meijers, Verdrag en strafproces; gedachten over een methode van werken,
a.w., p. 4-8, die opmerkt dat het EHRM zich aileen ten aanzien van de beperkingsgronden van de
art. 8-11 EVRM in abstracto uitspreekt over de verenigbaarheid van het nationale recht met de
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karakter en blijven teveel onduidelijkheden bestaan. De gewenste reehtszekerheid ligt
daardoor onder vuur. De vorrngeving van een sluitend juridiseh kader voor de
afdoening van strafbare feiten, komt bovendien aan de wetgever toe. Het is diens taak
om daarbij de belangen die in de strafreehtspleging op het spel staan tegen elkaar af
te wegen. De reehter kan en mag met andere woorden geen nieuwe strafvorderlijke
procedure ontwerpen. Met de ereatie van de afdoening ad inforrnandum heeft de
reehterlijke maeht toeh de suggestie gewekt het werk van de wetgever nog eens over
te willen doen. Het zou de reehter hebben gesierd indien daarvan - gelet op de
beperkingen die inherent zijn aan de reehterlijke funetie - was afgezien.

3.2.4 Rechtseenheid versus p/aatse/ijke verscheidenheid

3.2.4.1 Een vragenlijst

De opvatting van Corstens dat art. 1 Sv zieh verzet tegen de afdoening ad infor-
mandum, houdt ook na bespreking van mogelijke eontra-argumenten stand. In het
'1oorafgaande is daarbij vooral de centrale plaats.van bet strafvorderlijk legaliteits-
beginsel in het denken over de reehtsstaat benadrukt en de aandaeht gevestigd op bet
belang van de reebtszekerheid. De gewenste reebtseenheid verdient naar mijn mening
afzonderlijke aandaebt. Art. 1 Sv beoogt immers ook een plaatselijke versnippering
van de strafvordering tegen te gaan. De betekenis van de gewenste uniforrniteit is
groot:

'Maar met het oog op wat in het wetboek van strafvordering op het spel staat - een altijd precaire distributie
van dwangmiddelen en een daarop te stellen controle in geval van hun hantering - is het scheppen van
procesrechtelijke voorschriften niet aan plaatselijke overheden overgelaten, maar daarentegen gereserveerd
voor de centrale wetgever. De wijze waarop strafrechtelijk onderzoek plaats vindt en de manier waarop
iemand terecht staat zijn bepalend voor onze nationale rechtscultuur. Daarin is in het bijzonder de
rechtsgelijkheid zo elementair, dat locale differentiatie moet worden uitgesloten. Dat geldt ook voor de
cosmetische opmaak van het strafproces uit de inventaris van de plaatselijke folklore, omdat art. I Sv luidt,
dat strafvordering aileen plaats vindt op de wijze bij de wet voorzien. In dat woordje "aileen" worden aile

andere regelgevers of regeldriftigen dan de centrale wetgever buiten de deur gehouden.' 105

Omdat het terre in van de afdoening ad inforrnandum nog grotendeeIs braak Iigt, kan
niet worden uitgesloten dat de boodsehap die uit dit eitaat spreekt in het bijzonder
ook op het lijf van de afdoening ad inforrnandum kan worden geschreven. De
laeuneuze wijze waarop deze afdoeningsmodaliteit is vorrngegeven, zou immers in
de praktijk van de strafreehtspraak kunnen leiden tot plaatseIijke versehillen in de
beoordeling van vraagstukken die op de afdoening ad informandum betrekking hebben

verdragseisen. Een toetsing in concreto aan met name art. 6, derde lid onder a EVRM behoort - zoals
in paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk zal worden betoogd - wei als een reele mogelijkheid te worden
beschouwd. Voor het betoog in de hoofdtekst is van belang dat de genoemde kwaliteitseisen kunnen
doorwerken in de beoordeling van de verhouding tussen het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel en de
afdoening ad informandurn.

105 A.L. Melai, Polariteit en tegenspraak, a.w., aantekening 4.20 (suppl. 35), met cursivering in het
origineel.
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en in de uitwerking van de randvoorwaarden die hieraan zijn gesteld. Een enkel
voorbeeld van 'plaatselijke folklore' is reeds genoemd. Zo bleek in de strafzaak die
leidde tot HR 16januari 1990, DD 90.205 in feitelijke aanleg de curieuze rechtsfiguur
van de voorwaardelijke afdoening ad informandum te zijn ontwikkeld.!"

Met zo'n voorbeeld kan de veronderstelling dat de jurisprudentiele creatie van
de afdoening ad informandum daadwerkelijk een uitholling van de rechtseenheid tot
gevolg heeft, niet afdoende worden gestaafd. Tijdens het schrijven van deze studie
is steeds duidelijker de behoefte ontstaan om het niet bij vermoedens te laten en een
meer gerichte inventarisatie te maken van de wijze waarop in de praktijk met de
voeging ad informandum wordt omgegaan. Daardoor zou het onderzoek tevens een
praktische inbedding kunnen worden gegeven.

In december 1992 is daarom een vragenlijst gestuurd naar de kantongerechten,
de rechtbanken, de gerechtshoven, de arrondissementsparketten en de parketten van
de procureurs-generaal bij de gerechtshoven, met het verzoek door beantwoording van
een aantal vragen inzicht te geven in de wijze waarop binnen hun organisatie wordt
omgesprongen met de voeging ad informandum. In totaal zijn 110 brieven verstuurd.
Ik heb daarop 64 reacties ontvangen. Zeven daarvan zijn niet inhoudelijk van aard.""
De meeste kantongerechten zijn bovendien kort van stof, maar geven daarom niet
minder waardevolle informatie. Voeging ad informandum van stratbare feiten blijkt
in de strafrechtspraak voor de kantongerechten namelijk in het geheel niet of uiterst
sporadisch voor te komen. Ais deze afdoeningsmodaliteit wordt gehanteerd, betreft
het met name seriematige overtredingen van verkeersregels - voor zover die nog
strafrechtelijk worden gesanctioneerd - alsmede van de Rijtijdenwet en het Rijtijdenbe-
sluit en van de Jachtwet, Ook in kantongerechtzaken waarin de verdachte ervan wordt
beschuldigd vele malen van het openbaar vervoer gebruik te hebben gemaakt zonder
geldig vervoersbewijs, worden strafbare feiten een enkele keer ad informandum ge-
voegd. Een aantal kantongerechten heeft met een mededeling in deze trant vol-
staan.!" Door een negental kantongerechten is daaraan een al dan niet summiere
of gedeeltelijke beantwoording van de gestelde vragen toegevoegd.""

106 Zie paragraaf 3.2 van hoofdstuk 2.
107 De rechtbank te Amsterdam stuurde een ontvangstbevestiging met de mededeling dat de vragenlijst

ter verdere behandeling was overgedragen aan de voorzitter van de strafsector. De kantongerechten
te Schiedam, Temeuzen en Zierikzee zagen door overbelasting en onderbezetting geen kans tijd vrij
te maken voor de beantwoording. Datzelfde gold voor het arrondissementsparket te Utrecht, mede
omdat aan beantwoording een uitgebreide navraag-ronde bij de officieren van justitie vooraf zou
moeten gaan. De arrondissementsparketten te Dordrecht en Leeuwarden berichtten de vragenlijst aileen
te mogen beantwoorden indien door het ministerie van Justitie toestemming voor het onderzoek was
verleend. Dat is niet het geval.

108 Het gaat om de kantongerechten te Alkmaar, Amsterdam, Assen, Beetsterzwaag, Breda, Delft,
Gorinchem, 's-Gravenhage, Harderwijk, Heerenveen, 's-Hertogenbosch, Hoom, Leiden, Rotterdam,
Sommelsdijk, Tilburg en Zevenbergen. Van 32 kantongerechten ontving ik geen reactie. Ik heb geen
aanleiding te veronderstellen dat de voeging ad informandum daar weI meer dan incidenteel voorkomt.

109 Het gaat om de kantongerechten te Amersfoort, Boxmeer, Dordrecht, Eindhoven, Haarlem, Sittard,
Utrecht, Zaandam en Zwolle.
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Ik heb 40 uitgebreide reacties ontvangen, incIusief het laatstgenoemde negen-
tal."? De onderstaande bevindingen zijn hierop gebaseerd. De herkomst van de
reacties is zo gevarieerd dat op de landkaart geen grote lege plekken overblijven. Wei
moet worden bedacht dat de antwoorden afkomstig zijn van telkens een persoon uit
de desbetreffende organisatie en dat diens opvattingen niet noodzakelijkerwijs door
aile andere functionarissen worden gedeeld. Niettemin worden de gegeven antwoorden
hieronder steeds aan de gehele organisatie toegerekend.

Niet aile vragen die over de praktijk van de voeging ad inforrnandurn kunnen
worden gesteld, zijn ook in de vragenlijst opgenomen. Om een goede respons te
verzekeren, is het aantal vragen zo beperkt mogelijk gehouden. De vragen zijn als
voigt geforrnuleerd:

1a. In verstekzaken kan volgens de hoge raad (HR 2 oktober 1984, NJ 1985, 318)
met ad inforrnandurn gevoegde stratbare feiten rekening worden gehouden bij de
strafoplegging, indien de verdachte bij het uitbrengen van de dagvaarding is
medegedeeld dat de ad inforrnandurn gevoegde delicten met dat doel ter sprake
zullen worden gebracht. Welke eisen worden aan bedoelde mededeling gesteld
(bijvoorbeeld: verrnelding parketnurnrner, korte omschrijving van het feit, etc.)?
Wordt ten behoeve van bedoelde mededeling gebruik gemaakt van een standaard-
forrnulier?

lb. Gelden dergelijke eisen ook voor de niet telastegelegde feiten die in hetzelfde
proces-verbaal als het telastegelegde delict zijn opgenomen (de zogenaarnde
blindgangers )?

1c. Dient de rechter naar uw oordeel zelfstandig te onderzoeken of in het proces-
verbaal van het telastegelegde delict nog andere strafbare feiten staan verrneld die
voor afdoening ad inforrnandurn in aanrnerking komen of moet het initiatief van
de officier van justitie of de verdachte worden afgewacht?

2a. Worden er eisen gesteld aan de verhouding tussen het aantal ad inforrnandum
gevoegde feiten en het aantal telastegelegde delicten?

2b. Welk aandeel komt naar uw oordeel aan de ad inforrnandum gevoegde feiten
maximaal toe bij de bepaling van de straf?

3. Kunnen voorwerpen die verband houden met een ad inforrnandurn gevoegd
strafbaar feit naar uw mening verbeurd worden verklaard of worden onttrokken
aan het verkeer?

4. Kunnen naar uw oordeel stratbare feiten op grond waarvan ex art. 27 WVW het
rijbewijs is ingevorderd ad inforrnandurn worden gevoegd? Zo ja: dient de peri ode
waarin het rijbewijs is ingevorderd dan in mindering te worden gebracht op de
definitieve ontzegging van de rijbevoegdheid?

110 Naast de genoemde negen kantongerechten, zijn de gerechtshoven te Arnhem, 's-Hertogenbosch en
Leeuwarden, de rechtbanken te Amhem, Assen, Breda, 's-Gravenhage, Haarlem, 's-Hertogenbosch,
Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en ZwoUe, de parketten van de procureurs-
generaal bij de gerechtshoven van Amsterdam, Amhem en Leeuwarden en de arrondissementsparketten
te Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Amhem, Breda, 's-Gravenhage, Haarlem, 's-Hertogenbosch,
Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam en Zutphen op de vragenlijst ingegaan.
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5. Is naar uw oordeel een wettelijke regeling van de voeging ad informandurn
wenselijk? Zo ja: welke punten verdienen dan volgens u bijzondere aandacht?

De antwoorden op deze vragen zullen in afzonderlijke paragrafen aan de orde worden
gesteld. Daarbij zal telkens een algemeen overzicht van de ontvangen antwoorden
worden gegeven, aangevuld met enkele karakteristieke citaten uit de reacties. Het is
voor dit onderzoek niet nodig dat wordt vermeld hoe de verschillende opvattingen
zijn verdeeld over het land en wat de herkomst van de citaten is.

3.2.4.2 De antwoorden op vraag 1

Ten aanzien van de eisen die aan de mededeling van de dossiers ad informandum
worden gesteld, kan worden gesproken van een landelijke lijn, althans voor zover een
strafzaak bij de rechtbank of het gerechtshof wordt aangebracht. III Het is gebruike-
lijk om naast het parketnurnmer (in omvangrijke dossiers eventueel aangevuld met
een zaak- of volgnummer), ook de datum en de plaats van het delict te vermelden
en een korte, veelal kwalificatieve omschrijving van het feit te geven.

Uit de toegestuurde voorbeelden blijkt wei dat de nauwkeurigheid van de aandui-
ding zeer uiteen kan lopeno Met name bij de vermelding van de datum en de plaats
van het ad informandurn gevoegde delict zijn grote verschillen te constateren. Zelfs
op een dagvaarding kunnen zeer exacte omschrijvingen worden afgewisseld door vee I
vagere aanduidingen in de trant van 'vier autodiefstallen te Rotterdam en 's-Gravenha-
ge in de maanden januari-februari 1993'.

Een standaard- formulier wordt nog zelden gebruikt. Het model van het zogenaam-
de COMPAS-systeem lijkt thans landeJijk te zijn ingevoerd:

'Naar mijn mening zijn de eisen, welke aan de door U bedoelde mededeling worden gesteld, nimmer bron
van discussie. Men pleegt het parketnummer te vermelden, de datum en plaats van het delict en de aard
van het feit. Gaat de verdachte problemen maken dat hij zich de zaak daardoor niet precies herinnert, of
hem de zaak anderszins niet duidelijk is, dan wordt na enige discussie geconstateerd dat hij de zaak niet
erkent, zodat met de zaak verder geen rekening gehouden wordt.'

'De eisen die in de rechtspraak worden gesteld aan de mededeling in de dagvaarding, dat ad informandum
gevoegde delikten mede in de berechting worden betrokken, zijn helaas vrij uitvoerig en dus arbeidsinten-
sief. Verlangd wordt namelijk een summiere beschrijving van de verdenking(en) uit de gevoegde zaak,
voorzien van plaats en tijd. A1s voorbeeld noem ik: "Vier autodiefstallen te .... in het tijdvak juli-oktober
1992". Aangezien inmiddels nagenoeg aile arrondissementsparketten werken met deelsysteem III van het
geautomatiseerde administratiesysteem van het OM (COMPAS), dat betrekking heeft op het zittingsklaar
maken van strafzaken inklusief het printen van de telastelegging, wordt gebruik gemaakt van standaard
in COMPAS aanwezige tekstkaders. Standaardformulieren zijn hiervoor, voor zover mij bekend, niet meer
in gebruik.'

De vraag of deze mededelingseisen ook gelden voor de zogenaamde blindgangers,
heeft tweedracht gezaaid. Een bevestigend antwoord wordt acht keer gegeven. De

III Bij de kantongerechten Iigt het minder eenduidig. Een mededeling aan de verdachte blijft daar vaak
achterwege.
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vraag wordt echter 21 maal ontkennend beantwoord. De motivering van dat laatste
antwoord loopt weer zeer uiteen:

'Neen, maar zou wei moeten gebeuren.'

'Uitsluitend met de uitgeschreven en erkende "ad info's" wordt rekening gehouden. Blindgangers worden
niet "meegenomen". Het is aan het OM om te beslissen ofterzake van die blindgangers nog een (nieuwe)
vervolging wordt ingesteld, behalve indien de verdachte ter zitting uitdrukkelijk verzoekt met die door hem
ook erkende blindgangers rekening te houden en de OvJ zich ter zitting daartegen niet verzet.'

'Neen, verdachte wordt geacht te begrijpen dat het gehele dossier met dat parketnummer wordt afgedaan.'

'De term "blindgangers" ken ik niet. Ais U daarmee bedoelt de he Ie riedel van overtredingen, welke
somrnige verbalisanten met graagte in hun p.v. plegen te signaleren bij een moeilijke achtervolging van
een verkeersdelinquent, dan worden die niet behandeld en in het oordeel niet betrokken als a.i. gevoegde
afzonderlijke zaken, maar - eventueel - als "omstandigheden, waaronder het feit is begaan". Voor een
voeging a.i. moet het feit een duidelijk herkenbaar karakter hebben, als een voor afzonderlijke vervolging
door het OM in aanmerking komend feit en in de fase van het opsporingsonderzoek door OM enlof politie
ook als zodanig behandeld. Het geven van de cautie bij het verhoor ter zake van dat feit zou als een
aanduiding van zulk een afzonderlijke behandeling kunnen gelden.'

'Blindgangers worden nietaltijd afzonderlijk vermeld op de kennisgeving ad informandum gevoegde zaken.
De indruk bestaat dat de verschillende Offieieren van Justitie hierin niet hetzelfde beleid volgen. De
strafseetor van de reehtbank aehthetwenselijk datalleen feiten uiteenzelfde proces-verbaal ad informandum
worden gevoegd, voorzover deze voor de strafioemeting van belang zijn. Het is dus niet noodzakelijk dat
andere feiten dan die reeds zijn telastegelegd of reeds ad informandum gevoegd en die blijken uit hetzelfde
proces-verbaal onder hetzelfde parketnumrner nog afzonderlijk op een kennisgeving ad informandum ge-
voegde zaken worden vermeld.'

'Voor blindgangers gelden deze eisen niet, hetgeen mij zowel verheugt als verwondert.'

'Deze eisen gelden niet voor de blindgangers. Of nog niet, want mijn indruk is dat de ontwikkeling in de
riehting van de-verdaehte-moet-weten-wat-aan-de-orde-is, nog steeds doorgaat. Het kan gebeuren dat de
reehter voor deze blindgangers dezelfde eisen gaat stellen. Het belang is om preeies te kunnen nagaan voor
welke feiten werd veroordeeld.·

Ook over de vraag of de rechter zelfstandig dient te onderzoeken of zicb in het dossier
blindgangers bevinden die voor afdoening ad informandum in aanmerking komen,
verschillen de meningen. In 21 reacties werd in deze een uitsluitende of prima ire taak
van het openbaar ministerie en/of de verdachte gezien, terwijl in 15 reacties de rechter
als eerstverantwoordelijke werd aangewezen:

'Mijns inziens dient de reehter zelfstandig het gehele dossier door te nemen en ook eventuele andere feiten,
daarin voorkomende, aan de orde te stellen.·

'De reehter onderzoekt zelf of zieh in het p.-v. nog "blindgangers" bevinden en brengt die ter sprake op
de zitting.'

'Formeel zou initiatiefvan OvJ eq. verdaehte moeten worden afgewacht, maar de reehter zal bij behandeling
van de zaak veelal zelfstandig aanleiding vinden dergelijke zaken op de zitting in de besehouwingen mee
te nemen.'

'Indien de offieier van justitie bij de bestudering van het dossier nog een aantal feiten constateert die voor
ad-info in aanmerking komen dan kan hij daar in zijn requisitoir aan refereren. Dit gebeurt dan ook in veel
gevallen aI was het aileen aI ter kleuring van de telastegelegde feiten. Daarnaast wordt het tevens een taak
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van de rechter geacht om in ieder geval globaal te bezien of er nog meer strafbare feiten in het dossier
zijn vermeld. De taak van de rechter is in het strafproces immers niet lijdelijk.'

'Aangezien de officier van justitie "dominus litis" is, ben ik van mening dat voor een zelfstandig onderzoek
door de rechter naar feiten, die mogelijkerwijs ook voor "ad informandum-afdoening" in aanmerking zouden
komen, in het strafproces geen plaats is. Ik meen ook dat de verdachte in die richting geen initiatieven
behoeft te ontplooien: de verdachte staat terecht terzake de feiten omschreven in de telastelegging.'

'De rechter dient het initiatief van de officier van justitie af te wachten, die is immers dominus litis. De
verdachte komt (formeel) geen rol toe.'

3.2.4.3 De antwoorden op vraag 2

Uit de ontvangen reacties blijkt dat in de praktijk van de strafrechtspraak geen
expliciete eisen aan de verhouding tussen het aantal ad inforrnandum gevoegde feiten
en het aantal telastegelegde delicten worden gesteld. WeI blijken er vaak stilzwijgende
afspraken te bestaan over het maxirnale aantal feiten dat in de telastelegging wordt
opgenomen. In de regel wordt volstaan met telastelegging van drie tot zeven delicten,
waarbij aile overige feiten ad inforrnandum worden gevoegd. Daarnaast wordt er in
de meeste reacties van uitgegaan dat de telastelegging een representatief beeld moet
schetsen van de door de verdachte verrnoedelijk begane feiten, zodat de voeging ad
inforrnandum van geheel andersoortige ofzwaardere delicten achterwege moet blijven:

'Neen, met dien verstande dat, ongeacht het aantal ad info-feiten, als regel 2 a 3 feiten expliciet te laste
worden gelegd.'

'De a.i.-feiten mogen in beginsel naar aard en gevolg niet veel zwaarder of sterk andersoortig zijn dan de
feiten die zijn tenlastegelegd.'

'Neen, geen exact omschreven eisen. De praktijk is dat naar mate er meer Al-feiten zijn, er (meestal) ook
meer feiten worden telastegelegd, met een max imum van ongeveer 4 tot 8 feiten. Vande andere kant bestaat
de neiging het aantal telastegelegde feiten zoveel als mogelijk is te beperken. De behandeling en uitwerking
van een telastegelegd feit kost nu eenmaal meer tijd.'

'Nee, er worden geen eisen gesteld aan de verhouding tussen het aantal telastegelegde en het aantal ad infor-
mandum gevoegde feiten. Het is louter een kwestie van redelijk inzichtvan de beslisser (officier vanjustitie,
secretaris). Doorgaans worden echter niet meer dan vier of vijf feiten telastegelegd, daar waar wei eens
sprake kan zijn van een totaal van 60 of 70 feiten. De overige worden dan ad informandum gevoegd.'

'In .... geldt de afspraak dat in beginsel slechts twee of drie zaken telastegelegd worden en dat zich bij
de ad info-feiten geen zaken bevinden die zwaarder zijn dan de telastegelegde zaken.'

In 11 reacties wordt aangegeven dat de vraag naar het maximale aandeel van de ad
inforrnandum gevoegde feiten in de strafoplegging niet in zijn algemeenheid valt te
beantwoorden. In vijf gevallen wordt het aandeel van de ad inforrnandum gevoegde
delicten te verwaarlozen genoemd, omdat de voeging ad inforrnandum primair een
manier is om de dossierkasten van de officier van justitie op te ruimen. In 16 reacties
wordt het aandeel van de ad inforrnandum gevoegde delicten aanmerkelijk genoemd
en min of meer op een lijn gesteld met het aandeel dat aan de telastegelegde feiten
toekomt:
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'In het a1gemeen zullen ad infonnandum-zaken niet tot een veel hogere strafleiden; het is meer een methode
om zaken administratief"afgeboekt" te krijgen. Een enkele maal, wanneer het weI om een substantiele zaak
gaat, zal er echter weI met de zaak rekening gehouden worden en de straf enigszins worden verhoogd.'

'De ad info gevoegde feiten worden in de strafinaat meegerekend op dezelfde wijze als de telastegelegde
feiten.'

'Ad info's tellen, mits gaaf erkend, volledig mee bij de strafioemeting.'

'Maximaal 200% verhoging.'

'Aan de ad infonnandum gevoegde zaken komt naar mijn oordeel een zeer belangrijk aandeel toe bij de
bepaling van de straf. Bij bijv. een serie inbraken gaat veelal achter een paar telastegelegde feiten een lange
reeks zaken schuil. De straf voor deze reeks inbraken is substantieel anders dan voor die welke zijn telaste-
gelegd.'

3.2.4.4 De antwoorden op vraag 3

De vraag of voorwerpen die verband houden met een ad informandum gevoegd feit
verbeurd kUhnen worden verklaard ofkUnnen worden onttrokken aan het verkeer, werd
opgesteld voordat de hoge raad ten aanzien van de maatregel van art. 36b Sr een
antwoord op deze vraag gaf.!" De meeste antwoorden ontving ik voordat het des-
betreffende arrest in de Nederlandse Jurisprudentie werd gepubliceerd. Daarnaast moet
erop worden gewezen dat de vraag niet helemaal nauwkeurig is geformuleerd. De
bedoeling was om na te gaan of bij een veroordelende einduitspraak waarin ad
informandum gevoegde feiten zijn verdisconteerd in de strafoplegging, de verbeurd-
verklaring of de onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen van voorwerpen die
verband houden met de niet telastegelegde delicten. Ten onrechte is in de vraag niet
aangegeven dat de mogelijkheid om voorwerpen op basis van art. 36b, eerste lid onder
4 Sr te onttrekken aan het verkeer, bij de beantwoording buiten beschouwing diende
te blijven. Bij de beoordeling van de reacties moet dat verzuim in de vraagstelling
uitdrukkel ijk in het oog worden gehouden, voor zover er in de antwoorden een verschil
wordt gemaakt tussen de verbeurdverklaring enerzijds en de onttrekking aan het
verkeer anderzijds.

In 17 reacties wordt het niet mogelijk geacht ten aanzien van voorwerpen die
verband houden met ad informandum gevoegde delicten de sancties van verbeurd-
verklaring en onttrekking aan het verkeer op te leggen. In 12 reacties wordt een
verschil gemaakt tussen de verbeurdverklaring en de onttrekking aan het verkeer, in
die zin dat de laatstgenoemde maatregel weI mogelijk zou zijn. Dat onderscheid wordt
meestal gebaseerd op het eerdergenoemde art. 36b, eerste lid onder 4 Sr. Volgens zes
antwoorden kunnen beide sancties zonder voorbehoud worden opgelegd:

'Wanneer het gaat om verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer, zal de rechter zich strikt houden
aan de wettelijke voorwaarden daarvoor. Dit brengt in veel gevallen met zich mee dat een onmiddellijke
relatie be staat met het telastegelegdelbewezenverklaarde feit. Zie weI art. 36d Sr.'

112 Zie HR 29 september 1992, Nl 1993, 86. Zie daarover paragraaf 6.7 van hoofdstuk 2.
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'Onttrekking aan het verkeer kan sowieso op grond van de wettekst ex art. 36b e.v. Sr. Verbeurdverklaring
is een bijkomende straf en past dus geheel in de strafoplegging mede op grond van de ad info's.'

'Naar mijn mening moet dat wei kunnen, maar rechters willen er nog niet aan. Te bedenken valt dat het
in principe om toegegeven zaken gaat, dat wi! zeggen dat veelal afstand is gedaan van inbeslaggenomen
voorwerpen. '

'Voeging ad informandum blijft voorts achterwege indien er sprake is van inbeslaggenomen voorwerpen
die niet aan de verdachte dienen te worden teruggegeven en
a. indien door de verdachte geen afstand is gedaan van de inbeslaggenomen voorwerpen;
b. indien door de verdachte niet een verklaring ex art. 118, tweede lid Sv is afgelegd; afzonderlijke

telastelegging heeft in dar geval de voorkeur.
In voorkomende gevallen kan de rechter de verdachte een verklaring ex art. 118, vierde lid Sv voorleggen.'

3.2.4.5 De antwoorden op vraag 4

In antwoord op de vraag of strafbare feiten op grond waarvan ex art. 27 WVW het
rijbewijs is ingetrokken ad inforrnandum kunnen worden gevoegd, wordt in de meeste
reacties allereerst opgemerkt dat dit probleem zich in de strafrechtspraktijk nauwelijks
voordoet en vaak onwenselijk wordt geacht. Niettemin bestaat er verschil van inzicht
over de vraag of een dergelijke handelswijze tot de mogelijkheden behoort. In 18 reac-
ties wordt deze vraag ontkennend beantwoord, terwijl in 17 gevallen een positief
oordeel wordt uitgesproken. In de laatste categorie bestaan weer verschillende
meningen over de vraag of de periode waarin het rijbewijs is ingevorderd in mindering
moet worden gebracht op de definitieve ontzegging van de rijbevoegdheid:

'Niet zo gelukkig, en het komt naar mijn mening ook niet veel voor. Het kan echter weI. Formele aftrek
van de periode van invordering lijkt mij wat moeilijk. Wei is het natuurlijk mogelijk in de overweging
voorafgaand aan de strafoplegging op te nemen dat het Hof eigenlijk een periode van .... maanden zou
hebben willen opleggen, doch de peri ode van invordering in de ad informandum gevoegde zaak zal verreke-
nen, en dan uitkomt op .... maanden.'

'Er zal in elk geval een feit te laste gelegd moeten worden waarvoor een ontzegging kan worden opgelegd.
Naar mijn mening kan aftrek aileen maar plaatsvinden als er terzake van dat feit een echte veroordeling
voigt.'

'Ik denk dat de wetssystematiek meebrengt dat in een dergelijk geval gedagvaard wordt. Ik denk met name
aan de bepaling van art. 27, lid 2, dat het rijbewijs kan worden ingehouden tot het moment dat de rechterlij-
ke uitspraak in kracht van gewijsde gaat. Oat veronderstelt dat het feit wordt berecht. Voorts ga ik er van
uit dar de aftrek ex art. 39, lid 7 aileen mogelijk is terzake van een telastegelegd en bewezenverklaard feit.'

'In beide gevallen: ja.'

'Nee, een ontzegging van de rijbevoegdheid en dus ook aftrek van de periode dat het rijbewijs ex art. 27
WVW is ingehouden geweest, is slechts mogelijk op basis van een bewezenverklaring. Ik acht het dan ook
niet mogelijk om zaken op grond waarvan het rijbewijs ex art. 27 WVW is ingehouden geweest ad infor-
mandum te voegen.'

'Ja, zij het dat zulks niet gebruikelijk is. Artikel 39 WVW noopt mijns inziens niet tot een verplichte aftrek -
van de periode gedurende welke het rijbewijs ingevolge artikel 27 WVW ingevorderd is geweest- bij ad

informandum gevoegde feiten.'
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3.2.4.6 De antwoorden op vraag 5

Bij de vraag of een wettelijke regeling van de voeging ad infonnandum wenselijk is,
staken de stemmen: er zijn zowel 16 voor- als tegenstanders van een wettelijke
regeling. In vier reacties wordt de wenselijkheid in het midden gelaten. De tegen-
standers beroepen zich op een goed lopende praktijk:

'Een wettelijke regeling is niet nodig; in de praktijk werkt de ad info-voeging goed.'

'Nee, een wettelijke regeling wordt niet wenselijk geacht. Een dergelijke regeling kan het OM in zijn be-
leidsvrijheid beperken, hetgeen een verstarrend effect zou kunnen hebben.'

'Absoluut niet.'

'Een wettelijke regeling met betrekking tot de ad informandum voegingen lijkt mij vooralsnog niet wense-
Iijk, noch noodzakelijk. De huidige praktijk voldoet en komt tegemoet aan de veel gehoorde wens snel(ler)
en efficient/ er) strafzaken af te handelen. De positie van de verdachte is bij de huidige praktijk niet in het
geding.'

Door de yoorstanders van een wettelijke regeling worden de volgende punten genoemd,
die bij de eventuele totstandkoming daarvan bijzondere aandacht verdienen:

a. Mededeling aan verdachte (zeven keer genoemd).
b. De positie van de beledigde partij (zeven keer genoemd).
c. Verbeurdverklaring (zeven keer genoemd).
d. Aftrek voorlopige hechtenis (vijf keer genoemd).
e. Aftrek periode waarin rijbewijs is ingevorderd (twee keer genoemd).
f. Blindgangers (twee keer genoemd).
g. Toepasselijkheid van art. 68 Sr ten aanzien van ad infonnandum gevoegde feiten

(twee keer genoemd).
h. Voorwaarden waaronder voeging ad informandum kan plaatsvinden (een keer

genoemd).
1. Een delictsomschrijving gericht op 'gewoontediefstal', waarbij de huidige ad

informandum gevoegde feiten kunnen dienen voor het bewijs inzake het onderdeel
'gewoonte' (een keer genoemd).

j. Verplichting tot afdoening ad informandum, indien aan aile voorwaarden is
voldaan en officier van justitie niet tot afzonderlijke vervolging wil overgaan (een
keer genoemd).

k. Afdoening ad infonnandum in appel, waarbij een onderscheid moet worden
gemaakt tussen de volgende situaties (een keer genoemd):

ad informandum gevoegde feiten zijn in eerste aanleg door de verdachte
bekend en staan zowel op de inleidende dagvaarding als in het vonnis venneld:
de ad infonnandum gevoegde feiten kunnen worden betrokken in de appelbe-
handeling;
de ad infonnandum gevoegde feiten zijn in eerste aanleg door de verdachte
bekend en staan wei op de inleidende dagvaarding, maar niet expliciet in het
vonnis venneld: de ad informandum gevoegde feiten kunnen worden betrokken
in de appelbehandeling;
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de ad infonnandum gevoegde feiten zijn in eerste aanleg door de verdacbte
bekend en zijn wei opgenomen in bet vonnis, maar staan niet vermeld op de
inleidende dagvaarding: de ad informandum gevoegde feiten kunnen worden
betrokken in de appelbebandeling;
de ad informandum gevoegde feiten staan niet vermeld op de inleidende
dagvaarding en zijn in eerste aanleg ook niet besproken, maar zijn wei door
de verdacbte bij de politie bekend: de ad informandum gevoegde feiten kunnen
aileen bij de appelbebandeling worden betrokken indien de verdacbte op de
zitting in hoger beroep aanwezig is en daarmee instemt;
de ad informandum gevoegde feiten staan niet vermeld op de inleidende
dagvaarding en zijn in eerste aanleg niet aan de orde gekomen omdat de
verdachte daar verstek liet gaan: de ad informandum gevoegde feiten kunnen
aileen bij de appelbebandeling worden betrokken indien de verdacbte op de
zitting in hoger beroep aanwezig is en daarmee instemt;
de stukken van de ad infonnandum gevoegde feiten worden pas in boger
beroep aan het dossier toegevoegd: de ad informandum gevoegde feiten kunnen
aileen bij de appelbebandeling worden betrokken indien de verdacbte op de
zitting in boger beroep aanwezig is en daannee instemt.

I. Uitgangspunt dat voeging ad informandum voor beide partijen voordelig dient
te zijn en niet slechts tot verweren (soms zelfs: chicanes) van de verdachte of diens
raadsman mag leiden. Voeging ad infonnandum moet voor bet OM aantrekkelijk
blijven (een keer genoemd).

m. Voeging ad infonnandum bij ontkennende verdacbte, ter inkleuring van bet
beeld van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdacbte (een
keer genoemd).

n. Lichtvaardige bekentenissen (een keer genoemd).
o. Voorwaardelijke bekentenis, waaraan aileen waarde kan worden toegekend indien

terzake van de telastegelegde feiten een veroordeling voigt (een keer genoemd).

3.2.4. 7 Conclusie

Door een aantal respondenten is het vermoeden geuit dat de praktijk van de voeging
ad informandum grote verschillen laat zien. Dat beeld wordt in de bovenstaande
paragrafen bevestigd. Er bestaan in de eerste plaats belangrijke verschillen van inzicht
over de wijze waarop met de zogenaamde blindgangers moet worden omgesprongen.
Die verschillen hebben zowel betrekking op de vraag of voor de blindgangers ook
de mededelingseisen gelden die aan de dossiers ad informandum worden gesteld, als
op de rol die de rechter dient te vervullen in het ter sprake brengen van dergeJijke
niet telastegelegde delicten. Daarnaast heeft de vraag often aanzien van voorwerpen
die verband houden met ad informandum in de strafoplegging verdisconteerde feiten
de sancties van verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer kunnen worden
opgelegd uiteenlopende reacties opgeroepen. Datzelfde geldt voor de vraag ofstratbare
feiten op grond waarvan ex art. 27 WVW het rijbewijs is ingetrokken ad infonnandum
kunnen worden gevoegd.
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Deze verdeelde rechtspraktijk doorkruist het streven naar rechtseenheid, zoals dat
in art. I Sv tot uitdrukking wordt gebracht. Dat is mijns inziens een onhoudbare
situatie die dringend om verbetering vraagt. De gevraagde rechtsgelijkheid kan zich
daarbij niet beperken tot de vraagpunten die hier aan de orde zijn gesteld, maar
noodzaakt tot een fundamentele bezinning op de consequenties van de afdoening ad
inforrnandum voor de uitgangspunten van de Nederlandse strafrechtspleging. In de
volgende paragrafen wordt daarvoor een aanzet gegeven. De urgentie van zo'n operatie
wordt nog versterkt door het gegeven dat ad informandum gevoegde feiten niet zelden
een belangrijk aandeel in de opgelegde straf voor hun rekening nemen. Uit de
antwoorden op vraag 2 blijkt dat de stelling dat de verdachte profiteert van deze
buitenwetteJijke afdoeningsmodaliteit in veel gevallen op een fictie berust.

3.3 De reJativering van de grondslagleer

3.3.1 Inleiding

Strafbare feiten die ad inforrnandum worden afgedaan, zijn niet in een telastelegging
opgenomen. Indien de verdachte ter terechtzitting verschijnt, kunnen dergeJijke niet
telastegelegde delicten voor het eerst op de zitting aan de orde worden gesteld ter
afdoening ad informandum. In verstekzaken kunnen ad informandum gevoegde feiten
echter aileen dan worden afgedaan, indien - voor zover hier van belang - bij het
uitbrengen van de dagvaarding, althans tijdig voor de aanvang van het onderzoek ter
terechtzitting aan de verdachte is medegedeeld dat het openbaar ministerie die delicten
met dat doel ter sprake zal brengen. Bij deze mededeling dienen volgens de hoge raad
in beginsel de aard van de niet telastegelegde feiten, alsmede tijd en plaats waarop
zij zouden zijn begaan te worden vermeld. Wanneer de verdachte blijkens de stukken
evenwel heeft kunnen beschikken over de diensten van een raadsman, volstaat een
vermelding van de parketnummers. De laatste uitzondering vloeit voort uit het
standpunt dat van een raadsman - anders dan van de verdachte - mag worden verwacht
de desbetreffende dossiers door te nemen, zodat de verdachte niet in onzekerheid
behoeft te verkeren over de feiten waarop de officier van justitie in de mededeling
doelt. J J3

In paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk is beschreven hoe deze randvoorwaarden in
de praktijk van de strafrechtspleging worden uitgewerkt. Ten aanzien van de medede-
ling van de zogenaamde dossiers ad informandum lijkt een grote mate van uniformiteit
te worden betracht, waarbij in de meeste gevaUen - overeenkomstig de door de hoge
raad gestelde eisen - het parketnummer, de datum (tijd) en plaats van het delict en
een kwalificatieve omschrijving van het feit worden medegedeeld. WeI zijn er
verschillen te constateren in de nauwkeurigheid van de omschrijving van het ad infor-
mandum gevoegde feit. In de gepubliceerde jurisprudentie komen beschuldigingen
voor in de trant van 'parketnummer (...): een grote hoeveelheid inbraken en diefstallen
en/of pogingen daartoe, in het jaar 1987, gepleegd in Apeldoom en Amsterdam,

113 Zie voor dit alles paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 met jurisprudentie- en literatuurverwijzingen.
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danwel elders in Nederland' .114 Daamaast is gebleken dat de meningen over de vraag
of aan de zogenaamde blindgangers dezelfde mededelingseisen moeten worden gesteld
emstig zijn verdeeld. Dat geldt ook voor de vraag of die feiten in geval van verstek
toeh kunnen worden afgedaan.!"

De praktijk van de afdoening ad informandum betekent een belangrijke relativering
van het in de art. 261, 348 en 350 Sv geformuleerde voorsehrift dat de reehter bij zijn
beraadslaging en beslissing is gebonden aan de grondslag van de telastelegging.!"
Hiervoor is reeds betoogd dat de afdoening ad informandum mede daarom in strijd
komt met art. 1 Sv. Daarmee is eehter nog niets gezegd over de eventuele wenselijk-
heid van een relativering van de grondslagleer. Wordt met andere woorden door de
praktijk van de afdoening ad informandum geen niet te negeren signaal afgegeven,
dat het wettelijk uitgangspunt van de rechterlijke binding aan de grondslag van de
telastelegging onhanteerbaar is geworden en daarom moet komen te vervallen? Die
vraag kan niet worden beantwoord zonder een summier onderzoek in te stellen naar
de pijlers waarop de grondslagleer is gebaseerd.

3.3.2 De Jundamenten van de grondslagleer

De telastelegging vormt in de Nederlandse strafvordering in de eerste plaats een
produkt van het vooronderzoek. Het primaire doel van het voorbereidend onderzoek
is het verzamelen van materiaal, op grond waarvan een zorgvuldige vervolgingsbe-
slissing kan worden genomen. Dat betekent dat met inachtneming van de wettelijke
voorwaarden die aan de uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden zijn gesteld,
moet worden nagegaan of er voldoende aanknopingspunten zijn die een vervolging
van een verdachte voor een bepaald strafbaar feit rechtvaardigen."? Op grond van
deze doelstelling komt aan de opsporingsambtenaren en het openbaar ministerie in
het voorbereidend onderzoek een belangrijke manoeuvreerruirnte toe. Zij behoeven
zieh in die fase nog niet vast te leggen op de aanvankelijke verdenking, omdat uit het

114 Aldus de aankondiging van de strafzaak die leidde tot HR 20 juni 1989, AA 1989, p. 997-1002,
waarop ook door annotator Groenhuijsen wordt gewezen.

115 Terzijde kan worden opgemerkt dat in het vonnis de ad informandum afgedane delicten slechts met
hun parketnummers of - in geval van een vonnis op tegenspraak - met zinsnedes in de trant van 'vele
andere vermogensmisdrijven' behoeven te worden aangeduid. Vergelijk onder meer HR 7januari 1986,
NJ 1986,496 en conclusie A-G Meijers voor HR 15 juli 1985, NJ 1986,312 (HR: peek) en paragraaf
3.6 van hoofdstuk 2. In verband met de werking van het non bis in idem-beginsel zou een nauwkeuri-
ger aanduiding niet misstaan. Zo merkte A-G Biegman-Hartogh in haar conclusie voor HR 20 mei
1980, NJ 1980, 541 op dat slechts uit het pleidooi van de raadsman kon worden opgemaakt dat de
ter discussie staande feiten eerder ad informandum waren afgedaan, nu het proces-verbaal van de zitting
noch het dossier daarover iets vermeldde.

116 De term 'relativering' in dit kader ontleen ik aan M.S. Groenhuijsen, die daar in verschillende artikelen
op heeft gewezen. Vergelijk onder meer Schuld en boete; een beschouwing over strafrechtelijke
verantwoordelijkheid, in: M.A.P. Bovens, CJ.M. Schuijten WJ. Witteveen (red.), Verantwoordelijk-
heid: retoriek en realiteit, Zwolle 1989, p. 43-62 en Naar een geintegreerde herziening van het
Wetboek van Strafvordering, a.w., p. 47. Zie ook GJ.M. Corstens, De dwang van de telaste/egging,
DD 1993, p. 93-98.

117 Vergelijk A.L. Melai, Polariteit en tegenspraak, a.w., aantekening 5.4 (suppl. 35) en A.E. Harteveld,
Het stelsel van strafvordering en het rapport van de Commissie Moons, DD 1991, p. 565-591.
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ingestelde onderzoek kan blijken dat die ongegrond is en de aandacbt moet worden
geriebt op de overtreding van een andere strafbepaling. Desalniettemin kenmerkt de
wettelijke regeling van het vooronderzoek zich door de steeds stringentere eisen die
aan de omschrijving van het vermoedelijk begane strafbare feit worden gesteld. De
besehuldiging dient met steeds toenemende nauwkeurigheid te worden afgebakend.
Het in art. 27, eerste lid Sv genoemde redelijk vermoeden van schuld aan enig
stratbaar feit kan daarbij als beginpunt worden aangemerkt, waarna de weg verder
loopt via de omschrijvingen als voorgeschreven in de art. 59, tweede lid Sv, 78,
tweede lid Sv, 181, tweede lid Sv, 182 Sv, 184, derde en vierde lid Sv en 245, eerste
lid Sv (in verb and met art. 258, derde lid Sv).

lndien tot vervolging wordt overgegaan, is de telastelegging het door de offieier
van justitie geformuleerde eindresultaat van deze stapsgewijze coneretisering. De daarin
vervatte bewering presenteert aan het hand van de resultaten van het vooronderzoek
de visie van de offieier van justitie op hetgeen is voorgevaUen. In verband met de
bescbuldigende strekking wordt de telastelegging toegespitst op de vermoedelijk
overtreden strafbepaling. Behoudens het bepaalde in de art. 312-314a Sv kan de
officier van justitie tijdens het onderzoek ter tereehtzitting niet meer van dit eindpro-
dukt van het vooronderzoek afwiiken."8

Bebalve eindresultaat van het voorbereidend onderzoek is de telastelegging tevens
uitgangspunt van het onderzoek ter tereehtzitting. De reebter dient ingevolge de art.
348 en 350 Sv te beraadslagen en te beslissen op de grondslag van de telastelegging.
Het onderwerp van bet strafgeding wordt zodoende door de offieier van justitie als
dominus litis bepaald. Voor de bepaling van het onderzoeksobjeet wordt de in de
genoemde bepalingen opgenomen zinsnede 'naar aanleiding van het onderzoek ter
terechtzitting' daarom van ondergesehikt belang geaeht:

'Dit stelsel beoogt niet de rechter te beletten om ter terechtzitting een onderzoek in te stellen naar andere
dan in de telastJegging vermelde feitelijkheden, maar een dergelijk onderzoek heeft aileen betekenis voor
zover aan de uitkomst daarvan bepalende betekenis toekomt voor de specifieke oordelen, die de eindbeslis-
sing moeten dragen en die - zoals gezegd - het lelastege!egde feit ex lege tot voorwerp onderscheidenlijk

tot maatstaf hebben.' 119

Deze beperking van de inzet van het geding voorkomt een ongebonden reebterlijk
onderzoek naar het verleden van de verdaehte, waarvoor de door de officier van justitie
geeoncipieerde telastelegging sleehts de aanzet zou vormen. Die keuze houdt verband
met de plaats van de zittende magistratuur en van bet openbaar ministerie in de
Nederlandse reehtspleging en met de aan het laatstgenoemde overheidsorgaan
toekomende bevoegdheid om van vervolging afte zien. In art. 4 Wet RO is de ver-
volging van stratbare feiten bij uitsluiting aan het openbaar ministerie opgedragen.
Deze opdraeht wordt bevestigd en uitgewerkt in het Wetboek van Strafvordering,

118 Dit aspect van de grondslagleer wordt onder meer benadrukt door A.L. Melai, Het gezag van norm
enfeit in strafzaken, a.w., p. XII-XIII en p. 102-103; A.L. Melai c.s., He! Wetboek van Strafvordering,
aantekening 2 op art. 261 (suppl. 19: E. Andre de la Porte) en M.S. Groenhuijsen en A.M. van
Kalmthout, Commentaar op het Rapport van de werkgroep justitiee! beleid en slachtoffers, 00 1984,
p. 836-851.

119 A.L. Melai, He/ gezag van norm en feit in strafzaken, a.w., p. 71, metcursiveringen in het origineel.
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waarbij de art. 167 en 242 Sv een centrale plaats innemen. Op basis van het opportuni-
teitsbeginsel dient de officier van justitie immers niet aileen na te gaan of aan de hand
van de resultaten van het vooronderzoek een vervolging kan worden ingesteld, maar
behoort hij 66k te beslissen of bet algemeen belang tot een vervolging noodzaakt.
Naast deze toedeling van een relatieve vrijheid aan het openbaar ministerie staat de
verantwoordelijkheid van de rechter om zelfstandig de bewering die in de telasteleg-
ging wordt gedaan te onderzoeken en daarover een gemotiveerde beslissing te
nemen.!"

De autonomie van het openbaar ministerie bij de vervolgingsbeslissing is in een
tweetal arresten van de hoge raad van 30 januari 1933 in belangrijke mate aange-
scherpt.!" Het is belangrijk deze arresten in herinnering te brengen, omdat zij als
het ware de kroon op het werk van de grondslagleer betekenden. Sinds dat tijdstip
is immers ook voor de beantwoording van de vragen van art. 348 Sv niet het werkelijk
begane delict, maar het door de officier vanjustitie telastegelegde feit doorslaggevend.

Deze arresten resulteerden in een grotere vrijheid van de officier van justitie bij
de toepassing van het opportuniteitsbeginsel. Sindsdien kan hij niet aileen bepalen Of
een vervolging kan en behoort te worden ingesteld, maar hij kan er ook voor kiezen
een minder zwaar delict in de telastelegging op te nemen dan bet werkelijk begane
feit. Het verruimde opportuniteitsbeginsel biedt de officier van justitie met andere
woorden ook de exclusieve bevoegdbeid om te beslissen over de omvang en de aard
van de vervolging. Dat maakt de grondslagleer in de woorden van RemmeJink tot een
uiterst handzaam instrument ten dienste van de strafrechtspleging:

'De voor conceptie van een telastelegging noodzakelijke selectie uit een niet zelden ongemeen rijk gescha-
keerd complex van feiten geeft de Officier van Justitie de mogelijkheid om des rechters aandacht te doen
vaIlen op de zijns inziens meest aanstootgevende en verwerpelijke onderdelen van het gebeurde met wegla-
ting van wat de kijk daarop slechts zou kunnen vertroebelen en een vlot verloop van de procesgang zou
kunnen verhinderend22

De voorafgaande opmerkingen over de eerste twee pijlers van de grondslagleer, laten
reeds doorschemeren dat het voomaarnste fundament waarop de binding aan de
grondslag van de telastelegging berust, de erkenning van de verdachte als procespartij
betreft. Mede met het oog op art. 6, derde lid onder a en b EVRM geldt als onbetwist
uitgangspunt dat de verdachte in bijzonderheden en tijdig moet weten waarvoor hij
zich ter terechtzitting heeft te verantwoorden, teneinde zich op een adequate wijze

120 Om die taak op een verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen, moet het de rechter voldoende duidelijk
zijn waarvoor de verdachte terecht staat. Oat is - naast de hieronder te bespreken duidelijkheid voor
de verdachte - een zelfstandig aan de telastelegging te stell en voorwaarde. Zie A.L. Melai c.s., Het
Wetboek van Strafvordering, aantekening 4 op art. 261 (suppl. 19: E. Andre de la Porte).

121 HR 30 januari 1933, Nl 1933, p. 588 en HR 30 januari 1933, Nl 1933, p. 591, m.nt. T. Zie hierover
paragraaf I van hoofdstuk 1 en paragraaf 1.2 van dit hoofdstuk, aIsmede D.H. de long, De macht
van de telastelegging in het strajproces, a.w., p. 4-8.

122 J. Remme Iink, Visies op lelastelegging, in: Bij deze stand van zaken, Amhem 1983, p. 405-439. Op
de samenhang tussen de rechterlijke binding aan de grondslag van de telastelegging en de efficiency
in de strafrechtspleging, is onder meer ook gewezen door D.H. de long, De macht van de telasteleg-
ging in het strafproces, a.w., p. 12 en D. Schaffineister, Immanente grenzen van de grondslagleer,
in: Naareer en geweten, Amhem 1987, p. 517-548 (met bespreking van het Duitse rechtop dit punt).
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te kunnen verdedigen. De daaraan verbonden consequenties voor de inrichting van
het strafproces worden in het Nederlandse stelsel van strafvordering voor een
belangrijk gedeelte via de bindende macht van de telastelegging tot gelding gebracht.

Dat impliceert allereerst dat de telastelegging - die als onderdeel van de dagvaar-
ding ex art. 261 Sv de beschuldigingsfunctie vervult - voldoende duidelijk het feit
moet omschrijven dat door de verdachte zou zijn begaan.!" Het telastegelegde feit
dient voor de verdachte genoegzaarn te zijn gemdividualiseerd, Die eis is met name
van belang indien de verdachte vermoedelijk meer dan een feit van gelijke aard heeft
begaan. De hoge raad heeft zich verschillende malen op het standpunt gesteld datjuist
in die gevallen de plaats- en tijdsaanduiding nauwgezet moet zijn, zodat de verdachte
kan weten op welke van die feiten de telastelegging doelt.!"

Vanuit die optiek kunnen bij wijze van voorbeeld vraagtekens worden gezet bij
het arrest HR 9 april 1991, DD 91.287. De verdachte in deze zaak werd beschuldigd
van verkrachting van zijn stiefdochter. Dit delict zou volgens de telastelegging zijn
begaan op of omstreeks de periode van 1 januari 1977 tot 19 januari 1981. Zowel in
eerste aanleg als in hoger beroep stelde de verdachte dat hij zich zonder een concretere
tijdsaanduiding onrnogelijk kon verdedigen. Dat gold zijns inziens te meer nu het
telastegelegde feit geruime tijd gel eden zou hebben plaats gevonden. Het hofverwierp
dit verweer, stellende dat de verdachte niet in zijn verdediging was belemmerd omdat -
hoewel slechts een feit in de telastelegging was opgenomen - uit het onderzoek ter

terechtzitting was gebleken dat de verdachte in de genoemde periode zijn stiefdochter
vele malen had verkracht. Deze overweging kon in de ogen van de hoge raad de toets
der kritiek doorstaan:

'Met zijn evenweergegeven overweging heeft het Hofkennelijk tot uitdrukking willen brengen dat, hoewel
de Officier van Justitie de verdachte had kunnen verwijten dat hij zich op meerdere tijdstippen in de betref-
fende peri ode aan verkrachting heeft schul dig gemaakt, het voor de voor de verdachte bestaande rnogelijk-
heid zich tegen de in de telastelegging opgenomen beschuldiging te verweren geen verschil maakt dat de
Officier van Justitie zich beperkt heeft tot het telasteleggen van een in die periode voorgevallen verkrachting.
Het Hof is er daarbij kennelijk van uitgegaan dat een nauwkeuriger aanduiding van het tijdstip waarop
het primair telastegelegde feit zou zijn voorgevallen niet mogelijk was en dat dit probleem zich ook zou
hebben voorgedaan indien de Officier van Justitie meerdere verkrachtingen zou hebben telastegelegd.
(Dit) oordeel is niet onbegrijpelijk, gelet op de aard van de feiten ter zake waarvan het slachtoffer ( ...)
aangifte heeft gedaan en voorts in aanmerking genomen dat zij verklaard heeft dat de door haar beschreven
gebeurtenissen vanafhaar twaalfde tot haar achttiende jaar regelmatig hebben plaatsgevonden, dat zij eerst

123 Dat betreft dan het historische feit als reden van de beschuldiging. Vermeldenswaard is de omstreden
opvatting van de hoge raad dat art. 6, derde lid onder a en b EVRM weliswaar vereist dat de verdachte
ook van de aard van de beschuldiging op de hoogte wordt gesteld, maar dat het niet noodzakelijk is
dat deze informatie reeds wordt verstrekt in de telastelegging door verwijzing naar de vermoedelijk
overtreden strafbepaling(en). Zie HR 16januari 1968, NJ 1968,378 met kritische noot van Bronkhorst
en HR 7 december 1971, NJ 1972, 31 7. Deze opvatting is met kracht van argumenten bestreden door
onder meer w.e. van Binsbergen en E. Brongersma, Is onze wijze van telastleggen conform art. 261
Sv in overeenstemming met de Conventie van Rome?, TvS 1967, p. 233-250; D.H. de Jong, De macht
van de telastelegging inhet strafproces, a.w., p. 143-163; A.L. Melai, Het WetboekvanStra.fvordering,
aantekening 56 op art. 261 (suppl. 19: E. Andre de la Porte) en J. Boksem, Een alternatief voor het
grondslagstelsel?, DD 1992, p. 815-825.

124 Zie onder meer HR 28juni 1949, NJ 1949, 532, m.nt. B.V.A.R; HR 25 februari 1958, NJ 1958,299;
HR 25 november 1980, NJ 1981, 158, m.nt. rn.w.v.v., HR 15 november 1983, NJ 1984,336 en
HR 28 januari 1986, NJ 1986,646.
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geruime tijd nadien aangifte heeft gedaan en dat aannemelijk is dat zij niet in staat was de verschillende
tijdstippen van die gebeurtenissen ook maar enigszins nauwkeurig op te geven.'

Met de hoge raad kan worden ingestemd dat een nauwkeuriger vermelding van het
tijdstip waarop het telastegelegde feit zou zijn begaan in deze casus ongetwijfeld een
zware - zo niet onmogelijke - opgave moet zijn geweest. Die constatering neemt
evenwel niet weg dat mijns inziens niet met een dergelijk globale tijdsaanduiding had
mogen worden volstaan, juist omdat de verdachte meer gelijksoortige delicten in
dezelfde periodezou hebben begaan. Deze telastelegging bevatte immers geen gerichte,
op een feit toegespitste bescbuldiging waartegen de verdacbte zich had kunnen
verdedigen, maar fungeerde daarentegen in casu als een vangnet dat verschillende niet
nader gespecificeerde gebeurtenissen uit bet verI eden omvatte.!" Daar kan met het
oog op bet tweede fundament van de grondslagleer aan worden toegevoegd dat de
reehter buiten zijn boekje gaat indien hij aan zijn beslissing andere feiten ten grondslag
legt dan het delict dat door de offieier van justitie in de telastelegging is opgenomen.
Dat nu is hier onmiskenbaar het geval, waar het hof overwoog dat tijdens het
onderzoek ter tereehtzitting was gebleken dat de verdachte zijn stiefdoehter vele malen
had verkracht.!"

Ook de strikte binding van de reehter aan bet telastegelegde feit en hetgeen
daaromtrent ter tereehtzitting is gebleken, is een eonsequentie die in de Nederlandse
strafvordering wordt getrokken uit het uitgangspunt dat de verdaehte tijdig en in
bijzonderheden op de boogte moet worden gesteld van de tegen hem ingebraehte
besehuldiging. Dat uitgangspunt en daarmee de positie van de verdaehte als pro-
eespartij wordt zonder twijfel fundamenteel ondermijnd indien het de reehter vrij staat
zonder nadere voorzieningen voor de verdaehte (ook) te beraadslagen en te beslissen
over andere gebeurtenissen uit het verleden van de verdaehte. Terecht heeft Melai
opgemerkt dat bet sluitstuk van de wettelijke waarborgen die ten bate van de verdaehte
zijn gesebapen, daarom ligt in het karakter van de telastelegging als bet door de rechter
te eerbiedigen onderwerp van het strafproces."?

In de Nederlandse verhoudingen heeft de binding aan de telastelegging echter niet
aIleen betrekking op het voorval waarop de telastelegging doelt, maar ook op de
strafbepaling waarop de bescbuldiging is toegespitst. Dat vloeit direct voort uit de
gereleveerde uitbreiding van het opportuniteitsbeginsel in 1933, waardoor de officier
van justitie niet aIleen een beslissing neemt over de vraag Of een vervolging behoort
te worden ingesteld, maar ook de aard en de omvang van een vervolging bepaalt.
Mede daarom kan het onderzoek ter terechtzitting in Nederland betrekkelijk vlot en
efficient verlopen. Dat is ook in het belang van de verdaehte, aan wiens verdragsrech-
telijk gegarandeerde aanspraak op een berechting binnen een redelijke termijn aldus -

125 A.L. Melai c.s., Het Wetboekvan Strafoordering, aantekening 9 en 24 op art. 261 (supp\. 29: E. Andre
de la Porte).

126 Ook vanuit het andere perspectief op de voeging ad informandum, is dit een opzienbarend arrest. Ik
kom er in de paragrafen 4 en 5 van hoofdstuk 4 uitgebreid op terug.

127 A.L. Melai, Het gezag van norm en feit in straftaken, a.w., p. 80.
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althans wat de fase van het onderzoek ter terechtzitting betreft - wordt tegemoet
gekomen.!"

3.3.3 De grondslagleer fer discussie

De centrale plaats die de telastelegging inneemt bij de berechting van stratbare feiten
berust op een samenstel van argumenten die door hun onderlinge verwevenheid de
kern van het Nederlandse stelsel van strafvordering raken. De daaraan gegeven uitleg
in de huidige grondslagleer is het resultaat van een historische ontwikkeling waarin
de rechterlijke binding aan de grondslag van de telastegging steeds verder is aange-
scherpt. 129 De erkenning van de verdachte als procespartij dwingt echter niet tot de
in Nederland gekozen uitwerking. Er zijn ook andere stelsels denkbaar die recht
kunnen doen aan dat fundament. Dat is een belangrijke constatering omdat de strikte
grondslagleer kan resulteren in een niet-veroordelende einduitspraak die louter het
gevolg is van een omissie of fout in de telastelegging. Met het oog hierop heeft
bijvoorbeeld de Prof. mr. B.M. Teldersstichting onlangs een minder strikte toepassing
van de grondslagleer bepleit. Sprekend over de terreur van de dagvaarding, oordeelt
dit wetenschappelijk bureau dat door de eisen die aan de telastelegging worden gesteld
de kans op fouten te groot wordt 'met alle gevolgen van dien':

'Wij vragen ons afwaarom er ook in Nederland nietkan worden volstaan, zoals bijvoorbeeld in de Bondsre-
publiek Duitsland, met een dagvaarding die een feitelijke beschrijving geeft van de gedragingen van de
verdachte en de omstandigheden waaronder het feit plaatsvond. Kleine fouten, zoals het vermelden van
een verkeerde tijd of plaats of omissie ervan, kunnen daar door de rechter worden hersteld. Bovendien mag
de rechtbank ambtshalve het feit anders dan de Officier kwalificeren. Vrijspraak op strikt formele gronden,
de dagvaarding betreffende, is uitgesloten.' 130

Ook Boksem en Corstens hebben deze insteek gekozen voor hun oproep tot bezinning
op de grondslagleer. Volgens Boksem duiken er in de media met de regelmaat van
de klok berichten op van verdachten die moeten worden vrijgesproken of ontslagen
van rechtsvervolging wegens fouten in de telastelegging. 131 Corstens verbindt daaraan
het volgende oordeel:

'De strenge grondslagleer leidt tot voor het publiek onbegrijpelijke rechterlijke oordelen. Het begrijpt niet
waarom een verdachte vrijuit gaat, hoewel vriend en vijand ervan zijn overtuigd dat hij strafbaar heeft ge-

128 Hierop is met name gewezen door D.H. de Jong, De macht van de telastelegging in het strafproces,
a.w., p. 13-15.

129 Vergelijk J. Boksem, Een alternatief voor het grondslagstelsel, a.w. en GJ.M. Corstens, De dwang
van de telasteleggtng, a.w., ook voor het navolgende. Zie voorts W.E.C.A. Valkenburg, Het
bezwaarschrift tegen de dagvaarding, diss. Tilburg, Amhem 1993, m.n. p. 7-26, die concludeert dat
de verantwoordelijkheid voor de vervolgingsbeslissing sinds 1838 steeds meer van de rechter naar
de officier van justitie is verschoven.

130 Prof. mr. B.M. Teldersstichting, Strafrecht en rechtshandhaving, 's-Gravenhage 1988, p. 87.
131 J. Boksem, Een alternatiefvoor de grondslagleer?, a.w., p. 815. In een andere bijdrage heeftdezelfde

auteur overigens erop gewezen dat het aantal vormfouten als gevolg van de aan de telastelegging te
stell en eisen waarschijnlijk nogal wordt overschat. Zie J. Boksem, Bekennende verdachte, NJB 1992,
p.938-939.
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handeld, terwijl dit ook uit het bewijsmateriaal blijkt. De rechter dient dan, nadat de verdachte is geconfron-
teerd met het niet in de telastelegging geformuleerde onderdeel of aspect van de zaak, daarmee rekening

te kunnen houden op straffe van verlies van gezag. >132

De angst voor niet-veroordelende einduitspraken als gevolg van een fout of omissie
in de telastelegging dreigt aldus de toon van de discussie over de grondslagleer te
zetten. Ret gevaar daarvan is dat het kind met het badwater wordt weggegooid. In
dat kader is het van belang erop te wijzen dat de hoge raad onlangs de grondslagleer
op het terre in van het strafrechtelijk overgangsrecht heeft genuanceerd, zonder echter
de fundamenten van dat stelsel als zodanig aan te tasten. In afwijking van eerdere
jurisprudentie steIt de hoge raad te dien aanzien thans als uitgangspunt voorop dat
bij verandering van wetgeving in de zin van art. 1, tweede lid Sr de nieuwe bepalingen
moeten worden toegepast, voor zover deze voor de verdachte gunstiger zijn. Oat maakt
het mogelijk om de nieuwe wet op de vraag naar de strafoplegging te betrekken,
terwij I het bewezenverklaarde wordt gekwalificeerd als overtreding van de oude
bepaling. Oaarvoor moet echter weI op grond van de inhoud van wettige bewijsmidde-
len als vaststaand kunnen worden aangenomen dat 'de onderwerpelijke gedraging'
ook aile bestanddelen van de nieuwe delictsomschrijving vervult. Ret materiele feit
is daarmee op dit terrein als grondslag voor de rechterlijke beslissing in ere hersteld,
zodat de onmogelijkheid om in de telastelegging te anticiperen op eventuele nieuwe
bestanddelen geen ontslag van rechtsvervolging meer tot gevolg heeft. \33 Ik kan me
voorstellen dat eenzelfde benadering wordt gevolgd indien de officier van justitie ver-
zuimt een bestanddeel in de telastelegging op te nemen, terwij I overigens wei duidelijk
is op welke delictsomschrijving de beschuldiging is toegespitst.!" Ook dan zou een
veroordeling niet behoeven te worden uitgesloten, indien op grond van de inhoud van
de gebezigde bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat ook dat onderdeel van de
strafbepaling door de verdachte is vervuld. In de belangenafweging die aan een
dergelijke nuancering ten grondslag ligt, zou de omstandigheid dat de verdachte
daarmee een doeltreffend verweer verliest dan het onderspit delven.

Boksem gaat deze nuancering van de grondslagleer niet ver genoeg. Hij biedt een
alternatief aan waarin het grondslagstelsel wordt verlaten, maar de grondslagfunctie
behouden blijft. Zijn voorstel behelst een oproeping van de verdachte om zich te
verantwoorden voor overtreding van met cijfers aangeduide wetsartikelen, aangevuld
met een voor de verdachte begrijpelijke omschrijving van de feiten. Een dergelijke
wijze van telasteleggen voldoet aan de norm van art. 6, derde lid onder a EVRM en
zou bovendien ten volle recht doen aan de informatiefunctie van de telastelegging
omdat allerlei kwalificatieve aanduidingen ontbreken. Minder duidelijk zijn de
opmerkingen over de gevolgen van het voorstel voor de verhouding tussen openbaar
ministerie en rechter en voor de hantering van het opportuniteitsbeginsel:

132 G.1.M. Corstens, De dwang van de telastelegging, a.w., p. 97.
133 Zie HR 10 december 1991, NJ 1992,322, m.nt. Kn. en HR 7 januari 1992, NJ 1992,323, m.nt. Kn.

Over deze arresten nader D.P.1.M. Vermunt, Artikell tweede lid Wetboek van Strafrecht, NIB 1992,
p. 1491-1496. Ook op het terre in van lex specialis is de gebondenheid aan het telastegelegde feit
genuanceerd. Nader daarover onder meer D. Schaffineister, Immanente grenzen van de grondslagleer,
a.w.

134 Zie G.1.M. Corstens, De dwang van de telastelegging, a.w.
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'Het onderzoek ter terechtzitting dat voigt zal kunnen gaan over het rnateriele felt, echter wei binnen de
grenzen die in de telastelegging zijn gesteld. Het openbaar ministerie behoudt zodoende de vrijheid de
omvang van het onderzoek ter terechtzitting te bepalen. De rechter is in zoverre Iijdelijk. Binnen de grenzen
van de telastelegging krijgt de rechter een autonome rnacht, en behoeft zich niet te storen aan de bewoordin-
gen waarin de telastelegging is gesteld. Hij kan zelfstandig tot een bewezenverklaring komen en is vrij

het bewezenverklaarde naar eigen inzicht te kwalificeren.' 135

Volgens Boksem betekent het gegeven dat in zijn voorstel het materiele feit weer meer
op de voorgrond treedt niet dat de klok van het opportuniteitsbeginsel weer wordt
teruggezet tot voor 1933. Er zijn grenzen aan de vrijheid van de rechter om naar eigen
inzicht te kwalificeren:

'Wanneer de officier van justitie een zware mishandeling telaste heeft gelegd, dan spreekt het vanzelf dat
de rechter, wanneer de feiten bewezen kunnen worden, het bewezenverklaarde mag kwalificeren a1s zware
mishandeling. lo is er waarschijnlijk ook weinig bezwaar tegen de feiten iets lichter te kwalificeren
(eenvoudige mishandeling). De verdachte zal daarentegen op z'n minst zijn wenkbrauwen fronsen wanneer
hij op grond van de genoemde telastelegging wordt veroordeeld wegens belediging of moord, want daar
had hij niet op gerekend. ( ...) (H)et is namelijk de telastelegging die de omvang van het rechtsgeding

aangeeft (de grondslagfunctiej.T"

De rechterlijke vrijheid bij de kwalificatiebeslissing zou volgens Boksem daarom
beperkt moeten zijn tot hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr. Dat staat echter op
gespannen voet met het streven het materiele feit weer meer nadruk te geven. Het
begrip 'feit' in die bepaling is namelijk - hoewel door de sterk casuistische invulling
ruimer dan dezelfde term in art. 55, eerste lid Sr - nog met handen en voeten gebonden
aan de aard van de delictsomschrijvingen.!" Naar mijn inschatting zal er dan ook
ten aanzien van de kwalificatiebeslissing feitelijk weinig veranderen. Ten opzichte
van de huidige situatie brengt het voorstel slechts twee veranderingen mee. In de eerste
plaats kan de verdachte binnen de grenzen van art. 68 Sr worden veroordeeld voor
in samenloop begane delicten waarop de officier van justitie niet het oog had. Zo zou
het niet zijn uitgesloten dat de officier van justitie in de telastelegging slechts
overtreding van art. 9 WVW (onder meer: rijden zonder rijbewijs) vermeldt, terwijl
de rechter aanneemt dat door hetzelfde feit ook art. 37 WVW (joyriding) is overtre-
den.!" Gelet op de samenloopbepalingen zou de persoon in kwestie in geval van
veroordeling een hogere (maximum)straf moeten vrezen. Daarnaast kan de uitschake-

135 J. Boksem, Een alternatief voor het grondslagstelsel?, a.w., p. 820.
136 1. Boksem, Een alternatiefvoor het grondslagstelsel?, a.w., p. 822. Ais ik het goed zie, wijkt Boksem

hierrnee afvan het Duitse stelsel. lie voor een korte typering daarvan W.e. van Binsbergen en E.
Brongersma, Is onze wijze van telastleggen conform art. 261 Sv in overeenstemming met de Conventie
van Rome?, a.w.; J. Remmelink, Visies op telastelegging, a.w., p. 406-407 en D. Schaffmeister,
Immanente grenzen van de grondslagleer, a.w., p. 518-519.

137 lie daarover A.A. Franken, Hetzeljde feit; over samenloop van strafbarefeiten en het non bis in idem-
beginsel, Nijmegen 1992, ook voor de hiemavolgende opmerkingen. Is die inschatting juist, dan zal
ook van de door Boksem beschreven emancipatie van de kwalificatiebeslissing in verhouding tot de
bewezenverklaring en van de prominentere rol van het onderzoek ter terechtzitting weinig terecht
komen. De gehele discussie moet zich immers blijven afspelen binnen de niet zo mime grenzen van
art. 68 Sr.

138 Het voorbeeld is ontleend aan HR 17 december 1963, NJ 1964,385, m.nt. W.P.
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ling van de logische gekwalificeerde specialis zoals in het huidige stelsel tot de
mogelijkheden behoort, in het voorstel ongedaan worden gemaakt: er staat de rechter
in Boksems voorstel bijvoorbeeld niets in de weg om een op art. 287 toegespitste
telastelegging te kwalificeren als overtreding van art. 289 Sr.

Anders dan Boksem verwacht ik daarom weI degelijk dat introductie van zijn
voorstel een verandering in de verhouding tussen officier van justitie en rechter tot
gevolg heeft. Doordat de rechter een beperkte mogelijkheid krijgt om ten nadele van
de verdachte afte wijken van de door de officier van justitie voorgestane kwalificatie,
wordt de bevoegdheid van de officier van justitie om te beslissen over de aard van
de vervolging aangetast. In zoverre is er weI degelijk een terugkeer tot voor 1933.139

Er ontbreken mijns inziens goede argumenten om verder te gaan dan de genoemde
mogelijkheid om de grondslagleer ook te nuanceren in het geval dat de officier van
justitie een delictsbestanddeel in de telastelegging vergeet op te nemen."? Verder-
gaande voorstellen leiden tot een breuk in een jareniang proces dat uiteindelijk ertoe
heeft geleid dat al zes decennia uitsluitend de officier van justitie bepaaJt wat aan het
oordeel van de rechter zal worden onderworpen. Die bestendige ontwikkeling wijst
er juist op dat in de Nederlandse verhoudingen geen plaats is voor een stem van de
rechter in de bepaling van de omvang van de vervolging. In mijn optiek dient de
rechter dan ook gebonden te blijven aan de grondslag van de telastelegging, ten
aanzien van zowel de feiteIijke omschrijving van het telastegelegde feit als de
delictsomschrijving die de officier van justitie voor ogen staat.""

Naast het feit dat voor een dergelijke ommezwaai geen grond bestaat, leidt
zodanige wijziging tot een venninderde efficientie van het eindonderzoek. Indien de
rechter immers bijvoorbeeid bij de kwalificatievraag kan afwijken van het oordeel
van de officier van justitie daaromtrent, dient de positie van de verdachte ais proces-
partij op een andere wijze te worden gewaarborgd. Dat zou dan kunnen door de rechter
te verplichten zijn voomemen tot afwijking aan de verdachte kenbaar te maken en
die aankondiging te laten volgen door een schorsing van het onderzoek ter terechtzit-
ting. Die uitwerking voldoet weliswaar aan de door art. 6, derde lid onder a eo b

139 Het verschil zou zijn gelegen in de manier waarop een en ander in de rechterlijke uitspraak: zou moeten
worden verdisconteerd. Voor 1933 zou de geconstateerde samenloop van delicten moeten resulteren
in een verklaring dat de officier van justitie niet-ontvankelijk of de rechter onbevoegd is. In Boksems
voorstel komt die constatering tot uitdrukking in de beantwoording van de kwalificatievraag.

140 Corstens heeft betoogd dat de grondslagleer de rechter in een te strak keurslijf dwingt indien hij zich
slechts met een aspect van de zaak: mag bezig houden. Daarom zou de rechter zijns inziens zelfs vrij
moeten zijn om ook buiten de kaders van art. 68 Sr te treden en over een ander feit in de zin van
die bepaling te oordelen. Zie GJ.M. Corstens, De dwang van de telastelegging, a.w., p. 96-97. II<
meen dat de rechter al 60 jaar met dat keurslijf heeft moeten leven en dat het betoog van Corstens
geen argumenten verschaft op basis waarvan aannemelijk is dat in die situatie verandering moetworden
gebracht.

141 De binding aan de feitelijke omschrijving betekent dat een foutieve plaats- oftijdsaanduiding naar
mijn mening niet door de rechter moet kunnen worden hersteld. In dat geval berust de beschuldiging
van de officier van justitie op een onjuiste voorstelling van zaken omtrent de feitelijke toedracht van
het delict. Indien de rechter na het requisitoir die fout nog kan corrigeren, oordeelt hij over een ander
feit dat de officier van justitie tot dat moment voor ogen stond. Bij de aanvulling van een niet
opgenomen bestanddeel speelt dat bezwaar niet, omdat de rechter dan blijft binnen de door het
openbaar ministerie aangegeven marge.
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EVRM gestelde eisen, maar is aanzienlijk tijdrovender dan de hedendaagse praktijk
van berechting in Nederland. Mede in verband met de aanspraak van de verdachte
op berechting binnen een redelijke termijn, lijkt dat een weinig aantrekkelijke conse-
quentie.!"

3.3.4 Waardering van de relativering

Het voorafgaande roept de vraag op hoe de relativering van de grondslagleer door
de afdoening ad informandum van niet telastegeJegde feiten wordt gemotiveerd.'"
Illustratief acht ik het volgende citaat, waarin bij wijze van voorbeeld wordt gewezen
op de situatie dat iemand een reeks van delicten heeft begaan:

'Een dergelijke serie, vastgelegd in een omvangrijk dossier, gaat nu leiden tot strafreehtelijke behandeling.
Heeft het nu goede zin deze gehele serie - b.v. van een reeks van twintig opliehtingsgevalien, tot stand
gebracht met behulp van een fleurige variatie van geeompliceerde leugenverhalen opgebloeid uit een onuit-
puttelijke psychopaten-fantasie - te fixeren in een meters lange dagvaarding? Of is het meer redelijk te vol-
staan met een beperkte keur van de meest typerende staaltjes? Ais de keuze van de laatste door gemakzucht

------D]oet worden verklaard, kan men de keuze van het eerste even goed - of even slecht - verklaren uit ovennaat
van ijver.' 144

De afdoening ad informandum - zo versta ik deze opmerkingen - bevordert de
overzichtelijkheid en de efficientie van het eindonderzoek. Doordat de officier van
justitie slechts enkele feiten in de telastelegging opneemt, kan een schier eindeloze
bespreking van een door de lengte vrijwel on(be )handelbare telastelegging worden
voorkomen.

Dat is een opmerkelijke redenering. De grondslagleer berust immers ten dele ook
op de gedachte dat de bindende macht van de telastelegging een vlot verloop van het
onderzoek ter terechtzitting waarborgt. Uit dien hoofde kan aan het efficientie-
argument sIechts een beperkte betekenis worden toegekend ter onderbouwing van de
relativering van de grondslagleer door de afdoening ad informandum: juist door een
adequaat gebruik van zijn bevoegdheid om van vervoIging afte zien, kan de officier
van justitie waken voor nodeloze vertragingen van het eindonderzoek. De stelling dat
de afdoening ad informandum de overzichtelijkheid ten goede komt, is evenmin
overtuigend. Daartoe hoeft slechts te worden gewezen op de hiervoor beschreven

142 Zie in gelijke zin ook D.H. de Jong, Recente strafproceswetgeving, NJB 1987, p. 1474-1481.
143 Ik merk daarbij op dat de officier van justitie bepaalt welke feiten ad infonnandum aan de reehter

worden voorgelegd. In zoverre blijft hij - ook bij de afdoening ad infonnandum - dominus litis. Ten
aanzien van de zogenaamde dossiers ad infonnandum en blindgangers is dat onmiskenbaar het geval,
omdat het zittingsdossier wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie.
Minder duidelijk is dat bij de delicten die staan venneld op het uittreksel van bet a1gemeen documenta-
tieregister. Om die reden beeft de boge raad bepaald dat voor de afdoening ad infonnandum van
dergelijk geregistreerde feiten de uitdrukkelijke instemming van de officier van justitie moet zijn
verkregen. Zie HR 2 oktober 1984, NJ 1985,318 en HR 8 december 1987, NJ 1988, 396, m.nt.
Th.W.v.V., waarover meer in paragraaf 8.2 van boofdstuk 2.

144 U.Th. Corsten, De bloemlezing in de dagvaarding, NJB 1956, p. 621-623. In enigszins andere
bewoordingen trofik deze redenering eveneens aan bij onder meer PJ.P. Tak, Voorstellen rond de
voeging ad informandum, a.w. en S.A.M. Sto1wijk, Voeging ad informandum, DD 1984, p. 519-527.
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onduidelijkheid die in de praktijk van de strafrechtspleging bestaat over de delicten
die in het proces-verbaal met hetzelfde parketnumrner als het telastegelegde feit zijn
opgenomen. Veeleer kan dan ook met Groenhuijsen worden gesteld dat de afdoening
van niet telastegelegde feiten een zekere vertroebeling van de inzet van het geding
tot gevolg heeft.!"

Niet aIleen ontbreekt een afdoende motivering, het loslaten van de grondslagleer
bij de afdoening ad informandum stuit mijns inziens ook op een aantal fundamentele
bezwaren. Zo maakt de afdoening ad informandum een inbreuk op de hiervoor als
kenmerk van de Nederlandse strafvordering omschreven toenemende nauwkeurigheid
van de beschuldiging tijdens het voorbereidend onderzoek. Indien de verdachte
bijvoorbeeld terzake van het delict dat ad informandum wordt afgedaan in voorlopige
hechtenis heeft gezeten of naar aanleiding van dat feit een gerechtelijk vooronderzoek
plaats heeft gevonden, doet zich eerder het tegendeel voor: de berechting van dat feit
geschiedt dan op basis van een mondelinge of sumrniere schriftelijke beschuldiging,
die veelal minder concreet zal zijn dan de aanklacht zoals die in de vordering tot
instelling van het gerechtelijk vooronderzoek of in het bevel tot voorlopige hechtenis
is verwoord.

In de tweede plaats is er gegronde reden tot twijfel ten aanzien van de vraag of
de praktijk van de afdoening ad informandum strookt met de eisen van art. 6, derde
lid onder a en b EVRM.146 Aan die bepalingen ontleent de verdachte het recht om
tijdig en in bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden
van de tegen hem ingestelde vervolging. De voorwaarden die de hoge raad op dit punt
aan de afdoening ad informandurn stelt, zijn minimaal. Zo volstaat in geval van
berechting op tegenspraak een eerste mondelinge introductie op de zitting, terwijl een
verwijzing bij de dagvaarding naar de parketnummers waaronder de ad informandum
gevoegde delicten kunnen worden teruggevonden toereikend is indien een niet
verschenen verdachte in het vooronderzoek is bijgestaan door een raadsman. De meest
stringente voorwaarden hebben zoals vermeld betrekking op die gevallen waarin de
verdachte verstek laat gaan en blijkens de stukken niet de beschikking heeft gehad
over de diensten van een raadsman. Dan dient bij de dagvaarding, altbans tijdig voor
aanvang van het onderzoek ter terecbtzitting, de verdachte op de hoogte te zijn gesteld
van het voomemen van de officier van justitie om niet telastegelegde feiten ad
informandum aan de rechter voor te leggen, waarbij de aard van die delicten dient
te worden vermeld, alsmede tijd en plaats waarop zij zouden zijn begaan.

Deze laatste uitwerking lijkt te zijn geent op de wettelijke regeling omtrent de
korte aanduiding van bet feit. In een aantal specifiek in de wet omschreven gevallen
kan bij het opstellen van de telastelegging of de oproeping worden volstaan met

145 M.S. Groenhuijsen, Schulden boete; een beschouwing overstrafrechtelijke verantwoordelijkheid, a.w.,
p. 53.

146 In gelijke zin onder andere E.P. von Brucken Fock, Tot welke wijzigingen in het Nederlandse
strafprocesrecht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in art. 6 van het
Europese Verdrag lot bescherming van de rechten van de mens en de Jundamentele vrijheden,
aanleiding te geven?, Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniglng 1983, p. 149-263 (m.n. p.
238-240); M.W.G. Verbruggen, Veel voorkomende criminaliteit: van theorie naar praktijk, a.w., p.
139 en A. den Hartog, Artikel 6 EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen
volgen, a.w., p. 211-216.

122



vermelding van de aard van het feit en de tijd en plaats waarop het delict zou zijn
begaan.!" De bepalingen daaromtrent in het Wetboek van Strafvordering zien er
echter op toe dat de officier van justitie bij de aanvang van het onderzoek ter
terechtzitting de telastelegging in overeenstemming brengt met de eisen van art. 261,
eerste lid Sv en dat zo nodig met het oog op de positie van de verdachte het onderzoek
ter terechtzitting wordt geschorst. Door deze aanvullende eisen voldoet de figuur van
de korte aanduiding aan de eisen van art. 6, derde lid onder a en b EVRM.148

Dat geldt evenwel niet voor de ad informandum gevoegde delicten. Gezien de
vermeende proceseconomische ratio van de afdoening ad informandum zal de officier
van justitie niet snel geneigd zijn de beschuldiging inzake de ad informandum
gevoegde delicten bij de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting zodanig te
concretiseren dat deze voldoet aan de eisen van art. 261, eerste lid Sv, terwijl het
evenmin aannemelijk is dat een verzoek om schorsing van het onderzoek ter zitting
wordt gehonoreerd.i" In het algemeen lijkt de beschuldiging in geval van afdoening
ad informandum dan ook onvoldoende te zijn gemdividualiseerd, omdat deze te
summier is en met name niet in bijzonderheden wordt aangegeven wat de reden voor
de aanklacht is. Dat klemt vooral indien het ad informandum gevoegde delict pas op

t eval dat kan worden volstaan met vermeldin
van de parketnummers en bij de afdoening ad informandum van blindgangers.
Afhankelijk van de lengte en precisie van de feitelijke omschrijving kunnen echter
ook de gevallen waarin de strengste eisen aan de beschuldiging van het ad inform an-
dum gevoegde feit worden gesteld - te weten bij de afdoening van dossiers ad
informandum in verstekzaken waarin de verdachte niet heeft kunnen beschikken over
de diensten van een raadsman - op gespannen voet staan met de verdragsrechtelijke
voorwaarden. Dat geldt mijns inziens onder andere voor de eerder geciteerde aankondi-
ging, waarin de verdachte werd medegedeeld dat een grote hoeveelheid inbraken en
diefstallen en/of pogingen daartoe, begaan in 1987 in Apeldoom en Amsterdam of
elders in Nederland, ter afdoening ad informandum aan de rechter wordt voorgelegd.

Er is een argument dat deze slotsom desalniettemin tot een onjuiste zou kunnen
maken. Betoogd zou kunnen worden dat de verdachte door zijn bekentenis er blijk
van heeft gegeven op de hoogte te zijn van zowel de aard als de reden van de
beschuldiging het ad informandum gevoegde delict te hebben begaan. Een dergelijke
redenering vertoont onmiskenbaar overeenkomsten met de eerder besproken opvatting
dat de afdoening ad informandum niet in strijd komt met art. 1 Sv omdat de verdachte

147 lie de art. 261, derde lid jo 314a Sv, 372 jo 374 Sv, 386, vierde lid jo 393 Sv en 47 jo 48 WED.
Uitgebreid over deze bepalingen A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strajvordering, aantekening 55
op art. 261 (suppl. 19 en 29: E. Andre de la Porte) en D.H. de Jong, De macht van de teiastelegging
in het strafproces, a.w., p. 187-191. lie ook J. Boksem, Een altematief voor het grondslagstelsel?,
a.w.

148 Een en ander heeft wei totgevolg dat de proceseconomische aantrekkelijkheid van de korte aanduiding
sterk moet worden gerelativeerd. De aanvullende eisen worden - teneinde te voorkomen dat die regeling
in strijd komt met de genoemde bepalingen uit het EVRM - in de praktijk ook gesteld bij de art. 47
en 48 WED, hoewel de wettekst daartoe niet verplicht. lie nader hierover de in de vorige noot
genoemde bronnen.

149 Mocht de verdachte zich in deze zin verweren, dan wordt in de praktijk het ad informandum gevoegde
feit terzijde geschoven, zo blijkt uit de reacties op de vragenlijst die aan de rechterlijke macht is
toegestuurd.
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blijkens zijn bekentenis toestemming heeft gegeven voor deze afdoeningsmodali-
teit.!"

Ook in dit geval aeht ik de bekentenis als vluehtroute weinig overtuigend. In de
eerste plaats kan niet worden uitgesloten dat een verdaehte als gevolg van de beknopt-
heid van de omsehrijving een andere verklaring aflegt dan bij volledige uitsehrijving
van de besehuldiging het geval zou zijn geweest, zeker indien hij - zoals in boven-
staand voorbeeld - in vage bewoordingen ervan wordt besehuldigd een groot aantal
delieten van gelijke aard in serie te hebben begaan.'!' Essentieel is ook dat deze
redenering de positie van de zittingsreehter onder druk zet. De reehter dient zelfstandig
na te kunnen gaan of een verklaring van de verdaehte inderdaad betrekking heeft op
het feit dat ad informandum is gevoegd. Voordat hij waarde mag toekennen aan een
uitspraak van de verdaehte, behoort de reehter daarom de besehikking te hebben over
een adequate besehuldiging die voldoende duidelijk het onderwerp van de beraadsla-
ging aangeeft. De logiea van die volgorde is door de wetgever in de art. 348 en 350
Sv onderkend, voor zover daarin aan de reehter bij zijn beslissing over telastegelegde
feiten wordt voorgesehreven eerst over de voorvragen - waaronder die naar de
geldigheid van de dagvaarding - een oordeel uit te spreken, alvorens toe te komen
aan de vraag of het telastegelegde feit bewezen kan worden verklaard. Ten onreehte
draait het standpunt dat door de bekentenis van de verdaehte een voldoende duidelijke
besehuldiging inzake het ad informandum gevoegde feit aehterwege kan blijven die
volgorde om: de imperfeete besehuldiging wordt aangepast aan de verklaring van de
verdaehte dat hij een stratbaar feit heeft begaan. Beklemtoond moet worden dat het
gegeven dat de verdaehte zijn bekentenis mogelijk heeft afgelegd naar aanleiding van
een eerdere, in het vooronderzoek gedane besehuldiging - die in dat stadium voldoende
duidelijk kan zijn geweest - dit probleem mijns inziens niet wegneemt. Het gaat er
namelijk om dat de zittingsrechter voor de vervulling van de aan hem opgedragen taak
over een adequate besehuldiging besehikt. Een in het vooronderzoek geformuleerde
besehuldiging kan die plaats niet innemen, omdat die prineipieel een voorlopige is.
Aangezien de formulering van de aanklaeht tot de aanvang van het onderzoek ter te-
reehtzitting steeds kan worden gewijzigd, kan niet met zekerheid worden vastgesteld
dat de in het voorbereidend onderzoek afgelegde bekentenis betrekking heeft op
hetgeen de verdaehte ter tereehtzitting wordt verweten. Juist het ontbreken van een
duidelijke besehrijving van de reden van de besehuldiging, belemmert de zittingsreeh-
ter in zijn onderzoek daarnaar.

De afdoening ad informandum slaat dus ten onreehte een bres in de reehterlijke
binding aan de grondslag van de telastelegging. Getuigt deze opvatting van een
overmaat aan ijver, zoals door Corsten werd betoogd? Oat lijkt mij niet het geval te
zijn. In de eerste plaats heeft de aanwezigheid van geavaneeerde eomputerprogramma' s
een aanzienlijke werkbesparing voor de officier van justitie opgeleverd bij bet redi-

150 Zie paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.
151 Daarop wordt de nadruk gelegd door A. den Hartog, Artikel 6 EVRM: grenzen aan het streven de

strafeerder op de daad te doen volgen, a.w., p. 212-216. Vergelijk ook de waarschuwing die M.S.
Groenhuijsen laat horen in het in paragraaf 1.4 van dit hoofdstuk aangehaalde citaat uit Rechterlijk
enjustitieel beleid inzake burgerschap en kleine criminaliteit, a.w.
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geren van een telastelegging.!" Bovendien is de opvatting aehterhaald dat zoveel
mogeJijk delieten ter afdoening aan de reehter moeten worden voorgelegd. Wanneer
ellenlange telasteleggingen moeten worden venneden, is met andere woorden niet de
afdoening ad informandum de aangewezen oplossing, maar juist de afdoening buiten
geding. Daarvoor bestaan thans meer dan voldoende varianten. Tenslotte moet worden
opgemerkt dat de in de Nederlandse strafvordering verankerde grondslagleer op nog
steeds overtuigende fundarnenten berust. Een strafproees dat tot doelstelling heeft de
toepassing van de strafwet op de sehuldige zoveel mogelijk te bevorderen en tevens
de veroordeling van de onsehuldige naar vermogen te verhinderen, dient de verdaehte
de reele mogelijkbeid te bieden zieh tegen de besehuldiging te verdedigen. Om die
reden is het noodzakelijk dat de aard en de reden van de aanklaeht zo nauwkeurig
mogelijk zijn omschreen.!" Ret Nederlandse stelsel biedt daarbij het onmiskenbare
voordeel dat door de reehterlijke binding aan de grondslag van de telastelegging het
eindonderzoek efficient kan verlopen. De relativerende werking van de afdoening ad
informandum op de funetie van de telastelegging in de Nederlandse strafreebtspraak
moet ook vanuit die optiek van de hand worden gewezen.

3.4 De atkalving van de wettelijke regels omtrent de behandeling door de
rechter

3.4. J De behandeling van ad informandum gevoegde feiten

Naast de relativering van de grondslagleer kenmerkt de afdoening ad infonnandum
zich door de eenvoud van de reehterJijke behandeling van deze niet telastegelegde
feiten. Die eenvoud beeft zowel betrekking op het onderzoek naar en de beraadslaging
en de beslissing over de ad informandum gevoegde delieten, als op de verantwoording
daarvan in het vonnis. Een besehrijving van de werkzaamheden van de reebter ten
aanzien van dit onderdeel van het geding wordt vergemakkelijkt door het gegeven
dat de vervolging van de ad informandum gevoegde delieten sleehts tot twee mogelijke
uitkomsten kan leiden: de ad informandum gevoegde feiten worden afgedaan door
ze te verdisconteren in de strafoplegging, of ze worden niet afgedaan.

Indien de verdaehte op de zitting versehijnt, kan de reehter in beginsel het ad
informandum gevoegde feit afdoen indien aan drie voorwaarden is voldaan. In de
eerste plaats moet hij tot een veroordelende einduitspraak komen voor het telaste-
gelegde feit. Daarnaast moet het ad informandum gevoegde delict op de voet van art.
297, vijfde lid Sv op de zitting ter sprake zijn gebraeht en tenslotte moet de verdaehte
ten overstaan van de reehter een bekentenis hebben afgelegd. Laat de verdaehte verstek
gaan, dan is de afdoening ad informandum mogelijk indien de verdaehte in het
vooronderzoek heeft bekend. In dat geval dient de reehter daarenboven na te gaan of

152 Zie ook D.H. de Jong, De macht van de telastelegging in het strajproces, a.w., p. 188 (noot 54).
153 Vergelijk ook M.S. Groenhuijsen, Schuld en boete; een beschouwing over strafrechtelijke verant-

woordelijkheid, a.w., die dit uitgangspunt herleidt tot het adagium 'geen strafzonder schuld' en J.F.
Nijboer en L.T. Wemes, Rechtspraak, dogmatiek en dogmatisme, Amhem 1990, p. 14, die in dit
verband wijzen op de presumptio innocentiae.
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de verdaehte tijdig voor aanvang van het onderzoek ter tereehtzitting is medegedeeld
dat het desbetreffende feit ter afdoening ad informandum aan de reehter wordt
voorgelegd.

Van belang is hier vooral de reikwijdte van de voorwaarde dat de verdaehte heeft
bekend zieh sehuldig te hebben gemaakt aan het ad informandum gevoegde stratbare
feit. Het reehterlijk onderzoek naar het ad informandum voorgelegde feit is in beginsel
voltooid, zodra de reehter heeft geeonstateerd dat de verdaehte inderdaad een dergeli jke
verklaring heeft afgelegd. De bekentenis veronderstelt daarom in het kader van de
afdoening ad informandum een volledige overeenstemming tussen de offieier van
justitie en de verdaehte. Die moet niet alleen betrekking hebben op de vraag of de
verdaehte het ad informandum gevoegde feit heeft begaan maar ook op de kwalifieatie
van dat feit als stratbaar feit en op de afwezigheid van strafuitsluitingsgronden. Op
basis van de eensluidende opvattingen van officier van justitie en verdaehte over al
deze relevante punten kan dat feit dan in beginsel zonder nader onderzoek door de
reehter worden afgedaan.

Deze algemene aanduiding van de betekenis van de bekentenis-voorwaarde bij
de afdoening ad informandum van stratbare feiten, is in een aantal arresten nader
omlijnd. In de strafzaak die leidde tot HR 12 november 1985, NJ 1986,421 had het
hof een ad informandum gevoegde overtreding van art. 26, tweede lid WVW verdis-
eonteerd in de strafoplegging, daarmee het verweer verwerpend dat het bloedonderzoek
niet conform de wettelijke regels was uitgevoerd. In het door de verdaehte ingediende
eassatiemiddel werd betoogd dat het hof dat verweer op onjuiste gronden, althans
onvoldoende gemotiveerd had verworpen. De hoge raad legde het accent anders:

'Aangezien, in geval dat verweer bij berechting van die zaak gegrond zou worden bevonden dat zou moeten
leiden tot vrijspraak, had het hof die zaak bij de strafoplegging in de onderhavige zaak niet in aanmerking
mogen nemen.'

Hoewel in deze overweging ten onreehte wordt gesuggereerd dat de afdoening ad
informandum geen bereehting van het desbetreffende feit inhoudt, stelt de hoge raad
hierin wel een duidelijke grens aan de interpretatie van de bekentenisvoorwaarde. Die
grens wordt oversehreden - en de afdoening ad informandum moet dus aehterwege
blijven - indien door of namens de verdaehte een verweer wordt gevoerd dat in geval
van telastelegging een veroordelende einduitspraak zou voorkomen bij gegrondbevin-
ding daarvan. De enkele tegenwerping is daarbij volgens de hoge raad reeds voldoende
om de afdoening ad informandum te verhinderen. Daardoor blijkt immers dat er tussen
de offieier van justitie en de verdaehte geen volledige overeenstemming bestaat,
hetgeen een noodzakelijke voorwaarde voor de afdoening ad informandum is. De hoge
raad is hierin verder gegaan dan door het eassatiemiddel in deze zaak werd opgewor-
pen. Door de verdaehte werd namelijk de stelling dat de afdoening ad informandum
ook mogelijk moet zijn indien hij en de offieier van justitie op een bepaald punt van
mening versehillen, gekoppeld aan een onderzoeksverpliehting van de reehter naar
dat verweer. Die verpliehting ontbreekt uitdrukkelijk in de opvatting van de hoge raad,
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ook al zou een dergelijk onderzoek op ziehzelf tamelijk eenvoudig kunnen zijn en
weinig tijd in beslag behoeven te nemen.!"

Het tweede arrest dat hier moet worden vermeld, betreft HR 4 december 1990,
DD 91.125. In deze zaak had het hofin de motivering van de strafoplegging overwo-
gen dat de verdaehte had bekend zieh sehuldig te hebben gemaakt aan een aantal
soortgelijke, niet telastegelegde stratbare feiten die waren opgenomen in een met een
bepaald nummer aangeduid proees-verbaal. In eassatie stelde de raadsman van de
verdaehte dat twee van de aldus ad informandum afgedane feiten als niet strafbare
pogingen dienden te worden besehouwd en daarom ten onreehte waren verdiseonteerd
in de straf. Uit zijn in het proees-verbaal opgenomen verklaring zou immers blijken
dat de verdaehte en zijn mededaders beide malen vrijwillig waren teruggetreden. De
hoge raad overwoog dat de in het middel genoemde feiten inderdaad als niet stratbare
pogingen moesten worden aangemerkt en dat de verklaringen die de verdaehte
daaromtrent had afgelegd dus ook geen bekentenis van stratbare gedragingen behels-
den. Anderzijds hielden twee andere, in hetzelfde proees-verbaal voorkomende
verklaringen van de verdaehte weI een bekentenis in, terzake van de deelneming aan
pogingen tot roofoverval van de postagentsehappen in de plaatsen Stiens en Amers-
foort. Dat braeht de hoge raad tot de volgende slotsom:

'Aangezien het Hof in het bestreden deel van de strafmotivering (...) slechts gewaagt van strafbare feiten
"voor zover deze (...) door verdachte in zijn in voormeld proces-verbaal C ..) opgenomen verklaringen (...)
zijn erkend", moet worden aangenomen dat het Hof daarin doelt op verdachtes erkenning van zijn strafbaar
aandeel in de mislukte overvallen te Stiens en Amersfoort.
(Dit) brengt mee dat de klacht dat het Hof ook andere, niet-strafbare gedragingen bij de strafoplegging
in aanmerking heeft genomen feitelijke grondslag mist.'

De verklaring van de verdaehte moet dus betrekking hebben op een strajbaar feit,
wil er sprake zijn van een bekentenis en het ad informandum gevoegde feit kunnen
worden afgedaan. Het eerder ingenomen standpunt dat de reehter na een bekentenis
van de verdaehte ontslagen is van zijn opdraeht om een zelfstandig onderzoek in te
stellen naar de stratbaarheid van het feit en van de dader, zou op basis van dit arrest
ten aanzien van de kwalifieatievraag enigszins kunnen worden genuaneeerd. In de
aangehaalde overwegingen van de hoge raad zou namelijk de introduetie kunnen
worden gelezen van een marginale reehterlijke toetsing op dit punt: de eensluidende
opvatting van de offieier van justitie en de verdaehte over de stratbaarheid van het
feit mag - ondanks de verklaring van de verdaehte - niet blindelings door de reehter
worden gevolgd indien er gegronde redenen zijn om te veronderstellen dat het ad

154 Een dergelijke verplichting is bepleit door Frielink, omdat zulks ten goede zou kunnen komen aan
het belang van een doelmatige strafrechtspleging. Vergelijk P. Frielink, Voorwaarden ter voeging ad
informandum, a.w. De mijns inziens onaantrekkelijke consequentie van Frielinks opvatting is dat het
begrip 'bekentenis' in het kader van de afdoening ad informandum een minder scherp omlijnde
betekenis krijgt en deze afdoeningsmodaliteit daardoor ook mogelijk wordt geacht in bepaalde
twijfelgevallen. WeI acht ik het mogelijk dat ter terechtzitting wordt toegewerkt naar een volledige
overeenstemming over de feitelijke en juridische merites van het ad informandum gevoegde feit. Zie
daarover paragraaf 2.1 van hoofdstuk 2.
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informandum gevoegde feit niet stratbaar is. Dat zou dan kunnen blijken uit de stukken
van het geding. \S5

Een derde arrest dat een nadere invulling geeft aan de voorwaarde dat de verdachte
heeft bekend zich schul dig te hebben gemaakt aan een stratbaar feit, is HR 19 februari
1991, DD 91.208.156 In deze zaak had het hof een mishandeling ad informandum
afgedaan, waaromtrent de verdachte de volgende verklaring had afgelegd:

'De vechtpartij met Nicolic heeft inderdaad plaatsgevonden, maar hij begon en ik heb me aileen maar verde-
digd.'

In cassatie stelde de verdachte dat die verklaring mede had moeten worden verstaan
als een beroep op noodweer of noodweerexces. De hoge raad verwierp het cassatie-
beroep, onder verwijzing naar de conclusie van A-G Meijers. Die betoogde dat het
hof de verklaring van de verdachte had kunnen opvatten als een bekentenis van de
verdachte dat hij zich toen jegens Nicolic heeft schuldig gemaakt aan mishandeling.
De toevoeging na de komma, kon volgens Meijers door het hof worden verstaan als
een verklaring voor de begane mishandeling in plaats van als een beroep op nood-
weer(exces).

De rechter heeft derhalve een zekere interpretatievrijheid om te bepalen of de
verklaring van de verdachte een beroep op een strafuitsluitingsgrond impliceert, danwel
slechts een nadere uitleg geeft over het door hem begane strafbare feit. Het arrest lijkt
in dat opzicht goed aan te sluiten bij de jurisprudentie van de hoge raad omtrent de
vraag wanneer er bij een telastegelegd feit sprake is van een verweer in de zin van
art. 358, derde lid SV.IS7 Niettemin dringt de vraag zich op of die jurisprudentie
onverkort van toepassing zou behoren te zijn bij de afdoening ad informandum. Gezien
het gegeven dat deze wijze van afdoen van strafbare feiten geheel wordt opgehangen
aan de bekentenis van de verdachte dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het ad
informandum gevoegde stratbare feit, zou mijns inziens de grootst mogelijke terughou-
dendheid gewenst zijn bij de vaststelling dat de verdachte inderdaad zo'n ongeclausu-
leerde bekentenis heeft afgelegd. Consequentie van die vaststelling is immers dat de
rechter in beginsel geen zelfstandig onderzoek meer behoeft in te stell en naar de
stratbaarheid van het feit en de schuld van de verdachte. Dat zou er voor pleiten om
het ten aanzien van telastegelegde feiten ingeburgerde criterium dat de opmerkingen
van de verdachte 'bezwaarlijk anders' dan als een beroep op een strafuitsluitingsgrond
kunnen worden opgevat, bij de afdoening ad informandum als het ware om te draaien.
Beslissend zou dan zijn of het door de verdachte aangevoerde 'in redelijkheid' als
een beroep op een strafuitsluitingsgrond kan worden aangemerkt c.q. of de verklaring
van de verdachte 'bezwaarlijk anders' is te verstaan dan als een ongeclausuleerde

155 Dat zou een aansluiting betekenen bij wat Knigge in zijn annotatie onder HR 20 oktober 1992, NJ
1993, 140 de dubia-rechtspraak op het terrein van de forrnele vragen en ten aanzien van het
onrechtmatig verkregen bewijs heeft genoemd: rijst uit de gedingstukken het rechtstreeks en emstig
verrnoeden dat zich de omstandigheid voordoet die aan een bevestigend antwoord op die vragen in
de weg staat? Uitgebreid hierover G. Knigge, Beslissen en motiveren, Alphen aan den Rijn 1980, p.
126-132.

156 Zie ook het in paragraaf 8.3 van hoofdstuk 2 besproken arrest HR 30 januari 1990, NJ 1990,657.
157 Zie daaromtrent G. Knigge, Beslissen en motiveren, a.w., m.n. p. 100-107.
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bekentenis van de verdacbte dat bij zich scbuldig heeft gemaakt aan een stratbaar
feit.!"

Indien de rechter het ad informandum gevoegde feit besluit mee te nemen in de
strafoplegging en dat delict aldus af te doen, kan hij volstaan met de enkele constate-
ring daarvan in de motivering van de straf. De aanduiding van het desbetreffende feit
beboeft dan niet meer te behelzen dan de kwalificatie van dat feit zoals die door de
officier van justitie is gegeven of een verwijzing naar het parketnummer waaronder
het delict is ingeschreven.!"

Wanneer aan de voorwaarden ter afdoening ad informandum niet is voldaan, mag
de recbter dat feit niet verdisconteren in de strafoplegging. Dat is dus onder andere
het geval indien de verdachte ontkent het ad informandum gevoegde feit te hebben
begaan. Ook als aIle voorwaarden voor de afdoening ad informandum zijn vervuld,
staat het de rechter echter vrij om de ad informandum gevoegde feiten niet te
betrekken in de strafoplegging en dus niet afte doen. In de woorden van de hoge raad:

'De (...) opvatting dat het hof gehouden is een ad informandum gevoegd feit, dat door de verdachte ter
terechtzitting is erkend, bij de bepaling van de straf in aanmerking te nemen vindt geen steun in het
recht:I60

In bet vonnis hoeft geen melding te worden gemaakt van de beslissing om een ad
informandum gevoegd feit niet afte doen. Zo'n beslissing wordt geacht besloten te
liggen in bet feit dat het desbetreffende delict niet in de strafinotivering wordt vermeld
als bijzondere reden ter bepaling van de straf. Dat betekent weI dat de beweegredenen
van de rechter om tot een dergelijke beslissing te komen, eveneens onvermeld kunnen
blijven. Uit het vonnis zal daarom ook niet blijken waarom de afdoening van bet ad
informandum gevoegde feit achterwege is gebleven, indien weI aan aIle voorwaarden
voor deze afdoeningsmodaliteit is voldaan. De redenen daarvoor kunnen dan ook
varieren van 'geen zin' of 'geen tijd' tot een bij de rechter - ondanks de bekentenis
van de verdachte - voortdurende twijfel. In ieder geval kan de officier van justitie in
beginsel het ad informandum gevoegde delict dat niet wordt afgedaan opnieuw
vervolgen, nu daarover nog geen rechterlijk oordeel is uitgesproken.'?'

3.4.2 Een waardering van de verschillen in rechterlijke behandeling

De beschrijving van de rechterlijke werkzaamheden bij de afdoening ad informandum
wijkt op een aantal, onderling samenbangende punten afvan de rechterlijke behande-
ling van telastegelegde feiten. De wettelijke regeling van die laatste, de daaraan ten

158 Deze herformulering van het criterium dat zou moeten worden aangewend ter beantwoording van de
vraag of sprake is van een beroep op een strafuitsluitingsgrond, is gernspireerd door A. Krikke,
Behandeling van strajuits/uitingsgronden door de rechter, DD 1975, p. 413-432.

159 Vergelijk conclusie A-G Meijers voor HR 15 juli 1985, NJ 1986, 312 (HR: peek) en HR 7 januari
1986, NJ 1986,496. Nader hierover paragraaf3.6 van hoofdstuk 2.

160 HR 1 mei 1990, NJ 1991,40, m.nt. Th.W.v.Y. Zie ook HR 25 april 1989, NJ 1989, 881, m.nt.
Th.W.v.V. en paragraaf 6.2 van hoofdstuk 2.

161 Zie onder meer HR 15juni 1982, NJ 1983, 216. Anders hof Amsterdam 17juni 1991, NJ 1991,583.
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grondslag liggende uitgangspunten en de daarop gebaseerde jurisprudentie zijn elders
reeds in extenso beschreven.l'" Op deze plaats zal vooral comparatiefte werk worden
gegaan door de normering van de rechterlijke behandeling van een telastegelegd feit
te plaatsen tegenover de bijzonderheden van de afdoening ad informandum, zoals die
in de vorige paragraaf zijn beschreven. Daaraan zal een waardering van de afwijkingen
bij de afdoening ad informandum worden gekoppeld.

Een eerste verschil tussen de afdoening ad informandum en de behandeling van
telastegelegde feiten betreft het aantal door de rechter te onderzoeken vragen en
daarop aansluitend het aantal te geven antwoorden voordat voor het ad informandum
gevoegde respectievelijk het telastegelegde feit straf kan worden opgelegd. In geval
van een vonnis op tegenspraak kan de rechter ten aanzien van een ad informandum
gevoegd feit volstaan met een onderzoek naar en een beslissing over een vraag: heeft
de verdachte bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het ad informandum gevoeg-
de strafbare feit?163Indien die vraag ontkennend moet worden beantwoord, mag het
ad informandum gevoegde feit niet worden afgedaan, terwij I een bevestigend antwoord
ertoe kan leiden dat het ad informandum gevoegde delict wordt verdisconteerd in de
strafoplegging en aldus wordt afgedaan. Uit de formulering van de vraag blijkt reeds
dat de strafbaarheid van het feit en die van de dader zijn gemcorporeerd in de
vraagstelling en geen afzonderlijke aandachtspunten vormen.!" Problemen ten
aanzien van die punten worden vertaald in een ontkennende beantwoording van die
ene vraag. Er ontbreekt dan met andere woorden in de visie van de hoge raad een
bekentenis van de verdachte dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het ad inform an-
dum gevoegde strafbare feit, zodat de afdoening ad informandum achterwege moet
blijven. Indien de verdachte verstek 1aat gaan, dan moet de rechter nog een onderzoek
instellen naar en een beslissing nemen over een tweede vraag: is de verdachte tijdig
voor de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting op de hoogte gesteld van het
voomemen van de officier van justitie het delict ter afdoening ad informandum aan
de rechter voor te leggen?

Het Wetboek van Strafvordering dwingt de rechter daarentegen ten aanzien van
een telastegelegd feit tot een onderzoek naar en een positieve beslissing over een
zevental vraagpunten, voordat de vraag naar de op te leggen straf aan de orde komt.
Art. 348 Sv schrijft de rechter voor om op de grondslag van de telastelegging en naar
aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting allereerst een onderzoek in te stell en
naar de geldigheid van de dagvaarding, zijn bevoegdheid om over het feit te oordelen,

162 Zie onder andere O. Knigge, Beslissen en motiveren, a.w.; B.M. Kortenhorst, De motiveringsver-
plichting instra.fzaken,diss. Leiden, Amhem 1990en A.L. Melai c.s., Het WetboekvanStrajvordering,
aantekeningen op de art. 348-350 (laatste suppl. 69: I.M. Abels).

163 Ik ga er hierbij van uit dat het ad informandum gevoegde feit op de zitting ter sprake is gebracht en
dat de rechtervoor het telastegelegde feit tot een veroordelende einduitspraak komt. Dat zijn weliswaar
noodzakelijke voorwaarden voor de afdoening ad informandum, maar zij vormen geen aparte
onderzoeksvragen.

164 Zie de hiervoor besproken arresten HR 12 november 1985, NJ 1986,421 en HR 4 december 1990,
DD 9l.l25. Zie ook A. den Hartog, Artike/ 6 EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder op de
daad te doen volgen, a.w., p. 215-218 die bij de toetsing van de voeging ad informandum aan de
onschuldpresumptie over het hoofd ziet dat door een bevestigende beantwoording van die ene vraag
tevens word! vastgesteld dat het ad informandum gevoegde feit ook strafbaar is.
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de ontvankelijkheid van de offieier van justitie en naar de vraag of de vervolging
zonder sehorsing kan worden voortgezet.t'" Indien het onderzoek op een van deze
punten noopt tot een negatieve beantwoording, voIgt de eorrelerende einduitspraak
ex art. 349, eerste lid Sv en behoeft de reehter geen oordeel meer te geven over de
daaropvolgende vragen.

Bij een positieve beantwoording van de formele vragen van art. 348 Sv dient de
reehter vervolgens te beraadslagen over de in art. 350 Sv genoemde vraagpunten. Op
basis van die bepaling dient de reehter - wederom op de grondslag van de telasteleg-
ging en naar aanleiding van het onderzoek ter tereehtzitting - zieh een oordeel te
vormen over aehtereenvolgens de vraag ofhet telastegelegde feit bewezen kan worden
verklaard, de strafbaarheid van het feit en de strafbaarheid van de verdaehte. Alleen
na een bevestigend antwoord op deze vragen kan de reehter toekomen aan de laatste
vraag van art. 350 Sv: welke straf of maatregel moet worden opgelegd? Ten aanzien
van de eerste drie materiele vragen van art. 350 Sv geldt eveneens dat een ontkennend
antwoord een daarmee eorresponderende einduitspraak ex art. 352 Sv tot gevolg heeft,
die de reehter ontslaat van zijn verpliehting zieh te buigen over de daaropvolgende
vragen.

De art. 348 en 350 Sv hebben een sterk programmatiseh karakter. Zij geven de
door de wetgever wenselijk geaehte struetuur aan voor de einduitspraak en de daaraan
ten grondslag liggende onderzoekswerkzaamheden van de reehter. In de eerstgenoemde
bepaling weerspiegelt zieh de opvatting van de wetgever dat eerst duidelijkheid moet
bestaan over de reehtsgeldigheid van de dagvaarding en de proeesreehtelijke posities
van de reehter, de officier van justitie en de verdaehte, voordat de reehter zieh een
mening kan vormen over het telastegelegde feit.!" Nu gaat het er hier niet om hoe
de onderzoeksvragen van art. 348 Sv exact worden ingevuld. Van belang is vooral
dat de reehter expliciet wordt opgedragen om ten aanzien van het telastegelegde feit
ambtshalve te onderzoeken of aan de door de wetgever aangereikte en in de jurispru-
dentie nader verfijnde maatstaven te dier zake is voldaan, terwijl bij de afdoening ad
informandum een enigszins vergelijkbare opdraeht aan de reehter ontbreekt. Ten
aanzien van die afdoeningsmodaliteit gelden sleehts twee min of meer verwante
maatstaven. De reehter is verplieht om in geval van een verstekvonnis zelfstandig te
onderzoeken of de verdaehte tijdig voor aanvang van het onderzoek ter tereehtzitting
is medegedeeld dat het ad informandum gevoegde feit ter afdoening aan de reehter
wordt voorgelegd. Verder dient de reehter indien de verdaehte ter tereehtzitting
versehijnt, na een daartoe strekkend verweer na te gaan of het ad informandum
gevoegde feit niet eerder is afgedaan. Opgemerkt moet worden dat een negatief
uitvallende toetsing aan deze maatstaven niet leidt tot een einduitspraak ex art. 349,
eerste lid Sv, maar tot de beslissing het ad informandum gevoegde feit niet afte doen.

165 De vraag in hoeverre art. 348 Sv de volgorde van de te onderzoeken vragen dwingend voorschrijft,
kan hier buiten beschouwing blijven. In ieder geval staat buiten kijf dat de vraag naar de geldigheid
van de dagvaarding als eerste moet worden onderzocht, omdat de overige vragen dienen te worden
beantwoord op de grondslag van de telastelegging. Zie HR 10 april 1951, NJ 1951, 394, m.nt. W.P.
Over de volgorde nader A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 8 en 10 op
art. 348 en 349 (suppl. 23 en 44: LM. Abels).

166 Zie A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 2 op de art. 348 en 349 (suppl.
23: LM. Abels).
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Nu zal de rechter zich bij de afdoening ad informandum ongetwijfeld kunnen
orienteren op de andere maatstaven die met het oog op art. 348 Sv zijn opgesteld. Zo
kan de kantonrechter aan wie een emstig misdrijf ad informandum wordt voorgelegd,
beslissen dat feit niet af te doen omdat hij in geval van telastelegging van dat delict
onbevoegd zou zijn geweest. Probleem is echter dat die maatstaven bij de afdoening
ad informandum geen dwingende orientatiepunten vormen. Dat wreekt zich mijns
inziens bijvoorbeeld in het eerder besproken arrest HR 5 december 1989, NJ 1990,
278.167Het hof had in deze zaak een man veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf
wegens het meermalen plegen van ontucht met zijn minderjarig kind. In de uitvoerige
strafinotivering nam het hof in aanmerking dat de verdachte ter terechtzitting had
bekend zich ook regelmatig aan zijn stiefdochter te hebben vergrepen en dat de man
zodoende ook haar leven volledig had gerumeerd. In het middel werd betoogd dat
die feiten ten onrechte waren meegenomen in de strafoplegging, omdat het recht tot
strafvordering voor die feiten was verjaard. De hoge raad oordeelde dat het middel
feitelijke grondslag miste. In zijn visie waren de door de verdachte toegegeven
gedragingen met de stiefdochter niet als ad informandum gevoegde feiten in de
strafoplegging betrokken. Zij waren slechts bij de waardering van de persoon van de
dader met het oog op de strafoplegging in aanmerking genomen.

Door in deze casus de niet telastegelegde feiten uitsluitend als bijzondere redenen
ter bepaling van de strafte beschouwen en de verdiscontering daarvan in de strafopleg-
ging niet als een altematieve manier van afdoen van die feiten te zien, traeht de hoge
raad de problemen buiten de deur te houden. Dat is slim, maar vooral onbevredigend.
Een van de dwingende maatstaven die de reehter bij de beoordeling van een telastege-
legd feit op de voet van art. 348 Sv in aanmerking dient te nemen, is de verjaringster-
mijn ex art. 70 Sr.168 Is het telastegelegde feit verjaard, dan moet de officier van
justitie niet-ontvankelijk worden verklaard. De opvatting van de hoge raad leidt ertoe
dat het desbetreffende feit toch een rol kan spelen bij de strafoplegging door van
telastelegging af te zien en het 'ad informandurn' aan de rechter voor te leggen. De
in verhouding tot art. 348 Sv beperkte onderzoeksopdracht van de rechter bij de
afdoening ad informandum verschaft de voedingsbodem voor deze kunstgreep, die
ik - hoewel het niet telastegelegde feit formeel niet wordt afgedaan - in navolging
van Leijten zou willen betitelen als een werkwijze die strijdig is met de strekking van
de art. 70 Sr en 348 Sv:

'Met feiten, die wegens verjaring niet meer vervolgd kunnen worden, mag, naar mijn overtuiging, bij de
strafoplegging ook niet als "omstandigheden" waaronder de wei vervolgbare feiten zijn begaan, rekening

worden gehouden.' 169

167 Over dat arrest nader paragraaf 8.4 van hoofdstuk 2.
168 Ten aanzien van telastegelegde feiten geldt dat de rechter naar de vragen van art. 348 zo nodig

ambtshalve een onderzoek moet instellen. Zie onder meer HR28 februari 1927, NJ 1927, p. 375, m.nt.
L.B.; HR 20 januari 1930, NJ 1930, p. 316, m.nt. T.; HR 11 januari 1932, NJ 1932, p. 659 en HR
9 maart 1982, NJ 1982, 379, m.nt. Th.W.v.V., allen betrekking hebbend op een moge1ijke verjaring
van het recht tot strafvordering.

169 A-G Leijten in zijn conclusie voor HR 15 november 1988, NJ 1989,353. A-G Meijers verwijst in
zijn conclusie voor het in de hoofdtekst besproken HR 5 december 1989, NJ 1990,278 nog naar HR
) 8 oktober 1977, NJ )978, 502 en HR ) 1 oktober 1983, NJ 1984, 258, m.nt. A.L.M. ter ondersteuning
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In art. 350 Sv geeft de wetgever aan in welke gevallen de rechter tot het opleggen
van straf kan besluiten. AIleen indien de eerste drie vragen van deze bepaling
bevestigend kunnen worden beantwoord, is strafoplegging in de opvatting van de
wetgever gerechtvaardigd. Hoewel over de invulling en de reikwijdte van de afzonder-
lijke vragen discussie mogelijk is,!" kan in art. 350 Sv duidelijk de vierledige
rechtvaardiging voor strafoplegging worden onderkend: er moet sprake zijn van een
menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, weder-
rechtelijk is en aan schuld te wijten.!" Het stapsgewijze model van onderzoek en
beslissing dat art. 350 Sv voorschrijft, dwingt de rechter om zorgvuldig na te gaan
of aan elk van die voorwaarden is voldaan. Iogevolge art. 358, tweede lid Sv dient
het vonnis dan ook een afzonderlijke beslissing te bevatten over ieder vraagpunt van
art. 350 Sv waaraan de rechter toekomt. De hoge raad houdt bij telastegelegde feiten
met bet oog op de gewenste zorgvuldigbeid strikt vast aan bet uitgangspunt dat pas
na een positieve beantwoording van een vraag, een beslissing kan worden genomen
over bet daaropvolgende vraagpunt. Zo overwoog bet hof in de zaak die leidde tot
HR 15 oktober 1985, NJ 1986, 295, m.nt. Th.W.v.V. dat een onderzoek naar de vraag
of de verdacbte het telastegelegde feit bad begaan zinloos was, nu het feit in ieder
geval niet strafbaar was en de verdacbte daarom moest worden ontslagen van
recbtsvervolging. Deze afwijking van het onderzoeks- en beslissingsscbema van art.
350 Sv kon in de ogen van de hoge raad geen genade vinden:

'Ingevolge de art. 350 en 352, tweede lid in verbinding met art. 415 Sv diende het hofeerstte beraadslagen
over de vraag of be we zen is dat hetten laste gelegde feit door de verdachte is begaan en aileen in het beves-
tigende geval over de vraag of het bewezen verklaarde feit een strafbaar feit oplevert, zodat ontslag van
de verdachte van aile rechtsvervolging aileen had mogen geschieden indien het hof het feit bewezen had
geacht.'l72

Zoals aangegeven, kent de afdoening ad informandum slechts een materiele onder-
zoeksvraag, waarbij de vragen naar de strafbaarbeid van bet feit en die van de dader

van zijn opvatting die met die van de hoge raad overeenstemt. Het verschil tussen deze twee arresten
enerzijds en het in de hoofdtekst besproken arrest anderzijds is echter dat het in het laatste geval ging
om feiten die nog niet eerder waren berecht of anderszins afgedaan. Dat is dunkt me toch een cruciaal
verschil.

170 Die discussie spitst zich met name toe op de vraag of er binnen de strafuitsluitingsgronden een nader
onderscheid moet worden gemaakt tussen rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden,
waarbij de eerstgenoemden reeds bij de vraag naar de strafbaarheid van het feit aan de orde zouden
moeten komen. In bevestigende zin reeds AJ. Blok en L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces,
tweede deel, Haarlem 1925, m.n. p. 180-183. Anders ondermeer A.L. Melai c.s., Het Wetboekvan
Strafvordering, aantekening 21 op art. 350 (suppl. 32 en 38: I.M. Abels).

171 Vergelijk ChJ. Enschede, Beginselen van strafrecht, bewerkt door C.F. RUter en SAM. Stolwijk,
Deventer 1990, p. 29-31. Vrij merkte reeds in 1953 op dat de evolutie in de materieelrechtelijke
opvattingen omtrent de bouw van het delict, geen belemmering ondervindt van art. 350 Sv en zich
integendeel ook steeds procesrechtelijk kan vertalen. Ik meen dat deze bepaling ook thans nog
voldoende flexibel is om veranderingen op materieelrechtelijk terrein processueel op te vangen.
Vergelijk M.P. Vrij, Wat het vonnis betoogt, TvS 1953, p. 54-75.

172 In gelijke zin reeds AJ. B10k en L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, a.w., p. 178 en p. 187.
In deze context kan ook de jurisprudentie over de zogenaamde bedekte vrijspraken in verband met
art. 430 Sv worden gezien. Vergelijk onder meer HR 11 mei 1976, NJ 1976,538, m.nt. Th.W.v.V.
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geen afzonderlijke aandachtspunten voor de rechter vormen, maar zijn geincorporeerd
in de anders geformuleerde bewijsvraag: heeft de verdachte bekend zich schuldig te
hebben gemaakt aan het ad informandum gevoegde stratbare feit?

Dat betekent in de eerste plaats dat de rechter ten aanzien van een ad informandum
gevoegd feit geen afzonderlijke beslissing neemt over de stratbaarheid van de
verdachte. Dat valt mijns inziens te betreuren, vooral gezien het feit dat de rechter
een aanmerkelijke beoordelingsvrijheid heeft om te bepalen of de verdachte in zijn
verklaring een beroep doet op een schulduitsluitingsgrond. De bij de afdoening ad
informandum gevolgde werkwijze lijkt wat dat betreft op de rechterlijke behandeling
van telastegelegde feiten voordat het huidige Wetboek van Strafvordering in werking
trad. Ook toen was de vraag naar de stratbaarheid van de verdachte gemsereerd in
de bewijsvraag: niet aIleen het feit, maar tevens de schuld van de verdachte moest
worden bewezen.!" De invoering van het hedendaagse onderscheid tussen de bewijs-
vraag en die naar de stratbaarheid van de verdachte berust op het uitgangspunt dat
66k wanneer de rechter een feit bewezen en stratbaar acht, geen straf behoort te
worden opgelegd indien de verdachte voor dat feit niet verantwoordelijk kan worden
gesteld. Om die reden vereist art. 350 Sv dat de rechter zich van de vraag naar de
stratbaarheid van de verdachte afzonderlijk rekenschap geeft en dat hij zijn beslissing
daaromtrent in het vonnis weergeeft. Uit het arrest HR 24 juni 1935, NJ 1936,24,
m.nt. T. blijkt dat de hoge raad ten aanzien van telastegelegde feiten weI aan dat
onderscheid waarde hecht. De kantonrechter had in deze strafzaak na de vaststeIling
van de bewijsmiddelen als bewezen aangenomen dat de verdachte schuldig was aan
het hem verweten feit. Die vermenging van de eerste en de derde materiele vraag
achtte de hoge raad ongeoorloofd:

'(D}at inderdaad de Kantonrechter met de hiervoren voormelde beslissing niet naar den eisch der wet
omtrent de strafbaarheid heeft beslist; dat toch met voormelde bewijsmiddelen slechts kunnen zijn bedoeld
die, welke gebezigd zijn voor de bewezenverklaring van het feit, en de gedachtengang van het vonnis dus
kennelijk is, dat met het bewijs van het feit zonder meer ook de strafbaarheid van den dader aanwezig -
of, zoals het vonnis minder juist zegt, "bewezen" - is; dat aldus echter voorbijgezien wordt, dat de
strafbaarheid van den dader terzake van het feit een zelfstandig gegeven is, dat, al moge het aanwezig zijn
te achten, indien niet een strafuitsluitingsgrond valt aan te wijzen, toch naast de bewezenverklaring van
het feit een eigen overweging en beslissing vraagt.'

Meer nog dan de versmelting van de bewijsvraag en de vraag naar de stratbaarheid
van de verdachte, is het verlies van de zelfstandige positie van de kwalificatievraag
een onwenselijk gevolg van de formulering van slechts een onderzoeksvraag bij de
afdoening ad informandum. Ter rechtvaardiging daarvan zou op het eerste gezicht
kunnen worden aangevoerd dat ook ten aanzien van telastegelegde feiten het door art.
350 Sv aangebrachte onderscheid tussen de bewijs- en de kwalificatiebeslissing in de
praktijk van de strafrechtspleging emstig is vervaagd. Die ontwikkeling blijkt het
gevolg te zijn van de beschuldigingsfunctie van de telastelegging, hetgeen veronderstelt
dat de officier van justitie zijn beschrijving van het feit toespitst op de vermoedelijk

173 Vergelijk ondermeer D. Simons, Motiveeringvan strafvonnissen, TvS \898, p. 323-354 en A.L. Melai
c.s, Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 2 en 5 op art. 350, ook voor het hiemavolgende
(supp\. 32, 38 en 69: I.M. Abels).

134



overtreden strafbepaling. Dat gebeurt veelal zo nauwgezet dat de beschrijving van het
feit nauwelijks concreter is dan de algemene bewoordingen van de delictsomschrijving
en de kwalificatiebeslissing daardoor alleen nog als ritueel overeind blijft.!"

Met name Abels en Nijboer hebben bij deze ontwikkeling fundamentele kantteke-
ningen geplaatst. Uitgangspunt van hun betoog is dat het in art. 350 Sv aangebrachte
onderscheid tussen de bewijs- en de kwalificatievraag niet toevaIlig is, maar berust
op de opvatting dat aan beide beslissingen een verschillende functie moet worden
toegekend:

'Bij de bewijsbeslissing gaat het (...) om de vraag of uit de beschikbare resultaten van het onderzoek ter
terechtzitting met voldoende graad van waarschijnlijkheid valt af te leiden of de verdachte het in de
telastelegging gespecificeerde feit heeft begaan. De kwalificatiebeslissing betreft een specifieke controle
(...) met het oog op de vraag of er sprake is van een vooraf strafbaar gesteld feit (art. 1 Sr).' 175

Tegen die achtergrond voeren Abels en Nijboer een drietal bezwaren aan tegen het
samentrekken van de bewijs- en de kwalifcatiebeslissing. In de eerste plaats zouden
aldus het door de wetgever uitdrukkelijk aangebrachte onderscheid tussen beide
beslissingen en de bewijsvoorschriften van de art. 338-344 Sv worden doorkruist.
Bovelldien zon dom deze -velvagiug de zelfstandige conttolefunctie -vande kwalifica-
tiebeslissing in verb and met het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel tekort worden
gedaan. Tenslotte leidt de genoemde tendens volgens Abels en Nijboer ook tot een
minder duidelijke verantwoording van de beslissing in het vonnis.

Dat zijn belangrijke rechtsgeleerde argumenten die pleiten voor een helder onder-
scheid tussen de bewijs- en de kwalificatievraag. Naar mijn mening treedt het belang
van een zelfstandige rechterlijke toetsing van de stratbaarheid van het feit vooral op
de voorgrond, indien op basis van de verklaring van de verdachte de kwalificatie van
de gedraging als een strafbaar feit ogenschijnlijk vanzelfsprekend, maar bij grondige
inspectie toch niet zonder moeilijkheden is. Dat kan het gevolg zijn van het soms
subtiele onderscheid tussen verschillende delictsomschrijvingen, zoals bijvoorbeeld
de diverse strafbepalingen inzake diefstal en verduistering. Van een verdachte mag
niet worden verwacht dat hij de juridische finesses daaromtrent kan doorgronden,
zomin als dat mijns inziens mag bij onder meer de leerstukken van poging en deelne-
ming.!" Tenslotte wijs ik op de zogenaamde Houtopstand-verweren, waarbij de ver-
dachte op basis van een onjuiste interpretatie van een juridische term de beschuldiging
lijkt te bevestigen, waar zijn verklaring impliciet een verweer omvat."? Met name

174 Deze tendens is uitvoerig beschreven door onder meer J. Bins, Bewijsverweren in het strafpraces,
Verkeersrecht 1980, p. 145-162; I.M. Abels en J.F. Nijboer, De bewijs- en kwalificatiebeslissing in
strafzaken, RM Themis 1981, p. 144-158 en A.L. Melai c.s., Het Wetbaek van Strafvordering,
aantekening 10 en II op art. 350 (suppl. 32, 38 en 39: I.M. Abels). Zie ook J. Boksem, Een alternatiej
voor het grondslagstelsel?, a.w.

175 I.M. Abels en J.F. Nijboer, De bewijs- en kwalificatiebeslissing in strafzaken, a.w., p. 144.
176 De veronderstelling dat de verdachte in staat moet worden geacht een feitelijke gebeurtenis te

transformeren in de juridische abstracties van een delictsomschrijving, is onder meer bestreden door
C.J.M. Schuijt, Ongeregeld heden, oratie Leiden, Alphen aan den Rijn 1982.

177 HR 20juni 1978, NJ 1979,41, m.nt. Th.W.v.Y. (Houtopstand). Zie bijvoorbeeld ook HR 18 februari
1992, NJ 1992, 517 en nader onder meer 1.F. Nijboer, Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht,
Nijrnegen 1992, p. 93-99.
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in die gevallen zou moeten worden benadrukt dat het een zelfstandige taak van de
rechter is om te onderzoeken ofhet hem ter beoordeling voorgelegde feit ook strafbaar
is en en dat daarbij niet uitsluitend op de verklaring van de verdachte mag worden
afgegaan.

In dat licht moet worden vastgesteld dat de door Abels en Nijboer geconstateerde
problemen in verscherpte mate bij de afdoening ad informandum gelden. Bij deze
afdoeningsmodaliteit is de kwalificatievraag immers geheel geabsorbeerd door de
bewijsvraag en behoeft de eerste zelfs geen rituele beantwoording meer. De functie
van de kwalificatiebeslissing en in verband daarmee het in art. 1, eerste lid Sr
verwoorde legaliteitsbeginsel staan daardoor meer dan bij een berechting conform de
wettelijke procedureregels direct op het spel. Oat houdt niet alleen verband met het
verschil in aantal onderzoeksvragen tussen de rechterlijke behandeling van telastege-
legde feiten en die van ad informandum gevoegde delicten. Het wordt vooral ook ver-
oorzaakt door de verschillende wijze waarop de rechter bij de behandeling van
telastegelegde feiten respectievelijk ad informandum gevoegde delicten zijn taak
vervult en kan vervullen. De stelling dat de afdoening ad informandum op gespannen
voet staat met de waarde die het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel vertegenwoordigt,
wint naar mijn overtuiging met de uitwerking van dit tweede verschiI in rechterlijke
behandeling aanzienlijk aan kracht.

Daarbij is in het bijzonder van belang dat bij de afdoening ad informandum iedere
feitelijke omschrijving van de gedraging ontbreekt en de beschuldiging slechts in
kwalificatieve term en wordt gegoten. De mogelijkheden van de rechter om zelfstandig
te onderzoeken of het ad informandum gevoegde feit binnen de grenzen van de
strafwet valt, zijn daardoor uiterst beperkt. Weliswaar kon de hoge raad in het hiervoor
besproken arrest 4 december 1990, DO 91.125 eventuele brokken met de mantel der
liefde bedekken door een uiterst welwillende lezing van de strafrnotivering van het
hof, maar onderkend moet worden dat het in deze zaak ging om een feit dat blijkens
de stukken van het geding evident niet strafbaar was. Niet in aIle gevallen van
afdoening ad informandum zijn de stukken van het feit echter in het zittingsdossier
opgenomen. Bij de afdoening van delicten die staan vermeld op het algemeen
documentatieregister ontbreken die bijvoorbeeld. Bovendien zal het niet altijd zo duide-
lijk zijn dat het feit niet strafbaar is en zal de gewoonte om de ad informandum
gevoegde feiten slechts summier op de zitting ter sprake te brengen geen stimulans
vormen voor een meer dan oppervlakkig onderzoek daamaar. Door die factoren drei-
gen de subtiele onderscheidingen tussen bepaalde delictsomschrijvingen onder het
vloerkleed te verdwijnen, is het zeer de vraag of de hand kan worden gehouden aan
de criteria voor strafbaarheid van poging en deelneming en kunnen Houtopstand- en
aanverwante verweren tussen de wal en het schip vallen.!" Terwijl juist in die
gevallen het belang van een zelfstandige rechterlijke toetsing naar de strafbaarheid

178 Vanuit het in de hoofdtekst geschetste perspectief Iijkt mij de kans op problemen met de zogenaamde
Meer en Vaart- en Dakbedekkersverweren minder groot, omdat de verdachte dan geen bekennende
verklaring zal afIeggen. Niettemin kan door het ontbreken van een feitelijke omschrijving van de
beschuldiging en door de summiere rechterlijke behandeling van ad infonnandum gevoegde feiten
niet worden uitgesloten dat ook deze verweren bij de afdoening ad informandum in het water vallen.
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van het feit groot is, wordt de reehter bij de afdoening ad infonnandum vastgepind
op de door de officier vanjustitie gegeven en door de verdaehte beaamde kwalifieatie.

Een derde versehil tussen de reehterlijke behandeling van telastegelegde feiten en de
beoordeling van ad informandum gevoegde delieten, vloeit voort uit het arrest HR
1 mei 1990, NJ 1991, 40, m.nt. Th. W.v.V.179 Op basis van dit arrest is het de reehter
geoorloofd om ongemotiveerd af te zien van de afdoening ad infonnandum, ook als
aan aile voorwaarden daarvoor is voldaan. Het kan niet worden uitgesloten dat zulks
het gevolg is van een weigering van de reehter om een onderzoek in te stellen naar
het feit dat ad infonnandum is gevoegd. Die mogelijkheid lijkt me niet verenigbaar
met het uitgangspunt van het stelsel van strafvordering zoals dat - ten aanzien van
telastegelegde feiten - in het tweede Inhaaldagvaarding-arrest is geexpliciteerd: 180

de reehter kan er niet van afzien een onderzoek in te stell en naar en een oordeel te
geven over een feit dat hem ter beoordeling is voorgelegd. Weliswaar zou in het geval
dat een dergelijke situatie zieh voordoet, de reehter fonneel wei uitspraak doen -
namelijk om het feit niet ad infonnandum afte doen - maar dat oordeel is dan nergens
op gebaseerd. Dat bezwaar is niet weg te nemen.

Deze kanttekening vormt geen pleidooi om de reehter te dwingen tot afdoening
ad infonnandum over te gaan als de verdaehte een bekentenis heeft afgelegd en ook
is voldaan aan de andere voorwaarden die in de jurisprudentie zijn gesteld. Het mag
immers niet worden uitgesloten dat de reehter er desondanks niet van overtuigd is dat
de verdaehte het ad informandum gevoegde deliet heeft begaan. In die gevallen moet
het mogelijk zijn dat de reehter het deliet niet ad informandum afdoet, omdat hij
anders wordt gedwongen tegen zijn overtuiging in voor dat feit straf op te leggen.
Een dergelijke beslissing zou rnijns inziens niet als onherroepelijke einduitspraak
behoeven te worden aangemerkt, op grond waarvan het reeht tot vervolging voor de
officier van justitie vervalt. Het ontbreken van de overtuiging dat de verdaehte het
ad informandum gevoegde feit heeft begaan, kan als een voorlopig oordeel worden
gezien dat bij een meer grondige behandeling op basis van een telastelegging kan
veranderen. Die opvatting past binnen het 'systeem' van de voeging ad infonnandum
zoals dat in de reehtspraak tot stand is gebraeht. In de jurisprudentie over deze praktijk
is immers bepaald dat de beslissing om het feit niet ad infonnandurn af te doen geen
definitieve einduitspraak over het feit vonnt en een hemieuwde vervolging dus niet
is uitgesloten."! Het enige wat in mijn visie van de reehter moet worden gevraagd,
is dat hij zijn beslissing hierover desnoods summier motiveert.

Daarmee is het vierde versehil in reehterlijke behandeling genoemd. De eisen die
aan de motivering in geval van voeging ad informandum worden gesteld, zijn uiterst
marginaal. De reehter kan in geval van afdoening van een niet telastegelegd deliet
volstaan met het vennelden van de parketnummers of de wettelijke benaming. Indien
het ad informandum gevoegde feit niet wordt verdiseonteerd in de strafoplegging en
dus niet wordt afgedaan, kan de verantwoording van die beslissing in het vonnis geheel
aehterwege blijven.

179 Zie ook HR 25 april 1989, NJ 1989,881, m.nt Th.W.v.V.
180 HR 15 februari 1949, NJ 1949,305, m.nt. B.VAR.
181 Over de overtuigingseis meer in paragraaf 5 van dit hoofdstuk.
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De art. 358 en 359 Sv vragen - voortbouwend op de grondwettelijke eis dat het
vonnis de gronden inhoudt waarop het rust - aanzienlijk meer. De rechter dient op
straffe van nietigheid allereerst de beslissingen op de afzonderlijke vraagpunten op
te nemen.!" De eerste drie leden van art. 358 Sv en de daarop gebaseerde juris-
prudentie creeren wat dat betreft aIleen een uitzondering voor een positieve beantwoor-
ding van de formele vragen, terzake waarvan door de verdachte geen verweer is
gevoerd en ook geen twijfels bestaan die de rechter nopen tot een ambtshalve onder-
zoek naar en beslissing over een van die punten. Daarenboven verlangt art. 359,
tweede lid Sv in samenhang met de art. 358, vierde lid en 359, eerste en derde tot
en met achtste lid Sv - eveneens op straffe van nietigheid - dat de in het vonnis
opgenomen beslissingen met redenen zijn ornkleed. De wijze waarop dat dient te
gebeuren is vanuit cassatietechnisch oogpunt afhankelijk van de aard van de afzonder-
lijke vragen en de daarover te nemen beslissingen.""

De motiveringsverplichting staat in dienst van het aan de Nederlandse strafvorde-
ring ten grondslag liggende uitgangspunt dat bij rechterlijke uitspraken over strafbare
feiten de nodige zorgvuldigheid wordt betracht.!" De motiveringsverplichting dwingt
de rechter stapsgewijs na te gaan of aan de voorwaarden voor strafoplegging is voldaan
en zich te beraden op zijn beweegredenen om ten aanzien van een bepaalde vraagjuist
die beslissing te nemen. Voorts verschaft de motivering van het vonnis de verdachte,
het openbaar ministerie en derden inzicht in de gronden van de einduitspraak. Ais die
gronden overtuigend worden bevonden, dan legitimeert de motivering de rechterlijke
beslissing en kan het aanwenden van rechtsmiddelen achterwege blijven. Is dat niet
het geval, dan kan de verdachte of de officier van justitie het vonnis ter toetsing
voorleggen aan de appelrechter of de hoge raad. Daarmee is de derde pijler van de
motiveringsverplichting genoemd. Daadwerkelijke controle in hoger beroep of door
de hoge raad is aileen mogeJijk indien het vonnis is gemotiveerd.

In de rechtspraktijk is het verschil tussen de afdoening ad informandum en de
rechterlijke behandeling van telastegelegde feiten ten aanzien van de motiverings-
verplichting niet zo groot als door de tekst van de wet wordt gesuggereerd. Vonnissen
plegen aileen te worden uitgewerkt indien een rechtsmiddel wordt ingesteld en de
zogenaarnde kop-staartvonnissen beleven hoogtijdagen. Dat betekent dat ten aanzien
van zowel telastegelegde feiten als ad informandum gevoegde delicten de motiverings-
verplichting in de kern wordt aangetast. Op deze plaats behoeft daar niet dieper op
te worden ingegaan, nu hier vooral de verschillen tussen be ide wijzen van afdoen van

182 Vergelijk M.P. Vrij, Wat het vonnis betoogt, TvS 1953, p. 54-75, die opmerkt dat het vonnis
epistemologisch datgene is 'wat gevonden is, gevonden ten antwoord op vragen'. Op het verband
tussen de inkleding van het vonnis en de structuur van de art. 348 en 350 Sv is onder andere ook
gewezen door B.M. Korstenhorst, De motiveringsverplichting in straftaken, a.w., p. 17-18.

183 Uitgebreid hierover G. Knigge, Beslissen en motiveren, a.w., p. 64-87.
184 Uit velen: D. Simons, Motiveering van strafvonnissen, a.w.; Ch.J. Enschede, Motivering en motiej,

oratie Amsterdam, Zwolle 1959; G. Knigge, Beslissen en motiveren, a.w., m.n. p. 65-66; L. Frijda,
Verantwoord beslissen, DO 1988, p. 407-421 en B.M. Kortenhorst, De motiveringsverplichting in
strafzaken, a.w.
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strafbare feiten door de reehter eentraal staan.!" Ik breng hier sleehts de woorden
van Simons in herinnering:

'Tegenover de ongemotiveerde uitspraak staat men als tegenover een raadsel, voorwelks oplossing dikwerf
de gegevens geheel ontbreken.' 186

Deze uitspraak is in ieder geval op het lijf gesehreven van de mogelijkheid om
ongemotiveerd af te zien van de afdoening ad informandum, ook als aan aIle voor-
waarden daartoe is voldaan. Over de beweegredenen van de reehter tast men dan
volledig in het duister. Dat kan bij de bereehting van strafbare feiten toeh niet de
bedoeling zijn.

3.5 Het wettelijk bewijsrecht onder vuur

3.5.1 Nogmaals: de bekentenisvoorwaarde bij de afdoening ad irformandum

Voor de afdoening ad informandum van een strafbaar feit is het vereist dat de
verdaehte een bekentenis heeft afgelegd. Hiervoor is er de aandaeht op gevestigd dat
in een dergelijke verklaring mede een bevestigend antwoord op de vragen naar de
strafbaarheid van het feit en van de verdaehte wordt gezien. Er is voldoende aanleiding
om deze voorwaarde voor de afdoening ad informandum tevens explieiet in het lieht
van het wettelijk bewijsreeht te beoordelen. Daartoe moet allereerst worden onderzocht
in hoeverre de buitenwettelijke afdoeningsmodaliteit op dit punt afwijkt van de eisen
die de wet stelt aan de rechterlijke vaststelling dat de verdachte het feit waarvan hij
wordt beschuldigd ook daadwerkelijk heeft begaan. Het is dan ook zinnig om de
ontwikkeling van de bekentenisvoorwaarde nogmaals aan te stippen."?

De eis dat een ad informandum gevoegd feit aIleen kan worden verdisconteerd
in de straf voor de telastegelegde delicten als de verdachte heeft bekend het feit te
hebben begaan, is gemtroduceerd door Pompeo In diens belangrijke annotatie onder
HR 6 juni 1961, NJ 1962, 17 betoogde hij onder meer dat de rechter bij de strafopleg-
ging alleen dan met ad informandum gevoegde delieten rekening mag houden indien:

'(D)eze delieten bewezen zijn, zij het niet volgens de strenge regelen van artt. 338 V.V.SV, vol gens welke
de reehter het bewijs sleehts kan aannemen, als hij op grond van de inhoud van wettige bewijsmiddelen
de overtuiging heeftgekregen. Het lijkt me voor bewijs van strafioemetings- - evenals van strafuitsluitings.-
gronden voldoende, dat de reehter ze aannemeIijk aeht. Maar in de geest van de wet meen ik de regel te
mogen stellen, dat de reehter de niet-telastegelegde feiten aIleen voor strafioemeting laat gelden, als
verdaehte ze bekend, althans na vermelding ervan ter zitting niet bestreden heeft.'

185 Kritiseh over deze praktijk en het daarmee verband houdende wetsvoorstel 19488 onder andere Th. W.
van Veen, Stroomlijning strafprocesrecht, NJB 1986, p. 993-997; GJ.M. Corstens, Vereenvoudiging
van de strafrechtspleging, RM Themis 1987, p. 269-278; J.C.M. Leijten, Overpeinzingen van een
andersdenkende, NJB 1987, p. 1451-1456 en A.G.P. van Ruth, L.H. Boerma en P.C. Stal, Wat niet
weet, deert soms toch, Nijmegen 1992. Zie ook hoofdstuk 6.

186 D. Simons, Motiveering van stra.fvonnissen, a.w., p. 324.
187 Zie uitgebreid paragraaf 2 van hoofdstuk 2.
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In hoofdstuk 1 is reeds als veronderstelling geopperd dat deze opmerking van Pompe
voor een belangrijk dee! tegemoet kwam aan een van de punten van kritiek die
voordien op de praktijk van de voeging ad informandum werden geuit. Dat punt had
betrekking op de mogelijkheid om via de aehterdeur van de voeging ad informandum
straf op te leggen voor feiten die niet of nauwelijks zijn te bewijzen.!"

De riehting die Pompe aangaf, is eehter pas aan het einde van de jaren '70 in de
jurisprudentie van de hoge raad te ontwaren. In een van de drie arresten waarin de
voeging ad informandum tevens als een bijzondere afdoeningsmodaliteit werd erkend,
werd bijvoorbeeld opgemerkt dat:

'(H)et Hofkennelijk aannemelijk heeftgeoordeeld - en o.g.v. de desbetreffende, door verdachte ter terecht-
zirting gedane bekentenis ook geredelijk heeft kunnen oordelen - dat deze zich gedurende het in 's-Hofs
strafinotivering genoemde tijdvak diverse malen - naast de ten laste gelegde heling - heeft schuldig gemaakt
aan heling door het kopen van de in die motivering opgesomde goederen, alsmede dat die goederen telkens

van diefstal afkomstig waren.'! 89

In zijn arrest van 29 november 1983, NJ 1984,277 besteedde de hoge raad een meer
uitvoerige overweging aan de voorwaarde dat de verdaehte terzake van het ad
informandum gevoegde feit een bekennende verklaring heeft afgelegd. Hij overwoog
dat het door de verdachte begaan zijn van een niet telastegelegd strafbaar feit alleen
dan als bijzondere reden ter bepaling van de straf in aanmerking mag worden genomen
indien op grond van de door de verdaehte ter tereehtzitting gedane 'erkenning'I"
aannemelijk is geworden dat hij dat feit heeft begaan. De in hetzelfde arrest opgeno-
men overweging dat de afdoening ad informandum in verstekzaken niet mogelijk is,
heeft de hoge raad inmiddels genuaneeerd. In zijn arrest van 25 september 1984, NJ
1985, 317 herhaalde de hoge raad dat op basis van een ter tereehtzitting gedane
bekentenis aannemelijk moet zijn geworden dat de verdachte het ad informandum
gevoegde delict heeft begaan, maar voegde daaraan toe dat de afdoening ad informan-
dum ook mogelijk is indien de niet versehenen verdaehte tijdig voor aanvang van het
onderzoek ter tereehtzitting is medegedeeld dat het feit ter afdoening ad informandum
aan de reehter wordt voorgelegd.!"

188 In die zin onder meer J.C.M. Leijten, De bloemlezing in de dagvaarding, NIB 1956, p. 488-490. In
een na de annotatie van Pompe verschenen artikel van dezelfde auteur, wordt over dit probleem met
geen woord meer gerept. Zie De strafmaat in verband met niet telastegelegde feiten, NIB 1964, p.
36-43.

189 HR 13 februari 1979, NJ 1979,243, m.nt. Th.W.v.V.
190 Het woordgebruik op dit punt is weinig vast. De hoge raad heeft in de gepubliceerde jurisprudentie

zowel gesproken over een 'bekentenis' a1s over een 'erkenning', zij het met een voorkeur voor de
laatste term. Vanuit wetshistorisch perspectieflijkt niertemin de eerstgenoemde aanduiding gepaster.
In het Wetboek van Strafvordering van 1838 werd de 'bekentenis' immers a1s bewijsmiddel genoemd,
ter onderscheiding van de 'erkentenis' die slechts kon dienen om een zogenaamde aanwijzing te
bewijzen. Over deze terminologie nader A.L. Melai c.s., Het Wetboekvan Strafvordering, aantekening
4 op art. 341 (suppl. 58: J.F. NijboerlW.L. Borst).

191 In paragraaf 2.2 van hoofdstuk 2 heb ik betoogd dat de door de hoge raad gebezigde formulering bij
een aantal auteurs het misverstand heeft gewekt dat in verstekzaken ad informandum gevoegde feiten
ook kunnen worden afgedaan zonder dat de verdachte heeft bekend het feit te hebben begaan. In die
zin J.A.W. Lensing, Het verhoor van de verdachte in strafzaken, diss. Nijmegen, Amhem 1988, p.
239-240; M.W .0. Verbruggen, Veel voorkomende criminaliteit: van theorie naar beleid, a.w., p. 139
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De mogelijkbeid om ook in verstekzaken ad informandum gevoegde delicten af
te doen, laat onverlet dat de nadruk ligt op de ter zitting door de verdachte afgelegde
verklaring. De afdoening ad informandum in strafzaken waarin de verdachte niet is
verschenen, is door de hoge raad uitdrukkelijk als een uitzondering geformuleerd op
de hoofdregel dat de verdachte moet bekennen ten overstaan van de rechter die over
het feit oordeelt. Om die reden voorkomt een herroeping ter terechtzitting van een
in het vooronderzoek afgelegde bekentenis de afdoening ad informandum van dat
feit.""

Diezelfde conclusie moet worden getrokken in die gevallen waarin de verdachte
in het vooronderzoek heeft bekend het daarna ad informandum aan de rechter
voorgelegde feit te hebben begaan, maar op de zitting gebruik maakt van zijn
zwijgrecht ex art. 29, eerste lid Sv. Zou dat niet het geval zijn, dan wordt mijns
inziens afbreuk gedaan aan de centrale plaats die het eindonderzoek bij de afdoening
ad informandum toekomt. In navolging van de door de hoge raad uitgezette lijn dient
daarom oak in dergelijke gevallen de positie die de verdachte ter terechtzitting inneemt
beslissend te zijn voor de vraag of het ad informandum gevoegde delict kan worden
afgedaan. Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in het feit dat de suggestie
van Pompe om het meenemen van niet telastegelegde feiten in de strafoplegging ook
toe te staan indien de verdachte de beschuldiging daarvan niet heeft bestreden, door
de hoge raad niet is overgenomen. De verdachte die ter zitting zwijgt, bekent niet dat
feit te hebben begaan.

In herinnering kan worden gebracht dat de mogelijkheid om ter terechtzitting terug
te komen op een eerder afgelegde bekentenis, door een aantal auteurs is opgevat als
een aanzet voor 'chicanes"."? Ik deel hun mening niet. Vooropgesteld moet worden
dat in het Nederlandse stelsel van strafvordering de verdachte een grote mate van
vrijheid heeft bij het bepalen van zijn houding in het strafproces. Die vrijheid - waarbij
art. 29 Sv een sleutelrol vervult - is positief te waarderen.'?' AIleen al daarom zou
het van een gepaste terughoudendheid getuigen indien niet te snel allerlei negatieve
kwalificaties worden verbonden aan de door de verdachte gekozen proceshouding.
Bovendien is slechts sprake van een beperkt voordeel voor de verdachte die op de
zitting weigert zijn bekennende verklaring over het ad informandum gevoegde feit
te bevestigen. Een dergelijke houding vrijwaart hem immers niet van een nieuwe
vervolging voor hetzelfde feit. Dat daar vervolgens toch van kan worden afgezien
omdat het openbaar ministerie gedwongen is een selectie te maken uit aIle vervolgbare
strafbare feiten, vormt op zichzelf onvoldoende grond om ten nadele van de verdachte
een in het vooronderzoek afgelegde bekentenis ook toereikend te achten indien de ver-
dachte op de terechtzitting aanwezig is en aldaar weigert zijn bekentenis te bevestigen.

en A. den Hartog, Artikel 6EVRM: grenzen aan het streven de straf eerder op de daad te doen volgen,
a.w., p. 218. Voor de argumenten die tegen deze opvatting pleiten, verwijs ik naar de genoemde
paragraaf.

192 HR 2 oktober 1984, NJ 1985,318 en HR 8 december 1987, NJ 1988,396, m.nt. rn.w.v.v. Zie ook
conclusie A-G Leijten voor HR 6 juni 1989, NJ 1990,30, m.nt. Th.W.v.V.

193 Zie paragraaf2.3 van dit hoofdstuk en P.LP Tak, Voorstellen rond de voeging ad informandum, a.w.,
p. 84; J.M. Reijntjes, Reaktie: de haken en ogen van de voeging ad iriformandum, a.w. en A.N.A.
Josephus Jitta, Voeging in het strajproces, a.w., p. 421.

194 Zie A.L. Melai, Het strafgeding: polariteit en tegenspraak, a.w., aantekening 7.9 (suppl. 35).
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Daar komt bij - en dat is mijns inziens doorslaggevend - dat de analyse tot dusver
van de afdoening ad informandum op belangrijke punten tot emstige kritiek aanleiding
heeft gegeven. Vooruitlopend op een eindwaardering van deze afdoeningsmodaliteit,
kan nu reeds worden opgemerkt dat de bekentenis van de verdaehte de enige waarborg
lijkt te zijn voor een juiste reehterlijke beslissing over het ad informandum gevoegde
feit. Een restrietieve uitleg van deze voorwaarde voor de afdoening ad informandum
is daarom aIleszins op zijn plaats: een feit kan aIleen ad informandum worden afge-
daan indien de verdaehte zijn in het vooronderzoek afgelegde bekennende verklaring
op de zitting herhaalt.

Deze opvatting past ook in het beeld van de voeging ad informandum als een
afdoeningsmodaliteit die een sneIle en eenvoudige reehterlijke behandeling van
strafbare feiten pretendeert te bewerkstelligen. Die doelsteIling veronderstelt dat de
bekentenis van de verdaehte als grondslag voor deze wijze van afdoen van strafbare
feiten ter tereehtzitting zonder problemen kan worden vastgesteld. Zodra de verdaehte
op de zitting gebruik maakt van zijn zwijgrecht of aldaar zijn bekentenis herroept,
is dat niet meer het geval en is de wettelijke procedure aangewezen. Anders dan de
afdoening ad informandum, biedt die immers wei de mogelijkheden voor een grondig
en zorgvuldig onderzoek naar de gegrondheid van de besehuldiging.

3.5.2 Aannemelijkheid versus overtuiging of andere verschillen?

Een eerste verschil tussen het wettelijk bewijsreeht en de vaststelling dat de verdaehte
het ad informandum gevoegde feit heeft begaan, lijkt het criterium te zijn dat de
reehter in deze wordt voorgehouden. In art. 338 Sv wordt de reehter opgedragen aileen
tot een bewezenverklaring te komen indien hij door de inhoud van wettige bewijsmid-
delen tot de overtuiging is gekomen dat de verdachte het telastegelegde feit inderdaad
heeft begaan. In deze context fungeert de toereikendheid van het besehikbare bewijs-
materiaal als een noodzakelijke, maar niet afdoende voorwaarde. Ook als de aanwezige
bewijsmiddelen tot de slotsom kunnen leiden dat de verdaehte het feit waarvan hij
wordt beschuldigd heeft begaan, dient de reehter vrij te spreken indien hij niet
persoonlijk overtuigd is van de juistheid van de in de telastelegging vervatte bewering.
De overtuigingseis van art. 338 Sv vervult met andere woorden de funetie van 'slot
op de deur'.

De art. 338-344 Sv hebben aIleen betrekking op de vraag of de verdaehte het
telastegelegde feit heeft begaan. Voor de feitelijke oordelen die in het kader van de
overige vragen van de art. 348 en 350 Sv aan de orde kunnen komen, is het wettelijk
bewijsreeht niet gesehreven. Het criterium dat bij een verweer in de zin van art. 358,
derde lid Sv in aeht moet worden genomen, is of de feiten waarop het verweer is
gestoeld aannemelijk zijn geworden.

In de hantering van de begrippen 'overtuiging' en 'aannemelijkheid' lijkt zich een
zeker verschil te weerspiegelen in de mate van subjeetieve zekerheid die van de reehter
wordt gevergd bij de vaststelling van feiten. Hoewel het dan sleehts gaat om een
gradueel versehil - waarbij in de eerstgenoemde term meer dan in de laatstgenoemde
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een bijzondere klemmendheid ligt opgesloten _195 kan het van doorslaggevend belang
zijn voor de te nemen einduitspraak. De reden voor het verschil houdt direct verband
met de verschillende strekking van de bewijsbeslissing enerzijds en een beslissing op
een verweer als bedoeld in art. 358, derde lid Sv anderzijds:

'Een veroordeling is zo ingrijpend, dat voor de vaststeIling dat de verdachte het hem telastegelegde feit
heeft begaan een zeer hoge graad van waarschijnlijk:heid (overtuiging) is vereist en dat ook aan de
beoordeling van de strafbaarheid hoge eisen van zorgvuldigheid dienen te worden gesteld. Er kan geen
sprake zijn van het straffen van iemand ter zake van een feit waarvan het zich voorgedaan hebben en het
strafbare karakter niet duidelijk zijn vastgesteld. Zo bezien is het aanvaardbaar dat omstandigheden, die
de strafbaarheid van het feit of de verdachte zouden uitsluiten ten voordele van de verdachte mogen werken
zodra hun bestaan aannemelijk is. Voor zover in het begrip 'aannemelijk' een marge schuilt voor twijfel
dient het risico dat de beroepen omstandigheden zich toch nog anders zouden hebben voorgedaan met het

oog op wat er voor de verdachte op het spel staat niet door hem te worden gedragend96

Voor niet telastegelegde delicten geldt dat ze aIleen ad informandum kunnen worden
afgedaan indien het op basis van de bekentenis van de verdachte aannemelijk is
geworden dat hij die feiten heeft begaan. Het is niet duidelijk hoe dit jurisprudentiele
criterium moet worden verstaan. Met name blijft onopgehelderd ofvoor de vaststelling
dat de verdachte het ad mformandum gevoegde rsn heeft begaan een mmder hoge
graad van subjeetieve zekerheid wordt gevraagd dan bij de bewijsbeslissing voor
telastegelegde feiten het geval is. Indien die suggestie inderdaad in dat criterium ligt
besloten, dan is dat een mijns inziens niet verdedigbare afwijking van het wettelijk
bewijsrecht. Argumenten daarvoor kunnen in ieder geval niet worden gevonden in
de stelling dat bij de afdoening ad informandum het wettelijk bewijsrecht niet in aeht
behoeftte worden genomen omdat die feiten niet in een telastelegging zijn opgenomen.
Die stelling berust immers op een eirkelredenering. Het gaat erom dat de verdaehte
er 66k van wordt beschuldigd het ad informandum gevoegde feit te hebben begaan.
Op grond van die belastende strekking is er geen enkele reden om ten aanzien van
de afdoening ad informandum minder zware eisen aan de mate van zekerheid te stellen
dan bij de bewijsvraag omtrent telastegelegde feiten.

Het gegeven dat de reehter slechts op basis van een bekennende verklaring tot
de sIotsom mag komen dat de verdaehte het ad informandum gevoegde feit heeft
begaan, betekent een belangrijke relativering van dit bezwaar tegen het aanneme-
Iijkheidscriterium in de hiervoor weergegeven interpretatie. In de meeste strafzaken
waarin de verdachte een bekentenis aflegt, zal die verklaring als 'regina probationis'
kunnen worden aangemerkt die de reehter de hoogst mogelijke subjectieve zekerheid
versehaft dat de verdaehte het feit heeft begaan. Het lijkt me redelijk te veronderstellen

195 Aldus A.L. Melai in zijn annotatie onder hof Amsterdam 4 mei 1979, NJ \980,48.
196 A.L. Melai c.s., Het Wetboek van StraJvordering, aantekening 26 op de art. 338-344, met cursivering

in het origineel (suppl. 68: W.L. Borst). In gelijke zin onder andere A.L. Melai, Het gezag van norm
en feit in strajzaken, a.w., p. 86-91; J.M. Reijntjes, Strajrechtelijk bewijs in wet en praktijk, diss.
Groningen, p. 63-69 en A-G Fokkens in zijn conclusie voor HR 17 november 1992, NJ 1993, 267,
m.nt. Th.W.v.Y. De aantekeningen in eerstgenoemd werk op de bewijsrechtelijke bepalingen zijn een
bewerking van de Leidse dissertaties van J.F. Nijboer, Algemene grondslagen van de bewijsbeslissing
in het Nederlandse strafprocesrecht, Arnhem 1982 en van W.L. Borst, De bewijsmiddelen instrajzaken,
Arnhem 1985. Afzonderlijke verwijzingen naar beide proefschriften zullen hier achterwege blijven.
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dat de bekentenis op dit punt bij de afdoening ad informandum niet anders uitpakt
dan bij een berechting op basis van een telastelegging en dat de reehter ook bij ad
informandum gevoegde feiten door een bekentenis ervan overtuigd raakt dat de
beschuldigingjuist is. Het bezwaartegen hetaannemelijkheidscriterium in voomoemde
zin heeft dan ook aIleen betrekking op die gevallen waarin de rechter ondanks een
bekentenis er niet van overtuigd is dat de verdachte het ad informandum gevoegde
feit heeft begaan. In die zaken zou zich een verschil met het bewijsoordeel over
te\astegelegde feiten kunnen openbaren, voor zover de enkele aannemelijkheid dan
voldoende zou worden geaeht en de twijfel van de rechter niet in het voordeel van
de verdachte uitpakt doordat toeh tot afdoening ad informandum wordt overge-
gaan.!"

Het kan echter ook zo zijn dat het aannemelijkheidscriterium bij de afdoening ad
informandum anders moet worden begrepen en met name geen betrekking heeft op
de mate van zekerheid die van de reehter wordt geeist en de ruimte voor twijfel die
bern wordt gelaten. De keuze voor deze term kan immers ook gernspireerd zijn door
bet feit dat bij de afdoening ad informandum van bet wettelijk bewijsrecht wordt
afgeweken doordat de bewijsminimumregel van art. 341, vierde lid Sv buiten werking
wordt gesteld. Deze interpretatie van bet aannemelijkheidscriterium ligt meer voor
de hand. Zoals gezegd zal de bekentenis van de verdachte ook bij ad informandum
gevoegde feiten in de meeste gevallen tot die mate van innerlijke zekerbeid bij de
reebter leiden die als overtuiging kan worden geboekstaafd. Bovendien lijkt bet mij
moeilijk voorstelbaar dat een reebter die door een bekentenis er niet volledig van
overtuigd is dat de verdacbte bet ad informandum gevoegde feit heeft begaan, dat
delict toeh afdoet door bet te verdisconteren in de strafoplegging. Het arrest HR 1
mei 1990, NJ 1991,40, m.nt. Th.W.v.V. biedt de ruimte om in een dergelijk geval
van afdoening ad informandum af te zien.

Door het niet in aebt nemen van art. 341, vierde lid Sv wijkt de afdoening ad
informandum dus af van bet wettelijk bewijsreeht. Waar volgens deze bepaling bet
bewijs dat de verdacbte bet teiastegelegde feit beeft begaan niet uitsluitend op de
opgaven van de verdachte mag worden aangenomen, kan de vaststelling dat de
verdachte het ad informandum gevoegde feit beeft begaan uitsluitend op de bekennen-
de verklaring van de verdaehte zijn gebaseerd. Ook dit verschil moet echter worden
gerelativeerd. In de eerste plaats kan uit een enkele reactie op de eerder besproken
vragenlijst worden opgemaakt dat een ad informandum gevoegd delict aileen volledig
wordt meegeteld bij de strafoplegging indien het bewijs 'rond' is en er dus naast de
bekentenis aanvullend bewijsmateriaal - bijvoorbeeld een aangifte - in het dossier is
opgenomen. Bovendien wordt in cassatie slecbts bij hoge uitzondering een rechterlijke
uitspraak wegens schending van art. 341, vierde lid Sv vemietigd. De reden daarvoor
is dat deze bewijsminimumregel naar vaste jurisprudentie slechts betrekking heeft op

197 Ik herhaal dat in een dergelijk geval afdoening ad infonnandum mijns inziens bij gemotiveerde
beslissing achterwege moet blijven en dat het ontbreken van de rechterlijke overtuiging als een
voorlopig oordeel kan worden aangemerkt dat niet in de weg behoeft te staan aan een nieuwe
vervolging van dat feit op basis van een telasteiegging. Zie nader paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk.
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het gehele telastegelegde feit en niet op een of meer onderdelen daarvan.!" In de
zeldzame gevallen waarin een beroep op schending van deze bepaling wei succes had,
was dat veeleer het gevolg van een ongelukkige weergave van de bewijsmiddelen in
het vonnis dan van de onmogelijkheid om naast de bekennende verklaring van de
verdachte nog een ander bewijsmiddel aan te wijzen.!"

Het argument dat aan de bewijsminimurnregels in de praktijk van de strafrecht-
spraaknauwelijks enige betekenis toekomt, kan niet automatisch tot de conclusie leiden
dat de afdoening van een ad informandum gevoegd feit op basis van de enkele be-
kentenis van de verdachte geheel zonder problemen is. In hoofdstuk 6 zal nader
worden ingegaan op de zin of onzin van de beslissende betekenis die veelal - en niet
aileen bij de afdoening ad informandum - aan een bekentenis wordt toegekend en
daarmee samenbangend op de vraag of de bewijsminimurnregel van art. 341, vierde
lid Sv in geval van een bekennende verdachte moet worden gehandhaafd. Los van
deze algemene waardering van de bekentenis, moet op deze plaats worden benadrukt
dat een dergelijke verklaring bij de afdoening ad informandum kwetsbaarder en minder
betrouwbaar kan zijn dan bij de berechting van telastegelegde feiten.

Daaraan liggen verschillende factoren ten grondslag, die reeds kort ter sprake zijn
gekomen. In de eerste plaats vormt de afdoening ad informandum door de eenvoud
en de snelheid die deze wijze van berechting kenmerken, een uitgelezen mogelijkheid
om tegemoet te komen aan de druk om op meer delicten een strafrechtelijke reactie
te do en volgen. Die druk kan zich onder andere vertalen in het voorleggen van een
lange lijst van niet opgeloste feiten aan een persoon die reeds van het plegen van een
of enkele strafbare feiten wordt verdacht. Dat is op zichzelf een te billijken poging
om het bestand op te schonen. Daarbij past echter wei de kanttekening dat zeker in
een dergelijke situatie het gevaar bestaat dat de verdachte een onjuiste bekentenis
aflegt. Het is redelijk te veronderstellen dat een verdachte die bereid is 'schoon schip
te maken' in de hoop of verwachting dat zijn medewerking resulteert in een lagere
straf, zijn kansen niet op het spel wil zetten door bij het merendeel van de aan hem
voorgelegde feiten geen bekentenis af te leggen. Dat speelt met name indien het gaat
om grote aantallen van min ofmeer gelijksoortige feiten als waarvanhij oorspronkelijk
werd verdacht. Zodoende kunnen feiten door het net glippen waarvan na zorgvuldig
onderzoek zou kunnen worden vastgesteld dat de verdachte die - ondanks zijn
bekentenis - onmogelijk kan hebben begaan.i'"

Indien die feiten vervolgens ad informandum worden gevoegd, komt daar het
probleem bij dat deze afdoeningsmodaiiteit onvoldoende aanknopingspunten biedt voor
een onderzoek naar de juistheid van de bekentenis. De afdoening ad informandum
is niet aIleen snel en eenvoudig, maar vooral ook oppervlakkig. Vooral door het
ontbreken van een adequate omschrijving van het feit waarvan de verdachte ad
informandum wordt beschuldigd, kan een dergelijke controle van de verklaring van

198 HR 8 juni 1931, NJ 1932, p. 1550; HR 27 februari 1933, NJ 1933, p. 835, m.nt. T; HR 6 december
1943, NJ 1944,245; HR 28 maart 1944, NJ 1944, 378; HR 19juni 1956, NJ 1956, 516; HR 15juni
1976, NJ 1976,551, m.nt. Th.W.v.V. en HR 19 september 1977, NJ 1978, 126, m.nt. G.E.M.

199 HR 28 juni 1949, NJ 1950,657 en HR 22 februari 1977, NJ 1977,376, m.nt. Th.W.v.V.
200 Vergelijk het in paragraaf 1.4van dit hoofdstuk weergegeven citaat uit M.S. Groenhuijsen, Rechterlijk

enjustitieel beleid inzake burgerschap en de kleine criminaliteit, a.w.
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de verdachte emstig worden belernrnerd. Dat schept het niet te onderschatten risico
dat de verdachte wordt veroordeeld voor feiten die hij niet heeft begaan.?"

Een laatste verschil tussen de bekentenis als voorwaarde ter afdoening ad infor-
mandum en het wettelijk bewijsrecht, betreft de consequenties van een herroeping ter
terechtzitting van een in het vooronderzoek afgelegde bekentenis. Het is con stante
jurisprudentie dat de rechter een bij de politie, officier vanjustitie ofrechter-comrnis-
saris afgelegde verklaring via art. 341, tweede lid Sv als bewijsmiddel voor het
teiastegelegde feit kan bezigen, ook als de verdachte ter terechtzitting daarop terug-
komt. 202 Daarentegen voorkomt een herroeping van een in het vooronderzoek
afgelegde bekennende verklaring de afdoening ad informandum van het feit waarop
die uitspraak betrekking had. Die restrictieve uitleg van de bekentenisvoorwaarde en
daarmee samenhangend de nadruk op het onderzoek ter terechtzitting bij de afdoening
ad informandum, zijn hiervoor positief beoordeeld. Die waardering kan hier worden
herhaald. Gezien de problematische kanten van de afdoening ad informandum verdient
het geen aanbeveling om de verdachte te houden aan zijn in het vooronderzoek
afgelegde verklaring over het ad informandum gevoegde feit.

3.5.3 Tot slot: de opvatting van Reijntjes

Door Reijntjes is een bredere invulling van het aannemelijkheidscriterium bij de
afdoening ad informandum voorgesteld dan die waarvoor de hoge raad heeft gekozen.
Vertrekkend vanuit het standpunt dat de bewezenverklaring aileen dient om te kunnen
vaststellen of legitimatie tot straffen bestaat, noemt hij een viertal factoren die van
invloed kunnen zijn op de strafoplegging, zonder dat ze behoeven te worden bewezen.
Van belang zijn vooral de eerste en de vierde factor, die beide duiden op de voeging
ad informandum. Reijntjes merkt hierover op dat het gaat om een door de wet niet
geregelde, zelfstandige methode van afdoening, waarbij het gevaar van wildgroei zich
voordoet. Daarom dienen zijns inziens een aantal regels te worden gesteld:

'lo moet in de eerste plaats worden geeist, dat de gevoegde zaak niet van groter gewicht is dan de telastege-
legde (geen roofoverval bij een diefstal). Bovendien behoort slechts ad informandum te worden gevoegd,
indien het gevoegde feit hetzij wordt erkend, dan weI gelijksoortig is aan het telastegelegde ( ...), ofwel
prima facie bewijsbaar is. ,203

In de voorstelling van Reijntjes behoeft het aannemelijkheidscriterium bij de afdoening
ad informandum niet dwingend te worden ingevuld door de bekentenisvoorwaarde.
Ook niet telastegelegde feiten die de verdachte ontkent te hebben begaan, zouden voor
afdoening ad informandum in aanmerking moeten kunnen komen, mits die feiten prima

201 lie paragraaf3.4 van dit hoofdstuk en A. den Hartog, Artike/ 6 EVRM: grenzen aan het streven de
straf eerder op de daad te doen volgen, a.w., p. 212-216.

202 In die zin reeds A.1. Blok en L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, a.w., p. 137.
203 I.M. Reijntjes, Strafrechte/ijk bewijs in wet en praktijk, a.w., p. 75-77. lie van dezelfde auteur ook

de bewerking van A.L. Melai c.s., Het Wetboekvan Strafvordering, aantekening lOop art. 167 (supp!.
75). Vergelijk tevens P. Frielink, Voorwaarden ter voeging ad informandum, a.w. en de daarop
voortbordurende discussie tussen be ide auteurs in AA 1984, p. 454-456.
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facie bewijsbaar zijn of gelijksoortig aan het bewezenverklaarde feit. Daartegen kan
zijns inziens vanuit bewijsrechtelijk oogpunt nauweIijks bezwaar bestaan:

'(W)anneer van de serie ontkende feiten een bewezen wordt verklaard, Iigt het voor de hand dat zulks ook
met die andere feiten zou zijn gebeurd, indien zij in de dagvaarding waren vermeld. ,204

Het verdient geen aanbeveling het voorstel van Reijntjes over te nemen. De rechter
behoort de vraag of de verdachte het hem verweten feit heeft begaan met de nodige
zorgvuldigheid te onderzoeken alvorens daarover een beslissing te nemen. Indien de
verdachte toegeeft dat de beschuldiging van de officier van justitie juist is, is dat
onderdeel van de rechterlijke taak minder gecompliceerd dan bij een ontkennende
verdachte. In het laatste geval zet de verdachte immers tegenover het verhaal van de
officier van justitie een eigen versie, die evenzeer waar kan zijn. Ook wanneer het
feit prima facie bewijsbaar is - bijvoorbeeld doordat het op heterdaad is ontdekt -
vereist een onpartijdig en onafhankelijk rechterlijk onderzoek dat de versie van de
verdachte serieus wordt onderzocht en niet bij voorbaat als ongeloofwaardig terzijde
wordt geschoven, De rechter mag met andere woorden niet zonder meer afgaan op
de beschuldiging van de officier van justitie, die weliswaar op het eerste gezicht juist
kan lijken maar dat bij nader onderzoek niet noodzakelijkerwijs ook is. Hetzelfde geldt
voor het geIijksoortigheidscriterium. Daar komt in dat geval bij dat het enkele feit
dat een ad informandum gevoegd delict door de gevolgde modus operandi en door
de omstandigheden van het geval sterk gelijkt op het bewezenverklaarde feit bepaald
niet hoeft te betekenen dat de verdachte dan ook weI de niet teIastegeIegde feiten heeft
begaan. De redenering dat het voor de hand Iigt dat de rechter die ten aanzien van
een feit uit een serie tot een bewezenverklaring komt in geval van telastelegging van
de andere delicten ook geen geloof aan de ontkennende verklaring van de verdachte
zal hechten, is te gemakkelijk en doet afbreuk aan de ernst en de consistentie waarmee
de bewijsvraag telkens weer moet worden onderzocht.i"

Bij de afdoening ad informandum dient daarom onverkort te worden vastgehouden
aan de bekentenisvoorwaarde. Hiervoor is die eis al aangemerkt als de enige pijler
waarop een juiste beslissing over het ad informandum gevoegde feit kan steunen. Bij
ontkennende verdachten moet daarom in ieder geval de wetteIijke procesgang worden
gevoIgd:

'Op zich zou voor de aannemelijkheid van het bedreven zijn dier delicten natuurlijk ook kunnen blijken
uit getuigenverklaringen (ter terechtzitting of opgenomen in enig aan die zitting voorafgaand proces-verbaal)
maar het is begrijpelijk, dat die - bij ontkentenis van verdachten - niet genoegzaarn worden geacht, omdat

204 I.M. Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk, a.w., p. 76.
205 Zo ook P. Frielink, Voorwaarden tervoeging ad informandum, a.w. Frielinks suggestie om ten aanzien

van de afdoening ad informandum naast de bekentenisvoorwaarde nog een afzonderlijke, eventueel
in een bezwaarschriftprocedure te effectueren bewijsbaarheidseis te stellen, Iijkt daarentegen weer
enigszins overtrokken. Over dat voorstel ook W.E.C.A. Valkenburg, Het bezwaarschriJt tegen de
dagvaarding, a.w., p. 135.
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juist in zulke gevallen het regelmatige strafproces met telastlegging van dat betwiste feit - de aangewezen

weg is tot opheldering der tegenspraken.v'"

De opvatting van Reijntjes tekent overigens weI de dreiging die van het door de hoge
raad gehuldigde aannemelijkheidscriterium uitgaat. Hoe dit ook moet worden begrepen,
het kan steeds worden opgevat als een principiele opening om bij de vraag of de
verdachte het feit heeft begaan dat hem wordt verweten, met minder genoegen te
nemen dan door de wet wordt voorgeschreven. De stap naar het loslaten van de beken-
tenisvoorwaarde is dan ineens aanzienlijk kleiner geworden.

3.6 Excurs: het nieuwe art. 36e Sr als uitsmijter

3.6.1 De gewijzigde maatregel van voordeelsontneming

Met ingang van 1 maart 1993 zijn de wettelijke mogelijkheden tot het ontnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel verruimd. De kern van de op die datum in werking
getreden wijzigingen in de strafwetgeving wordt gevormd door de uitbreiding van de
maatregel van art. 36e Sr. Daarmee heeft de wetgever in hoofdlijnen gevolg gegeven
aan de voorstellen die in 1988 hieromtrent werden gedaan in het eindrapport van de
werkgroep legislatieve projecten vermogenssancties. Een eerste aanzet werd daarvoor
reeds gegeven in het rapport Financiele facetten van ernstige vormen van criminaliteit
dat aan de Recherche Advies Commissie werd aangeboden."?

Met deze wijzigingen wordt getracht een einde te maken aan de situatie waarin
een slagvaardig optreden tegen bepaalde vormen van uiterst lucratieve criminaliteit
onnodig zou worden belemmerd door tekortkomingen in de wettelijke voorzienin-
gen.?" Dat neemt volgens de memorie van toelichting niet weg dat de voorstellen
zijn geent op reeds langer bestaande instituten in de strafwetgeving en dat het
strafrechtelijk systeem door de wijzigingen niet wordt doorbroken, maar slechts in
zijn consequenties is doorgedacht.?" Dat patroon in de onderhavige wijzigingen is
vooral gevoed door de invalshoek van waaruit de voorstellen zijn gepresenteerd:
volgens de minister van Justitie bestaat er een fundamenteel onderscheid in rechtska-
rakter tussen straffen en maatregelen."? De juistheid van die opvatting kan hier in
het midden worden gelaten. Uitgangspunt van het onderstaande betoog is de door Kelk
en Haffmans en door Vander Landen uitgewerkte stelling dat uit een dergelijk verschil

206 J.C.M. Leijten, De strafmaat in verband met niet telastegelegdeJeiten, a.w., p. 37.ln gelijke zin onder
meer P .A.H. Bos, Voeging ad informandum, a.w. en A.N .A. Josephus Jitta, Voeging in het strafproces,
a.w.

207 Beide rapporten zijn in de Iiteratuur uitvoerig besproken en bekritiseerd. Zie onder meer D. Heimans,
Financiele facetten van ernstige vormen van criminaliteit, AA 1987, p. 753-759; P.J. Wattel, Pluk
ze!, DD 1987, p. 689-700 en p. 787-804; M. Wladimiroff, Een buitgerichte aanpak, NJB 1987, p.
1117-1120; L. Wemes, Over het ontnemen van voordeel en het omkeren oJ(redelijk?) verde len van
de bewijslast, NJB 1988, p. 417-422 en M'S. Groenhuijsen en A.M. van Kalmthout (red.), Voordeels-
ontneming in het strafrecht, Arnhem 1989.

208 TK 21 504, nr. 3, p. 4. De knelpunten in de oude wetgeving worden opgesomd op p. 5-6.
209 TK 21 504, nr. 3, p. 6-7.
2\0 TK 21 504, nr. 3, p. 7-9.

148



in ieder geval niet kan volgen dat de enkele benoeming van een strafrechtelijke sanctie
als maatregel een voldoende rechtvaardiging is voor inbreuken op belangrijke
strafrechtelijke waarden."!

De bespreking van de nieuwe wet zal zich hier richten op die onderdelen waarin
het gedachtengoed van de voeging ad inforrnandum is te ontwaren. Dat betreft dan
met name de uitbouw van de sanctie van voordeelsontneming in art. 36e Sr. Daarbij
zal in het bijzonder worden nagegaan of de gewijzigde redactie van deze bepaling
berust op een uitgesproken opvatting over het dualistisch rechtskarakter van de voeging
ad informandum. Voor zover in de nieuwe forrnulering van art. 36e Sr - in ieder geval:
mede - het afdoeningsperspectief van de voeging ad inforrnandum is te herkennen,
kunnen de voorafgaande kritische kanttekeningen met recht ook in de beoordeling van
de onderhavige wijzigingen worden aangewend. Daarnaast verdient de opmerking dat
met de wijzigingen wordt beoogd de consequenties van het bestaande strafrechtelijk
systeem door te denken kritische aandacht. Daarin kan immers besloten liggen dat
niet ieder onderdeel naadloos behoeft aan te sluiten op reeds langer bestaande
instituten. Het is derhalve van belang tevens te bezien of van de huidige jurisprudenti-
ele vormgeving van de voeging ad inforrnandum wordt afgeweken.

Ik geeft eerst in het kort de inhoud van de nieuwe maatregel van voordeelsontne-
ming weer. In afzonderlijke paragrafen zal vervolgens dieper op het tweede en het
derde lid van art. 36e Sr worden ingegaan, waarbij de verhouding tot de voeging ad
informandum bijzondere aandacht krijgt. In art. 36e, tweede lid Sr wordt de mogelijk-
heid gecreeerd om de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
niet aileen te betrekken op het feit waarvoor de veroordeling is uitgesproken. Op grond
van deze bepaling kan ook het voordeel worden ontnomen dat is verkregen uit
soortgelijke feiten en uit feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan
worden opgelegd. Ten aanzien van deze niet telastegelegde feiten geldt wei dat er
voldoende aanwijzingen moeten bestaan dat zij door de veroordeelde zijn begaan.

Art. 36e, derde lid Sr is door de minister van lustitie als het meest ingrijpende
onderdeel van het wetsvoorstel aangemerkt. De achterliggende gedachte van deze
bepaling is dat de uitbreiding van het toepassingsbereik in het tweede lid van art. 36e
Sr nog onvoldoende ruirnte biedt voor een adequate strafrechtelijke reactie op de meest
emstige en omvangrijke vorrnen van georganiseerde crirninaliteit. In die contreien
pleegt men zich - zo is de redenering - niet te beperken tot een misdaadmarkt.i"
Daarom wordt voorgesteld om in geval van een veroordeling voor een delict waarvoor
een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, de rechter de mogelijkheid
te bieden de maatregel van art. 36e Sr ook te betrekken op andere stratbare feiten
waarvan aannemelijk is dat zij er op enigerlei wijze toe hebben geleid dat de veroor-
deelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Dat kan echter aileen op basis van
de resultaten van een strafrechtelijk financieel onderzoek dat specifiek op de tracering
van wederrechtelijk verkregen vermogensbestanddelen is gericht.

211 C. Kelk en Ch. Haffmans, De strafrechtelijke maatregelen en het tanende tweesporenstelsel, in:
Gedenkhoek honderdjaar Wethoek van Strafrecht, Arnhem 1986, p. 333-347 en D. van der Landen,
Straf en maatregel, diss. Tilburg, Arnhem 1992.

212 Zie hiervoor TK 21 504, nr. 3, p. 12.
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3.6.2 Art. 36e, tweede lid Sr en de afdoening ad informandum

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was de uitbreiding in art. 36e, tweede lid Sr
beperkt tot soortgelijke feiten. De memorie van toelichting geeft slechts uiterst
summier aan wat daaronder moet worden verstaan: soortgelijke feiten zijn in beginsel
de feiten die behoren tot dezelfde delictscategorie als het feit waarvoor de veroordeling
is uitgesproken. De plaats van de strafbepaling is echter niet allesbepalend. Daarenbo-
yen kunnen feiten soortgelijk zijn indien de toepasselijke delictsomschrijvingen in
concreto hetzelfde rechtsbelang beogen te beschermen. Een nadere invulling van deze
abstracte richtlijnen wordt aan de rechtspraktijk overgelaten.""

Ter rechtvaardiging van deze verruiming werd verwezen naar art. 8 onder a WED,
waarin een dergelijke voorziening reeds langer was opgenomen.?" De enkele verwij-
zing naar deze bepaling volstaat echter niet meer, nu tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel de zinsnede 'of feiten waarvoor een geldboete van
de vijfde categorie kan worden opgelegd' aan art. 36e, tweede lid Sr is toegevoegd.
Ook geheel andersoortige, niet telastegelegde feiten kunnen thans op basis van deze
bepaling een rol spelen bij de bepaling van de omvang van het wederrechtelijk
verkregen voordeel.?"

De minister van lustitie heeft benadrukt dat hij de uitbreiding van het toepassings-
bereik in art. 36e, tweede lid Sr voor de praktijk van groot belang acht:

'Juist in gevallen waarin er sprake is van systematische en min ofmeer georganiseerde wetsschendingen,
die na analyse zijn terug te voeren op vele tientallen, zo niet honderden soortgelijke stralbare feiten, is
het ongebruikelijk en ook volstrekt ondoenlijk al die feiten als individuele feiten ten laste te leggen. Er
wordt dan volstaan met de telastelegging van enkele daarvan, ook al blijkt uit het opsporingsonderzoek
dat het strafbaar gedrag structureel was. Hier kan voor de constatering van de strafbaarheid en de oplegging
van straf met een selectie worden volstaan. Voor de bepaling van de omvang van het wederrechtelijk verkre-
gen voordeel is dat willekeurig en niet in overeenstemming met het doe I van de maatregel.,216

Uit dit citaat blijkt dat de niet telastegelegde feiten die op de voet van art. 36e, tweede
lid Sr worden meegenomen, in ieder geval als omstandigheden dienen te worden
beschouwd die een rol kunnen spelen bij de bepaling van de grootte van de op te
leggen sanctie. Anderzijds vertoont de rechtvaardiging van de onderhavige wijziging

213 TK 21 504, nr. 3, p. II.
214 TK 21 504, nr. 3, p. II. De grond voor art. 8 onder a WED is steeds gezocht in het bijzondere karakter

van het economisch strafrecht dat primair een ordentelijke marktregulering en een daarmee samenhan-
gende bestrijding van oneerlijke concurrentie tot doe I heeft. Met het oog daarop zou het noodzakelijk
zijn dat in het economisch strafrecht een voorziening aanwezig is die het mogelijk maakt ook het
voordeel uit soortgelijke, niet telastegelegde feiten te ontnemen, omdat vee! economische delicten in
serie worden begaan. Zie het citaat uit de parlementaire behandeling, aangehaald bij D. van der
Landen, Straf en maatregei, a.w., p. 297, waarin wordt opgemerkt dat het niet van realiteitszin zou
getuigen om bij economische delicten de voordeelsontneming te beperken tot datgene wat is verkregen
uit het bewezenverklaarde feit: 'De verdachten verwachten trouwens niet anders.' Blijkbaar is de
minister van Justitie thans van mening dat zulks ook geldt voor andere vorrnen van criminaliteit.

215 Zie TK 21 504, nr. 16. De indiener van dit amendement wees erop dat een beperking tot soortgelijke
feiten zijns inziens niet strookt met het belang dat de samenleving heeft bij het na een veroordeling
zoveel mogelijk ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel.

216 TK 21 504, nr. 3, p. 12.
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grote overeenkomsten met de argumenten die worden gehanteerd ter verdediging van
de relativering van de grondslagleer bij de afdoening ad informandum. Ook daarbij
luidt de centrale stelling dat het ondoenlijk is alle vermoedelijk door een verdachte
begane feiten in de telastelegging op te nemen. Uiteindelijk wordt min of meer
terloops bevestigd dat de in het tweede lid genoemde, niet telastegelegde feiten die
aldus worden verdisconteerd als afgedaan moeten worden beschouwd:

'Waar de in het dossier over de hoofdzaak betrokken soortgelijke feiten mede hebben gediend tervaststelling
van het bedrag waarop het te ontnemen wederrechtelijk voordeel is geschat en die feiten ook voor dat doe!
aan de kennisneming van de rechter zijn onderworpen, moet het er voorts voor worden gehouden dat het
openbaar ministerie daarmee de afdoening daarvan heeft beoogd en dat het aldus van zijn recht om de
veroordeelde alsnog voor die feiten in rechte te betrekken afstand heeft gedaan.'217

Evenals dat bij de voeging ad informandum het geval is, kenmerkt het nieuwe art.
36e, tweede lid Sr zich door een dualistisch rechtskarakter van de niet telastegelegde
feiten. Yanuit het afdoeningsperspectief dat in dit hoofdstuk centraal staat, kan bij
de beoordeling van dit onderdeel van art. 36e Sr primair worden teruggegrepen op
de kritische kanttekeningen bij de afdoening ad informandum. Yervolgens kan nader

--'wlIOHlen ingegaan op de verschillen met deze afdoeningspraktijk
In de procedure tot voordeelsontneming neemt de vordering van de officier van

justitie om de maatregel van art. 36e Sr op te leggen de plaats in van de telastelegging
in het reguliere strafproces. Hoe die vordering ten aanzien van de soortgelijke feiten
moet worden ingekleed, is niet duidelijk.?" De rechtvaardiging tot het meenemen
van niet telastegelegde feiten conform het tweede lid van art. 36e Sr, maakt het niet
waarschijnlijk dat in deze procedure stringentere eisen aan de omschrijving worden
gesteld dan bij de aankondiging van ad informandum gevoegde feiten het geval is.
Dat betekent dat de bezwaren die tegen de relativering van de grondslagleer zijn geuit
bij de beoordeling van de afdoening ad informandum, onverkort gelden voor deze
uitbreiding van de maatregel van voordeelsontneming.

Datzelfde geldt voor de bres die art. 36e, tweede lid Sr met de niet telastegelegde
feiten slaat in de wettelijke normering van de rechterlijke behandeling. Hooguit kan
in deze bepaling een schamel rudiment van een afzonderlijke kwalificatiebeslissing
worden teruggevonden in de rechterlijke vaststelling dat de niet telastegelegde feiten
soortgelijk zijn aan het feit waarvoor de veroordeling is uitgesproken of in de
conclusie dat voor de niet telastegelegde feiten een geldboete van de vijfde categorie
kan worden opgelegd.

Een belangrijk verschil met de afdoening ad informandum manifesteert zich bij
de vraag wanneer en op basis waarvan de rechter kan vaststellen dat de veroordeelde
naast het telastegelegde feit nog andere niet telastegelegde feiten heeft begaan. Op
het eerste gezicht lijkt het aannemelijkheidscriterium bij de afdoening ad informandum
sterk op de voldoende aanwijzingen waarover art. 36e, tweede lid Sr spreekt. Anders
dan bij de afdoening ad informandum betekent dat echter niet dat de bekentenis van

217 TK 21504, nr. 3, p. 12.
218 lie TK 21504, nr. 3, p. 36. Hierover ook L.F. Keyser-Ringnalda, De 'Pluk ze-wetgeving' in het licht

van de rechtsbeginselen, DD 1991, p. 1078-1098.
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de betrokkene een noodzakelijke voorwaarde is om de niet telastegelegde feiten te
verdisconteren in de oplegging van de maatregel:

'Voldoende aanwijzingen dat soortgelijke feiten door de vervolgde zijn begaan kunnen bijv. blijken uit

ad informandum gevoegde feiten of uit andere feiten die blijken uit het proces-verbaal. ,219

Deze afwijking van de jurisprudentiele vonngeving van de afdoening ad infonnandum
is niet wenselijk.?" In reactie op de suggestie van Reijntjes om het aannemelijkheids-
criterium een ruimere invulling te geven, is hiervoor reeds betoogd dat onverkort zou
moeten worden vastgehouden aan de bekentenisvoorwaarde. AIleen die voorwaarde
garandeert nog enigszins dat ten aanzien van het niet telastegelegde feit een juiste
beslissing wordt genomen. Bij ontkennende verdachten dient daarom steevast het
wettelijke procesmodel te worden gevolgd, vooral ook omdat dat bij uitstek is
toegespitst op de berechting van deze categorie van verdachten.

Door het vasthouden aan de bekenteniseis zal de operationele betekenis van art.
36e, tweede lid Sr wellicht dalen. Dat is echter weI de consequentie die dient te
worden getrokken uit het streven naar zorgvuldige rechtspraak, waarbij wordt
venneden dat niet bewijsbare feiten via de achterdeur toch kunnen worden bestraft.
Het tweede lid van art. 36e Sr nodigt daartoe weI uit door aIle grondslagen van het
strafproces op basis van een telastelegging los te laten en de minimale vervanging van
die essentialia door de bekentenisvoorwaarde achterwege te laten. Het enkele feit dat
iemand die is veroordeeld voor een strafbaar feit, in een proces-verbaal van nog andere
delicten wordt beticht, wordt reeds voldoende geacht om hem voor die niet telastege-
legde feiten te laten betalen.

3.6.3 Art. 36e, derde lid Sr en de afdoening ad informandum

Ook het derde lid van art. 36e Sr is in de loop van de parlementaire behandeling
gewijzigd. In de eerste versie van de minister van Justitie werd voorgesteld de rechter
de mogelijkheid te bieden om op basis van deze bepaling niet aIleen het voordeel te
ontnemen dat is verkregen uit het bewezenverklaarde feit, maar ook het vennogen
dat op enigerlei andere wijze wederrechtelijk is vergaard.

Deze bepaling werd door de minister van Justitie geheel in de sleutel van de vraag
naar de op te leggen sanctie gezet:

'Voldoende is dat aannemelijk is dat de veroordeelde op enigerlei wijze wederrechtelijk voordeel heeft
verkregen. Oat kan dus ook betrekking hebben op geheel andere situaties dan de gebeurtenis die tot de
vervo Iging, instell ing van een strafrechtel ijk financieel onderzoeken veroordeling aanleid ing (heeft) gegeven.

219 TK 21 504, nr. 3, p. 11. Vergelijk tevens TK 21 504, nr. 8, p. 4 (met mijn cursivering, A.A.F.).
220 Ten aanzien van art. 8 onder a WED is ook wei bepleit om slechts ad informandum gevoegde feiten

terzake waarvan de verdachte een bekentenis heeft afgelegd, in de maatregel van voordeelsontneming
te verdisconteren. Zie onder meer L. Wemes, Over het ontnemen van voordeel en het omkeren of
(redelijk?) verdelen van de bewijslast, a.w., p. 1118-1119, naar aanleiding van het rapport 'Financiele
facetten van ernstige vorrnen van criminaliteit'.
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Daarin ligt slechts de aanleiding om de gehele financiele handel en wandel van de veroordeelde tegen het
licht te kunnen houden.
De tracering van de aanvankelijke gebeurtenissen of transacties die wederrechtelijk verkregen voordeel
voor de veroordeelde hebben opgeleverd, is uitsluitend van belang voor het bepalen van de omvang, de
waarde, waarop dat voordeel moet worden geschat ( ...).>221

In de memorie van toelichting werd met geen woord gerept over de vraag of aldus
ook niet telastegelegde strafbare feiten zouden worden afgedaan. De reden daarvoor
bleek bij nauwkerige lezing van de stukken eenvoudig te zijn. Naar het oordeel van
de minister behoefde de officier van justitie niet aannemelijk te maken dat aan het
voordeel dat op enigerlei wijze wederrechtelijk is verkregen, concrete strafbare feiten
ten grondslag Jiggen. Reeds op basis van een vermogensvergelijking zou zijns inziens
kunnen blijken dat een deel van het bij de veroordeelde aangetroffen vermogen niet
rechtmatig is verkregen, zonder dat daarvoor ook maar enig strafbaar feit moet worden
gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt.f" Deze opvatting maakt duidelijk waarom
hier van een afdoeningskarakter geen sprake kan zijn: de sanctie behoeft niet te worden
opgelegd naar aanleiding van concrete strafbare feiten, maar kan reeds worden
uitgesproken indien de veroordeelde niet aannemeJijk heeft kunnen maken dat hij zijn
vermogen rechtmatig heeft ver-kregen. De rechtvaard-iging voor een dergelijke
sanctieoplegging zou moeten worden gevonden in de aan het civiele recht ontleende
notie van een bewijslastverdeling.f"

Tijdens de parlementaire behandeling werd deze bepaling gewijzigd. De definitieve
redactie van art. 36e, derde lid Sr beoogt in de opvatting van het parlement buiten
twijfel te stellen dat het voordeel dat op grond hiervan wordt ontnomen, afkomstig
is van strafbare feiten die tijdens de behandeling van de vordering tot voordeelsontne-
ming zijn gesteld en aannemelijk geworden. Anders dan in het tweede lid behoeft
echter niet te worden aangegeven in hoeverre ieder afzonderlijk feit tot de wederrech-
telijke voordeelsverkrijging heeft bijgedragen.f"

Een van de argumenten waarmee de Tweede Kamer der Staten-Generaal deze
wijziging motiveerde, had betrekking op het non bis in idem-beginsel, In de opvatting
van het parlement dient te zijn verzekerd dat bij de oplegging van de maatregel tot
voordeelsontneming ex art. 36e, derde lid Sr, geen feiten een rol spelen waarvoor de
veroordeelde reeds eerder is bestraft. Dat kan aileen fatsoenlijk worden nagegaan -

221 TK 21 504, nr. 3, p. 15. De geestelijk vader van het wetsvoorstel heeft zich in gelijke zin uitgelaten
door er op te wijzen dat (het oorspronkelijke) art. 36e, derde lid Sr een invulling geeft aan art. 359,
vijfde lid Sv, op basis waarvan de rechter dient aan te geven welke feiten en omstandigheden een
rol hebben gespeeld bij de sanctieoplegging. Zie 1.1.E. Schutte, Het wetsvoorstel inzake ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel, in: D.R. Doorenbos en R.1. Verweij (red.), Hercodificatie
Wethoek van Strafvordering, Nijmegen 1991, p. 162-173.

222 Onthullend zijn in dit verband TK 21 504, nr. 8, p. 6-7 waarin de minister van lustitie een concrete
casus bespreekt, a1smede zijn antwoord op vragen van de Raad van State in TK 21 504, B, p. 18.

223 Naar het oordeel van de minister van lustitie kwam dit onderdeel van het wetsvoorstel niet in strijd
met de praesumptio innocentiae. Zie TK 21 504, nr. 3, p. 63. Met overtuigende argumenten is deze
opvatting onder andere bestreden door L. Wemes, Over het ontnemen van voordeel en het omkeren
of Iredelijki} verde len van de bewijslast, a.w. en L.F. Keyser-Ringnalda, De 'Pluk ze-wetgeving' in
het licht van de rechtsbeginselen, a.w.

224 TK 21 504, nr. 20. Vergelijk ook de discussie tussen minister en Tweede Kamer der Staten-Generaal
tijdens de a1gemene beraadslaging van 4 juni 1992, zoals weergegeven in TK 86: 5196-5228.
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en schending van het non bis in idem-beginsel kan daarmee slechts worden voorkomen
- indien bij de behandeling van de vordering en de motivering van de beslissing is
aangegeven om welke niet telastegelegde feiten het gaat.

Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat - andersom - niet telastegelegde
feiten die in het kader van de voordeelsontneming op basis van het derde lid van art.
36e Sr zijn verdisconteerd in de opgelegde maatregel als afgedaan moeten worden
beschouwd.f" In afwijking van het oorspronkelijke wetsvoorstel kan derhalve thans
ook in deze bepaling het dualistisch rechtskarakter worden herkend van de niet
telastegelegde feiten die zijn betrokken in de maatregel tot voordeelsontneming. Vanuit
het afdoeningsperspectief dat in dit hoofdstuk centraal staat, kunnen tegen art. 36e,
derde lid Sr daarom allereerst dezelfde bezwaren worden aangevoerd als die welke
bij de beoordeling van het tweede lid zijn geuit. Ook hier wordt ten onrechte de
grondslagleer gerelativeerd, een inbreuk gemaakt op gangbare normering van de
rechterlijke werkzaamheden en de bekenteniseis ter afdoening ad informandum
losgelaten.i"

Daar komt ten aanzien van het derde lid van art. 36e Sr in ieder geval nog een
essentieel bezwaar bij, althans voor zover de interpretatie door de minister van Justitie
van deze bepaling aIs juist wordt aanvaard. Na de discussie met de Tweede Kamer
der Staten-Generaal heeft de bewindsman de verschillen benadrukt die zijns inziens
tussen de ogenschijnlijk naar elkaar toegegroeide voorzieningen in het tweede en het
derde lid van art. 36e Sr bestaan:

'Voor de toepassing van de ontnemingsmaatrege1 a1s voorzien in het tweede lid, is de voorwaarde de
veroordeling wegens enig straibaar feit; in het derde lid is dat de veroordeling wegens een misdrijf,
waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Anders dan voor hettweede lid geldt,
kan het derde lid slechts worden toegepast, indien wegens verdenking van het feit, waarvoor de veroordeling
is gevolgd, een strafrechtelijk fmancieel onderzoek is ingesteld.
Ook de relatie tussen het verkregen voordeel en de straibare feiten die daartoe hebben geleid, is in het
tweede lid een andere dan in het derde. In bet tweede lid wordt een direct verband geeist. Slechts voordeel
dat door middel van of uit de baten van de daar genoemde feiten is verkregen, komt in aanmerking; dat
wil zeggen dat het te ontnemen voordeel moet kunnen worden teruggevoerd op de afzonderlijke feiten die
tot de verkrijging ervan hebben geleid. Daamaast is vereist dat de rechter voldoende aanwijzing(en) heeft
om aan te nernen dat de verdachte ook de andere dan de ten laste gelegde feiten heeft begaan. In het derde
lid Iiggen deze verbanden anders. In de eerste plaats is daar niet vereist dat de strafbare feiten die tot
voordeelsontneming hebben geleid, door de verdachte - als strafbare dader of deelnemer - zijn "begaan".

225 Een andere opvatting zou niet consistent zijn. Tijdens de parlernentaire beraadslaging werd de
rnogelijke schending van het non bis in idern-beginsel overigens aileen besproken in relatie tot eerder
strafrechtelijk afgedane delicten.

226 Ten aanzien van het laatste aspect wordt in de mernorie van toelichting geruststellend opgernerkt dat
de regels over de bewijsvoering in art. 511d, eerste lid Sv van overeenkornstige toepassing zijn
verklaard op de procedure tot voordeelsontnerning en dat - ter vervanging van art. 338, tweede lid
Sv - in het nieuwe art. 51lf Sv is bepaald dat de schatting van de ornvang van het wederrechtelijk
verkregen voordeel door de rechter slechts kan worden ontleend aan wettige bewijsrniddelen. lie TK
21 504, nr. 3, p. 13-15. Art. Slid, eerste lid Sv geeft echter geen rnaatstafaan waarrnee een antwoord
kan worden gegeven op de vraag wanneer en op basis waarvan de rechter in de ontnerningsprocedure
kan vaststellen dat de verdachte niet telastegelegde feiten heeft begaan. Ook ten aanzien art. 511 f Sv
ontbreekt iedere nadere rnaatstafvoor een adequate vaststelling van de ornvang van hetwederrechtelijk
verkregen voordeel. lie voor kritiek op het oude art. 338, tweede lid Sv met name ook J.F. Nijboer,
Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht, a.w., p. 200-202.
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Dat betekent dat de rechter in dit geval niet behoeft vast te stellen dat betrokkenheid van de veroordeelde
voor aile feiten valt in de termen van daderschap en deelneming. Daarop aansluitend wordt dan ook niet
geeist, dat het voordeel door middel van of uit de baten van (door hem begane) feiten is verkregen, maar
slechts dat strafbarefeiten "op enigerlei wijze" hebben geleid tot de verkrijging van het voordeel door de
veroordeelde. Anders dan bij het tweede lid, is hier dus slechts de aannemelijkheid van het verband tussen
strafbare feiten en voordeel van belang, terwijl de vraag hoe het voordeel uit de verschiIlende feiten nu
precies ten deel is gevallen, buiten beschouwing kan blijven.'227

Het moet worden gezegd dat de minister alles in het werk stelt om het epitheton
'meest ingrijpende onderdeel van het wetsvoorstel' voor het derde lid van art. 36e
Sr overeind te houden. Bovendien laat hij met zijn interpretatie van het nieuwe art.
36e, derde lid Sr blijken niet voor een gat te vangen te zijn. In eerste instantie heeft
hij vergeefs geprobeerd te bewerkstelligen dat (een dee I van) de sanctie van voordeels-
ontneming zou kunnen worden opgelegd, zonder dat daarvoor strafbare feiten behoeven
te worden gesteld, laat staan aannemelijk geworden. Nadat hij op dat punt door de
volksvertegenwoordiging is teruggefloten, gooit hij het over een andere boeg. In de
huidige redactie zou het verband dat art. 36e, derde lid Sr legt tussen het te ontnemen
voordeel en strafbare feiten, zijns inziens niet noodzakelijkerwijs betekenen dat degene
wiens vermogen op basis van die delicten wordt ontnomen bij alle niet telastegelegde
delicten als dader of deelnemer betrokken is geweest.

De interpretatie van de minister verdraagt zich niet met het eerdergenoemde motief
om art. 36e, derde lid Sr in die zin te wijzigen dat daarin tot uitdrukking komt dat
het verkregen voordeel atkomstig is uit strafbare feiten. Daarmee is onder andere
beoogd te voorkomen dat door de oplegging van de maatregel van voordeelsontneming
het non bis in idem-beginsel wordt geschonden. Dat betekent dat de veroordeelde voor
de feiten waarop deze sanctie is gebaseerd, niet eerder in rechte mag zijn of niet
nogmaals in rechte mag worden betrokken. Deze ratio wordt ondergraven indien een
veroordeelde niet de dader van of deelnemer aan de niet telastegelegde feiten is
waarvoor hij wordt aangeslagen. Schending van het non bis in idem-beginsel is dan
immers uitgesloten, omdat een eerdere of een nieuwe vervolging veronderstelt dat de
betrokkene wel als dader of deelnemer kon of kan worden aangemerkt.

Het loslaten van de eis dat het stratbare feit aan de betrokkene ais dader of deelne-
mer kan worden toegerekend, staat echter vooral haaks op het uitgangspunt dat
sanctieoplegging aIleen gerechtvaardigd is indien ten minste enige betrokkenheid bij
het desbetreffende feit is vastgesteld en het delict daarom kan worden toegerekend.
In de optiek van de minister zou die vaststelling bij de toepassing van het derde lid
van art. 36e Sr niet aileen achterwege kunnen blijven, maar is persoonlijke betrokken-
heid bovendien geen noodzakelijke voorwaarde om de veroordeelde voor dat delict
te laten betalen. Het gaat er slechts om dat aannemelijk is dat er strafbare feiten zijn
begaan die op enigerlei wijze hebben bijgedragen tot de vorming van het vermogen
dat bij de veroordeeide is aangetroffen.f"

227 EK 21 504 en 22 803, nr. 53a, p. 5 (met mijn cursivering, AAF.). Hierover ook L.F. Keyser-
Ringnalda, De buitgerichte benadering van de Pluk ze-wetgeving, NJB 1993, p. 335-339.

228 Ik merk op dat de veroordeelde hier nietvoor een begunstigingsdelict wordt aangesproken dat verband
houdt met door anderen begane strafbare feiten. Het gaat er de minister om dat de mogelijkheid wordt
gecreeerd om een veroordeelde te laten opdraven voor feiten die door anderen zijn begaan en waarbij
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Nu kan men op goede gronden betogen dat bij de vaststelling van strafrechtelijke
aansprakelijkheid al toerekeningsconstructies worden gehanteerd, die de grenzen van
het systeem benaderen ofzelfs overschrijden.?" In de discussie daarover wordt echter
door niemand getomd aan de basisideeen van toerekening en persoonlijke betrokken-
heid zelf, maar gaat het om de invulling van de criteria die bij de toerekeningsvraag
moeten worden aangewend: welke mate van persoonlijke betrokkenheid is vereist voor
de toerekening van een strafbaar feit aan de verdachte? De minister van lustitie verlaat
met zijn interpretatie van het derde lid van art. 36e Sr daarentegen dat speelveld en
creeert een nieuw systeem. Daarin is toerekening van en daarmee persoonlijke
betrokkenheid bij een strafbaar feit niet meer noodzakelijk om een persoon op dat
delict af te rekenen. Het systeem van de minister neemt voor de oplegging van de
maatregel van voordeelsontneming afscheid van het materieelrechtelijke schuldbeginsel
en het strafprocessuele onschuldbeginsel, zonder overigens aan te geven waar (dat dee I
van) die sanctie dan wei op is gebaseerd. De poging van de minister om op een
achtemamiddag een nieuwe dogmatiek van het strafrecht tot stand te brengen, berust
dan ook op drijfzand.

3.6.4 Conclusie

De kritiek in het voorafgaande Iiegt er niet om. Het nieuwe art. 36e Sr roept niet
aileen de bezwaren op die eerder tegen de afdoening ad informandum zijn ingebracht.
Daarenboven is voor de afdoening van de niet telastegelegde feiten die in het tweede
en het derde lid van deze bepaling worden genoemd, niet vereist dat de verdachte heeft
bekend die feiten te hebben begaan. Dat is een eerste verschil met de afdoening ad
informandum, waarvoor de bekentenis een essentiele voorwaarde is. In de opvatting
van de minister biedt art. 36e, derde lid Sr bovendien de mogelijkheid om de
maatregel van voordeelsontneming tevens te betrekken op strafbare feiten die door
de veroordeelde niet als dader of deelnemer zijn begaan. Ook op dat punt onderscheidt
deze voorziening zich van de afdoening ad informandum, waarin de niet telastegelegde
feiten in ieder geval nog aan de betrokkene worden toegerekend.

lk wit daar nog een belangrijk verschil aan toevoegen, dat niet direct uit de
jurisprudentiele kaders van de afdoening ad informandum voortvloeit. Het nieuwe art.
36e Sr is bij uitstek bedoeld als een instrument dat kan worden ingezet tegen de zware,
georganiseerde criminaliteit. Ter verdediging van de afdoening ad informandum wordt
weI aangevoerd dat aileen lichtere strafbare feiten hiervoor in aanmerking komen en
dat de straf hierdoor niet zodanig mag worden bemvloed dat het verband met het
telastegelegde feit onzichtbaar wordt. Als harde maatstaf schiet dit criterium mijns
inziens tekort,"" maar er ligt wei een indicatie in besloten voor de wijze waarop

hij op generlei wijze betrokken is geweest.
229 Zie bijvoorbeeld recentelijk J. de Hullu, Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid?,

oratie Tilburg, Arnhem 1993 en A.M. van Woensel, In de daderstand verheven, diss. Amsterdam,
Arnhem 1993.

230 Zie paragraaf 5 van hoofdstuk 2.
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de afdoening ad infonnandum in de praktijk van de strafrechtspleging gewoonlijk
wordt gehanteerd. Ook daannee wordt thans gebroken.i"

De nieuwe maatregel van voordeelsontneming laat zien dat door een oppervlakkige
vergelijking met de infonnele praktijk van de afdoening ad infonnandurn steeds meer
barrieres voor justitie kunnen worden weggenomen. Nu de grondslagleer reeds is
gerelativeerd, de nonnering van de werkzaamheden van de rechter in het Wetboek
van Strafvordering is doorbroken en het wettelijk bewijsrecht mede door de afdoening
ad infonnandum onder druk staat, wordt het steeds moeilijker de daarop volgende
stappen met principiele argurnenten te bestrijden. Ik meen dat toch te moeten doen,
nu door het loslaten van de bekenteniseis en het toerekeningsvraagstuk mijns inziens
een kritische grens is overschreden.

231 Oat is ook een niet te miskennen verschil met art. 8 onder a WED, waarin het kan gaan om grote
aantallen niet te\astegelegde economische delicten.
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Hoofdstuk 4

Ad informandum gevoegde feiten als
bijzondere redenen ter bepaling van de straf

4.1 Inleiding

Inhoofdstuk 3 is de praktijk van de voeging ad informandum in strafzaken beoordeeld
vanuit de optiek waarin het afdoeningskarakter van deze werkwijze centraal staat. Om
tot een evenwichtige waardering te komen, zal in dit hoofdstuk de aandacht worden
gevestigd op het andere gezichtspunt van waaruit de voeging ad informandum kan
worden onderzocht. In deze tweede benaderingswijze worden ad informandum
gevoegde feiten primair getypeerd als omstandigheden die door de rechter in zijn
oordeelsvorming over de op te leggen straf worden betrokken. Ad informandum
gevoegde delicten worden dan met andere woorden allereerst als bijzondere redenen
ter bepaling van de straf in de zin van art. 359, vijfde lid Sv beschouwd.

Deze tweede optiek had in de jurisprudentiele vormgeving van de voeging ad
informandum tot 1979 het alleenrecht. Met de erkenning dat de ad informandum
gevoegde delicten die daadwerkelijk in de strafoplegging worden meegenomen op basis
van het non bis in idem-beginsel niet nogmaals kunnen worden vervolgd, is deze
monopoliepositie teloor gegaan. Thans kan de voeging ad informandum vanuit twee
perspectieven worden benaderd. Dat biedt mogelijkheden voor de rechter die een
specifieke rechtvraag over de voeging ad informandum krijgt voorgelegd waarop het
juiste antwoord niet meteen in het oog springt. De uiteindelijke beslissing blijkt dan
veelal te kunnen worden gerechtvaardigd door al dan niet expliciet aan te knopen bij
een van beide perspectieven. Bij gebreke van een wettelijke regeling van deze praktijk
is dat een te billijken methode, zolang niet wordt vergeten dat een andere oplossing
mogelijkerwijs evenzeer valt te verdedigen vanuit de andere invalshoek. In het
voorafgaande is reeds een aantal voorbeelden ter sprake gekomen, waarin de uiteinde-
lijke beslissing is te herleiden tot de notie dat ad informandum gevoegde feiten primair
bijzondere redenen ter bepaling van de straf zijn. Zo bepaalde de Bredase rechtbank
dat een vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde gevangenis-
straf niet kan worden gebaseerd op een ad informandum gevoegd delict, terwijl de
hoge raad de mogelijkheid heeft opengelaten dat pas in hoger beroep voor het eerst
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strafbare feiten ad informandum worden gevoegd.' Ik kom op de mogeIijkbeid om
besIissingen over concrete vraagpunten over de voeging ad informandum vanuit steeds
wisselende invalshoeken te motiveren ofte rechtvaardigen, in hoofdstuk 5 nog terug.

Stolwijk heeft opgemerkt dat karakterisering van ad informandum gevoegde feiten
als bijzondere redenen ter bepaIing van de straf iets merkwaardigs heeft.' Deze
kwalificatie geeft aanleiding tot een tweetal vragen over het gezichtspunt dat in dit
hoofdstuk centraal staat. In de eerste plaats moet worden onderzocht hoe de gedachte
dat niet telastegelegde feiten een rol moeten kunnen spelen bij de bepaIing van de straf
voor het bewezenverkIaarde feit zich verhoudt tot de wetteIijke normering van de
strafoplegging. Daarnaast kan de vraag worden gesteId welke visie op straf en dader
ten grondslag ligt aan de wens om bij de strafoplegging rekening te kunnen houden
met niet teIastegelegde feiten en of die visie naar hedendaagse maatstaven een
wenseIijke is. Beide vragen zullen hieronder afzonderlijk worden behandeld.

4.2 Voeging ad informandum en de wettelijke normering van de strafop-
legging

4.2. J De rechterlijke vrijheid bij de strafoplegging

Een van de kenmerken van de Nederlandse strafrechtspleging is de vrijheid van de
strafrechter om binnen de ruime grenzen die de wetgever op het terrein van de
strafbedreiging heeft getrokken, de straf op te leggen die hem in het concrete geval
als juist voorkomt. Tijdens de parlementaire beraadsIaging over het Wetboek van
Strafrecht werd deze vrijheid gekenschetst als een hoofdbeginsel van de nieuwe
strafwetgeving:

'Den rechter behoort groote vrijheid gelaten te worden in het opleggen der straffen binnen zeer ruim gestelde

grenzen, - met afschaffing van het stelsel van verzachtende omstandigheden."

De rechter moet op grond van art. 359, vijfde lid Sv verantwoording afleggen van
het gebruik dat hij maakt van de hem gegunde ruimte bij de strafoplegging door in
het vonnis in het bijzonder de redenen op te geven die de strafhebben bepaald. SIechts
in die zin is de hier bedoelde vrijheid niet absoIuut. VoIgens de memorie van
toelichting werd met dit voorschrift onder meer beoogd inzicht te verkrijgen in de

Respectievelijk rechtbank Breda 27 juli 1989, NJ 1990, 154 en onder meer HR 8 december 1987,
NJ 1988, 396, m.nt. Th.W.v.v. en HR 5 januari 1988, DO 88.179. In hoofdstuk 2 zijn meer
voorbeelden te vinden van rechterlijke uitspraken die zijn terug te voeren op een van beide gezichts-
punten, dat in dat concrete geval dan blijkbaar domineert.

2 S.A.M. Stolwijk, Voeging ad informandum, DD 1984, p. 519-527.
3 H.J. Smidt, Geschiedenis van he! Wetboek van Strafrecht, eerste deel, Haarlem 1881, p. 83. Over de

heilzame en precaire consequenties van de rechterlijke vrijheid bij de strafoplegging onder meer AL.
Melai, De straj en het gezichtspunt van de econometristen, in: Speculum Langemeijer, Zwolle 1973,
p. 315-331.
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beginselen waardoor de reehter zieh bij de strafoplegging laat leiden." Het is eehter
uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest met de introduetie van het
motiveringsvoorsehrifi de reehterlijke vrijheid aan banden te leggen door aan te geven
welke bijzondere redenen een rol kunnen of moeten spelen bij de oplegging van de
straf. Dat blijkt uit de terughoudendheid die in de memorie van toeliehting wordt
betraeht bij het geven van voorbeelden van feiten en omstandigheden die als bijzondere
redenen in de strafinotivering kunnen worden vermeld:

'Hij mag alzoo in plaatselijke omstandigheden, in het ongunstig verI eden of de onverschillige houding van

den verdachte ter terechtzitting aanleiding vinden tot het opleggen eener zwaardere straf (.. ,).'5

Dit citaat versehafi geen helderheid over de vraag ofhet gebruik van ad informandum
gevoegde feiten als bijzondere redenen ter bepaling van de straf in overeenstemming
is met de wettelijke normering van de strafoplegging. Het ongunstig veri eden waarover
de memorie van toeliehting spreekt, kan immers ook uitsluitend betrekking hebben
op de reeidivebepalingen. Hooguit zou met Ritman voorziehtig kunnen worden
geeoncIudeerd dat de wetgever met de term 'bijzondere redenen' allereerst het oog
had op feiten en omstandigheden van bijkomstige aard die op eenvoudige wijze zijn
vast te stellen.6

4.2.2 De eerste les uit de samenloopbepalingen

Meer steun voor de beantwoording van de vraag naar de juistheid van het reehterlijk
gebruik van ad informandum gevoegde feiten als strafioemetingsfaetoren kan worden
gevonden in de samenloopbepalingen. Zowel de voeging ad informandum als de
wettelijke regeling van de samenloop van strafbare feiten zien immers op de situatie
dat niet een maar meer delieten door dezelfde persoon zijn begaan. Op deze plaats
is vooral van belang dat de wetgever ten aanzien van de vraag welke maximumstraf
in geval van meerdaadse samenloop geeigend is, met overtuiging koos voor een
middenweg tussen twee als onaannemelijk verworpen uitersten: het stelsel van
volledige absorptie van het liehtere feit door het zwaardere feit enerzijds en het stelsel
van onbeperkte eumulatie van strafinaxima anderzijds. Dan resteerde nog de vraag
welke middenweg moest worden gekozen:

'Tegenover het middenstelsel van het ontwerp (gematigde cumulatie) staat dat der strafverscherping (...).
In dat stelsel wordt evenals in het absorptie-stelsel de Iigtere straf in de zwaardere opgelost, maar het is
daarin van dit laatste onderscheiden dat die zwaardere straf, als eene collectieve straf (...) ter zake van al
de gepleegde misdrijven uitgesproken, boven het maximum kan worden verhoogd binnen zekere door de
wet gestelde grenzen.'?

4 Handelingen TK bijlagen 1913-1914,286.3, p. 141. In het regeringsontwerp was het voorschrift
opgenomen in art. 352, vierde lid Sv.

5 Handelingen TK bijlagen 1913-1914, 286.3, p. 141.
6 W. Ritman, Een omstandigheid, die mede de strafmaat bepaalt?, NIB 1960, p. 261-270.
7 H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, a.w., p. 451.

161



Ook bij de keuze tussen de twee middenstelsels aarzelde de wetgever niet en wees
dat van de strafverscherping van de hand:

'Theoretisch is ditstelsel niet te verdedigen. Het laat de ligtere misdrijven als zoodanig onbestraft en behan-
delt ze als verzwarende omstandigheden van het zwaardere misdrijf. Verzwarende omstandigheid nu van
een misdrijf kan een ander misdrijf alleen dan zijn, wanneer het daarmee in regtstreeksch verband staat,
niet wanneer het een op zich zelf staand feit is, waarbij het zelfs onverschillig is, of het is gepleegd v66r

of na het andere feit waarmee het zamenloopt."

De keuze voor het stelsel van gematigde cumulatie is met argumenten omkleed. Bij
de meerdaadse samenloop van misdrijven die met gelijksoortige hoofdstraffen worden
bedreigd, is het verschil tussen beide stelsels zuiver theoretisch. In een dergelijk geval
is het immers zinloos om twee straffen uit te spreken, waarbij beide of een van beide
wordt gematigd. Eenvoudiger is het dan om door de optelling van de gelijksoortige
grootheden, de twee straffen tot een te maken, met een zekere matiging wat het
maximum betreft. Het verschil komt vooral uit de verf bij de meerdaadse samenloop
van misdrijven waarop ongelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld. Dan zou het stelsel
van strafverscherping moeten leiden tot een keuze tussen de verschillende straffen.
Het ligt daarbij voor de hand te kiezen voor de zwaarste straf, met dien verstande dat
een zekere verhoging is gewenst teneinde de mogelijkheid uit te sluiten dat de feiten
waarop een lichtere straf is gesteld onbestraft blijven. Het belangrijkste bezwaar
daartegen is dat de feiten die met een lichtere straf zijn bedreigd, aldus met een deel
van de zwaardere straf worden bestraft. Dat is dus een andere straf dan in de wet
wordt genoemd. Die omstandigheid kan, aldus de memorie van toelichting, niet worden
verbloemd met de fictie van verzwarende omstandigheid, reeds omdat die fictie op
zichzelf onhoudbaar is."

De principiele afwijzing van het stelsel van strafverscherping bij de meerdaadse
samenloop leidt tot een belangrijke conclusie voor de beoordeling van het gebruik
van ad informandum gevoegde feiten als straftoemetingsfactoren. Uit die afwijzing
voIgt immers dat het met de regeling van de samenloop van strafbare feiten zoals die
door de wetgever wordt voorgestaan, onverenigbaar is om ad informandum gevoegde
delicten te beschouwen als verzwarende omstandigheden die een nadere invulling
geven aan de ernst van het bewezenverklaarde feit.

De gewijzigde invulling van het begrip 'feit' in art. 55, eerste lid Sr sinds het
Oude Kijk in 't Jatstraat-arrest heeft hierin geen verandering gebracht. In de zaak die
leidde tot dit arrest had de rechtbank te Groningen de verdachte veroordeeld wegens
het besturen van een auto onder invloed en het rijden zonder Iicht. Aangezien deze
delicten gelijktijdig waren begaan, nam de rechtbank hier eendaadse samenloop aan.
Dat paste geheel in de toenmalige stand van de jurisprudentie over het onderscheid
tussen eendaadse en meerdaadse samenloop. De hoge raad casseerde echter ambtshalve

8 H.J. Smidt, Geschiedenisvan het WetboekvanStrafrecht, a.w., p. 451. A1svoorbeelden van misdrijven
die in een rechtstreeks verband met elkaar staan - waardoor het ene delict als een verzwarende
omstandigheid bij het andere kan worden beschouwd - wordt in een voetnoot gewezen op de huidige
art. 141, 181, 182,395 en 396 Sr.

9 H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, aw., p. 451-454, ook voor het direct
voorafgaande.
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en stelde vast dat er sprake was van meerdaadse samenloop. Dat oordeel werd onder
andere gemotiveerd met de stelling dat het ene feit niet als het ware opgaat in het
andere en met het argument dat het ene delict niet kan worden beschouwd als een
omstandigheid waaronder het andere zich voordoet." Hieruit voIgt dat zelfs in het
geval van meerdaadse samenloop van geJijktijdig begane feiten, het ene feit niet ais
een strafverzwarende omstandigheid kan worden gezien, die mede bepalend is voor
de ernst van het andere - in geval van voeging ad informandum: het bewezenverklaar-
de - feit."

Deze aan de samenloopbepalingen ontleende gedachtengang wordt bevestigd door
de heersende invulling die wordt gegeven aan het begrip 'omstandigheden' in art. 312
Sv:

'Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat in art. 312 Sv onder "omstandigheden, die volgens de wet
tot verzwaring van straf grond opleveren", accessoire, geen apart delict vormende omstandigheden moeten
worden verstaan.i'?

Ook hieruit voIgt dat een feit dat zelfstandig kan worden vervolgd - zoals een ad
informandum gevoegd feit - niet in aanmerking komt voor een beoordeling als
strafverzwarende omstandigheid ter inkleuring van de ernst van het bewezenverklaarde
delict.

4.2.3 De tweede les uit de samenloopbepalingen

De wettelijke regeling van de samenloop van strafbare feiten is in nog een ander
opzicht van belang voor de beoordeling van de voeging ad informandum. Leijten heeft
er in een kritische beschouwing over art. 63 Sr op gewezen dat de samenloopbepalin-
gen een uitdrukking vormen van de 'verregaande onverschilligheid van het strafrecht
voor kwantitatieve aspecten der strafwaardigheid':

'De vraag of een jongeman van omstreeks negentien jaar in een periode van bijvoorbeeld twee maanden
zestien of zeventien inbraken heeft gepleegd is van belang voor het mogelijke zeventiende slachtoffer; is
die zeventiende inbraak van het soort van de zestien andere dan is dat voor de strafmaat, in aile gevallen
dat men niet van pure vergelding uitgaat, geheel onbetangrijk'?

10 HR 15 februari 1932, NI 1932, p. 289, m.nt. T.
II Zie ook I.W. Suringar, Eendaadsche samenloop en straf, W 12621 en van dezelfde auteur Nogeens

eendaadsche samenloop en straf, W 12713.
12 D.H. de long, De macht van de telastelegging in het strajproces, diss. Groningen, Arnhem 1981, p.

176. In gelijke zin A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 4 op art. 312, met
nadere literatuurverwijzing (suppl. 68-69: S.A.M. Stolwijk).

\3 I.C.M. Leijten, Van de zeven kleine verschrikkingen van het strafrecht (deel I), NID 1978, p. 968-970.
Verge\ijk ook G.E. Langemeijer, Behoeft de regeling van den samenloop, bezien in het licht van de
huidige rechtspraak van den Hoogen Raad wijziging?, Handelingen der Nederlandse Juristen-
Vereeniging 1941, p. 5-72, die op p. 55 het volgende opmerkt: 'Trouwens zelfs in een geval van
zuiveren meerdaadschen samenloop, bij diefstallen bij voorbeeld, kan het evenzoo zijn: de hoofdzaak
bij des daders strafwaardigheid is dat hij "Uberhaupt" tot diefstal kwam; die strafwaardigheid wordt
door de tweede diefstal zeker niet verdubbeld (...).'
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Leijten vestigt er terecht de aandacht op dat in strafzaken waarin iemand terecht staat
voor meer stratbare feiten, op basis van de samenloopbepalingen de strafoplegging
vooral wordt bepaald door het samenstel der delicten en ieder afzonderlijk feit op
zichzelf daarbij een ondergeschikte rol pleegt te spelen. Dat is de tweede les van de
samenloopbepalingen, die van invloed is op de beoordeling van de voeging ad
informandum. Een van de belangrijkste argumenten ter ondersteuning en rechtvaardi-
ging van deze praktijk wordt hierdoor in belangrijke mate gerelativeerd: de voeging
ad informandum zou 66k voor de verdachte voordelig zijn, omdat de niet telastegeleg-
de feiten de strafoplegging slechts in beperkte mate mogen bemvloeden." In hoofd-
stuk 3 is naar aanleiding van de rondgestuurde vragenlijst reeds gebleken dat in de
praktijk van de strafrechtspraak dat criterium niet overal navolging vindt en dat ad
informandum gevoegde feiten regelrnatig even zwaar meetellen als telastegelegde
delicten. Nu blijkt ook dat aan het genoemde argument geen zelfstandige plaats kan
toekomen. De geringe toegevoegde waarde van afzonderlijke feiten ten aanzien van
de strafoplegging is geen specifieke bijzonderheid voor de voeging ad informandum,
maar integendeel een reeds aan het wettelijk stelsel inherent kenmerk.

4.2.4 De strafoplegging en de grondslagleer

De samenloopbepalingen leren derhalve onder meer dat ad informandum gevoegde
delicten niet als bijzondere redenen ter bepaling van de straf mogen worden beschouwd
die van belang zijn voor de waardering van de ernst van het bewezenverklaarde feit.
Zij moeten veeleer worden gezien als factoren die een bepaald beeld van de persoon
van de dader creeren en daarom relevant voor de strafoplegging worden geacht. 15

Hiema zal het in deze zin rekening houden met ad informandum gevoegde feiten
worden geduid als een onderdeel van een meeromvattend palet van mogelijkheden.
Vooralsnog moet eerst worden bezien of in de wet aanknopingspunten kunnen worden
gevonden voor een beoordeling van deze op de persoon van de dader gerichte
strafopleggingsfactor.

In dat verband moet opnieuw de aandacht worden gevestigd op de grondslagleer.
In de doctrine bestaat geen eenduidige opvatting over de vraag of de rechterlijke
binding aan de grondslag van de telastelegging zich verzet tegen een strafrechtelijke
sanctie die op grond van een negatief beeld van de persoon van de dader zwaarder
is dan door de ernst van het bewezenverklaarde delict wordt gerechtvaardigd.

Remmelink heeft betoogd dat de officier van justitie bij het opstellen van de
telastelegging er weliswaar naar moet streven om de rechter ook in dat opzicht 'vast
te pinnen' op de telastelegging - opdat spanningen als in het Gold Flake-arrest worden

14 In dezezinondermeerP.1.P. Tak, Voorwaarden ronddevoegingad informandum, 00 1978, p. 79-87;
S.A.M. Stolwijk, Voeging ad informandum, a.w.; P. Frielink, Voorwaarden ter voeging ad informan-
dum, AA 1984, p. 245-251; P.A.H. Bos, Voeging ad informandum, in: Naar eer en geweten, Amhem
1987, p. 47-58 en A.N.A. Josephus Jitta, Voeging in hel strafproces, 00 1989, p. 407-423.

15 In het verleden is nogal eens gemakshalve in het midden gelaten of ad informandum gevoegde feiten
bepalend zijn voor de beoordeling van de ernst van het bewezenverklaarde feit of voor die van de
persoon van de dader. Vergelijk onder meer W. Ritman, Een omstandigheid, die mede de strafmaat
bepaalt", a.w. en de annotatie van Van Berckel onder HR 17 oktober 1961, NJ 1962, 154.
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vermeden - maar het is zijns inziens niet noodzakelijk dat de straf correspondeert met
het telastegelegde feit." In zijn opvatting geldt de rechterlijke binding aan de
grondslag van de telastelegging dus niet voor de vraag naar de op te leggen straf.

Anders oordeelt De Jong. Hij meent dat ook de laatste vraag van art. 350 Sv op
de grondslag van de telastelegging moet worden beantwoord, maar voegt daar aan
toe dat die binding nauwelijks problemen oplevert. AIleen het meenemen van ad
inforrnandum gevoegde feiten in de strafoplegging lijkt zijns inziens minder goed te
passen in het grondslagmodel, omdat de rechter dan niet alleen een sanctie verbindt
aan het bewezenverklaarde feit, maar ook aan een ofmeer niet telastegelegde delicten.
Aan deze voorzichtige standpuntbepaling wordt echter geen negatieve beoordeling van
de voeging ad inforrnandum verbonden: vanuit het oogpunt van een doelmatige straf-
rechtspleging en mede gelet op het voor de verdachte belangrijke voordeel dat hij voor
dergelijke feiten niet meer apart kan worden vervolgd, valt er volgens De Jong veel
te zeggen voor de gemeengoed geworden voeging ad informandum.'?

Leijten en Groenhuijsen beoordelen de voeging ad informandum minder positief,
juist ook omdat deze rechtsfiguur naar hun mening een inbreuk maakt op de rechterlij-
ke binding aan de grondslag van de telastelegging bij de vraag naar de op te leggen
straf. Volgens Leijten dient het eenvoudige uitgangspunt te zijn dat de verdachte straf
moet krijgen voor hetgeen hem in de telastelegging wordt verweten en niet voor wat
hij mogelijk ook nog heeft gedaan. Een telastelegging die wordt opgevat als een
bloemlezing omdat daarin slechts een selectie is opgenomen van al de feiten die de
verdachte mogelijkerwijs heeft begaan, bestaat zijns inziens rechtens niet en er zou
ook niet moeten worden gehandeld alsof zij weI bestond." Groenhuijsen zit op
dezeIfde Iijn. Zijn bezwaar tegen de voeging ad inforrnandum is onder meer dat:

'(I)n toenemende mate de gebele levenswandel van de verdachte tot voorwerp van beoordeling wordt, het-
geen in strijd is met de strikte omlijning van het geding zoals die de wetgever en de doctrine vanouds voor
ogen heeft gestaan.' 19

16 1. Remmelink, Visies op telastelegging, in: Bij deze stand van zaken, Amhem 1983, p. 405-439. Zie
ook L.C.M. Meijers, Strafmotivering; een controleli)st, in: De derde rechtsingang nader bekeken,
Arnhem 1989, p. 209-221, in wiens opvatting persoonlijke faetoren van de dader sleehts in beperkte
mate strafverzwatend mogen werken.

17 D.H. de long, De macht van de telastelegging in het strajproces, a.w., p. 167-171. Zie onder meer
ook G. Knigge, Beslissen en motiveren, Alphen aan den Rijn 1980, p. 22 en p. 28-29. Volgens Knigge
leidt het rekening houden met ad informandum gevoegde feiten niet tot grondslagverlating, omdat
de reehter deze gegevens sleehts zou betrekken in de beantwoording van de vraag naar de op te leggen
sanctie voor het bewezenverklaatde delict.

18 Zie met name 1.C.M. Leijten, De bloemlezing in de dagvaarding, NJB 1956, p. 488-490. De
opvattingen over de straf en de persoon van de dader die aan Leijtens opvatting ten grondslag liggen,
zijn uitgewerkt in De strafmaat in verbandmetniet telastegelegdefeiten, NJB 1964, p. 36-43, waarover
hierna meer.

19 M.S. Groenhuijsen, Schuld en boete; een beschouwing over strafrechtelijke verantwoordelijkheid, in:
M.A.P. Bovens, C.J.M. Schuijt en W.J. Witteveen (red.), Verantwoordelijkhetd: retoriek en realiteit,
Zwolle 1989, p. 43-62 en van dezelfde auteur Rechterlijk enjustitieel beleid inzake burgerschap en
de kleine criminaliteit, in: P.B. Cliteur e.a. (red.), Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit;
humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteil van de huidige samenleving, Amers-
foortlLeuven 1991, p. 257-278.
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De vraag of de wettelijk geregelde grondslagleer in de weg staat aan het gebruik van
niet telastegelegde feiten als straftoemetingsfactoren die een beeld van de persoon van
de veroordeelde creeren, roept verschillende meningen op. Het lijkt aannemelijk dat
het ontbreken van een eenduidig antwoord te herleiden is tot de verschillen in
opvatting die tussen de diverse auteurs bestaan over de aard en de functie van de straf
en over de betekenis die bij de strafoplegging aan de persoon van de dader moet
worden toegekend. Daarover gaat de volgende paragraaf.

4.3 Een achtergrondschets van de ideeen over de straf en de persoon van de
dader

4.3.1 Het neo-klassieke strafrecht en de moderne richting

In de vorige paragraaf is als veronderstelling geopperd dat de waardering van het
gebruik van ad informandum gevoegde feiten als straftoemetingsfactoren die een beeld
tekenen van de veroordeelde, wordt bemvloed door meer algemene opvattingen over
het karakter en het doel van de straf en over de persoon van de dader. Door een breder
kader te schetsen kan mogelijk ook een verklaring worden gevonden voor de hantering
van deze strafbepalende omstandigheden.

De grenzen worden daarbij gevormd door de opvattingen van de neo-klassieke
school enerzijds en die van de modeme richting in het strafrecht anderzijds. Deze
concurrerende visies zijn uitgebreid beschreven in de studie van Groenhuijsen en Van
der Landen over de discussie binnen de Intemationale Kriminalistische Vereinigung."
Aan de hand van een bronnenonderzoek hebben zij de denkbeelden van de modeme
richting uiteengezet en vergeleken met die van het neo-klassieke strafrecht. Voor het
doel van mijn betoog kan worden volstaan met een beknopte weergave van hun
bevindingen. Het gaat er mij om de eerste contouren te schetsen van deze straftheorie-
en, die aanknopingspunten kunnen bieden voor de verklaring en de waardering van
het hanteren van ad informandum gevoegde feiten als bijzondere redenen ter bepaling
van de straf.

Het proportionele vergeldingsbeginsel wordt door Groenhuijsen en Van der Landen
beschreven als het archimedisch middelpunt van de neo-klassieke strafrechtstheorie:
de maat van de straf moet in lineair verb and staan met de zwaarte van het strafbare
feit. Het belang dat aan dit beginsel wordt toegekend, verklaren zij uit de axiomata
die het neo-klassieke strafrecht vorm hebben gegeven. Daartoe rekenen zij onder meer
het indeterministisch mensbeeld en het schuldbeginsel dat de strafrechtelijke verant-
woordelijkheid fundeert. Voorts komt een belangrijke plaats toe aan noties van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en aan het primaat van de wetgevende macht

20 M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen, De I.K. V in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbe-
ginselen en moderne rechtsopvattingen, in: M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen (red.), De
moderne richting in het strafrecht, Arnhem 1990, p. 7-93.
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binnen de trias politica. Het sluitstuk van de denkbeelden van de klassieke richting
wordt gevormd door het legaliteitsbeginsel."

Het beeld dat het neo-klassieke strafrecht creeert van de persoon van de dader,
is nauw verbonden met deze vooronderstellingen. Centraal staat de gelijkheid van de
staatsburgers. De misdadiger onderscheidt zich niet wezenlijk van de wetsgetrouwe
burger. Ook hij participeert in het 'contrat social' en kan zich beroepen op de private
sfeer die aan iedere burger toekomt en voor de overheid verboden terrein vormt. En
evenals andere burgers is ook de misdadiger een homo economicus, die zijn gedrag
bepaalt door calculatie van de te verwachten lusten en lasten van zijn handelingen."
am die reden dient de straf ook een afspiegeling te zijn van het voordeel dat met het
plegen van stratbare feiten kan worden verkregen. Deze positionering van de mens
binnen de rechtsorde heeft tot gevolg dat in de neo-klassieke strafrechtstheorie geen
bijzondere aandacht behoeft te worden geschonken aan de persoon van de dader in
een concrete strafzaak. Alle mensen zijn immers gelijk en kunnen om gelijke redenen
tot het plegen van stratbare feiten overgaan. Voor de strafoplegging is de persoon van
de dader slechts in abstracto van belang.

Geheel anders zijn de uitgangspunten van de modeme richting in het strafrecht.
Groenhuijsen en Van der Landen wijzen erop dat in de modeme strafrechtstheorie
op basis van een scherpe scheiding tussen strafrecht en ethiek de vraag naar de
rechtvaardiging van de straf naar het profane wordt verwezen. Het indeterministisch
denkbeeld van de neo-klassieken wordtingeruild voor een deterministisch, waarin
sommigen als het ware zijn voorbestemd om stratbare feiten te begaan. De factoren
die een dergelijke predispositie bepalen, lenen zich volgens de aanhangers van de
modeme richting bij uitstek voor wetenschappelijke studie. Oat geldt ook voor de
straffen en de daarmee te bereiken doeleinden. De vruchten van dat werk moeten
vervolgens dienstbaar worden gemaakt aan de centrale doelstelling van het strafrecht:
de bestrijding van de misdaad. De straf staat met andere woorden in het teken van
de maatschappelijke doeleinden die daarmee worden nagestreefd - waarvan preventie
van nieuwe delicten de belangrijkste is - en maakt deel uit van een meeromvattende
politiek die beoogt ongewenst gedrag tegen te gaan."

In de modeme school treedt de concrete dader prominent op de voorgrond. Omdat
aan het begaan van stratbare feiten verschillende oorzaken ten grondslag kunnen
liggen, is het - met het oog op de centrale doelstelling van het strafrecht - van belang
te differentieren bij de strafoplegging:

'De een zal inbreken vanwege een trauma dat hij als adolescent opliep in het sociale verkeer met leeftijdge-
noten, de ander zal hetzelfde delict begaan omdat een aangeboren afwijking aan zijn centrale zenuwstelsel
hem bijzonder weinig vreesgevoelig doetzijn. Het zou dan irrationeel zijn om beide daders dezelfde sanctie

21 M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen, De I.K. V. in het spanningsveld tussen klassieke reehtsbe-
ginselen en moderne rechtsopvattingen, a.w., p. 8-14.

22 Zie ook W.PJ. Pornpe, De persoon des daders in het strafrecht, in: Vijf opstellen van Wi//em Pompe,
Zwolle z.j., p. 1-14, die in deze uitgangspunten de beelden van de Franse revolutionair en de Engelse
zakenman herkent.

23 Zie hiervoor met name ook M.S. Groenhuijsen, Rechterlijk en justitieel beleid inzake burgerschap
en de k/eine criminaliteit, a.w., p. 257-258.

167



op te leggen. Een doelmatige reactie zou daarentegen moeten worden afgestemd op de bijzonderheden van
het concrete geval. Schematisch, en dus versimpeld, gezegd: als iemand door een ziekelijke afwijking tot
zijn daad is gekomen moet hij worden behandeld, als de oorzaak is gelegen in een gebrekkige socialisatie
is heropvoeding wellicht gemdiceerd. Aangezien de redenen voor de schadelijke handeling per individu
zo sterk kunnen varieren, zal de persoon van de dader maatgevend dienen te zijn bij het bepalen van de

strafsanctie. ,24

De neo-klassieke en de modeme denkbeelden vonnen de theoretische uitersten op een
schaal die in de praktijk van de strafrechtspleging glijdend bleek te zijn. Slechts een
enkele neo-klassieke strafrechtjurist heeft uit de gewenste lineaire verhouding tussen
misdaad en straf de consequentie van vaste, wettelijk bepaalde strafsancties getrokken.
Het bronnenonderzoek van Groenhuijsen en Van der Landen brengt bovendien tot
uitdrukking dat in de discussie tussen de aanhangers van de modeme richting, de
klassieke rechtsbeginselen met enige regelmaat pleegden te functioneren als correctie-
ven op een ongebreidelde toepassing van de wetenschappelijke uitgangspunten van
de modeme school."

Als blijvende winst van de denkbeelden van de modeme strafrechtstheorie kan
de aandacht voor de concrete dader worden beschouwd. Het lijkt me dat thans unaniem
het standpunt wordt gedeeld dat een strafrechtspleging die geen rekening wenst te
houden met de persoon van de dader en zich niet bezig houdt met de oorzaken die
aan criminaliteit ten grondslag liggen, de dood in de pot betekent. Deze pluim op de
hoed van de modeme richting neemt niet weg dat in de belangstelling voor de concrete
dader het continue gevaar van verschraling schuilt: de persoon van de dader is slechts
interessant en relevant naar de mate waarin hij als een gevaar voor de maatschappij
is aan te merken." Een dergelijke eenzijdige belangstelling voor de dader uitte zich
reeds in de discussies binnen de Intemationale Kriminalistische Vereinigung, die in
hoofdzaak tot onderwerp hadden hoe een doeltreffende beschenning van de maatschap-
pij kan worden verkregen tegen personen die als onverbeterlijke gewoontemisdadigers
moeten worden aangemerkt. Ook in de statuten van de vereniging nam deze kwestie
een belangrijke plaats in. Zo werd bijvoorbeeld het standpunt ingenomen dat het
onderscheid tussen gelegenheids- en gewoontemisdadigers van bepalende betekenis
behoort te zijn voor de strafrechtspleging en dat de strafwetgeving moet voorzien in
de mogelijkheid om onverbeterlijke criminelen zo lang als mogelijk onschadelijk te
maken, ook als het om recidivisten van relatief kleine vergrijpen zou gaan."

De eenzijdige aandacht van de modeme school voor de persoon van de dader is
niet verwonderlijk. In een theorie waarin als centrale doelstelling van het strafrecht

24 M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen, De IK. V. in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbe-
ginselen en moderne rechtsopvattingen, a.w., p. 21.

25 M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen, De IK. V. in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbe-
ginselen en moderne rechtsopvattingen, a.w., p. 89.

26 In deze zin ook T. Peters en J. Vervaele, Historische schetsen actuele waarde van de IK. Vc-denkbeel-
den over het sanctiestelsel, in: M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen (red.), De moderne richting
in het strafrecht, Arnhem 1990, p. 113-131.

27 Voor een overzicht van de inhoudelijke uitgangspunten die in de statuten van de Intemationale
Kriminalistische Vereinigung waren opgenomen, zie M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen, De
I.K. V. in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbeginselen en moderne rechtsopvattingen, a.w., p.
35.
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de bescherming van de maatschappij tegen ongewenste gedragingen wordt opgevoerd,
is de concrete dader als gezegd slechts van belang naar de mate waarin hij als
gevaarlijk kan worden bestempeld.

In deze context past het binnen de Internationale Kriminalistische Vereinigung
vrijwel unaniem gedeelde standpunt dat niet de zwaarte van het begane strafbare feit,
maar de in beginsellos daarvan vast te stellen gevaarlijkheid van de dader beslissend
dient te zijn voor de strafoplegging. Verschillende voorstellen tenderen in die richting.
Zo werd in 1894 in Antwerpen gediscussieerd over een verscherpt regiem van de korte
vrijheidsstraf voor recidivisten en voor individuen die voldoen aan de wettelijke
criteria van 'moralischen Verworfenheit'." Ten aanzien van de bejegening van
jeugdige delinquenten werd daarnaast op de bijeenkomst in Bern in 1890 resoluut
afstand genomen van belangrijke klassieke rechtsbeginselen. Het legaliteitsbeginsel
zou voor deze groep niet onverkort behoeven te gelden, in die zin dat dwangmaatrege-
len ook tot de mogelijkheden zouden moeten behoren indien de jongeling nog geen
enkel strafbaar feit heeft begaan. Het plegen van strafbare feiten zou in die opvatting
slechts een van de indicaties zijn voor het oordeel dat de desbetreffende jongere een
gevaar vormt ofkan gaan vormen voor de maatschappij. Het proportionaliteitsbeginsel
zou eveneens moeten worden verlaten: bepalend voor de sanctieoplegging is niet de
ernst van het gepleegde feit, maar de noodzaak om te voorkomen dat de jeugdige zich
tot misdadiger ontwikkelt."

Moeilijker was het om een eensluidende opvatting over de aanpak van recidivisten
te formuleren. Met name op dit terrein traden sommige leden van de Internationale
Kriminalistische Vereinigung in de voetsporen van hun neo-klassieke voorgangers.
Zij wezen een al te consequente toepassing van de uitgangspunten van de moderne
strafrechtstheorie van de hand met een beroep op de axiomata van de neo-klassieke
school. Dat ondervond bijvoorbeeld Van Hamel, wiens voorstel tot qua duur onbepaal-
de vrijheidsstraffen weliswaar aansloot bij het uitgangspunt om de strafoplegging niet
te koppelen aan de ernst van het strafbare feit maar aan de mate van gevaarlijkheid
van de dader, uiteindelijk door de meerderheid van de vereniging werd verworpen.
Niettemin werd tens lotte een compromisvoorstel aanvaard, waarin de introductie van
een speciaal voor gevaarlijke personen bestemde veiligheidsmaatregel wordt bepleit.
Die zou niet alleen in geval van recidive kunnen worden toegepast, maar ook op grond
van de algemene levenswandel van het desbetreffende individu of diens erfelijke
antecedenten en persoonlijke eigenschappen."

Deze en andere uitwerkingen van het gedachtengoed van de moderne richting,
brengen Pompe tot de conclusie dat de meest stringente toepassing van deze opvattin-
gen leidt tot een daderbeeld waarin de misdadiger wordt voorgesteld als een minder-
waardig persoon:

28 M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen, De IK. V. in he! spanningsveld tussen klassieke rechtsbe-
ginselen en moderne rechtsopvattingen, a.w., p. 36-46, met weergave van de discussie over de korte
vrijheidsstraf en de altematieven.

29 M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen, De I.K. V. in het spanningsveld tussen klassieke rechtsbe-
ginselen en moderne rechtsopvattingen, a.w., p. 46-53, die opmerken dat dit standpunt niet wezenlijk
afweek van de opvattingen van de neo-klassieke strafrechtstheorie hieromtrent.

30 Zie voor dit alles M.S. Groenhuijsen en D. van der Landen, De IK. V. in het spanningsveld tussen
klassieke rechtsbeginselen en moderne rechtsopvattingen, a.w., p. 53-80.
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'Men ziet in hem een psychisch minderwaardige, aIlicht een psychopaat. Men ziet hem ook wei als een
sociaal minderwaardige, meestal uit de klasse der economisch zwakken, het proletariaat, speciaal de
paupers. ,31

4.3.2 Nederlandse denkbeelden over de straf en de persoon van de dader

Binnen de polen van het neo-klassieke strafrecht enerzijds en de moderne richting
anderzijds heeft zich ook het denken in Nederland over de straf en de persoon van
de dader bewogen. Ik zal daarvan geen gedetailleerd overzicht geven. De opvattingen
van een beperkt aantal vooraanstaande strafrechtjuristen over deze onderwerpen zullen
slechts kort en sterk vereenvoudigd worden weergegeven. Hoewel daardoor niet altijd
recht kan worden gedaan aan de volheid van de te bespreken denkbeelden, meen ik
met zo'n korte schets te kunnen volstaan. Het doel daarvan is opnieuw beperkt tot
het schilderen van een decor, dat het mogelijk maakt het gebruik van ad informandum
gevoegde feiten als straftoemetingsfactoren te begrijpen en te waarderen.

Janse de Jonge heeft een belangrijk deel van zijn Utrechtse proefschrift gewijd
aan een idee-historische beschrijving van Nederlandse straftheorieen." Zijn inspire-
rende studie vormt de aanzet voor de onderstaande schets. Waar ik in mijn bespreking
van het neo-klassieke strafrecht en de moderne richting echter grotendeels het kompas
van anderen heb gevolgd, kan nu een beroep worden gedaan op primaire bronnen.
Die zijn meer toegankelijk dan het materiaal waarop Groenhuijsen en Van der Landen
zich hebben gebaseerd.

De straftheorie van de Groningse jurist Vrij is gevoed door de ontwikkelingen
op strafrechtelijk terrein in de crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog en de jaren van
wederopbouw. Zijn werk kenmerkt zich door de aandacht die hij vraagt voor de
maatschappelijke gevolgen van criminaliteit. Hij keert zich daarmee in eerste instantie
tegen het beperkte blikveld van het neo-klassieke strafrecht:

'Zowel de modeme als de klassieke richting maakte tot inzet van de strijd om het strafrecht de vraag: is
de gevaarlijkheid dan wei de schuld van de dader de grondslag der straf? Doch intussen kwam een maxime
algemeen vast te staan: in het toemeten der straf moet de rechter rekening houden met het gevaar, dat dit

delict van deze dader oplevert voor verdere dehnquentie.P?

De notie van gevaar speeJt dus ook in de opvatting van Vrij een rol bij de strafop-
legging. In het moderne strafrecht is de gevaarlijkheid echter eenzijdig gericht op de
dader en ontbreekt bovendien een solide theoretische basis:

'Vanwaar echter het gevaar die hoofdrol had, Iiet de theorie van het strafrecht onverklaard; het gevaar kwam
op het eind van het stelsel, bij de straf, opeens zwaar uit de lucht vallen, zonder fundament of introductie

31 W.P.J. Pompe, De persoon des daders in het strafrecht, a.w., p. 8.
32 I.A. lanse de Jonge, Om de persoon van de dader, diss. Utrecht, Amhem 1991. Zie ook het opstel

van I. Remmelink, Actuele stromingen in het Nederlandse strafrecht, in: Strafrecht in perspectiej,
Amhem 1980, p. 31·64.

33 M.P. Vrij, Ter effening, in: Professor mr. MP. Vrij: verzameling uit zijn geschrijien op het gebied
van strafrecht en criminologie, Zwolle 1956, p. 285·307.
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in aI wat voorafging. Binnen de straftoemetingsleer werd de factor der gevaarlijkheid tot een vaak

overwoekerend gezwel, dat onzeker maakte waar die leer haar plaats in het geheel moest vinden. ,34

Vrij probeert die lacune op te heffen. Zijn stelling is dat de straf mede dient ter
effening van vier sociaal-psychologische beroeringen die in de maatschappij kunnen
ontstaan als gevolg van een strafbaar feit:

'(H)erhalingsdrang van de delinquent, onvoldaanheid van het slachtoffer, navolgingsneiging van derden,
ontdaanheid van vierden.'35

Deze mogelijke gevolgen van criminaliteit worden samengebracht onder de noemer
'subsocialiteit'. In de opvatting van Vrij is de subsocialiteit het derde element van
een stratbaar feit, naast onrecht en schuld. Daarmee kan aUereerst worden verklaard
waarom van vervolging of strafoplegging kan worden afgezien indien 'onrecht-met-
schuld' er wei is: straf behoeft aileen te volgen indien de door het stratbare feit
veroorzaakte gevolgen zodanig zijn dat het afzien daarvan niet opportuun is." Daar-
naast biedt zijn theorie een handvat voor de strafoplegging. De straf dient mede om
de door het delict teweeg gebrachte beroeringen te effenen, hetgeen anders dan volgens
de Ideeen van de modeme nchtmg met aileen een onderzoek naar de gevaarhJkheld
van de persoon van de dader impliceert. Naast het wegnemen van de kwalijke
gevolgen, blijft de straf overigens ook het instrument ter delging van de onrecht en
schuld. Daarmee treedt Vrij weer enigszins terug naar het neo-klassieke strafrecht:

'Ik ga uit van het postulaat, dat (...) toch wei onmiddellijk evident is: dat de straf, a1s zij met recht reageert

tegen het delict, in haar grondtrekken congruentie met het delict moet bezitten.??

lanse de Jonge heeft erop gewezen dat de vemieuwing die Vrij aanbrengt, is gelegen
in de mogelijke effecten van een delict op potentiele daders. Dat biedt vooral houvast
bij de bestraffmg van overtredingen van sociaal-economische ordeningswetgeving:
de strafkrijgt daar mede een nonnvonnende functie. Dat maakt het strafrecht tot een
instrument dat kan dienen om een meeromvattende politiek tot stand te brengen. De
persoon van de dader blijft echter ook in de theorie van Vrij slechts relevant voor
zover het gevaar bestaat dat hij zich nogmaals zal schuldig maken aan een stratbaar
feit. De scherpe kantjes van de modeme richting zijn weliswaar weggenomen, maar
de persoon van de veroordeelde wordt ook door Vrij een-dimensionaal belicht."

Pompe vonnde een van de boegbeelden van de Utrechtse school. Ook hij laveert tussen
de uitersten van het neo-klassieke strafrecht en de modeme riehting, waarbij de
ervaringen van de crisis- en oorlogsjaren bepalend zijn geweest. Pompe verzet zich
tegen de onpersoonlijke strafrechtspleging, waarin beide theorieen uitrnonden. Het neo-

34 M.P. Vrij, Ter effening, a.w., p. 296.
35 M.P. Vrij, Ter effening, a.w., p. 300.
36 Vrij legt aan zijn theorie dan ook mede de ontwikkeling van het opportuniteitsbeginsel ten grondslag.

Zie Ter effening, a.w., p. 289-295.
37 M.P. Vrij, Ter effening, a.w., p. 295.
38 I.A. lanse de Jonge, Om de persoon van de dader, a.w., m.n. p. 68-74 en p. 84-89.
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klassieke strafrecht had uitsluitend in abstracto oog voor de persoon van de dader,
die geacht werd niet te verschillen van zijn mede-burgers. De moderne richting had
daarentegen weer aileen belangsteIIing voor de veroordeelde voor zover hij als een
gevaar voor de maatschappij moet worden beschouwd:

'Er kan, dunkt mij, geen sprake van wezen, te kiezen tussen een der beide opvattingen omtrent de dader,
de abstracte en de concrete. Noodzakelijkerwijze moetmet de gehele persoon van de dader worden rekening
gehouden, voorzover de toepassing van het strafrecht dit meebrengt. Voor de toepassing van het recht nu
is nodig zowel de kennis van het abstracte als die van het concrete, zowel van de beginselen als van de
feiten. De persoon van de dader moet gekend worden zowel in de eigenschappen, die hij met zijn

medemensen gemeen heeft, als in zijn bijzondere individualiteit. ,39

In de visie van Pompe manifesteert de gehele persoonlijkheid van de dader zich in
diens schuld aan het strafbare feit. De vergelding van die schuld vorrnt de grondslag
voor de straf. Het is belangrijk in te zien dat Pompe daarrnee een andere vergeldings-
gedachte voorstaat dan het neo-klassieke strafrecht:

'In de door mij afgewezen abstracte beschouwing wordt bij diefstal van zulk een misdadiger schuld en
straf eenzijdig gezien in verband met die ene diefstal. Zelfs met de beperkte strafverzwaring, welke ons
strafrecht bij recidive mogelijk maakt, heeft men in die opvatting moeilijkheden. (...) Bij deze beperking
van de gezichtskring let men aileen op de diefstal als aantasting van het ene beschermde vermogensbelang,
ev. ook als ongehoorzaarnheid aan de ene norm: Gij zult niet stelen (wederrechtelijkheid). De levenswijze
van deze misdadiger komt dan hoogstens slechts in aanmerking, in zoverre het hem op het ogenblik van
deze diefstal moeilijk was met zijn gewoonte te breken en zijn levenswijze op te geven (...). Beschouwt
men echter een diefstal van deze misdadiger in het kader van zijn hele op misdaden ingerichte leven, dan
wordt deze misdaad strafrechtelijk veel groter. Zijn hele leven is immers een tarting en ondermijning van

de rechtsorde en een verontrustend en tevens bedervend voorbeeld ( ...}.'40

De wederrechtelijkheid van de gedraging kan derhalve niet los van de persoon van
de dader worden gezien, maar maakt integendeel in de opvatting van Pompe integraal
onderdeel uit van diens schuld aan het strafbare feit." De straf moet daarom ook
worden toegesneden op de persoon van de dader. Oat betekent echter geen eenzijdige
nadruk op de gevaarlijkheid van de veroordeelde. Anders dan de moderne richting
wil Pompe de dader met respect tegemoet treden, in een ontmoeting waarin het
vertrouwen in de misdadiger als mede-mens tot uitdrukking komt. AIleen zo kan zijns
inziens een appel worden gedaan op de verantwoordelijkheid van de mens:

'Met vertrouwen wint men mensen, met wantrouwen stoot men hen af. A1s men een ander zijn vertrouwen
schenkt, geeft men hem een motief om zich dit vertrouwen waardig te tonen, vreest men hem als een ge-
vaarlijk mens, wantrouwt men hem dus, dan loopt men juist gevaar dat hij tot daden zal overgaan die men
vreest, immers de gave van het vertrouwen kan hij daarmee niet verspelen. Vertrouwen steunt, wantrouwen
ondermijnt ook het zelfvertrouwen. ,42

39 W.PJ. Pompe, De persoon des daders in het strafrecht, a.w., p. 12.
40 W.PJ. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht, Zwolle 1959, p. 146-147, met cursivering

in het origineel.
41 Bekend is Pompes definitie van schuld als de vermijdbare wederrechtelijke gedraging. Zie W.PJ.

Pompe, Handboek van het Nederlandse straJrecht, a.w., p. 145.
42 W.PJ. Pompe,StraJrechtenvertrouwen in de mede-mens, in: Vijfopstellenvan WillemPompe, Zwolle

z.j., p. 65-79.
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De jaren '60 luiden een nieuwe fase in het denken over de straf en de persoon van
de dader in. Onder invloed van de acute capaciteitsproblemen binnen de strafrechts-
pleging en van de hevige maatschappelijke discussie over het functioneren daarvan -
die ook de omwenteling naar een positief geinterpreteerd opportuniteitsbeginsel tot
stand hebben gebracht _43 wordt onder meer de rechterlijke vrijheid bij de strafopleg-
ging een belangrijk probleem. De ruimte die de rechter bij de beantwoording van de
laatste vraag van art. 350 Sv wordt gelaten, lijkt immers tot onverklaarbare verschillen
te leiden:

'Niemand is met de huidige straftoemetingswerkelijkheid gelukkig. De veroordeelde niet, omdat hij zich
aan willekeur overgeleverd voelt. De magistraat niet, omdat hij tast naar draagkrachtige uitgangspunten
van denken, maar meestal geen andere vindt dan wat tot nog toe in dit soort zaken bij zijn rechtbank
gebruikelijk was. De publieke opinie niet, omdat men weet - maar wat is hier weten? - dat er met twee
maten gemeten wordt, datje in Haarlem anders behandeld wordt dan in Amsterdam, in Groningen anders
dan in Leeuwarden. De wetenschap niet, omdat die wei ziet hoe het niet moet - maar wat is hier moeten? -
maar niet hoe dan wel. ,44

Gezichtsbepalende juristen als Enschede, A. Mulder en Van Veen hebben zich met
dit vraagstuk bezig gehouden. Startpunt van hun denkbeelden is de wens om zowel
de inzet van het strafrecht aIs de W1Jzewaarop dat gebeurt, rnzlchtel1Jker te milken.
Dat betekent allereerst dat wordt ingezien dat het strafrechtelijk instrumentarium
slechts een van de mogelijkheden vormt om ongewenst gedrag tegen te gaan en dat
van de inzet daarvan met name kan worden afgezien indien daarmee geen enkel doel
wordt gediend. Ook de beslissingsmomenten binnen het strafrechtelijk systeem behoren
te worden gerationaliseerd, in die zin dat duidelijk kan worden gemaakt waarom voor
een bepaalde wijze van sanctionering is gekozen en waarom juist die straf is opge-
legd." Enschede heeft met het oog hierop onder meer voorgesteld een handboek voor
de praktijk van de straftoemeting samen te stell en, waardoor de ongelijkheid op dat
gebied kan worden bestreden." De bovengrens van de strafmoet daarbij zijns inziens
worden bepaald door de vergelding:

'Vergelding is niet het doe I van de straf, wei de grondslag en de begrenzing. Het feit dat iemand het recht
brak schept voor de overheid het recht hem door straf aan te tasten in rechten die het recht anders be-
schermt. Maar de ernst van de aantasting mag de ernst van de rechtsbreuk niet te boven gaan. Wei mag
die aantasting daaronder blijven of zelfs geheel achterwege: het recht mag onvergolden (worden ge-)

laten."'"

43 Zie paragraaf 1.2 van hoofdstuk3. Zie ookJ.P. Hustinx, De ontwikkelingvan hetOpenbaar Ministerie
tot beleidvoerend orgaan, in: Handhaving van de rechtsorde, Zwolle 1988, p. 95-112.

44 Ch.J. Enschede, Een nieuwe handboek, DD 1975, p. 1-6.
45 Janse de Jonge heeft juristen als Enschede, A. Mulder en Van Veen getypeerd als de intellectuele

erfgenamen van Vrij. Zie lA. lanse de Jonge, Om de persoon van de dader, a.w., onder meer p. 130.
Inderdaad kunnen hun denkbeelden als een consequente uitwerking van het gedachtengoed van Vrij
worden gezien.

46 Ch.J. Enschede, Een nieuw handboek, a.w. Zie ook de reacties daarop van E. d'Oliveira-Prakken,
Het hoger handboek, DD 1975, p. 128-132; H. Franken, De prikkel van een editorial, DD 1975, p.
325-326 en E. d'Oliveira-Prakken, Handboek (supplement), DD 1975, p. 469-474.

47 Ch.J. Enschede, De ernst van hetfeit, de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de dader,
in: Bij deze stand van zaken, Amhem 1983, p. 81-85.
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Bij de invulling van de vergelding als maatstafvoor de maximale strafkent Enschede
geen plaats toe aan de schuld van de veroordeelde. Die wordt zijns inziens geheel
geabsorbeerd door het oordeel over de ernst van het feit:

'(I)n het verband van de straftoemetingsproblematiek is mate van schuld te verstaan a1s ernst van het feit.
WeI zijn de persoon van de verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden mede van belang voor de aard
van de op te leggen sanctie; maar ze werken niet mee aan de bepaling van de toelaatbare bovengrens van
de voor dit feit beschikbare sanctieruimte, ,48

In de visie van Enschede speelt de mate van schuld dus geen zelfstandige rol bij de
strafoplegging. Dat laat onverlet dat het beeld van de dader wei anderszins kan worden
verdisconteerd in de vast te stellen bovengrens. Die stelling is uitgewerkt door A.
Mulder. In een opstel uit 1981 behandelt hij de nog steeds actuele vraag of het met
de uitgangspunten van het strafrecht te rijmen is dat daders van misdrijven - en met
name diegenen die verslaafd zijn aan verdovende middelen - een vrijheidsstrafkrijgen
die mede wordt bepaald door het feit dat recidive te duchten is. Zijn antwoord is
bevestigend:

'Het valt rnoeilijk vol te houden, dat het niet met de functie van het strafrecht te verenigen zou zijn om
mensen die kiezen voor stelen en beroven om aan de gewenste middelen te komen, straffen op te leggen,
waarbij met die keuze mede rekening wordt gehouden. "Mede", omdat het betoonde zelf - strafrechtelijk
gezegd: de ernst van het gepleegde feit - a1lereerst in aanmerking wordt genomen. ,.9

Het oordeel over de ernst van het feit is volgens Mulder niet alleen gebonden aan het
gepleegde delict, maar kan worden beinvloed door het gegeven dat de dader aan de
lopende band stratbare feiten begaat. Daaruit blijkt irnmers het gevaar dat deze persoon
voor de maatschappelijk orde oplevert, hetgeen het noodzakelijk kan maken om hem
een langdurige vrijheidsstraf op te leggen. De belangstelling voor de persoon van de
dader is daarrnee weer gereduceerd tot diens gevaarlijkheid. Mulder erkent dat ook
met zoveel woorden:

'Recidive en financiele draagkrachtzijn factoren die het bijzondere geval- de persoon in kwestie - betreffen.
Het gaat hier evenwel om uiterl ijk waarneembare bijzonderheden. Niet uiterlijk waarneembaar is de structuur
van de persoonlijkheid van de verdachte. In de uitgangspunten wordt daarvan geen melding gemaakt. Wij
moeten echter aanvaarden, dat strafioemeting in de meeste zaken slechts bepaald kan worden op gegevens,
die uiterlijk waameembaar zijn. ,50

De beperking van de aandacht tot waarneembare gegevens past in het streven om de
strafoplegging inzicbtelijker te maken. Van Veen heeft hierop de aandacht gevestigd.
Hij constateert een steeds grotere nadruk op het gelijkheidsbeginsel sinds de jaren '60.
Bovendien is hem gebleken dat de persoon van de dader bij de strafoplegging

48 Ch.J. Enschede, De ernst van hetfeit, de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de dader,
a.w., p. 85. Voor het beroep dat Enschede ter ondersteuning van zijn zienswijze doet op Pompes
definitie van schuld als de vermijdbare wederrechtelijke gedraging, zie lA. lanse de Jonge, Om de
persoon van de dader, a.w., p. 137-139.

49 A. Mulder, Mede gelet op de persoon van de dader, in: Beginselen, Arnhem 1981, p. 185-196.
50 A. Mulder, Mede gelet op de persoon van de dader, a.w., p. 190.
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voomamelijk aan de hand van uiterlijke factoren als leeftijd, recidive en sekse aan
de orde komt. De persoonlijkheid van de dader speelt volgens Van Veen als niet te
objectiveren factor nauwelijks een roI. Die ontwikkeling wordt zijns inziens mede
gevoed door de erkenning van de verdachte als procespartij in het strafgeding en door
de toenemende waarde die aan de privacy wordt toegekend. Met het oog op de
inzichtelijkheid van de strafrechtspleging beoordeelt Van Veen deze stand van zaken
positief. Objectief vast te stell en factoren schaden de privacy niet en zijn in beginsel
van iedere verdachte te verkrijgen. De persoonlijkheid van de verdachte kan hoogstens
van belang zijn voor de vraag of de dader toerekeningsvatbaar is. Zij die menen dat
de persoonlijkheid ook een rol moet spelen bij de straftoemeting willen volgens Van
Veen de rechter verder laten springen dan diens polsstok lang is."

4.4 Ad informandum gevoegde feiten alsstraftoemetingsfactoren in perspectief

De benadering van Enschede, A. Mulder en Van Veen lijkt tot de dag van vandaag
stand te hebben gehouden in de praktijk van de strafrechtspraak. Hun denkbeelden
over de strafoplegging en de persoon van dader hebben zich moeiteloos gevoegd in
het hemieuwde geloof in de kracht van het strafrecht dat zich sinds de jaren '80
manifesteert." De hantering van ad informandum gevoegde feiten als voor de
strafoplegging relevante factoren die een beeld van de veroordeelde schetsen, vormt
daarvan mijns inziens een treffende illustratie. Niet telastegelegde feiten voldoen
immers bij uitstek aan de door Mulder en Van Veen gestelde criteria van uiterlijke
waameembaarheid en eenvoudige verkrijgbaarheid. Bovendien past dit gebruik in het
streven om met het oog op de doelmatigheid van de straf vooral het recidivegevaar
van de concrete dader in de beoordeling te betrekken. Hoe zou het oordeel dat te
verwachten valt dat deze persoon ook in de toekomst het criminele pad zal blijven
bewandelen, beter kunnen worden onderbouwd dan door de vaststelling dat het nu
reeds aannemelijk is geworden dat hij naast het bewezenverklaarde feit ook andere
niet telastegelegde delicten heeft begaan?

Met name in de peri ode dat de voeging ad informandum niet tevens als een
bijzondere afdoeningsmodaliteit werd gezien en ook overigens nauwelijks enige eisen
werden gesteld aan het meenemen van niet telastegelegde feiten in de strafoplegging,
leek de rechter geneigd te zijn expliciet aan te geven dat de hoogte van de straf in
belangrijke mate was bepaald door het negatieve beeld van de persoon van de dader
zoals dat uit de niet telastegelegde feiten naar voren kwam. Zo oordeelde de hoge raad
in zijn arrest van 25 mei 1948, NJ 1948, 471 dat de politierechter in die zaak er reke-
ning mee had mogen houden dat de twee bewezenverklaarde feiten niet aIleen stonden,
maar dee I uitmaakten van een door het bedrijf van de veroordeelde bewust gevolgde
gedragslijn. In zijn conclusie voor het arrest had A-G Langemeijer hetzelfde standpunt
verdedigd, daaraan toevoegend dat in dit geval geen sprake was van een incidenteel

51 Th.W. van Veen, Ajscheid van de persoon des daders?, in: Strafrecht in balans, Amhem 1983, p.
305-314.

52 Zie opnieuw paragraaf 1.2van hoofdstuk 3 en ook J.A. Janse de Jonge, Om de persoon van de dader,
a.w., m.n.p. 140-141 en p. 166-168.
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bezwijken voor de verleiding maar van een blijvend tekort aan maatschappelijke
discipline. Ook het bekende Zwarte Ruiter-arrest kan als (school)voorbeeld dienen."
In deze zaak had de rechtbank bij de motivering van de straf onder meer overwogen
dat de verdachte blijk had gegeven van een zeer aanmerkelijke misdadigheid, nu hij
behalve de in de telastelegging opgenomen delicten had bekend nog vijftien andere
strafbare feiten te hebben gepleegd. De hoge raad gaf aan dat de rechtbank mede op
grond van de verklaring van de verdachte over de niet telastegelegde feiten had kunnen
oordelen dat de onmaatschappelijke instelling van de veroordeelde een dusdanige was
dat kon worden verwacht dat hij elke kans zou benutten om zich aan zijn vrijheidsbe-
neming te onttrekken."

Na 1979 lijken de motiveringen op dit punt minder stellig te zijn geworden,
althans voor zover wordt aangegeven dat de ad informandum in de strafoplegging
verdisconteerde feiten als afgedaan moeten worden beschouwd. En daar knelt het. De
voeging ad informandum blijkt niet het enige instrument te zijn waarmee de rechter
zijn oordeel over de gevaarlijkheid van de dader kan adstrueren. Daarnaast kunnen
op talrijke andere manieren strafbare feiten waarvoor de dader niet volgens de door
de wet voorgeschreven regels is veroordeeld, in de strafoplegging worden betrokken
ter aanduiding van het gevaar dat van deze persoon uitgaat. De strafrechtspraktijk heeft
in dat opzicht een verbazingwekkende inventiviteit aan de dag gelegd. Een bloemlezing
van voorbeelden uit de jurisprudentie kan ter illustratie dienen."

In de eerste plaats kan hier in herinnering worden gebracht dat de jurisprudentiele
vormgeving van de voeging ad informandum niet sluitend is, in die zin dat in een
aantal gevallen de mogelijkheid wordt opengelaten om niet telastegelegde delicten
uitsluitend als bijzondere redenen ter bepaling van de straf te zien." Dat is bijvoor-
beeld het geval indien de verdachte ter terechtzitting spontaan nog andere strafbare
feiten bekent, waarover het dossier geen informatie bevat. Die feiten kunnen in de
strafoplegging worden betrokken, zonder dat ze aldus worden afgedaan.

Een fraai voorbeeld hiervan levert de zaak op die leidde tot het arrest HR 10 maart
1992, DD 92.262. Door het hofwas de verdachte veroordeeld tot zes weken gevange-
nisstraf wegens overtreding van art. 3 van de Vuurwapenwet 1919. Dat was een
aanmerkelijk zwaardere straf dan in eerste aanleg was opgelegd en in beide instanties
was gevorderd. Ter motivering van deze strafverzwaring in hoger beroep stelde het
hof allereerst dat het voorhanden hebben van een geladen vuurwapen op de open bare
weg zonder dat daarvoor een vergunning was afgegeven, gevaarlijk gedrag is met
potentieel emstige gevolgen. Daaraan voegde het hoftoe dat de verdachte naar eigen
zeggen ongeveer tien jaar gel eden in Turkije twee mensen had gedood met een
vuistvuurwapen, voor welke feiten de Turkse autoriteiten destijds vergeefs uitlevering

53 HR 10 september 1957, NJ 1958,5, m.nt. W.P.
54 Zie ook de annotatie van Van Berckel onder HR 17 oktober 1961, NJ 1962, 154, waarin wordt betoogd

dat ad informandum gevoegde delicten een licht kunnen werpen op de persoon van de dader 'die door
de feiten gestempeld kan worden als een maatschappelijk gevaarlijk individu t.a.v. wien een strenge
repressie is geboden ( ...).'

55 Het gebruik van ad informandum gevoegde feiten aJs voor de strafoplegging relevante factoren en
van de aan deze praktijk nauw verwante, hierna te bespreken verschijnselen zal in de volgende
paragraaf van een waardering worden voorzien.

56 Zie paragraaf 8 van hoofdstuk 2.
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had den gevraagd. Anders dan het cassatiemiddel oordeelde de hoge raad dat de
strafoplegging aldus naar de eis der wet met redenen was omkleed. Daarmee aanvaard-
de de hoge raad de opvatting van het hof dat de door de verdachte bekende, niet
telastegelegde feiten in dit geval slechts als strafbepalende omstandigheden zijn te
beschouwen die een beeld van de verdachte schetsen als vuurgevaarlijk persoon:

'In het bijzonder kon het Hof zonder nadere verklaring bij de motivering van de strafoplegging betrekken
het door de verdachte ter 's Hofs terechtzitting meegedeelde feit (van welke mededeling blijkt uit het van
die terechtzitting opgemaakte proces-verbaal) dat hij eerder twee mensen met een vuurwapen heeft gedood.
Daaruit kon immers bij uitstek volgen 's Hofs vaststelling dat het bezit van een vuurwapen in handen van

de verdachte gevaarlijk is en emstige gevolgen kan hebben. ,57

De jurisprudentiele vormgeving van de voeging ad informandum vertoont bovendien
hiaten, voor zover de mogeJijkbeid wordt opengelaten dat niet telastegelegde delicten
waarvan de berechting in geval van telastelegging zou stranden op de vragen van art.
348 Sv, niettemin als bijzondere redenen ter bepaling van de straf in aanmerking
kunnen worden genomen. Een voorbeeld van deze categorie zaken is het reeds eerder
besproken arrest HR 5 december 1989, NJ 1990, 278.58 Zoals bekend was de ver-
dachte in deze zaak 'leroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het meermalen
plegen van ontucht met zijn minderjarige kinderen. Destrafinotivering maakte melding
van de verklaring van de verdachte dat hij zich in het verleden ook regelmatig had
vergrepen aan zijn stiefdochter. Deze laatste, niet telastegelegde delicten speelden
derhalve een rol bij de strafoplegging, hoewel het recht tot strafvordering daarvoor
door verjaring was komen te vervallen. Het daartegen gerichte cassatiemiddel had geen
succes:

'In het bijzonder bij de waardering met het oog op strafoplegging van de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte heeft het hof in aanmerking kunnen nemen dat ter terechtzitting is
gebleken dat het bewezen verklaarde is voorafgegaan door overeenkomstig gedrag van de verdachte ten
opzichte van een ander kind dat kennelijk ook in een van hem afhankelijke positie verkeerde. Hetgeen het
hof dienaangaande heeft overwogen moet worden verstaan als een nadere uitwerking met betrekking tot
het onderdeel "de persoon van de verdachte" van de (...) motivering. Het middel dat kennelijk ervan uitgaat
dat het hof het door de verdachte erkende gedrag ten opzichte van zijn stiefdochter als zodanig bij de
straftoemeting in aanmerking heeft genomen faalt reeds bij gebrek aan feitelijke grondslag.'

Een derde categorie van zaken waarin ten behoeve van de strafoplegging buiten het
regiem van de voeging (en afdoening) ad informandum om, strafbare feiten als
strafbepalende omstandigheden worden aangemerkt, is eveneens in het vorige
hoofdstuk ter sprake gekomen. Het betreft de strafzaak die leidde tot het arrest HR
9 april 1991, DD 91.287. De telastelegging op basis waarvan de verdachte in hoger
beroep werd veroordeeld, was toegespitst op een eenmalige verkrachting van de

57 Uit het arrest wordt niet duidelijk of de door de verdachte bekende feiten uberhaupt in Nederland
zouden kunnen worden vervolgd of dat uitsluitend Turkije terzake strafmacht zou hebben. Oat
probleem speelde ook in het in hoofdstuk 2 besproken arrest HR 30 januari 1990, NJ 1990, 657, dat
grote overeenkomsten vertoont met de in de hoofdtekst besproken zaak. Zie ook HR 18 oktober 1988,
00 89.094, waarin van problemen omtrent de strafmacht geen sprake is.

58 Zie naast paragraaf8.4 van hoofdstuk 2 ook paragraaf 4.2 van hoofdstuk 3. Vergelijk ook de conclusie
van A-G Leijten voor HR 15 november 1988, NJ 1989,353.
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stiefdochter. Dit feit zou volgens de beschuldiging plaats hebben gevonden in de
periode tussen 1 januari 1977 en 19 januari 1981. Het beroep van de verdachte op
nietigheid van de dagvaarding wegens een te ruime tijdsaanduiding, werd door het
hof verworpen:

'Overwegende, dat hoewel de Officier van Justitie weliswaar in de tenlastelegging had kunnen opnemen,
dat het feit meerdere mal en door verdachte was gepleegd en zich dan niet had beperkt tot een feit, zich
naar het oordeel van het Hof geen bijzondere omstandigheid voordoet welke aannemelijk doet zijn dat ten
gevolge van de ruime tijdsaanduiding in de tenlastelegging verdachte in zijn verweer zou zijn belemmerd,
nu, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken verdachte in genoemde periode zijn stiefdochter
vele malen heeft verkracht.'

De hoge raad accepteerde deze verwerping van het verweer. Op deze plaats is echter
vooral van belang dat het hof zich bij de strafoplegging ook niet beperkte tot het
telastegelegde feit. De forse strafverzwaring in hoger beroep werd onder meer
gemotiveerd met de stelling dat de verdachte door gebruik te maken van zijn positie
binnen het gezin, gedurende een lange periode een grove inbreuk had gemaakt op de
lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn stiefdochter. Ook de motivering van
de strafoplegging keurde de hoge raad goed, hoewel de verdachte steeds in aIle
toonaarden had ontkend zijn stiefdochter te hebben verkracht. Blijkbaar acht de hoge
raad het mogelijk dat niet telastegelegde delicten die door de verdachte zijn ontkend,
als strafbepalende omstandigheden een rol kunnen spelen. Oaarvoor is slechts nodig
dat bij de inrichting van de telastelegging een zo ruime tijdsaanduiding wordt gekozen
dat daaronder tevens soortgelijke delicten vallen die niet uitdrukkelijk zijn telastege-
legd.

Niet aIleen niet telastegelegde delicten kunnen volgens de hoge raad als voor de
strafoplegging relevante factoren worden aangemerkt. Wanneer in de telastelegging
cumulatief meer strafbare feiten zijn opgenomen, kunnen de feiten waarvoor geen
veroordeling is uitgesproken onder omstandigheden worden verdisconteerd in de
strafoplegging voor de feiten terzake waarvan de vervolging weI succes heeft gehad.
Oat blijkt onder meer uit het arrest HR 5 januari 1988, NJ 1988, 761. De verdachte
in deze zaak werd in de telastelegging beschuldigd van tien gevallen van opzetheling.
Zowel in eerste aanleg als in boger beroep konden vier feiten worden bewezen. Ten
aanzien van vier andere feiten werd de verdachte vrijgesproken omdat hij die feiten
niet als medepleger - zoals de telastelegging vermeldde - maar aIleen had begaan. Het
hofverdisconteerde die feiten toch in de strafoplegging, nu de verdachte ook daarvoor
een bekentenis had afgelegd. Oat was voor de hoge raad geen probleem:

'Gelet op de omstandigheid dat de verdachte ten aanzien van de feiten waarvan hij is vrijgesproken niet
andermaal kan worden vervolgd, stond het het hofvrij deze feiten, die de verdachte heeft erkend te hebben
gepleegd, op dezelfde voet als andere voor de strafioemeting relevant te achten en uit het onderzoek ter
terechtzitting gebleken feiten in aanmerking te nemen bij de bepaling van de straf.'

Ook A-G Remmelink kon zich niet vinden in het cassatiemiddel dat betoogde dat het
hof de strafoplegging onjuist had gemotiveerd:
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'Rekwirant heeft deze feiten nu eenmaal begaan. Zulks heeft het hof geredelijk kunnen aannemen. Een
vrijspraak betekent nu eenmaal niet, dat de vrijgesprokene de feiten bepaaldelijk niet heeft begaan. ,59

Feiten waarvoor de verdachte is vrijgesproken, kunnen overigens niet zonder meer
als voor de strafoplegging relevante factoren worden beschouwd. De rechter dient in
de woorden van de hoge raad te hebben onderzocht of de verdachte die feiten heeft
gepleegd. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen blijken uit de door de verdachte afgelegde
bekentenis." Indien terzake van een telastegelegd feit een einduitspraak wordt
gegeven als bedoeld in art. 349, eerste lid Sv kan dat feit ook niet zonder roeer als
bijzondere reden ter bepaling van de straf worden meegenoroen. Dat was het oordeel
van de hoge raad in zijn arrest van 6 roaart 1990, DD 90.246. De verdachte in deze
zaak werd door het hof veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens diefstal
onder verzwarende omstandigheden. Ten aanzien van de cumulatief telastegelegde
valsheid in geschrift werd de dagvaarding nietig verklaard. Niettemin werd dat feit
in de strafoplegging verdisconteerd. Dat kon in de ogen van de hoge raad geen genade
vinden, nu niet was gebleken - bijvoorbeeld uit een verklaring van de procureur-
generaal daaromtrent - dat de verdachte voor dat feit niet opnieuw zou worden
vervolgd.

Een vijfde methode die in de strafrechtspraak kan worden aangewend om een
negatief beeld van de persoon van de dader te schetsen, betreft de vermelding van
oude, reeds afgedane feiten als redengevende omstandigheid voor de strafoplegging.
Zelfs einduitspraken die uit het strafregister behoren te zijn verwijderd, kunnen zolang
zij nog deel uitmaken van de justitiele documentatie als bijzondere redenen ter
bepaling van de straf worden gebruikt:

'Het middel miskent, dat de omstandigheid, dat de in art. 7 Wet op de Justitiele Documentatie en op de
verklaringen omtrent het gedrag bedoelde strafbladen, houdende de in hetmiddel bedoelde vroegere veroor-
delingen van de verdachte wegens mishandeling in de jaren 1958, 1962 en 1969, uit het strafregister behoren
te zijn verwijderd, niet ten gevolge heeft, dat deze gegevens ook uit de justitiele documentatie dienen te
worden verwijderd en dat bedoelde omstandigheid voor het Hof geen beletsel opleverde om van het (...)
uittreksel kennis te nemen en met de daarin voorkomende vroegere veroordeling als even bedoeld rekening
te houden als een bijzondere de straf bepalende reden. Ook overigens is in het recht geen steun te vinden

59 Zie ook HR 25 november 1980, NJ 1981, 170, m.nt. Th.Wv.V. waarin de hoge raad overwoog dat
geen rechtsregel zich verzet tegen het meenemen in de strafoplegging van het uit het onderzoek ter
terechtzitting gebleken alcoholgebruik, ook al kon niet bewezen worden verklaard dat de verdachte
als gevolg daarvan in een toestand verkeerde als bedoeld in art. 26, tweede lid WVW. Vergelijk voorts
HR 26 februari 1952, NJ 1952,675, m.nt. W.P. waarin de hoge raad aanvaardde dat verklaringen
van de verdachte over feiten waarvoor hij is vrijgesproken, tot het bewijs kunnen meewerken voor
andere, soortgelijke delicten. 1k merk voorts op dat Remmelink in zijn conclusie voor HR 4 december
1990, DD 91.125 betoogde dat niet-strafbare pogingen tot roofoverval voor de rechtsorde uiterrnate
bedreigend onmaatschappelijk gedrag kunnen opleveren, hetgeen als zodanig een strafverzwarende
invloed kan en mag hebben.

60 Zie HR 12 april 1988, NJ 1989, 164, alsmede de conc\usie van A-G Meijers voor dat arrest. Een
bekentenis Iijkt bijvoorbeeld niet vereist indien de verdachte ondanks een correct uitgevoerd
bloedonderzoek wordt vrijgesproken van het rijden onder invloed.
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voor de in het middel vervatte stelling dat de rechter bij de strafoplegging geen rekening zou mogen houden

met geruime tijd geleden door de verdachte begane strafbare feiten.'61

In de bovenstaande categorieen gaat het om strafbare feiten waarvoor de veroordeling
niet is uitgesproken, maar die toch blijkens de strafinotivering een rol spelen in de
strafoplegging. Enigszins los daarvan staat de situatie waarin de officier van justitie
informatie in het strafdossier opneemt waarmee wordt beoogd een negatief beeld van
de persoon van de verdachte te schetsen, zonder dat die inlichtingen expliciet in de
strafoplegging worden verdisconteerd. Een voorbeeld daarvan vormt de zaak die leidde
tot het arrest HR 10 juni 1986, NJ 1987, 61, m.nt. C. De omstandigheid dat de officier
van justitie in het dossier de stukken had gevoegd van een strafzaak die tien jaar
daarvoor met een voorwaardelijk sepot was afgedaan, was volgens de hoge raad niet
in strijd met enig beginsel van een behoorlijke procesorde, omdat het hof door die
inlichtingen zo goed mogeJijk werd gemformeerd over de persoon van de verdachte
en bovendien niet was gebleken dat het hof aan overlegging van die stukken enig ander
gevolg had verbonden." Ook indien het dossier foutieve inlichtingen bevat, behoeven
daaraan geen consequenties te worden verbonden, aldus de hoge raad in zijn arrest
van 8 mei 1984, NJ 1985, 566. In deze zaak was in het dossier een staat van inlich-
tingen betreffende de verdachte opgenomen, waarin ten onrechte was vermeld dat de
verdachte in het algemeen niet gunstig bekend stond en dat hij voorkwam in de
plaatselijke politie-administratie. Nu de staat van inlichtingen door het hof niet was
betrokken in de vraag naar de op te leggen straf, ging de hoge raad akkoord met diens
opvatting dat beroepsrechters zoals deze in de Nederlandse strafrechtspleging functio-
neren in staat zijn zich niet te laten bemvloeden door informatie die zich weliswaar
in het dossier bevindt, maar bij de beraadslaging over de strafoplegging buiten
beschouwing blijft.

61 HR 11 oktober 1983, NJ 1984, 258, m.nt A.L.M. Een van de reeds afgedane feiten was door de
verdachte maar liefst 23 jaar geleden begaan. Zie ook HR 18 oktober 1977, NJ 1978,502; HR 24
mei 1988, DD 88.383 en HR 25 september 1990, DD 91.035.

62 A-G Meijers in zijn conclusie voor en Corstens in zijn annotatie onder dit arrest wijzen er overigens
op dat deze gang van zaken geen gebruikelijke is.

180



4.5 Waardering

'Een van de meest voorkomende en meest verspreide bij-
geloven is, dat ieder mens aileen maar zijn speciale eigen-
schappen heeft, dat een mens goed is of slecht, verstandig of
dom, energiek, apathisch enz. Zo zijn de mensen niet. We
kunnen van iemand zeggen dat hij vaker goed dan slecht is,
vaker verstandig dan dom, vaker energiek dan apathisch, en
omgekeerd: maar we spreken onwaarheid a1s we van een
bepaald iemand beweren dat hij goed of verstandig, en van
een ander dat hij slecht of dom is.'

L.N. Tolstoj, Opstanding

In de vorige paragraaf is het gebruik van ad infonnandum gevoegde feiten als
bijzondere redenen ter bepaling van de straf geduid als een onderdeel van een
meeromvattend scala aan mogelijkheden om stratbare feiten waarvoor de verdachte
niet is veroordeeld te betrekken in het rechterlijk oordeel over de strafoplegging.
Bovendien is geconstateerd dat deze ontwikkeling goed aansluit bij de door onder meer
Enschede, A. Mulder en Van Veen bepleite inzichtelijkheid in het functioneren van
de strafrechtspleging, waarbij het recidivegevaar van de dader prominent op d@
voorgrond dient te staan bij de strafoplegging. In deze paragraaf zal deze ontwikkeling
van commentaar worden voorzien en een aanzet worden gegeven voor een andere visie
op de strafoplegging en de rol die de persoon van de dader daarin kan of moet spelen.
In dat verband zal tevens worden teruggegrepen op de eerder gestelde, nog openstaan-
de vraag in hoeverre de grondslag van de telastelegging tevens voor de vraag naar
de op te leggen straf van fundamentele betekenis is. Voordat het betoog zich zal
toespitsen op de voeging ad informandum, zal eerst nog een aantal opmerkingen wor-
den gemaakt over de aan de voeging ad informandum nauw verwante praktijken, zoals
die hiervoor zijn beschreven.

Ten aanzien van de eerste twee categorieen is geconstateerd dat het jurisprudentiele
bouwwerk van de voeging ad informandum hiaten vertoont." Niet telastegelegde
delicten kunnen immers ook als bijzondere redenen ter bepaling van de straf worden
meegenomen, zonder dat ze als afgedaan worden beschouwd of zelfs zonder dat ze
voor afdoening in aanmerking komen. Dat is mijns inziens onbegrijpelijk. Indien het
gaat om een spontane bekentenis van de verdachte valt niet in te zien waarom in dat
geval het desbetreffende feit uitsluitend als straftoemetingsfactor wordt aangemerkt,
met ontkenning van het dualistisch rechtskarakter van de voeging ad informandum.
De argumenten die voor 1979 pleitten voor de toepassing van het non bis in idem-
beginsel, hebben hun overtuigingskrachtnog immer behouden. Indienniettelastegeleg-
de feiten waarvan het recht tot strafvordering wegens verjaring is komen te vervallen
in de motivering van de straf worden genoemd als bijzondere redenen ter bepaling
van de straf, worden deze via de achterdeur toch bestraft. Natuurlijk kunnen deze

63 De bezwaren die tegen deze modaliteiten kunnen worden aangevoerd, gelden ook voor de situatie
waarin door middel van een ruime tijdsaanduiding in de telastelegging - aI dan niet impliciet -
soortgelijke, niet telastegelegde delicten worden verdisconteerd in de strafoplegging. Een aparte
beoordeling van deze derde, aan de voeging ad informandum gerelateerde categorie kan daarom
achterwege blijven.
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feiten - evenals de ad informandum gevoegde delicten - een bepaald beeld van de
persoon van de dader creeren, Maar dat is niet de vraag waar het om draait. Die zou
moeten luiden of zo'n handelswijze in strijd komt met de strekking van art. 70 Sr en
reeds daarom van de hand moet worden gewezen. Ik aarzel niet die vraag bevestigend
te beantwoorden."

Ook de vierde categorie past in het patroon van mogelijkheden om de persoon
van de dader negatiever af te schilderen dan wordt gerechtvaardigd door de feiten
waarvoor de veroordeling is uitgesproken. Uit het systeem van het Wetboek van
Strafvordering voIgt dat de verdachte die van een bepaald feit wordt vrijgesproken
geen straf mag krijgen. Bij die einduitspraak heeft de rechter immers niet op basis
van wettige bewijsmiddelen de overtuiging verkregen dat de verdachte het telastegeleg-
de delict heeft begaan. Dat de vrijspraak het gevolg is van een misslag in de telasteleg-
ging en dat de verdachte zich mogelijkerwijs wei heeft schul dig gemaakt aan een ander
feit, doet daarbij terecht niet terzake. Daarover wordt van de rechter namelijk geen
oordeel verwacht, nu de verdachte niet van het begaan van dat feit is beschuldigd.
In zijn arrest van 5 januari 1988, NJ 1988, 761 relativeert de hoge raad deze uitgangs-
punten in belangrijke mate. Indien cumulatief meer feiten in de telastelegging zijn
opgenomen, kan een feit waarvoor de verdachte is vrijgesproken als strafbepalende
omstandigheid in aanmerking worden genomen. De overtuigingskracht van het
argument dat de hoge raad voor deze bijstelling van het strafvorderlijk systeem
aandraagt, is mijns inziens nihil: de omstandigheid dat de verdachte ten aanzien van
het feit waarvoor hij is vrijgesproken niet andermaal kan worden vervolgd, impliceert
geenszins dat een dergelijk delict dan als bijzondere reden in de zin van art. 359, vijfde
lid Sv van invloed kan zijn op de strafoplegging. De uitspraak van A-G Remmelink
in zijn conclusie voor het genoemde arrest dat de verdachte die feiten nu eenmaal heeft
begaan, moge goed in het gehoor liggen maar dient op dezelfde gronden te worden
verworpen: juist in deze zaak stondjuridisch ondubbelzinnig vast dat de telastegelegde
feiten niet door de verdachte waren begaan.

De vijfde methode geeft aan dat ter inkleuring van zijn beeld van de persoon van
de dader, de rechter niet wordt gehinderd door enige tijdslimiet. In het arrest HR 11
oktober 1983, NJ 1984,258 werd - ondanks een knap geformuleerd cassatiemiddel -
gebillijkt dat een strafbaar feit dat 23 jaar geleden plaats had gevonden, daarbij te hulp
werd geroepen. Melai wijst er in zijn annotatie onder dit arrest op dat in de opvatting
van de hoge raad de op het recht berustende grensbepalingen met het oog op wat een
delinquent kan worden nagehouden, worden doorkruist door sociaal-klinische overwe-
gingen, op grond waarvan binnen de rechtspraak betekenis kan worden toegekend aan
in het verleden begane feiten voor de beoordeling van actueel ofte verwachten gedrag.
In die terminologie aanvaardt dit arrest met andere woorden dat de rechter zich bij
de vraag naar de strafoplegging opstelt als een sociaal-klinisch therapeut." Op nader
aan te geven gronden zou ik willen bepleiten dat de rechter zich bij zijn yak houdt
en niet de pretentie moet koesteren dat hij de totale persoonlijkheid van de veroordeel-
de kan doorgronden of deze met een of enkele steekwoorden kan samenvatten.

64 De hier genoemde bezwaren zijn uitgewerkt in paragraaf 8 van hoofdstuk 2 en paragraaf 4.2 van
hoofdstuk 3.

65 lie ook AL Melai, Van sociale kliniek naar rechtspraak, afscheidscoUege Leiden, Amhem 1984.
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soonlijkheid van de veroordeelde kan doorgronden of deze met een of enkele steek-
woorden kan samenvatten.

Tot slot van deze inleidende opmerkingen moet nog een kanttekening worden
geplaatst bij de situatie waarin het zaaksdossier onjuiste informatie bevat. Ook als
daarvan in de strafinotivering geen melding wordt gemaakt, kan niet worden uitgeslo-
ten dat die inlichtingen bewust of onbewust toch van invloed zijn geweest op de
strafoplegging. In de opvatting van de hoge raad dat beroepsrechters zoals die in de
Nederlandse strafrechtspleging functioneren in staat zijn van dergelijke informatie te
abstraheren bij de beraadslaging over de straf, lijkt de wens noodgedwongen de vader
van de gedachte te zijn."

Leijten heeft in een interview opgemerkt dat officieren van justitie te vaak een moreel
oordeel over de verdachte vellen:

'Ze proberen regelmatig bij de reehter de indruk te wekken dat de verdaehte een sleeht mens is. Het heeft
de charme van de eenvoud om te zeggen: president, laten we niet te lang praten, dit is gewoon een rot-
zak. ,67

Het hJkt erop dat de rechter Zlch daarvoor met altIJd ongevoehg betoont. Ook als ervan
uit kan worden gegaan dat de rechter in de meeste gevallen de lichtste sanctie kiest
die nog passend en geboden is," tonen de voeging ad informandum en de daaraan
verwante praktijken aan dat binnen het stelsel van de Nederlandse strafrechtspleging
van dat uitgangspunt met name kan worden afgeweken indien aannemelijk is dat de
veroordeelde meer op zijn kerfstok heeft dan het enkele feit dat hem is telastegelegd.
Juist met dergelijke niet telastegelegde delicten - of ruimer: met delicten waarvoor
geen veroordeling is uitgesproken - wordt getracht een beeld van de persoon van de
dader te creeren als een onverbeterlijke crimineel. lk acht dat een onbevredigende gang
van zaken, die bovendien in strijd kan komen met de grondslagen van de strafrecht-
spraak.

Hoe moet het dan weI? In zijn artikelen over de voeging ad informandum heeft
Leijten daarover ideeen ontwikkeld, die mij zeer aanspreken. Zijn uitgangspunt is dat
de bovengrens van de straf wordt bepaald door de ernst van het feit en dat de persoon
van de dader daarom niet ten volle van belang is voor de strafinaat:

'Ik weet dat ik tegenstand oproep a1s ik stel, dat strafrechtelijk (dit is voor de uitwendige reehtsorde, en
dus niet voor het geweteo, de menselijke waardigheid of hoe men het wil noemen) een strafbaar feit moet
worden beoordeeld a1s een objeetieve rechtsorde-verstoring, die repereussie, dit is straf, vereist, ten hoogste
inzoverre die reehtsorde door dat feit werd verstoord of in gevaar gebracht, terwijl de boze gezindheid van
de dader, zijn gemeenheid, gewetenloosheid, gebrek aan berouw, die strafreehtelijke strafwaardigheid niet

66 Zie in ditverband de annotatie van Van Veen onder HR 8 december 1987, NJ 1988,396 en ook M.S.
Groenhuijsen, Schuld en boete; een beschouwing over strafrechtelijke verantwoordelijkheid, a.w., p.
53-54. Meer hie rover in paragraaf 2 van hoofdstuk 5.

67 Het bedoelde interview met Mareel Haenen en Frank Vermeulen is gepubliceerd in NRC Handelsblad
van 25 mei 1991.

68 M.S. Groenhuijsen, Rechterlijk enjustitieel beleid inzake burgerschap en de kleine criminaliteil, a.w.,
p.270.
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kunnen verhogen, tenzij zij tot uiting gekomen zijn in het bedrevene zelf, en daardoor de ernst van het feit
zelf bepalen. ,69

Dat de ondergrens van de straf mag worden bepaald door een zo goed en zo kwaad
mogelijk oordeel over de persoon van de dader is volgens Leijten met zijn uitgangs-
punt niet in tegenspraak, maar gevolg van het feit:

'(D)at straf wordt opgelegd voor schending van, casu quo gevaarvorming voor de rechtsorde inzoverre
die rechtsorde is geschonden of in gevaar gebracht echter naar de mate ten hoogste waarin de bedrijver

daaraan schuld had.'7o

Deze visie op de rechtvaardiging en de maximale hoogte van de straf, sluit primair
aan bij de centrale denkbeelden van de neo-klassieke strafrechtstheorie. De daderwordt
gestraft wegens zijn verantwoordelijkheid voor het door hem begane feit, maar kan
niet zwaarder worden bestraft dan door de ernst van het feit wordt gerechtvaardigd.
Voor de maximale hoogte van de op te leggen straf is het dus niet van belang dat de
dader alcoholist, aan verdovende middelen verslaafd of gevaarlijk is, net zo min als
zijn werkloosheid, gebrek aan berouw of zijn ongeschoren gezicht dat zijn. Deze
koppeling van de maximale straf aan de ernst van het bewezenverklaarde feit vormt
een eerste uitdrukking van de mijns inziens gewenste rechterlijke binding bij de
straftoemeting aan de grondslag van de telastelegging. De rechter dient - in de termen
van het voetbalspel - te voorkomen dat hij op de persoon speelt, zonder de primaire
bedoeling te hebben de bal te raken,

Anders dan in het neo-klassieke strafrecht en aansluitend bij de opvattingen van
de moderne richting, veronderstelt Leijtens ideeengoed echter geen lineair verband
tussen de ernst van het feit en de straf. De straf kan namelijk wei worden gematigd,
bijvoorbeeld door de positieve indruk die de verdachte heeft achtergelaten, Daarmee
wordt uitdrukking gegeven aan de wens om zoveel als mogelijk te achterhalen waarom
iemand tot zijn daad is gekomen, Bovendien kan in navolging van hetgeen Vrij
hieromtrent heeft opgemerkt, strafvermindering op zijn plaats zijn op basis van een
doel-rationeel gebruik van het strafrecht.

Deze abstracte beschouwing over de rechtvaardiging en de hoogte van de straf
zal vermoedelijk geen grote weerstanden oproepen en in het gros der gevallen ook
in de praktijk van de strafrechtspraak gangbaar zijn, Ook de auteurs die de grond-
slagleer niet van toepassing achten op de laatste vraag van art. 350 Sv stell en dat de
ernst van het feit primair bepalend is voor de hoogte van de straf." Het betoog moet
daarom worden toegespitst op de voeging ad informandum. Het is daarbij van belang

69 J.C.M. Leijten, De strafmaat in verband met niet telastegelegdefeiten, a.w., p. 38, met cursivering
in he! origin eel. Zie van dezelfde auteur ook De bloemlezing in de dagvaarding, a.w, en Strafnaar
de mate van schuld, in: Straffen in gerechtigheid, Amhem 1987, p. 61-69. In het laatste artikel gaat
Leijten nog expliciet in op de mogelijkheid dat de ernst van het feit mede wordt bepaaId door de
'kwade inborst' die aan het feit ten grondslag ligt.

70 J.C.M Leijten, De strafmaat in verband met niet telastegelegdefeiten, a.w., p. 39, met cursivering
in het origineel.

71 Zie onder meer A. Mulder, Mede geletop depersoon van de dader, a.w., p. 193; J. Remmelink, Visies
op telastelegging, a.w., p. 412 en LC.M. Meijers, Strafmotivering; een controlelijst, a.w., p. 211.
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te herhalen dat in dit hoofdstuk de benadering centraal staat waarin ad informandum
gevoegde delicten als bijzondere omstandigheden in de zin van art. 359, vijfde lid Sv
worden gezien die de beeldvorming van de persoon van de dader beinvloeden. Dat
betekent dat mijn bezwaren tegen deze optiek niet kunnen worden weerlegd door erop
te wijzen dat bij de voeging ad informandum strafwordt opgelegd voor niet telastege-
legde feiten, op gelijke of iets mindere voet dan voor telastegelegde feiten geldt. Dat
is weliswaar de teneur van de antwoorden op de eerder behandelde vragenlijst, maar
dat argument kan in dit verband niet worden gebruikt omdat daarmee weer het
afdoeningskarakter van de voeging ad informandum op de voorgrond treedt. Voor de
zuiverheid van de redenering die vertrekt vanuit het gezichtspunt dat ad informandum
gevoegde feiten als bijzondere redenen ter bepaling van de straf zijn aan te merken,
moet van die vermoedelijke praktijk worden geabstraheerd en zal er hieronder steeds
van worden uitgegaan dat ad informandum gevoegde feiten anders dan telastegelegde
delicten uitsluitend van belang zijn voor de oordeelsvorming over de persoon van de
dader.

Ais eerste vraag moet dan worden gesteld of het inderdaad wei zo is dat het
(mede) onder invloed van ad informandum gevoegde delicten gevormde oordeel over
de persoon van de veroordeelde tot een zwaardere straf kan leiden dan door de ernst
van het bewezenverklaarde feit wordt gerechtvaardigd. Is het niet vee leer zo dat ad
inforrnandum gevoegde feiten slechts onder dat theoretisch bepaalde maximum van
invloed zijn op de strafoplegging en in dat kader van belang kunnen zijn voor de
beoordeling van de persoon van de dader?

De beantwoording van deze vragen wordt bemoeilijkt door de vaste jurisprudentie
dat de rechter in zijn vonnis niet behoeft aan te geven in hoeverre de strafbepalende
omstandigheden ieder voor zich hebben bijgedragen aan het uiteindelijke oordeel over
de op te leggen straf." Niettemin kan aan de hand van de antwoorden op de vragen-
lijst worden vastgesteld dat ad informandum gevoegde delicten een aanzienlijke rol
plegen te spelen in de straftoemeting, waardoor de opgelegde straf aanzienlijk kan
uitstijgen boven hetgeen door de ernst van het bewezenverklaarde feit zou worden
gerechtvaardigd. Door een nauwkeurige lezing van een aantal arresten, kan die
hypothese verder worden onderzocht. Daarbij moet steeds worden nagegaan of in die
strafzaken de rechterlijke binding aan de grondslag van de telastelegging is genegeerd
en het rechterlijk oordeel over de persoon van de dader onder invloed van de ad
inforrnandum gevoegde feiten van dusdanig belang is geweest dat de opgelegde straf
in geen verhouding tot het telastegelegde feit staat.

De eerste voorbeelden worden vermeld in een artikel van Braunius over de
(na)oorlogse berechting van collaborateurs en landverraders. Tot het einde van de
oorlog was in het in 1944 bevrijde deel van Nederland de krijgsraad te velde belast
met de afdoening van betrekkelijk onbelangrijke misdrijven, gepleegd na 4 september
1944. In de winter van 1944-1945 werden in ieder geval vijf spionnen - die als militair
dienst hadden genomen bij de S.S. Division Brandenburg - door deze krijgsraad ter
dood veroordeeld omdat de telastegelegde activiteiten een uitvloeisel bleken te zijn
van een gehele reeks spionage-delicten die voor 1944 waren begaan. Braunius
signaleert hier een opmerkelijke discrepantie tussen de tamelijk onbelangrijke

72 Zie specifiek met betrekking tot ad infonnandum gevoegde feiten HR 7januari 1986, NJ 1986, 496.

185



telastegelegde feiten enerzijds en de opgelegde doodstraffen anderzijds. De niet
telastegelegde delicten speelden een overheersende rol bij de strafoplegging. Gratiever-
zoeken mochten niet baten, ondanks het feit dat een van de leden van de Nederlandse
rechtbank in Londen - die over de gratieverzoeken diende te adviseren - opmerkte
dat betrokkenen slechts stuntelige dilletanten in het yak waren die niet veel kwaad
hadden gesticht: welke straf zou dan moeten worden opgelegd bij de berechting van
ernstige feiten? Op 27 juli 1945 werden de veroordeelden geexecuteerd."

Daamaast kan worden gewezen op het enige arrest waarin de straf naar de mening
van de hoge raad onder invloed van ad informandum gevoegde feiten in het geheel
niet meer uit de ernst van het bewezenverklaarde feit kon volgen." De verkoop van
20 Gold Flake-sigaretten tegen een te hoge prijs leidde bij de bijzondere politierechter
in hoger beroep tot een geldboete van f 50.000,=, sluiting van de zaak en still egging
van de bedrijfsmiddelen voor een peri ode van zes maanden, een verbod om gedurende
drie maanden het beroep van cafehouder uit te oefenen, publicatie van het vonnis in
regionale dagbladen en bevestiging van het vonnis op aile toegangsdeuren van cafe
en keuken van de verdachte. Gezien het feit dat deze persoon na verwijzing door het
hof te 's-Hertogenbosch werd veroordeeld tot een geldboete van f 250,=, mag het
oordeel van de hoge raad dat uit de ernst van het bewezenverklaarde de straf van de
bijzondere politierechter niet kon volgen welhaast een eufemisme heten.

In de strafzaak die leidde tot het arrest HR 25 mei 1948, NJ 1948,471 was aan
de verdachte de verkoop van twee japonnen tegen een te hoge prijs telastegelegd. Per
japon maakte hij een winst van circa f 70,=. De bijzondere politierechter te Arnhem
veroordeelde hem tot een geldboete van f 4000,=. Dat bedrag kwam niet uit de lucht
vallen. Uit een onderzoek naar zijn administratie bleek nameIijk dat dat bedrag de
totale winst vormde die de verdachte had verkregen met het verkopen van japonnen
tegen een te hoge prijs, inclusief de vele niet telastegelegde gevallen. De blijkbaar
op de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel gerichte geldboete werd
derhalve in hoofdzaak bepaald door de ad informandum gevoegde feiten."

Van meer recente datum is bijvoorbeeld het reeds eerder besproken arrest HR 7
januari 1986, NJ 1986, 496.76 Voor de diefstal van een fles sterke drank na braak
en de vernieling van een etalageruit werd de verdachte in hoger beroep veroordeeld
tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. In
hoofdstuk 1 heb ik reeds het vermoeden geuit dat de taIrijke niet telastegelegde,
soortgelijke feiten een te dominante rol hebben gespeeld in de strafoplegging van het
hof. Dat geldt ook voor een arrest van het hof te Amsterdam dat door de hoge raad
werd vemietigd in diens arrest van 2 oktober 1984, NJ 1985, 318. De politierechter
in deze zaak had de verdachte in eerste aanleg voor vier diefstallen veroordeeld tot

73 S.W.P.e. Braunius, Snel, streng en rechtvaardig, NJB 1992, p. 569-576. In deze zaken speelde voorts
een bevoegdheidsprobleem nu de krijgsraden te velde slechts die misdrijven mochten berechten die
waren gepleegd na 4 september 1944, terwijl in de oplegging van de doodstrafuitdrukkelijk de voor
die datum begane misdrijven waren verdisconteerd. In zoverre Iijken deze zaken op de in de vorige
paragraaf beschreven tweede categorie van praktijken die aan de voeging ad inforrnandum verwant
zijn.

74 HR 25 februari 1947, NJ 1947, 161, m.nt. W.P.
75 Aldus ook expliciet A-G Langemeijer in zijn conclusie voor dit arrest.
76 Zie paragraaf 5 van hoofdstuk 2.
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zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Het hof kwarn
tot exact dezelfde strafvoor slechts twee feiten. De vrijspraak ten aanzien van de twee
overige feiten werd in de visie van het hof gecompenseerd door de omstandigheid
dat tegen de verdachte opnieuw een aantal malen proces-verbaal was opgemaakt. Ook
in dit geval hadden de ad informandum gevoegde feiten blijkbaar een fors aandeel
in de strafoplegging."

Deze voorbeelden geven in ieder geval aanleiding tot de veronderstelling dat bet
niet is uitgesloten dat onder invloed van ad informandum gevoegde delicten als op
de persoon van de dader gerichte straftoemetingsfactoren, een zwaardere straf wordt
opgelegd dan door de ernst van het telastegelegde feit wordt gerechtvaardigd. Het is
echter bezwaarlijk om daaruit algemene conclusies te trekken. Zolang binnen de
rechterlijke macht verschillen van opvatting bestaan over de vraag welke maximum-
straf passend is bij een bepaald delict in een bepaalde verschijningsvorm, is veelal
ook niet na te gaan of de recbter een zwaardere straf oplegt dan door de ernst van
het bewezenverklaarde feit wordt gerechtvaardigd. Bovendien zullen rechters nooit
aangeven dat ze een zwaardere straf opleggen dan door de ernst van het bewezen-
verklaarde feit wordt gevorderd." Niettemin kan mijns inziens worden gesteld dat
bet permanente risico bestaat dat de opgelegde strafonder invloed van ad infonnandum
gevoegde delicten in geen verhouding meer staat tot het bewezenverklaarde feit. Bij
aanvaarding van het neo-klassieke uitgangspunt dat een dergelijke situatie ongewenst
is, vormt dat een belangrijk argument tegen het gebruik van ad informandum gevoegde
feiten als bijzondere redenen ter bepaling van de straf.

Maar hoe moet deze optiek ten aanzien van de voeging ad informandum worden
beoordeeld indien de genoemde gevallen toch als uitzonderingen moeten worden
betiteld of als kan worden bereikt dat de rechter bij de strafoplegging nimmer boven
de straf uitgaat die door de ernst van het bewezenverklaarde feit wordt geindiceerd?
Met andere woorden: is deze praktijk ook onwenselijk indien uit de omstandigheid
dat de verdachte heeft bekend zich ook aan niet telastegelegde delicten schuldig te
hebben gemaakt slechts wordt afgeleid dat deze verdachte geneigd is tot recidive en
voor strafvermindering dus geen of nauwelijks plaats is? Ook dan stuit de hantering
van ad informandum gevoegde delicten als straftoemetingsfactoren mijns inziens op
belangrijke bezwaren. Door niet telastegelegde en nog niet eerder afgedane feiten in
de discussie over de strafoplegging te betrekken, ontstaat de situatie dat het gesprek

77 De hoge raad vernietigde het arrest omdat de verdachte terzake van de ad informandum gevoegde
feiten geen bekentenis had afgelegd. De in de hoofdtekst vermelde gevallen staan mijns inziens niet
op zichzelf. Ook in andere strafzaken zijn bij mij twijfels gerezen over de verhouding tussen de
opgelegde straf en de ernst van het bewezenverklaarde feit. Een (te) groot aandeel van de ad
informandum gevoegde delicten in de straflijkt bijvoorbeeld aan te wijzen in HR 9 september 1986,
NJ 1987, 178; HR 2 december 1986, NJ 1987, 634; HR 26 januari 1988, NJ 1988, 817 en HR 31
oktober 1989, DD 90.104. Zie ook HR 29 september 1992, NJ 1993, 86, waarin de hoge raad na
vernietiging van het door het hof gewezen arrest ze1f de opgelegde strafverminderde met een maand.
Dat was naar het oordeel van de hoge raad het tarief voor het ad informandum gevoegde feit dat zijns
inziens ten onrechte door het hofwas verdisconteerd in de strafoplegging (het ging om het voorhanden
hebben van een gasrevolver en/of een luchtdrukpistool).

78 Vergelijk J.C.M. Leijten, Straf naar de mate van schuld, a.w., p. 68, die opmerkt dat rechters de
uitspraak dat een zwaardere straf wordt opge\egd dan door de ernst van het bewezenverklaarde feit
wordt gerechtvaardigd wellicht een logische absurditeit vinden.
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niet meer primair gaat om de vraag welke straf passend is voor het bewezenverklaarde
feit en of er gronden voor strafvermindering zijn. Door het aanmerken van ad
informandum gevoegde strafbare feiten als factoren die van invloed kunnen zijn op
de op te leggen straf, verandert de inhoud van het gesprek. Centraal staat dan de
levenswandel van de dader, waarvan het telastegelegde feit een van de vele symptomen
is en slechts van belang voor zover dat delict in abstracto het plafond van de op te
leggen straf aangeeft. De niet telastegelegde delicten functioneren daarbij als een
aanduiding voor het gevaar dat van deze dader uitgaat. Hij heeft immers niet aIleen
het telastegelegde feit begaan, maar is er blijkbaar niet voor teruggeschrokken om nog
andere stratbare feiten te plegen. De voeging ad informandum leidt vanuit deze optiek
samen met de daaraan verwante praktijken tot een situatie waarin de levensloop van
de verdachte op aile mogelijke misstappen wordt doorgenomen. Iedere poging daartoe
neigt uiteindelijk naar het vellen van een rechterlijk oordeel over de totale persoonlijk-
heid. De rechter stelt zich dan in de woorden van Melai op als een sociaal-klinisch
therapeut, die hart en nieren van de veroordeelde poogt te doorgronden."

Die vaststelling kan niet worden gepareerd met het argument dat op eenvoudige
wijze kan worden aangetoond dat de verdachte tevens een aantal niet telastegelegde
feiten heeft begaan en dat van een doorgronden van hart en nieren dus geen sprake
is. Inderdaad kan door middel van een bekentenis eenvoudig aannemelijk worden
gemaakt dat de verdachte zich schul dig heeft gemaakt aan de ad informandum
gevoegde feiten. Waar het mij echter om gaat, is dat op grond van die objectief vast
te stellen factoren een subjectief oordeel over de persoon van de dader wordt geveld
dat geen betrekking heeft op het telastegelegde feit en niet verder komt dan een
stereotype: de dader is een onverbeterlijke crimineel, hij is een slecht of gevaarlijk
mens. Dat oordeel zou naar mijn overtuiging zelfs een rechter zich niet moeten
aanmatigen.

Daarom is het mijns inziens gewenst om bij de vraag naar de op te leggen straf,
de rechterlijke binding aan de grondslag van de telastelegging niet te beperken tot het
uitgangspunt dat de maximale hoogte van de straf in abstracto wordt bepaald door
de ernst van het telastegelegde feit. Er valt veel te zeggen voor een visie waarin ad
informandum gevoegde feiten op geen enkelewijze de strafoplegging mogen bemvloe-
den en de rechter zich moet beperken tot het vormen van een oordeel over een
passende strafvoor hettelastegelegde feit als geisoleerde gebeurtenis. Die taak is reeds
moeilijk genoeg.

4.6 Nog enkele opmerkingen over de strafoplegging

Groenhuijsen heeft de voorafgaande beschouwingen over de straf, de persoon van de
dader en ad informandum gevoegde feiten als straftoemetingsfactoren in een alinea
samengevat:

79 De uitdrukking dat hart en nieren van een dader niet zijn te doorgronden, is van J.C.M. Leijten, onder
meer in zijn conclusie voor HR 10 september 1991, NJ 1991,839, m.nt. Th.W.v.V.
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'We zien dus enerzijds een pragrnatische, instrumentele tendens waarin de strafoplegging onderdeel wordt
van een sociaal-technologisch sturingsproces. Anderzijds - en de eerstgenoemde tendens versterkend - kan
worden waargenomen dat het uitgangspunt van een stricte beschuldiging in de praktijk wordt gerelativeerd,
met als gevolg dat de rechter een soort totaal-oordeel gaat vellen over de verdachte, waarbij het telastegeleg-
de delict steeds meer de aanleiding in plaats van de dragende grond voor de strafrechtelijke interventie
vormt.,80

Die beoordeling zou kunnen worden verbeterd indien naast de beperking tot het
telastegelegde feit, werk wordt gemaakt van het uitgangspunt dat aannemelijk
geworden strafverminderingsgronden tot een lagere straf moeten leiden. Ook daar
schort het echter nog wei eens aan. Typerend is wellicht de jurisprudentie over de
vraag of uit de regel 'geen straf zonder schuld' voortvloeit dat niet meer straf mag
worden opgelegd dan er schuld is. De hoge raad heeft die stap niet genomen. In de
zaak die leidde tot het arrest HR 24 juli 1967, NJ 1969, 63, m.nt. Enschede, werd
de verdachte in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor het
opzettelijk van het leven beroven van twee personen. In een voor de rechtszaak
uitgebracht psychiatrisch-psychologisch rapport waren deskundigen tot de conclusie
gekomen dat de verdachte slechts in zeer geringe mate toerekeningsvatbaar was. Het
hof overwoog uitdrukkelijk dat indien uitsluitend op de mate van schuld zou zijn gelet,
een langdurige gevangenisstraf niet op zijn plaats zou zijn geweest. Vanwege het
gevaar dat de dader voor de gemeenschap zou opleveren, zag het hof echter geen
andere mogelijkheid. Naar aanleiding van deze strafinotivering en het daartegen
gerichte cassatiemiddel, overwoog de hoge raad:

'(D)at de aan het middel ten grondslag liggende stelling, dat geen strafmag worden opgelegd die zwaarder
is dan door de schuld van de dader wordt gerechtvaardigd in geen rechtsregel steun vindt, en het aan het
hofvrijstond bij de be paling van de aan rekw. op te leggen strafniet uitsluitend op de schuld van rekw.

te Ietten."!

Tegen deze redenering is veel oppositie gerezen. Zo heeft Leijten naar aanleiding van
deze constante jurisprudentie het volgende opgemerkt:

'De Hoge Raad heeft nooit een poging gedaan om uit te leggen waarom de stelling: niet meer straf dan
de - vastgestelde - schuld rechtvaardigt, geen steun vindt in het recht en dat terwijl daar toch aile reden
toe was nu hij anderzijds wei aanvaardde en als uitgangspunt nam, dat geen straf kan worden opgelegd
als schuld ontbreekt. M.i. is de simpele reden voor dit tekortschieten van motivering hierin gelegen, dat
geen bevredigende motivering te geven is, omdat de door de Hoge Raad verworpen stelling niet aileen
enige steun vindt in het recht, maar door een strafrecht, dat voor straf schuld eist, dwingend wordt
voorgeschreven. De gedachte: schuld is wei voorwaarde, maar, eenmaal aanwezig, bepaalt zij niet meer

80 M.S. Groenhuijsen, Rechterlijk enjustitieel beleid inzake burgerschap en de kleine criminaliteit, a.w.,
p. 271, met cursiveringen in het origineel. Ik wijs erop dat in het nieuwe art. 36e Sr de maatregel
van voordeelsontneming vrijwel geheel wordt losgekoppeld van de ernst van het bewezenverklaarde
feit. Zie daarvoor paragraaf 6 van hoofdstuk 3.

81 In gelijke zin ondermeer HR 10 september 1957, NJl958, 5, m.nt. W.P. en HR 4juni 1985, NJ 1986,
95, m.nt. G.E.M.
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de bovengrens van de straf, is onhoudbaar en onverdedigbaar, omdat zij juist voor het de schuld te boven

gaand stuk "straf straf is zonder schu1d.'82

Daamaast kunnen reclasseringsrapporten die een dempende werking op de op te leggen
straf kunnen uitoefenen, zonder nadere motivering terzijde worden geschoven.
Schrijnend is bijvoorbeeld de zaak die speelde in het arrest HR 4 november 1975, NJ
1976, 121, m.nt. Th.W.v.V. De verdachte werd in eerste aanleg door de rechtbank
te Middelburg veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het vervoer van 200
gram heroine. Na deze uitspraak kwamen twee rapporten beschikbaar over de persoon
van de dader. Zowel in het verslag van de reclassering als in het rapport van een
zenuwarts werd benadrukt dat de dader over een zeer matige intelligentie beschikt
en moet worden gerekend tot de debiele figuren. Volgens beide rapporten zou daarom
de vraag moeten rijzen of en in hoeverre deze persoon de draagwijdte van zijn
handeling had kunnen overzien. Naar aanleiding hiervan bepleitte de raadsman van
de verdachte tijdens de terechtzitting in hoger beroep een lagere straf. Dat pleidooi
werd door het hof niet gehonoreerd. Sterker nog, ondanks het feit dat het hof wel
beschikte over gegevens die bij bevonden aannemelijkheid tot strafvermindering
zouden kunnen leiden, veroordeelde het hof de verdachte tot een gevangenisstraf van
twee en een half jaar en volstond het met een standaard-motivering. De hoge raad
overwoog dat het hof weliswaar aanleiding had kunnen vinden om met het oog op
beide rapporten en het pleidooi van de raadsman uitvoeriger te motiveren waarom het
tot een zwaardere straf meende te moeten komen, maar dat het gemis daarvan niet
betekende dat de straf onvoldoende met redenen was omkleed. Als argumenten
daarvoor werden aangevoerd dat in de wet het strafmaximum op deze feiten nog hoger
ligt en dat het ging om een niet onaanzienlijke hoeveelheid van een uiterst gevaarlijke
stof. 83

Volgens lanse de Jonge moet de benadering waarin - naar mijn mening vooral bij
daders die seriematig strafbare feiten begaan - vrijwel uitsluitend wordt gelet op het
recidivegevaar, een ieder wiens hart en verstand uitgaat naar een vitale strafrechtsple-
ging droef te moede stemmen." Nu ken ik niemand die zich als tegenstander van
vitaliteit zal willen uitspreken, maar de uitwerking van zijn visie op de strafoplegging -
met als trefwoord 'constitutionalisering' - is mijns inziens perspectiefrijk." In
navolging van onder meer Peters" ziet Janse de Jonge in een behoorlijke procedure
bij uitstek een mogelijkheid liggen voor de legitimering van rechterlijke beslissingen,
Binnen dat kader dient de aard van de straf te worden gezien als de erkenning van

82 J .C.M. Leijten, Strafnaar de mate van schuld, a.w., p. 65, met cursiveringen in het origineel. In ge\ijke
zin onder meer EJ. Hofstee, Strafnaarde mate van schuld?, in: Naareeren geweten, Amhem 1987,
p. 195-214. Anders ChJ. Enschede, De ernst van hetfeit, de persoon en de persoonlijke omstandighe-
den van de dader, a.w., ter verdediging van zijn annotatie onder het in de hoofdtekst besproken arrest.

83 Zie ook HR 20 februari 1973, NJ 1973,245, m.nt. Th.W.v.V.
84 J.A. Janse de Jonge, Om de persoon van de dader, a.w., p. 173.
85 De veranderde tijden worden wellicht gerllustreerd door het feit dat dezelfde auteur in 1983 nog sprak

over 'democratisering'. Zie J.A. Janse de Jonge, Rechtsgelijkheid: nogeen lange weg, DD 1983, p.
544-568.

86 A.A.G. Peters, Het rechtskarakter van het strafrecht, oratie Utrecht, Deventer 1972.
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de eigen verantwoordelijkheid van de mens, althans voor zover en in de mate waarin
die verantwoordelijkheid aanwezig kan worden geacht. 87 De ethiek van de straftoeme-
ting zou vervolgens moeten bestaan in het scheppen van een klimaat waarin de
verdachte zijn verhaal kwijt kan. Die benadering, waarin een groot belang aan de
dialoog in het strafrecht wordt toegekend, lijkt in de doctrine op grote steun te kunnen
rekenen." Bovendien kunnen binnen het stelsel van strafvordering reeds vele aankno-
pingspunten worden gevonden, waaruit het belang van de dialoog in het strafproces
en het verhaal van de verdachte spreekt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de motiverings-
voorschriften, op basis waarvan een nadere toelichting van de rechter kan worden
gevergd indien hij in afwijking van een strafmaatverweer toch een bepaalde sanctie
in die vorm oplegt. 89 am te voorkomen dat deze constitutionele uitgangspunten
verkeren in verstarring en bloedeloos formalisme, brengt Janse de Jonge tens lotte
enkele aan de persoon van de dader ontleende waarden in herinnering, die de inhoud
van het gesprek zouden moeten bepalen. Het gaat dan om noties als schuld, berouw
en strafbekwaamheid."

Het belangrijkste voordeel van deze summier weergegeven benadering is dat
daardoor een belangrijke poging wordt ondernomen om de persoon van de dader te
verlossen van zijn eenzijdige stereotypering als een maatschappelijk risico. Door de
verdachte zijn eigen visie op het gebeurde te laten vertellen en door tijdens die dialoog
aandacht te besteden aan mogelijke verklaringen voor zijn gedrag en aan de uitwerking
en de gevolgen van een bepaalde strafvoor deze dader, kan een einde worden gemaakt
aan het werken met en vanuit een eenzijdig daderbeeld. Dat betekent mijns inziens
ook dat ervan moet worden afgezien om ten behoeve van de rechtsgelijkheid bij de
straftoemeting handboeken, richtlijnen, indicatielijsten of computerprogramma's op
te stellen die mede zijn gebaseerd op dader-kenmerken. Onvermijdelijk leidt een
dergelijke operatie toch weer tot een een-dimensionale ciassificering van daders,
waardoor onvoldoende recht kan worden gedaan aan him verhaal."

Dergelijke activiteiten kunnen echter weI van groot belang zijn, voor zover zij
zich uitsluitend richten op daad-kenmerken. Bij acceptatie van het uitgangspunt dat
de ernst van het feit de bovengrens van de strafoplegging bepaalt, is het met het oog

87 J.A. Janse de Jonge, Om de persoon van de dader, a.w., p. 178-181. Deze beschrijving van de aard
van de straf sluit aan bij het ook door Janse de Jonge gesignaleerde beeld van de mondige burger.
De nuancering in de hoofdtekst impliceert een aanvaarding van het adagium 'straf naar de mate van
schuld'.

88 Zie onder meer C. Kelk, Dejuridisering van de straftoemetingsprocedure, in: Bij deze stand van zaken,
Arnhem 1983, p. 247-271; R. Foque en A.C. 't Hart, lnstrumentaliteit en rechtsbescherming, Ant-
werpenJArnhem 1990; J.C.M. Leijten, We need stories, afscheidsrede Nijmegen, Zwolle 1991 en
H.F.M. Crombag, PJ. van Koppen en W.A. Wagenaar, Dubieuze zaken; de psychologie van
strafrechtelijk bewijs, Amsterdam 1992.

89 Verge1ijk B.M. Kortenhorst, De motiveringsverplichting in strafzaken, diss. Leiden, Arnhem 1990,
m.n. p. 154-166 en p. 172-186.

90 JA. Janse de Jonge, Om de persoon van de dader, a.w., p. 183-191. In dit verband is het welhaast
cynisch dat de hoge raad heeft aanvaard dat het niet tonen van berouw - in een zaak waarin de
verdachte ontkent het feit te hebben begaan - als negatieve straftoemetingsfactor in aanmerking mag
worden genomen. Zie HR 10 september 1991, NJ 1991,839, m.nt. Th.W.v.V.

91 Uitgebreid hierover J.A. Janse de Jonge, Rechtsgelijkheid: nog een lange weg, a.w.
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op de periodiek geconstateerde regionale verschillen in strafoplegging'" en op de
gewenste rechtsgelijkheid essentieel dat er voor het openbaar ministerie en voor de
zittendemagistratuur aanknopingspunten zijn voor de vaststelling daarvan. De bepaling
van de straf dient echter een zaak van de individuele strafrechter te blijven, omdat
slechts die aan de hand van de door de dader aangevoerde argumenten kan bepalen
of er beneden dat maximum voor strafverrnindering plaats is.

92 Zie onder meer J.P.S. Fiselier, Regionale verscheidenheid in de strafrechtspleging, DD 1985, p. 204-
221 en p. 283-300 en A.c. Berghuis, De harde en de zachte hand - een statistische analyse van
verschillen in straftoemetingsbeleid, Trema 1992, p. 84-93.
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Hoofdstuk 5

Naar bet einde van de voeging ad
informandum in strafzaken

5.1 De wisselwerking tussen beide gezichtspunten

De voeging ad infonnandum in strafzaken is in de hoofdstukken 3 en 4 vanuit twee
verschillende gezichtspunten geanalyseerd. In de eerste, strafprocessuele optiek is de
voeging ad infonnandum benaderd als een altematieve afdoeningsmodaliteit. In dat
kader is onder meer de aandacht gevestigd op de inbreuken die deze vereenvoudigde
rechterlijke procedure maakt op systeembepalende kenmerken van het wettelijk stelsel
van strafvordering. Daarbij heb ik in het bijzonder kanttekeningen geplaatst bij de
ondoordachte relativering van de bindende macht van de telastelegging in het
Nederlandse strafproces en bij de doorkruising van het beslissingsschema in de art.
348 en 350 Sv en van andere wettelijke regels die de bebandeling van een aan de
rechter voorgelegde beschuldiging nonneren. Bovendien is betoogd dat de praktijk
van de afdoening ad infonnandum op gespannen voet staat met art. 1 Sv en dat de
lacuneuze vonngeving van deze wijze van afdoen van strafbare feiten een versnipperde
rechtspraktijk tot gevolg heeft, betgeen dringend om verbetering vraagt.

Vanuit de andere, materieelrechtelijke invalshoek zijn de ad infonnandum ge-
voegde feiten getypeerd als feiten die een rol kunnen spelen bij de bepaling van de
straf. Ais eerste les van de samenloopbepalingen is daarbij aangegeven dat dergelijke
niet telastegelegde delicten niet kunnen worden beschouwd als feiten die een inkleuring
geven aan de ernst van het strafbare feit waarvoor de veroordeling is uitgesproken.
Ad infonnandum gevoegde delicten dienen in deze optiek met andere woorden om
een bepaald beeld van de persoon van de dader te creeren. Die functie van de ad
infonnandum gevoegde feiten is vervolgens geanalyseerd tegen de achtergrond van
meer algemene denkbeelden over de grenzen en de functie van de straf en in het
perspectief geplaatst van andere jurisprudentiele creaties die het mogelijk maken dat
de rechter bij de strafoplegging rekening houdt met delicten waarvoor geen veroorde-
ling is uitgesproken. De benadering die uit deze invalshoek spreekt, heb ik als
eenzijdig gekwalificeerd omdat de persoon van de dader slechts van belang is voor
zover naar het oordeel van de rechter - gestaafd door de ad infonnandum in de
strafoplegging verdisconteerde feiten - te verwachten valt dat hij ook in de toekomst
zich aan strafbare feiten zal schuldig maken. Daartegenover is in navolging van onder
meer Leijten een andere visie op de strafoplegging ontwikkeld, waarbij een strikte
gebondenheid aan de telastegelegde feiten voor de bepaling van de ten hoogste op
te leggen straf voorop staat.
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Met deze perspectiefgewijze analyse en de daaruit voortvloeiende beoordeling van
de afzonderlijke gezichtspunten kan niet worden volstaan. Tot dusverre is de beschrij-
ving van de problemen die de praktijk van de voeging ad informandum oproept
immers steeds bepaald door slechts een van de twee mogelijke invalshoeken. Ook voor
de ingenomen standpunten en de onderbouwing daarvan is het gekozen perspectief
steeds richtinggevend geweest: argumenten die vanuit de ene invalshoek valide zijn,
behoeven dat in de andere optiek niet te zijn. Door in de hoofdstukken 3 en 4 te
abstraheren van het dualistisch rechtskarakter van de voeging ad informandum is daar
met andere woorden de wisselwerking tussen beide gezichtspunten onderbelicht
gebleven. Het is daarom nodig de wederzijdse bemvloeding van de strafvorderlijke
en de materieelrechtelijke draden thans in de beoordeling te betrekken. Daardoor
kunnen redeneerpatronen worden blootgelegd die van invloed zijn op de eindwaarde-
ring van de voeging ad informandum in strafzaken.

Het belang van zo'n exercitie is onlangs in meer algemene zin door Groenhuijsen
onderstreept.' Zijn werkhypothese is dat de veranderingen in de maatschappij sinds
de strafrechtelijke codificaties aileen binnen de strafrechtspleging kunnen worden
opgevangen indien een ruimer blikveld wordt gekozen dan een geisoleerde orientatie
vanuit een invalshoek:

'Een adequate respons op de gewijzigde omstandigheden zal naar mijn mening aileen mogelijk zijn wanneer
de verschillende componenten van het strafrechtelijk systeem meer dan voorheen op elkaar worden betrok-
ken. Dat wil zeggen: het rnateriele recht, het procesrecht en het strafrechtelijk beleid dienen zorgvuldig
op elkaar te worden afgestemd. ,2

Een benadering van concrete problemen vanuit een van de twee - of zo men wil: drie -
domeinen is volgens Groenhuijsen kunstmatig en kan tot 'retorische hoogstandjes'
en 'semantisch trapezewerk' leiden:

'Het in ogenschouw nemen van de wisselwerking tussen materieel recht en de strafvordering dient bijvoor-
beeld te voorkomen dat met de ene hand wordtteruggenomen watmet de andere hand is gegeven. Rechtsbe-
scherming op basis van begripsvorming op het niveau van de elementen en bestanddelen van het strafbaar
feit mag niet ongedaan worden gemaakt door ficties of constructies in de procesrechtelijke toepassingsprak-
tijk. ,3

Daarmee is de kern geraakt van het probleem dat zich ook bij de voeging ad informan-
dum manifesteert, zij het dat de werking in dat verband precies omgekeerd is: de

Zie met name M.S. Groenhuijsen, Materiele dogmatiek en de modernisering van het strafrecht, in:
De schets nader bekeken, Amhem 1992, p. 1-19. Zie ook J.F. Nijboer en L.T. Wemes, Rechtspraak,
dogmatiek en dogmatisme, Amhem 1990, m.n. p. 95-99.

2 M.S. Groenhuijsen, Materiele dogmatiek en de modernisering van het strafrecht, a.w., p. 13. Onder
een adequate reactie verstaat Groenhuijsen zowel een zekere doelmatigheid als een optimaal niveau
van rechtsbescherming. De gewijzigde omstandigheden zijn kwantitatief'en kwalitatiefvan aard: naast
het hedendaagse massale aanbod van strafbare feiten, gaat het daarbij onder meer om de toenemende
organisatiegraad, de anonimisering van belangrijke delen van de samenleving, de intemationaiisering,
de opmars van de technologie en het hoge toerental van economische activiteiten.

3 M.S. Groenhuijsen, Materiele dogmatiek en de modernisering van het strafrecht, a.w., p. 14. Over
retorische hoogstandjes en semantisch trapezewerk wordt gesproken op p. 4.
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ondermijning van vooral strafprocessuele uitgangspunten pleegt te worden verdedigd
met een beroep op het materieeirechtelijke perspectief waarin ad informandum
gevoegde feiten worden gezien als bijzondere redenen ter bepaling van de straf.' In
de vorige hoofdstukken zijn reeds verschillende voorbeelden hiervan genoemd. Zo
heeft Van Veen betoogd dat bij de voeging ad informandum de regels van de art. 338-
344 Sv niet in acht behoeven te worden genomen, omdat het wettelijk bewijsrecht
niet is geschreven voor factoren die bij het bepalen van de straf een rol spelen.'
Daarnaast wordt de gespannen verhouding tussen de voeging ad informandum en het
strafvorderlijk legaliteitsbeginsel een enkele maal weggeredeneerd door te stellen dat
de wet zich er niet tegen verzet dat de rechter bij de strafoplegging rekening houdt
met niet telastegelegde feiten en omstandigheden." Ook in de rechtspraak wordt van
deze wijze van argumenteren gebruik gemaakt. In zijn arrest van 5 december 1989,
NJ 1990, 278 stond de hoge raad bijvoorbeeld toe dat delicten waarvan het recht tot
strafvordering is verjaard toch bij de strafoplegging worden meegenomen, omdat zij
slechts als bijzondere redenen ter bepaling van de straf zouden helpen het beeld van
de persoon van de dader in te kleuren. Daarmee is blijkbaar een afdoende verklaring
gegeven voor het geweld dat de strekking van art. 70 Sr en het beslissingsschema van
de art. 348 en 350 Sv door deze uitspraak wordt aangedaan.

De wisselwerking tussen beide gezichtspunten maakt de eindwaardering van de
voeging ad informandum er dus niet beter op. Het lag eerlijk gezegd na het negatieve
oordeel over de afzonderlijke invalshoeken ook niet voor de hand te veronderstellen
dat er door de wederzijdse bemvloeding van beide componenten plotsklaps weI een
positief eindresultaat uit zou rollen: het strafrecht voIgt nu eenmaal niet de lijnen van
de wiskundige vermenigvuldiging. De bovenstaande opmerkingen maken integendeel
duidelijk dat het dualistisch rechtskarakter van de voeging ad informandum in
strafzaken steeds het probleem oplevert dat de mogelijkheid wordt geboden om naar
believen van het moment een van beide gezichtspunten de voorkeur te geven, om bij
een volgend vraagstuk even gemakkelijk over te schakelen naar de andere optiek. Aan
die situatie moet een einde worden gemaakt. Daarmee is tevens het vonnis geveld over
de huidige praktijk van de voeging ad informandum in strafzaken.

Bij dit oordeel wil ik het niet laten. Het Iijkt mij aannemelijk dat het hier ingeno-
men standpunt aan kracht kan winnen door een reeel alternatief voor de voeging ad
informandum te presenteren. Daarvoor pleit in het bijzonder het gegeven dat de
positieve beoordeling die de voeging ad informandum in het algemeen ten deel valt,

4 De materieelrechtelijke optiek is overigens ook niet onberoerd gebleven onder het dualistisch
rechtskarakter van de voeging ad informandum. Dat spreekt met name bij de invulling van het
aannemelijkheidscriterium. In afwijking van andere bijzondere redenen ter bepaling van de straf, geldt
voor ad informandum gevoegde feiten namelijk dat zij aileen aannemelijk kunnen worden bevonden
indien de verdachte terzake een bekentenis heeft afgelegd. Het afdoeningskarakter van de voeging
ad informandum heeft daar ongetwijfeld een rol in gespeeld. Die invloed is voor het betoog in de
hoofdtekst echter niet relevant, nu het er vooral om gaat aan te geven met welke argumenten de
ontduiking van bepaalde zorgvuldigheidseisen ten aanzien van de berechting van strafbare feiten wordt
gerechtvaardigd.

5 Annotatie onder HR 13 februari 1979, NJ 1979, 243.
6 Zie A.L. Melai c.s., He! We/hoek van Strafvordering, aantekening lOop art. 167, verwijzend naar

aantekening 8 op dezelfde bepaling (suppl 75: I.M. Reijntjes).
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nauw lijkt samen te hangen met de nuttige functie die deze rechtsfiguur kan vervullen
bij het opkrikken - of tenminste het op peil houden - van de handhavingsquota voor
verschillende delictscategorieen,

In de jurisprudentiele vonngeving van de voeging ad informandum kan vanuit
het afdoeningsperspectief een concreet aanknopingspunt worden gevonden voor de
ontwikkeling van zo'n altematief. Door aan de afdoening ad informandum de
voorwaarde te stell en dat de verdachte het feit ongeclausuleerd heeft bekend, is in de
rechtspraktijk immers een vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten tot
stand gekomen. De uitwerking daarvan is hiervoor gekritiseerd, maar de bekenteniseis -
als de kurk waarop het bouwwerk van de voeging ad informandum grotendeels drijft -
vonnt een goede aanleiding om te onderzoeken of het bij de berechting van strafbare
feiten wenselijk en mogelijk is een onderscheid te maken tussen bekennende en
ontkennende verdachten en hoe dat eventueel op een deugdelijke wijze kan worden
geregeld. Het treft uiteraard dat de Comrnissie Moons en de minister van lustitie
onlangs voorstellen voor een dergelijke differentiatie hebben gedaan. In hoofdstuk
6 zal ik deze twee rapporten en de actuele discussie over dit onderwerp uitgebreid
bespreken.

Daarv66r zal in paragraaf 2 van dit hoofdstuk eerst moeten worden verklaard
waarom (een aspect van) het afdoeningsperspectief op de voeging ad informandum
de voorkeur krijgt en de optiek waarin ad informandum gevoegde feiten worden
benaderd als bijzondere redenen ter bepaling van de straf het onderspit moet delven.
Vervolgens zal in paragraaf 3 worden aangegeven welke consequenties - los van de
bekentenisvoorwaarde - mijns inziens aan de eerdere analyse en waardering van de
voeging ad inforrnandum als afdoeningsmodaliteit moeten worden verbonden. In dat
kader zal met name dieper worden ingegaan op de vraag of het afscheid van de
voeging ad inforrnandum onherroepelijk leidt tot een verzwaring van de werklast voor
de rechtspraktijk en of daardoor het bereiken van de doelstellingen van het strafrechte-
lijk overheidsbeleid onmogelijk wordt gemaakt. In paragraaf 4 zal tenslotte worden
ingegaan op het voorstel tot legalisering van de voeging ad informandum in het
Ontwerp voor een nieuw Wetboek van Strafvordering voor de Nederlandse Antillen.

5.2 Het loslaten van de materieelrechtelijke invalshoek

In zijn arrest van 31 oktober 1989, DD 90.104 moest de hoge raad zich uitspreken
over de vraag welk perspectief op de voeging ad inforrnandum prevaleert indien beide
gezichtspunten direct met elkaar in botsing komen. De verdachte in deze zaak was
in hoger beroep veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf. Het hof had bij de
bepaling van de strafrekening gehouden met een reeks van ad infonnandum gevoegde
delicten. In cassatie voerde de raadsman van de verdachte aan dat deze niet telastege-
legde feiten reeds eerder bij onherroepelijk gewijsde ad inforrnandum waren afgedaan.
Zijns inziens zouden die feiten met het oog op het non bis in idem-beginsel niet twee-
maal ten bezware van de verdachte mogen meetellen bij de strafoplegging. Volgens
de hoge raad trofhet middel doe!. Hij verwees daarvoor naar de conclusie van A-G
Fokkens die, na te hebben vastgesteld dat de ad informandum gevoegde feiten
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inderdaad reeds eerder op dezelfde wijze waren afgedaan, tot de volgende slotsom
kwam:

'Dit betekent dat het Hof ten onrechte acht heeft geslagen op deze feiten nu, mede gelet op het aan art.
68 Sr ten grondslag liggende verbod van dubbele bestraffing, beginselen van een goede procesorde
meebrengen dat de rechter niet ter afdoening feiten in de strafmaat mag betrekken, waarvoor bij onherroepe-
lijke uitspraak een veroordeling heeft plaatsgevonden of die reeds bij onherroepelijke uitspraak "ad
inforrnandum" zijn afgedaan.'

Dit is een belangrijk arrest. In de opvatting van de hoge raad domineert in dit
specifieke geval het afdoeningskarakter van de voeging ad informandum. Indien de
ad informandum gevoegde feiten prirnair als bijzondere redenen ter bepating van de
straf zouden zijn beschouwd, had zich niets verzet tegen het feit dat die delicten ten
tweede male ad informandum in de strafoplegging waren betrokken. Andere straftoe-
metingsfactoren die betrekking hebben op de persoon van de dader kunnen immers
zonder problemen in verschillende opeenvolgende strafgedingen een rol spelen bij de
bepating van de straf.

Dit arrest biedt een eerste aanknopingspunt voor de stelling dat de opheffmg van
bet dllalistiscb recbtskarakter van de voeging ad informandum tot gevolg moet hebben
dat afstand wordt genomen van de optiek waarin ad informandum gevoegde feiten
worden gezien als omstandigheden die van invloed zijn op de strafoplegging. Er zijn
meer redenen te noemen. Een hemieuwde monopolie-positie voor dit gezichtspunt
zou een terugkeer naar de stand van de rechtspraak voor 1979 betekenen, waartegen
dan opnieuw met kracht van argumenten kan worden geopponeerd. Een dergeJijke
herhaling van zetten is ongewenst.' Daarbij moet in het bijzonder worden bedacht
dat het probleem van het non bis in idem-beginsel niet doeltreffend kan worden
opgelost door de stelling te verdedigen dat de ad informandum gevoegde feiten niet
zelf worden bestraft, maar uitsluitend van belang zijn voor zover zij het gevaar
illustreren dat van deze dader uitgaat." Het is mijns inziens een illusie te veronderstel-
len dat ten aanzien van feiten die nog niet eerder strafrechtelijk zijn afgedaan een
helder onderscheid kan worden gemaakt tussen de straf die voor die feiten zelfwordt
opgelegd en de invloed van die delicten op de straf voor het feit terzake waarvan de
dader volgens de regels van het Wetboek van Strafvordering is veroordeeld. Bovendien
blijkt uit de regeling van de samenloop van stratbare feiten dat aan het wettelijk stelsel
zelf reeds het uitgangspunt ten grondslag ligt dat in geval van een veroordeling voor
meer delicten, aan de afzonderlijke feiten slechts een geringe toegevoegde waarde toe-
komt. Hier uit zich in de woorden van Leijten de verregaande onverschilligheid van
het strafrecht voor kwantitatieve aspecten der strafwaardigheid,?

7 Zie paragraaf 2 van hoofdstuk 1.
8 Deze opvatting is voor 1979 verdedigd door W. Ritrnan, Een omstandigheid, die mede de strafmaat

bepaalt?, NID 1960, p. 261-270. Zie ook J.C.M. Leijten, De strafmaat in verband met niet telastege-
legde feiten, NID 1964, p. 36-43, die in dat verband spreekt van een door de ad inforrnandum
gevoegde feiten gebleken niet-wettelijke recidive. Zie ook paragraaf 5 van hoofdstuk 4.

9 J .C.M. Leijten, Van de zeven kleine verschrikkingen van het strafrecht (deel J), NID 1978, p. 968-970.
Zie nader paragraaf 2.3 van hoofdstuk 4.
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Daarnaast is gebleken dat ook in de praktijk van de strafvordering het afdoenings-
karakter van de voeging ad infonnandum domineert, in die zin dat het voor de
strafoplegging veeIal geen verschil maakt of een delict via de telastelegging of ad
infonnandum aan de rechter is voorgelegd. Voorts ligt het vanuit het perspectief van
het centrale overheidsbeleid voor de hand het primaat toe te kennen aan de optiek
waarin de voeging ad infonnandum wordt gezien als een bijzondere afdoeningsmodali-
teit. Gebleken is dat de ontwikkelingen ten aanzien van het opportuniteitsbeginsel een
aannemelijke verklaring vonnen voor de populariteit van de afdoening ad infonnan-
dum. Deze eenvoudige afdoeningsvariant kan immers een reele bijdrage leveren aan
het bereiken van de doeIstellingen die sinds de jaren '80 het strafrechtelijk overheids-
beleid gezicht geven: het terugdringen van het aantal kale beleidssepots en de
verhoging van de handhavingsquota voor bepaalde delictscategorieen.

De opvatting dat de huidige praktijk van de voeging ad infonnandum in strafzaken
dient te worden beeindigd en dat daarvoor allereerst het materieelrechtelijke perspectief
terzijde moet worden geschoven, sluit aan bij de gedachte dat de hoogte van de straf
primair wordt bepaald door de ernst van de feiten en niet door de venneende
gevaarlijkheid van de dader. Onderkend moet echter worden dat het gevaar dreigt dat
het leven in de rechtspraktijk sterker is dan de leer die hier wordt voorgestaan. Ook
als de voeging ad infonnandum fonneel uit het rechtsleven wordt gebannen, kan niet
worden uitgesloten dat niet telastegelegde feiten toch een rol blijven spelen in de
rechterlijke beraadslaging over de straf," Van Veen heeft nadrukkelijk op deze
mogelijkheid gewezen:

'Een rechter, die weet dat de verdachte in de periode, waarin zijn zaak dient, voortgaat met het plegen
van feiten, omdat nieuwe contacten met dejustitie worden gemeld, straft anders dan de rechter, die ervan
kan worden overtuigd dat de verdachte - om het gewoon te zeggen - een beter leven is gaan leiden.' 11

De voorgestelde verbetering zou dan zelfs in haartegendeel kunnen verkeren. Wanneer
het fonnele einde van de voeging ad infonnandum tot gevolg heeft dat in de strafrnoti-
vering weliswaar geen melding meer wordt gemaakt van niet telastegelegde delicten
als straftoemetingsfactoren maar dergelijke feiten ondertussen weI hun invloed
behouden, is het probleem naar het schemerduister verplaatst waarin iedere adequate
mogelijkheid tot controle ontbreekt.

Ik meen dat het niet mogelijk is dit gevaar volledig uit te bannen. Daarvoor zou
bet nodig zijn te bewerkstelligen dat de rechter op geen enkele wijze kan worden
geconfronteerd met andere delicten dan de feiten die hem via de telastelegging zijn
voorgelegd. Dat is geen reele optie, alleen al omdat de verdachte zelfter terechtzitting
het gesprek kan brengen op door hem begane, niet telastegelegde stratbare feiten.
Bovendien is het de vraag of de confrontatie van de rechter met het fenomeen van
de blindgangers in redelijkheid kan worden venneden. Dat zou er namelijk de facto

10 Hetzelfde probleem doet zich voor ten aanzien van de eerder besproken rechtsfiguren die nauw aan
de voeging ad infonnandum verwant zijn. Zie paragraaf 4 van hoofdstuk 4. Vergelijk voorts paragraaf
8.3 van hoofdstuk 2 en paragraaf 1 van hoofdstuk 1. In de laatstgenoemde paragraaf is opgemerkt
dat het de rechter zwaar zal vallen bij de strafoplegging te abstraheren van een ad infonnandum
gevoegd feit dat in meerdaadse samenloop gelijlctijdigmet het telastegelegde delict is begaan.

11 Annotatie onder HR 8 december 1987, NJ 1988,396.

198



op neerkomen dat van opsporingsambtenaren wordt gevergd om van ieder afzonderlijk
feit een apart proees-verbaal op te maken. De suggestie om de dossiers ad informan-
dum niet meer in het zittingsdossier van de reehter op te nemen, lijkt mij wei
uitvoerbaar. Indien de offieier van justitie meent dat in die dossiers ad informandurn
geen stratbare feiten staan vermeld die in aanmerking komen voor afdoening door
de reehter op basis van een telastelegging, dienen die stukken mijns inziens ook niet
aan de reehter te worden voorgelegd.

De beste waarborg tegen het genoemde gevaar, is duidelijkbeid. Die zou vooral
van de wetgever moeten komen. Zoals is aangegeven, biedt de afdoening ad infor-
mandum door de bekentenisvoorwaarde een belangrijk aanknopingspunt voor een
wettelijke regeling van een vereenvoudigde reehterlijke procedure. Bij de nadere
vormgeving daarvan zou mijns inziens explieiet moeten worden aangegeven dat
daarmee in ieder geval wordt beoogd een einde te maken aan de praktijk van de
voeging ad informandurn, zodat het ongewenst is dat via de aehterdeur een nieuwe,
maar dan oneontroleerbare variant van deze reehtsfiguur ontstaat."

Een dergelijke uitspraak en de goede argurnenten die daaraan ten grondslag Jiggen,
kunnen moeilijk worden misverstaan. Op basis daarvan kan vervolgens ook van de
officier van justitie en de reehter duidelijkbeid worden verlangd. Indien niet kan
worden voorkomen dat de reehter op enigerlei wijze ervan in kennis wordt gesteld
dat de verdaehte naar mag worden aangenomen tevens een aantal niet telastegelegde
delicten heeft begaan, behoort door het openbaar ministerie te worden aangegeven
dat voor die feiten nog geen afdoeningstrajeet is bepaald of dat reeds is besloten geen
vervolging daarvoor in te stellen. Van de reehter mag dan worden verwaeht dat hij
bij de beraadslaging over de straf zo goed als mogelijk abstraheert van de niet
telastegelegde feiten. Ook als enige invloed menselijkerwijs niet geheel kan worden
voorkomen, zal zo'n houding in ieder geval waarborgen dat de doorwerking van de
niet telastegelegde feiten op de straf aanmerkelijk geringer is dan thans bij de ad
informandurn gevoegde feiten het geval pleegt te zijn. Met inaehtneming van deze
randvoorwaarden meen ik dat met dit gevaar dan ook valt te leven. De tereehte keuze
om de reehter bij de bepaling van de straf een aanzienlijke beoordelingsvrijheid te
gunnen, behoort niet te worden herroepen om problemen als de hier genoemde te
vermijden. In plaats van regels dient de overtuigingskraeht van argurnenten dan de
doors lag te geven.

12 De wetgever zou bovendien kunnen benadrukken dat het met het strafvorderlijk systeem in strijd is
dat een feit waarvoor de verdachte is vrijgesproken toch wordt meegenomen in de strafoplegging.
Wellicht blijft het arrest HR 5 januari 1988, NJ 1988,761 dan een eenmalige miskleun. Hetzelfde
geldt voor delicten waarvan het recht tot strafvordering is verjaard. Zie daarvoor HR 5 december 1989,
NJ 1990, 278. Ik wijs er voorts op dat in het cassatiemiddel voorafgaand aan HR II oktober 1983,
NJ 1984,258, m.nt. A.L.M. met krachtige argumenten is betoogd dat met delicten die zijn geschrapt
uit het strafregister geen rekening meer mag worden gehouden bij de strafioemeting. Voor een
wettelijke regeling daaromtrent zouden aanknopingspunten kunnen worden gevonden in het Duitse
recht, zoals dat in het middel is weergegeven. Het valt buiten het kader van deze studie om daar nader
op in te gaan.
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5.3 Het einde van de voeging ad informandum en bet strafrecbtelijk over-
heidsbeleid

Vanuit het afdoeningsperspectief op de voeging ad informandum is in hoofdstuk 3
betoogd dat deze rechtsfiguur een inbreuk maakt op de bindende macht van de te-
lastelegging in de Nederlandse strafvordering. Bovendien is aangegeven dat de
wettelijke regels over de behandeling van strafbare feiten door de rechter - en dan
met name het beslissingsschema van de art. 348 en 350 Sv - door de praktijk van de
voeging ad informandum zijn uitgehold. Beide effecten zijn onwenselijk en dienen
daarom te worden teruggedraaid. De telastelegging dient weer het onderwerp van het
strafgeding af te bakenen en de afzonderlijke vragen van de art. 348 en 350 Sv
behoren opnieuw de dwingende orientatiepunten voor de rechterlijke oordeelsvorming
te worden.

Op het eerste gezicht lijkt dit pleidooi direct tot een aanzienlijke verzwaring van
de werklast in de rechtspraktijk te leiden. Voor de zittende magistratuur hoeft het
echter zo'n vaart in ieder geval niet te lopeno Allereerst moet worden bedacht dat de
praktijk van de voeging ad informandum is ontwikkeld in een tijd waarin het
opportuniteitsbeginsel negatiefwerd ingekleurd en er in beginsel geen ruimte was om
strafbare feiten buiten geding af te doen. Dat is nu anders. In het voetspoor van de
omwenteling naar een positief gemterpreteerd opportuniteitsbeginsel is het aantal
afdoeningsvarianten toegenomen. In dat verband kan de grondslagleer in samenhang
met een positieve invulling van het opportuniteitsbeginsel een belangrijke bijdrage
leveren aan de efficiency van het eindonderzoek. De officier van justitie beschikt
daardoor immers over de mogelijkheid om uit het grote aanbod van strafbare feiten
steeds een weloverwogen selectie te maken van de zaken die aan de rechter behoren
te worden voorgelegd. Voor de andere delicten dient een ander afdoeningstraject te
worden bepaald. Het afscheid van de voeging ad informandum betekent derhalve niet
dat aile delicten die nu nog ad informandum worden afgedaan dan ook door de rechter
zullen moeten worden behandeld op basis van de regels die in het Wetboek van
Strafvordering zijn opgenomen. Een dee I van die feiten zou buiten geding kunnen
worden afgedaan. Wanneer bovendien als altematiefvoor de voeging ad informandum
een wettelijke regeling van een vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten
tot stand komt, zal de rechterlijke behandeling van de feiten die wei in de telasteleg-
ging worden opgenomen nauwelijks meer tijd en inspanning behoeven te kosten dan
thans bij de afdoening ad informandum het geval is.

Voor de officier van justitie liggen de zaken enigszins anders. Het einde van de
voeging ad informandum betekent voor hem dat een strafbaar feit terzake waarvan
de verdachte in het vooronderzoek een bekennende verklaring heeft afgelegd, niet meer
met in beginsel slechts een handbeweging kan worden afgehandeld door de stukken
te voegen in het dossier over het feit dat via de telastelegging ter kennis van de rechter
wordt gebracht. Oppervlakkigheid vraagt inderdaad weinig tijd en in zoverre brengt
vrijwel iedere poging om daarin verandering te brengen extra werk met zich mee. Een
doorslaggevend bezwaar kan ik daarin niet zien, ook al zou dat de centrale doelstelling
om het aantal kale beleidssepots terug te dringen onder druk kunnen zetten.

Dat behoeft enige toelichting. In veel strafzaken waarin thans strafbare feiten ad
informandum worden gevoegd, wordt de verdachte van een hele reeks van delicten
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beschuldigd. Het gaat dan vaak om tientaIIen, of soms honderden delicten." Het is
dan inderdaad in de meeste gevallen onmogelijk en zinloos om alle feiten in de
telastelegging op te nemen. Die gedachte wordt echter niet alleen dwingend door de
praktijk voorgeschreven, maar ligt al rechtstreeks aan het strafrechtelijk systeem ten
grondslag. Oat is de tweede les van de samenloopbepalingen, zoals die hiervoor is
beschreven." Die lijn kan mijns inziens worden doorgetrokken naar de afdoening
buiten geding, waardoor het zelfs van wijs beleid kan getuigen als in die gevallen een
aantal stratbare feiten zonder verdere voorwaarde wordt geseponeerd. De geloofwaar-
digheid van de strafrechtspleging behoeft daardoor zeker niet te worden aangetast,
omdat duidelijk kan worden uitgelegd dat het zelden verschil uitrnaakt of op tien of
twaalf delicten een strafrechtelijke reactie voIgt. IS Oat kan anders komen te liggen
indien het stratbare feiten betreft waarbij een benadeelde partij is betrokken. Een kaal
beleidssepot is dan meestal onbevredigend. Oat geldt echter ook indien dergelijke
feiten in de huidige praktijk ad informandum worden afgedaan. Indien de aanspraak
van het slachtoffers overeenkomstig de daarvoor geldende richtlijnen serieus wordt
genomen, dient steeds een afdoeningsmodaliteit te worden gekozen die tegemoet komt
aan de belangen van de benadeelde partij. Kan dat niet door afdoening buiten geding,
dan zal het feit - ook als het daarbij gaat om het twaalfde in de reeks - in de telaste-
legging moeten worden opgenomen.

De vermindering van het aantal kale beleidssepots en de verhoging van de handha-
vingsquota voor specifieke delicten, behoren daarom geen doelstellingen te zijn die
met oogkJeppen op moeten worden nagestreefd. Oat is ook de boodschap die spreekt
uit de praktijkvoorbeelden die Groenhuijsen heeft gegeven: het is zinloos om de
diefstal van een gebakje ad informandum aan de rechter voor te leggen, terwijl voorts
bij de voeging ad informandum van vele tientallen delicten het gevaar van onjuiste
bekentenissen welhaast evenredig toeneemt." In een meer genuanceerde benadering
kan wei degelijk plaats zijn voor een afgewogen toepassing van het kale beleidssepot.
Dat spreekt met name indien een strafrechtelijke reactie achterwege blijft voor een
of enkele delicten, omdat is verzekerd dat de persoon die deze feiten heeft begaan
voor een aantal andere delicten weI strafrechtelijk wordt aangesproken.

13 Voeging ad informandum komt ook voor als de verdachte slechts van enkele feiten wordt beschuldigd.
In dergelijke gevallen kan deze praktijk slechts worden verklaard door gemakzucht, omdat dan in
redelijkheid niet kan worden beweerd dat aldus wordt voorkomen dat de rechter zich over ellenlange
telasteleggingen moet buigen tijdens tijdrovende terechtzittingen. lie ook de discussie tussen J .C.M.
Leijten, De bloemlezing in de dagvaarding, NJB 1956, p. 488-490 en 1.1.Th. Corsten, De bloemlezing
in de dagvaarding, NJB 1956, p. 621-623.

14 lie paragraaf 2.3 van hoofdstuk 4.
15 Vergelijk J.C.M. Leijten, Van de zeven kleine verschrikkingen van hel strafrecht (deel J), NJB 1978,

p. 968-970. Leijten had het overigens over 16 en 17 feiten. Ik meen dat in de regel ook kan worden
volstaan met sanctionering van een kleine maar representatieve selectie indien de verdenking zich
uitstrekt over een bijzonder groot aantal feiten.

16 Vergelijk M.S. Groenhuijsen, Beledigde partij in ad info-zaken, annotatie onder HR 20 juni 1989,
AA 1989, p. 997-1002 en van dezelfde auteur Rechterlijk en justitieel beleid inzake burgerschap en
de kleine criminaliteit, in: P.B. Cliteur e.a. (red.), Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit;
humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving, Amers-
foort/Leuven 1991, p. 257-278. lie nader paragraaf 1.4 van hoofdstuk 3.
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5.4 Het Ontwerp voor een nieuw Wetboek van Strafvordering voor de Neder-
landse Antillen

In art. 417 van het Ontwerp voor een nieuw Wetboek van Strafvordering voor de
Nederlandse Antillen krijgt de voeging ad informandum een wettelijke basis.'? Deze
bepaling luidt als voigt:

I. Ingeval een straf of maatregel wordt opgelegd kan de rechter ter bepaling daarvan als bijzondere reden
een in de processtukken aangeduid, doch niettelastegelegd strafbaar feit in aanmerking nemen, indien:
a. ervan mag worden uitgegaan, dat tegen de verdachte ter zake van dat feit geen vervolging meer
zal worden ingesteld, en
b. op grond van de, in enig wettig bewijsmiddel vastgelegde dan wei ter terechtzitting gedane,
erkenning van de verdachte te dier zake aannemelijk is geworden, dat hij dat feit heeft begaan.

2. Het is de rechter niet toegestaan om de in het eerste lid bedoelde feiten in aanrnerking te nemen,
indien:
a. die feiten wat betreft hun aard zodanig verschillen van het telastegelegde feit, dat daarin voor de
bestraffing wezenlijk nieuwe gezichtspunten naar voren komen, dan wei door de ernst daarvan of door
hun aantal de straf of maatregel in verregaande mate zouden bemvloeden;
b. bij het onderzoek ter terechtzitting blijkt, dat de verdachte zijn aanvankelijke erkenning niet langer
handhaaft, dan wei daarop terug wenst te komen;
c. de zaak bij verstek wordt behandeld en door het openbaar ministerie is verzuimd tijdig voor de
aanvang van de terechtzitting aan de verdachte mee te delen, dat hij het voomemen heeft bedoelde
feiten aan de rechter voor te leggen, opdat deze daarmee bij de strafbepaling rekening kan houden.

3. Wanneer ter zake van een niet telastegelegd feit, als bedoeld in het eerste lid, inverzekeringstelling
ofvoorlopige hechtenis is toegepast en dit feit op de voet van de voorgaande artikelen door de rechter
bij de strafbepaling in aanmerking is genomen,
a. vindt het bepaalde in artikel 31 van het Wetboek van Strafrecht overeenkomstige toepassing;
b. dient de rechter op de voet van artikel 35 van het Wetboek van Strafrecht een beslissing te geven
met betrekking tot de terzake inbeslaggenomen voorwerpen.

In het lieht van het strafvorderlijk legaliteitsvereiste verdient het waardering dat een
poging wordt ondemomen om de voeging ad informandum van een wettelijke basis
te voorzien. In de memorie van toeliehting wordt benadrukt dat een regeling in de
wet niet aehterwege kan blijven, ook al beperkt deze de reehter in zijn vrijheid bij
de strafoplegging." Voorts verschaft deze bepaling helderheid ten aanzien van de
mogelijkheid om de bijkomende straf van verbeurdverklaring op te leggen, hetgeen
bij de huidige stand van de jurisprudentie onduidelijk is.

Toeh schiet dit voorstel in mijn ogen tekort. De bezwaren die in de voorafgaande
hoofdstukken tegen de praktijk van de voeging ad informandum zijn aangevoerd,

17 In art. 379, tweede lid van het antwerp is voorts bepaald dat de benadeelde partij van een ad
infonnandum gevoegd feit in een vordering tot schadevergoeding kan worden ontvangen. Op dit punt
wijkt het antwerp dus afvan de jurisprudentiele vorrngeving van de voeging ad inforrnandum, a1smede
van de afweging die de Nederlandse wetgever heeft gemaakt. Zie daarover paragraaf6.4 van hoofdstuk
2.

18 Memorie van Toelichting op het Ontwerp voor een nieuw Wetboek van Strafvordering voor de
Nederlandse Antillen, p. 123.
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worden niet opgeheven." Bovendien handhaaft het Ontwerp het dualistisch rechts-
karakter van de voeging ad informandum, door dergelijke feiten uitdrukkelijk als bij-
zondere redenen ter bepaling van de straf te benoemen die - indien zij worden
verdisconteerd in de strafoplegging - bovendien als afgedaan moeten worden be-
schouwd. Zo blijft ten onrechte de mogelijkheid behouden dat verschillendeproblemen
ten aanzien van de voeging ad informandum vanuit steeds wisselende invalshoeken
worden benaderd. Dat klemt vooral omdat de regeling verre van volledig is. Tal van
vraagstukken zijn niet aangeroerd, waardoor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
onder druk blijven staan. Kunnen strafbare feiten waarvan het rijbewijs is ingevorderd
ad informandum worden meegenomen in de strafoplegging? Wat zijn de consequenties
wanneer de officier van justitie niet binnen de daarvoor aangegeven termijn na de
sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek een mededeling aan de verdachte doet
uitgaan over zijn vervolgingsbeslissing, indien het feit waarop het onderzoek betrek-
king had ad informandum aan de rechter wordt voorgelegd? Zijn de samenloopbepalin-
gen ook van toepassing indien een persoon schul dig wordt bevonden aan een misdrijf
of overtreding, gepleegd v66r een delict dat eerder ad informandum is afgedaan (zie
het Nederlandse art. 63 Sr)? Kunnen strafbare feiten waarvan het vervolgingsrecht
is veriaard bij de straftoemeting een rol spelen als bijzondere redenen ter bepaling
van de straf? Kan het hoger beroep bij het gerechtshof zich ook uitstrekken over de
afdoening ad informandum van overtredingen, die in geval van telastelegging in eerste
aanleg door de kantonrechter zouden moeten worden berecht? Behoort de rechter na
te gaan of de klachttermijn in acht is genomen indien het desbetreffende klachtdelict
ad informandum aan zijn beoordeling is voorgelegd?

Antwoorden op deze vragen ontbreken. Hoewel het Ontwerp voor een nieuw Wet-
boek van Strafvordering voor de NederiandseAntillen ten opzichte van de Nederlandse
situatie een reele verbetering inhoudt, verdient het geen aanbeveling deze bepaling
over de voeging ad informandum over te nemen. Een goede regeling van een
vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten biedt wellicht meer perspectie-
yen.

19 In de memorie van toelichting wordt onder meer opgemerkt dat bij de aankondiging van de voeging
ad informandum kan worden volstaan metomschrijvingen in de trant van 'enkele vermogensmisdrijven
in de periode maartimei 1987' of 'mishandeling, twee winkeldiefstallen en nog enkele inbraken, alles
in de periode mei/iuni 1987.' In het Iicht van art. 6, derde lid onder a EVRM schieten dergelijke
aanduidingen vanuit afdoeningsperspectief tekort.
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Hoofdstuk 6

Een vereenvoudigde procedure in
strafzaken voor bekennende verdachten

6.1 Het rapport van de Commissie Moons'

6.1. J Inleiding

In zijn bijdrage aan het Nijmeegse congres over de vraag of het Wetboek van
Stratvordenng toe IS aan een hercodlfIcahe, betoogde de mlllister van Jushhe dat de
Nederlandse strafrechtspleging zich onder meer kenmerkt door de varieteit aan
mogelijkheden om buiten geding strafbare feiten af te doen. Deze differentiatie in
afdoeningsmodaliteiten zou zijns inziens verder kunnen worden doorgetrokken naar
het onderzoek ter terechtzitting, in die zin dat een onderscheid wordt gemaakt tussen
verdachten die met aile mogelijke middelen de vervolging bestrijden en bekennende
verdachten. Ten aanzien van de laatste categorie van verdachten zou een kort en
evaluerend eindonderzoek - met nadruk op de vraag naar de strafoplegging - gelegiti-
meerd zijn, terwijI de eisen die het EVRM aan de nationale strafrechtspleging stelt
met name in geval van ontkennende verdachten pregnant op de voorgrond treden.'

De opvatting van de minister van Justitie komt niet uit de lucht vallen. Bij
herhaling is er in kritische analyses van de hedendaagse strafrechtspleging op gewezen
dat de consequenties die aan gesignaleerde tekortkomingen behoren te worden
verbonden eventueel achterwege kunnen blijven indien de verdachte het telastegelegde

De navolgende tekst is een bewerking van een artikel dat ik eerder schreef onder de titel De inzet van
het geding; een vereenvoudigde procedure in stra.fzaken voor bekennende verdachten, DD 1993, p.
202-224. Ik heb ervan afgezien een rechtsvergelijkend onderzoek te verrichten naar een aparte
procedure voor bekennende verdachten. Zo'n onderzoek zou gezien de beschikbare tijd en ruimte
weinig toevoegen aan de stroom van recente, rechtsvergelijkende publicaties over dit onderwerp.
Vergelijk met name de - in opdracht van de Commissie Moons uitgevoerde - studie over het Deense
en Noorse recht van C.F. Mulder en PJ.P. Tak, De bekennende verdachte, Arnhem 1993. Zie voor
Engeland en Wales J.A.W. Lensing, Het verhoor van de verdachte in stra.fzaken, diss. Nijmegen,
Arnhem 1988, m.n. p. 393-518 en van dezelfde auteur Van 'Miscarriages of Justice' en de PACE,
DD 1991, p. 1048-1077. Een beschrijving van het ltaliaanse recht is gegeven door PJ.P. Tak, Enkele
hoofdlijnen van de nieuwe Italiaanse strafvordering, DD 1992, p. 308-322. Zie voorts PJ.P. Tak,
Speciale procedure bekennende verdachte past in Europese trend, NRC Handelsblad 9 februari 1993.

2 E.M.H. Hirsch Ballin, Hercodificatie ofdeelcodificatie van het Wetboekvan Strafvorderingr , in: D.R.
Doorenbos en RJ. Verweij (red.), Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Nijrnegen 1991, p. 14-
34.
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feit heeft bekend. Zo heeft Mois in een kraehtig pleidooi voor een prominentere plaats
van het onmiddellijkheidsbeginsel aangegeven dat in beginsel van het horen van
getuigen op de zitting kan worden afgezien bij bekennende verdachten.' Volgens De
Doelder zou bij ontkennende verdaehten eventueel de mogelijkheid moeten worden
uitgesloten dat de bewezenverklaring aileen op een proces-verbaal van opsporings-
ambtenaren is gebaseerd." Voorts hebben diverse auteurs naar aanleiding van wets-
voorstel 19 488 de opvatting verdedigd dat een bekennende verdaehte geen be lang
heeft bij het uitwerken van de bewijsmiddelen die aan de veroordeling ten grondslag
liggen.' Met nuaneeringen van deze aard wordt een zekere gevoeligheid getoond voor
de praktisehe kant van de bereehting van strafbare feiten: gelet op de beperkte
verwerkingseapaeiteit in relatie tot het grote aantal aan de reehter voorgelegde strafbare
feiten, is het de vraag of het mogelijk en wenselijk is om ook bij bekennende
verdaehten onverkort vast te houden aan bijvoorbeeld de uitgangspunten dat getuigen
op de zitting moeten worden gehoord en dat de bewijsmiddelen moeten worden
uitgewerkt.

Ook in de reehtspraak kunnen aanknopingspunten worden gevonden voor het
aanbrengen van een onderseheid tussen strafzaken tegen bekennende en die tegen
ontkennende verdaehten. Naar vaste jurisprudentie mag bijvoorbeeld een door de
verdaehte afgelegde verklaring waaraan niet de mededeling van art. 29, tweede lid
Sv is voorafgegaan, alleen voor het bewijs worden gebruikt indien de verdaehte niet
in zijn belangen is geschaad." Bij de invulling van dat criterium kan bijzonder gewicht
worden toegekend aan de omstandigheid dat de verdaehte nadien - bij een verhoor
waaraan weI de eautie is voorafgegaan - bij zijn oorspronkelijke verklaring is gebleven.
In dat opzieht maakt het dus versehil of de verdaehte ontkent of bekent, omdat alleen
in het laatste geval zijn bekentenis die is afgelegd zonder dat daaraan de in art. 29,
tweede lid Sv bedoelde mededeling voorafging, voor het bewijs kan worden gebe-
zigd.' Daamaast kan de proeeshouding van de verdaehte een doorslaggevende rol
spelen bij de beantwoording van de vraag of voldaan is aan het door art. 6, eerste lid
EVRM genoemde vereiste van bereehting door een onpartijdige reehter en van de

3 G.P.M.F. Mols, Staande de zitting, oratie Maastricht, Arnhem 1989, p. 23. In gelijke zin onder meer
S.A.M. Stolwijk, Wachten op Cardot, DD 1991, p. 105-110; GJ.M. Corstens en D.R. Doorenbos,
Hercodificatie van strafprocesrecht, NlB 1991, p. 1613-1618 en GJ.M. Corstens, Getuigen op de
zitting, DD 1992, p. 205-211.

4 H. de Doelder, Stupidjustice?, Trema 1992, p. 175-182.
5 Th.W. van Veen, Stroomlijning strafprocesrecht, NlB 1986, p. 993-997 en GJ.M. Corstens,

Vereenvoudiging van de strafrechtspleging, RM Themis 1987, p. 269-278. Uit zijn dissenting opinion
bij het hiema te bespreken rapport van de Commissie Moons maak ik op dat Van Veen thans een
andere mening is toegedaan.

6 Vergelijk onder meer HR 24 mei 1977, NJ 1978, 316; HR 17 januari 1978, NJ 1978,341, m.nt.
Th.W.v.V. en HR 14 juni 1984, DD 84.479.

7 Zie bijvoorbeeld HR 25 maart 1980, NJ 1980, 437 en HR 16 november 1982, NJ 1983, 283, m.nt.
'tl-l. Andersom geldt dat een door de cautie voorafgegane bekentenis die volgt op eerder onrechtmatig
verkregen bewijsmateriaal aIleen dan niet aIs bewijsmiddel kan worden aanvaard indien die verklaring
uitsluitend als gevolg daarvan is afgelegd. Zie met betrekking tot een eerdere schending van art. 29,
tweede lid Sv onder meer HR 26 januari 1988, NJ 1988, 818 en HR 18 oktober 1989, NJ 1989,430.
In zijn conclusie voor het eerstgenoemde arrest merkt A-G Leijten op dat zo'n situatie zich zelden
zal voordoen.
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vraag ofverklaringen van getuigen die niet op de zitting zijn gehoord als bewijsmiddel
mogen dienen."

Tegen de tendens om te differentieren tussen bekennende en ontkennende verdach-
ten lijkt de jurisprudentie van het EHRM zich bovendien niet te verzetten. In een
drietal arresten heeft het Hofzich gebogen over de vraag of onder bepaalde omstandig-
heden in hoger beroep kan worden afgezien van een openbare terechtzitting. In de
zaak Ekbatani werd een niet-openbare appelbehandeling als een schending van art.
6, eerste lid EVRM aangemerkt, nu het ging om een ontkennende verdachte die op
basis van een verklaring van een getuige werd veroordeeld. In een dergelijke situatie
dienen volgens het Hof de verdachte en de getuige in hoger beroep opnieuw te worden
gehoord, zodat de rechter op basis van een directe confrontatie met het bewijsmateriaal
kan beslissen wiens verklaring geIoofwaardig is." In de zaken Andersson en Fejde
mocht in appel weI op de stukken recht worden gedaan, omdat de verdachte had
toegegeven het hem verweten feit te hebben begaan:

'(Tjhe present case is different from the above-mentioned Ekbatani case because of the nature of the issues
to be decided on appeal. Mr Andersson had conceded committing the proscribed act, i.e. driving a tractor
on a highway. (...) Mr Andersson's appeal (...) did not raise any questions of fact or questions of law which
could Rot be adequately resolyed ORthe basis oftlte ease file. Considering also the minor eharaeter oftbe
offence with which he was charged and the prohibition against increasing his sentence on appeal (...), the
Court of Appeal could, as a matter offair trial, properly decide to examine the appeal without Mr Andersson
having a right to present his arguments at a public hearing.' 10

Tensiotte kan erop worden gewezen dat in een aantal bepalingen van het Wetboek
van Strafvordering aan de proceshouding van de verdachte reeds bijzonder gewicht
wordt toegekend voor de inrichting van het strafgeding, zij het daarbij geen expliciet
verband wordt gelegd met het afleggen van een bekentenis."

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen heeft met name Groenhuijsen er
verschillende malen voor gepleit in het Wetboek van Strafvordering te voorzien in
een aparte procedure voor bekennende verdachten." Op 19 november 1992 heeft

8 Zie ten aanzien van de vereiste onpartijdigheid HR 26 februari 1991, NJ 1991, 509, m.nt Th.W.v.V.
en HR 14 mei 1991, NJ 1991, 695, m.nt 'tH, a1smede de annotatie van Knigge onder HR 29
september 1992, NJ 1993,58 en W.E.C.A. Valkenburg, Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding,
diss. Tilburg, Amhem 1993, p. 87-88. Over de getuigenverklaring als bewijsmiddel zie HR I oktober
1991, NJ 1992, 61, m.nt. Th.W.v.V. Ten aanzien van een mogelijk onderscheid tussen bekennende
en ontkennende verdachten in verband met de volgens art. 6, eerste lid EVRM vereiste berechting
binnen redelijke termijn, zie de conclusies van A-G Fokkens en A-G Leijten voor respectievelijk HR
2 juni 1992, NJ 1992, 731 en HR 9 juni 1992, NJ 1992, 732. Ook bij de beoordeling van de
toelaatbaarheid van anonieme getuigen-verklaringen kan de proceshouding van de verdachte van belang
zijn: vergelijk de conclusie van A-G Leijten en de annotatie van Van Veen onder HR 2 juli 1990,
NJ 1990, 692.

9 EHRM 26 mei 1988, Publ. ECHR series A, vol. 134 (Ekbatani).
10 EHRM 29 oktober 1991, Pub I. ECHR series A, vol. 212-B (Andersson). In gelijke zin EHRM 29

oktober 1991, Publ. ECHR series A, vol. 212-C (Fejde).
II Voor een niet volledige opsomming verwijs ik naar paragraaf 2.3 van hoofdstuk 3.
12 Zie bijvoorbeeld M.S. Groenhuijsen, De hervormingvan hetgerechtelijkvooronderzoek in het bredere

perspectiej van het stelsel van strafvordering, DD 1991, p. 542-564 en van dezelfde auteur Naar een
geintegreerde herziening van het Wetboek van Strafvordering, in: D.R. Doorenbos en R.J. Verweij
(red.), Hercodificatie Wetboek van Strafvordering, Nijmegen 1991, p. 35-58.
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de Commissie Moons een rapport aan de minister van lustitie aangeboden dat
voorsteJlen in die richting bevat. Reeds voor verschijning zijn de aan het rapport ten
grondslag liggende ideeen gekritiseerd." Ook binnen de Commissie Moons waren
de meningen verdeeld. De leden Baauw, Koster en VanVeen hebben hun afwijkende
standpunten neergelegd in dissenting opinions.

6.1.2 Beweegredenen en hoofdlijnen

In de toelichting worden de achtergronden van het voorstel belicht. De Commissie
stelt als uitgangspunt van het Wetboek van Strafvordering voorop dat het de taak van
de rechter is om - ongeacht de proceshouding van de verdachte - de materiele waarheid
te vinden. Die constatering neemt volgens de Commissie niet weg dat uitjurispruden-
tie- en wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel vormvoorschriften geen toepas-
sing vinden omdat de grote meerderheid van de verdachten bekent het feit te hebben
begaan en geen strafuitsluitingsgrond aandraagt." Voorts is de Commissie van
mening dat uit het gegeven dat veel vormvoorschriften functioneel worden uitgelegd,
blijkt dat de rechter bij zijn taakuitoefening rekening houdt met de proceshouding van
de verdachte. De sanctionering van vormverzuimen blijkt veelal afbankelijk te zijn
van de vragen of het belang dat het voorschrift beoogt te bescherrnen is geschonden
en of de verdachte daarop een beroep heeft gedaan. De Commissie geeft uitdrukkelijk
aan dat zij die jurisprudentiele ontwikkeling onderschrijft. Het centrale adagium is
voor haar: vorrnvoorschriften moeten rechtsbescherming bieden daar waar het nodig
is.

Daarnaast acht de Commissie het kenmerkend voor een kwalitatiefhoogwaardig
procesrecht dat het is gericht op de inzet van het geding. Bij bekennende verdachten
zou dat de vraag naar de op te leggen straf ofmaatregel zijn, terwijl het bij ontkennen-
de verdachten primair gaat om de eerste drie vragen van art. 350 Sv. Bovendien
kunnen door een onderscheid aan te brengen tussen de berechting van bekennende
en ontkennende verdachten, beide procedures doelmatiger verlopen. De Commissie
wijst er ook op dat de Nederlandse strafvordering reeds tal van afdoeningsmodaliteiten
kent. Waar thans voor de rechterlijke procedures steeds de aard of de zwaarte van het
delict dan wei de leeftijd van de verdachte bepalend is, zou het raadzaam zijn tevens

13 H. de Doelderen A.C. 'I Hart, Aparte procedure voor bekennende verdachten?, NIB 1992, p. 629-630
en D.M.H.R. Gare, De enkele bekentenis van de verdachte als uitsluitend bewijs in strajzaken, NJB
1992, p. 631-633. Positiever oordee1t T. Prakken, Naar een tweesporig strafproces?, NIB 1992, p.
1294-1300. Zie ook J. Boksem, Bekennende verdachte, NJB 1992, p. 938-939. Na het verschijnen
van hetrapportvan deCommissie Moons verschenen hetcomrnentaar van N. Jorg,&n vereenvoudigde
procedure in strafzaken, NIB 1993, p. 199-205 en een tweede bijdrage van D.M.H.R. Gare,
Bekennende verdachten, NJB 1993, p. 409-414.

14 De genoemde percentages varieren van 85 tot 95%. Dat komt aardig overeen met de schatting die
Van Hattum enke1e decennia geleden reeds maakte. Zie W.F.C. van Hattum, Wegen van het bewijs,
TvS 1960, p. 353-369.
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te differentieren naar gelang de verdachte bekent of ontkent." Tenslotte zou door
een bijzondere procedure voor bekennende verdachten ook de appelbehandeling kunnen
worden beperkt tot de vraag naar de strafoplegging en leveren de voorstellen een
werkbesparing op.

In het rapport van de Commissie Moons leiden deze argumenten zeker niet tot
een aardverschuiving in de berechting van bekennende verdachten. Met name de
opmerkingen over de plaats en functie van vormvoorschriften lijken eerder te
preluderen op een volgend rapport van de Commissie, dan in het onderhavige voorstel
te zijn vertaald in concrete bepalingen." De Commissie Moons stelt voor twee
nieuwe titels in het Wetboek van Strafvordering op te nemen. Inhet tweede boek zou
Titel VIA, houdende bijzondere bepalingen betreffende een vereenvoudigde procedure
in strafzaken, moeten worden toegevoegd, terwijl het derde boek zou moeten worden
aangevuld met een nieuwe Titel ITAover het hoger beroep volgens de vereenvoudigde
procedure. Het gaat dan in totaal om slechts zes nieuwe bepalingen, terwijl de
bijbehorende toelichting negen pagina's beslaat.

De bepalingen van de Titels VI, VII en VIII van het tweede boek worden in
beginsel van overeenkomstige toepassing verklaard op het rechtsgeding tegen de
bekennende verdachtefart, 366a, eerste lid Sv). Daaronder moet volgens de Commissie
worden verstaan de verdachte van een strafbaar feit die, nadat de officier van justitie
de zaak heeft voorgedragen, daartoe door de voorzitter gevraagd mondeling verklaart
het telastegelegde feit te hebben begaan en voomemens te zijn geen ander verweer
voor te dragen dan een verweer dat betrekking heeft op de op te leggen straf of
maatregel (art. 366a, tweede lid Sv). De rechter is verplicht de bepalingen over de
vereenvoudigde procedure buiten toepassing te laten indien de verdachte ter terechtzit-
ting het telastegelegde feit geheel of gedeeltelijk weerspreekt of alsnog een ander
verweer dan een strafmaatverweer opwerpt (art. 366c, tweede lid Sv). Daamaast kan
de rechter ambtshalve of op vordering van de officier van justitie bepalen dat een
bekennende verdachte volgens de regels van het normale strafgeding zal worden
berecht (art. 366c, eerste lid Sv).

Uitdrukkelijk vestigt de Commissie Moons de aandacht op twee frequent voorko-
mende situaties. De verdachte die in geval van een telastegelegde diefstal met braak
bekent te hebben gestolen maar de braak ontkent, kan niet als een bekennende

15 De Commissie ziet daarin het doortrekken van de gedachtengang die aan de transactie ten grondslag
ligt. De transactie is naar haar mening ook een soort bijzondere procedure voor bekennende verdachten.
Daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Wei wordt aan de transactie veelal de voorwaarde gesteld
dat deze aileen kan worden aangeboden indien de vragen van art. 348 en 350 Sv positief kunnen
worden beantwoord. Zie daaromtrent - vanuit verschillende invalshoeken - H. de Doelder, Het OM
in positie, oratie Rotterdam, Arnhem 1988, m.n. p. 26 en P. Osinga, Transactie in stra.fzaken, diss.
Tilburg, Arnhem 1992, p. 113 en p. 167.

16 Daarom kan op deze plaats worden afgezien van een bespreking van het oordeel van de Commissie
dat met de jurisprudentiele relativering van vormvoorschriften kan worden ingestemd. Dat het niet
zo eenvoudig Iigt, blijkt mijns inziens uit de bijdragen aan T.M. Schalken en EJ. Hofstee (red.), In
zijn verdediging geschaad; over vormverzuimen en he! be lang van de verdachte, Amhem 1989. Zie
ook C.P.M. Cleiren, De openheidvan de wet, de geslotenheid van het recht, oratie Rotterdam, Arnhem
1992, p. 35, die opmerkt dat het niet naleven van vormvoorschriften met de argumentatie dat de
verdachte niet in zijn belangen is geschaad in strijd is met art. 1 Sv, tenzij de wet zelf een dergelijke
ontsnappingsclausule bevat.
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verdachte worden aangemerkt. De vereenvoudigde procedure komt dan niet in
aanmerking. Het reguliere strafgeding dient eveneens te worden gevolgd indien er
verschil van mening bestaat over de gevolgen van het delict, bijvoorbeeld over de
omvang van de gestolen goederen. J7

Op twee punten wijkt de voorgestelde procedure af van de huidige regeling van
het Wetboek van Strafvordering. In de eerste plaats wordt een andere regeling
voorgesteld van het voorlezen van stukken en het mededelen van de korte inhoud
daarvan. Uitgangspunt is dat de rechter in de vereenvoudigde procedure kan volstaan
met de korte inhoud van de processtukken mee te delen. De stukken die van belang
zijn voor de laatste vraag van art. 350 Sv worden echter voorgelezen op last van de
voorzitter of een van de rechters of op verzoek van de officier van justitie of de
verdachte, voor zover daardoor naar het oordeel van de rechtbank redelijke grenzen
niet worden overschreden (art. 366b Sv). Op dit punt wordt derhalve een criterium
voor rechterlijke belangenafweging in de wet gemtroduceerd." Daarnaast wordt voor-
zien in een andere uitwerking van het vonnis indien de verdachte overeenkomstig de
vereenvoudigde procedure is berecht. In afwijking van de eerste drie leden van art.
359 Sv bevat het vonnis slechts het telastegelegde feit alsmede een aanduiding van
de bewijsmiddelen die voor het bewijs zijn gebezigd (art. 366d Sv). De inhoud van
de bewijsmiddelen behoeft niet in het vonnis te worden opgenomen."

De nieuwe Titel IIA van het derde boek bevat slechts een bepaling. Daarin worden
de art. 366a-366e Sv van overeenkomstige toepassing verklaard op de appelbehande-
ling, indien het onderzoek in eerste aanleg heeft plaatsgevonden vol gens de regels van
de vereenvoudigde procedure of wanneer de verdachte bij het instellen van hoger
beroep of direct na de voordracht van de zaak in appel verzoekt om toepassing van
de vereenvoudigde procedure (art. 426f Sv).

6.1.3 Is een aparte procedure voor bekennende verdachten gewenst?

In de commentaren op (de vermeende inhoud van) het rapport van de Commissie
Moons is gesuggereerd dat met de vormgeving van een aparte procedure voor
bekennende verdachten afscheid wordt genomen van de waarheidsvinding als primaire
doelstelling van het strafproces. In plaats daarvan zou naar Angelsaksisch model de
rechter niet meer mogen treden in datgene waarover de officier van justitie en de
verdachte het eens zijn en de bekentenis aldus promoveren tot formeel bewijs. Daaraan

17 Vergelijk H. de Doelder en A.C. 't Hart, Aparte procedure voor bekennende verdachten?, a.w., die
op dit soort vragen hebben gewezen. Ook indien de verdachte een verweer voert dat betrekking heeft
op een van de vragen van art. 348 Sv is de nonnale procedure aangewezen.

18 Zie noot 16 van dit hoofdstuk.
19 Krachtens art. 366a, eerste lid jo art. 366e Sv is het huidige art. 358 Sv van overeenkomstige

toepassing. Anders dan Van Veen in zijn dissenting opinion stelt, dient het vonnis volgend op een
berechting volgens de vereenvoudigde procedure dus wei degelijk ook de bewezenverklaring te
bevatten. Dezelfde foutwordtook gemaaktdoor N. Jorg, Een vereenvoudigde procedure in strafzaken,
a.w., waardoor een van de fundamenten onder zijn betoog wegvalt. De 'slip of the pen' die Jorg in
noot 27 van zijn bijdrage in het rapport van de Commissie Moons meent te signaleren, wordt door
deze auteur zelf geconstrueerd.
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wordt steevast toegevoegd dat met zo'n voorstel het fenomeen van de 'plea-bargaining'
vaste ondergrond in de Nederlandse strafreehtspleging krijgt of moet krijgen."

Van een dergelijke aardversehuiving is in het voorstel van de Commissie Moons
eehter geen sprake. In de eerste plaats blijft in het gepresenteerde rapport de reehterlij-
ke overtuiging het beslissende criterium voor de bewezenverklaring. Zolang die
overtuiging naast de aanwezigheid van in beginsel minimaal twee bewijsmiddelen is
vereist, kan niet worden gesproken over een form eel bewijsstelsel." Zoals de Com-
missie zelf al benadrukt, behoudt de reehter derhalve de opdraeht om op zoek te gaan
naar de waarheid. Het voorgestelde art. 366e, eerste lid Sv laat ook explieiet de
mogelijkheid open dat de reehter op verzoek van de offieier vanjustitie ofambtshalve
de bepalingen van de vereenvoudigde procedure buiten toepassing laat, ondanks een
bekentenis van de verdaehte. De reehter die dus twijfelt aan de juistheid van de
bekentenis kan de zaak volgens de regels van de gewone procedure behandelen, alwaar
de eerste drie vragen van art. 350 Sv de primaire inzet van het geding vormen.

Over de plea-bargaining kan worden opgemerkt dat de Commissie Moons een
dergelijke methode niet institutionaliseert. Aan de verdaehte wordt geen premie in
de vorm van strafvermindering in het vooruitzieht gesteld indien hij de in art. 366a,
tweede lid Sv bedoelde verklaring aflegt. Bovendien worden de praktisehe mogelijk-
heden tot plea-bargaining door het voorstel niet vergroot. Ook thans besehikt de
offieier van justitie over tal van opties om in ruil voor een bekentenis de verdaehte
tegemoet te komen. Dat kan bijvoorbeeld door niet voor aile feiten een vervolging
in te stellen, door een transaetie aan te bieden, door voor te stellen een aantal delieten
ad informandum te voegen of door een lagere straf te vorderen. De mogelijkheid tot
plea-bargaining is met andere woorden inherent aan een stelsel van strafvordering
waarin het openbaar ministerie over versehillende diseretionaire bevoegdheden
besehikt. Het aantal varianten wordt door het rapport van de Commissie Moons niet
vergroot.

Naar het oordeel van sommigen moet bovendien emstig worden betwijfeld of op
basis van een bekentenis de reehter in redelijkbeid kan vaststellen dat de besehuldiging
een juiste weergave geeft van hetgeen werkelijk is gebeurd. Door Crombag, Van
Koppen en Wagenaar is bijvoorbeeld opgemerkt dat de bekentenis geen veilige
verankering biedt:

20 Vergelijk enerzijds H. de Doelder en A.C. 't Hart, Aparte procedure voor bekennende verdachten?,
a.w. en D.M.H.R. Gare, De enkele bekentenis van de verdachte als uitsiuitend bewijs in strafzaken,
a.w., die een dergelijke ontwikkeling negatief beoordelen en anderzijds T. Prakken, Naar een
tweesporig strafproces?, a.w. en N. Jorg, Een vereenvoudigde procedure in strafzaken, a.w., die daar
gematigd positief tegenover staan en zelfs verdergaande voorstellen in die richting doen.

21 Daarovernader A.L. Melai c.s., Het Wetboekvan Strafvordering, aantekening 20-24 op de art. 338-344
(suppl. 68: W.L. Borst). Anders D.M.H.R. Gare, Bekennende verdachten, a.w., die meent dat de voor
een bewezenverklaring vereiste rechterlijke overtuiging in het voorstel van de Commissie Moons een
formele invulling krijgt. Een dergelijke wijziging valt mijns inziens niet te bespeuren: het onderhavige
rapport biedt de rechter integendeel aile ruimte om tot een waardering van de door de bekentenis
geopenbaarde feiten over te gaan.
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"Toen in de jaren dertig de Lindbergh-baby ontvoerd was, bekenden zoveel mensen die ontvoering gepleegd
te hebben, dat het verschijnsel van valse bekentenissen tot de algemene ontwikkeling is gaan behoren.
Sommige mensen zijn kennelijk wei zo gek om een misdrijfte bekennen dat zij niet hebben gepleegd.>22

Crombag, Van Koppen en Wagenaar brengen deze uitspraak in verband met de
onmogelijkheid om de zogenaamde diagnostische waarde van een bekentenis vast te
stellen: de mate waarin door middel van een bekentenis schuldigen van onschuldigen
kunnen worden onderscheiden." Omdat niet kan worden vastgesteld hoe vaak door
onschuldige verdachten een onjuiste bekentenis wordt afgelegd, zou het gevaarlijk zijn
om een te sterk geloof in de bekentenis te hebben als veilige bron voor een bewezen-
verklaring.

Het probleem van de afgedwongen of onjuiste bekentenissen is reeel, Zonder dat
te miskennen, wordt de bekentenis toch steevast als 'regina probationis' aangemerkt
die de meest solide basis biedt voor de juistheid van de bewezenverklaring." Die
opvatting kan worden gezien als een erkenning van het gegeven dat de verdachte de
belangrijkste en meest betrouwbare informant voor de rechter kan zijn en dat de
bekennende verklaring van de verdachte veelal het beslissende fundament zal vormen
voor de rechterlijke overtuiging die ex art. 338 Sv voor een bewezenverklaring is ver-
eist. Daarmee is het probleem niet opgelost, maar onderkend moet worden dat er geen
enkel realistisch scenario denkbaar is waarin het gevaar dat iemand wordt veroordeeld
op basis van een onjuiste bekentenis geheel is uit te bannen." Het gaat erom wat

22 H.F.M. Crombag, PJ. van Koppen en W.A. Wagenaar, Dubieuze zaken; de psychologie van
strafrechtelijk bewijs, Amsterdam 1992, p. 158. lie bijvoorbeeld ook N. Jorg, Een vereenvoudigde
procedure in strafzaken, a.w., p. 200, die overigens niet 'uitsluit' datdoor een bekentenis de materiele
waarheid wordt opgehelderd. Volgens Jorg ontwikkelt zich tussen 'continentalen' en 'Engelsen' een
gesprek tussen doyen wanneer aan de laatsten wordt gevraagd hoe zij het aandurven om verdachten
op hun enkele bekentenis te veroordelen, omdat 'wij' primair aan waarheidsvinding denken en 'zij'
aan de vrijwilligheid van de gekozen proceshouding. Uit het navolgende betoog in de hoofdtekst zal
blijken dat hiermee mijns inziens een op stereotypen gebaseerde schijntegenstelling wordt opgeworpen.
lie in dit verband ook J.A.W. Lensing, Hetverhoor van de verdachte in strafzaken, a.w., p. 426-435,
die nauwkeurig aangeeft dat de klassieke rechtsgrond voor de Angelsaksische (Engelse) 'voluntariness-
rule' wordt gevormd door de gedachte dat onvrijwillig afgelegde verklaringen niet als betrouwbaar
kunnen worden beschouwd.

23 H.F.M. Crombag, PJ. van Koppen en W.A. Wagenaar, Dubieuze zaken; de psychologie van
strafrechtelijk bewijs, a.w., p. 106-111 en p. 161-162. De suggestie dat een bekentenis minder zegt
over de schuld van de verdachte dan een ontkenning over de onschuld, alsmede dat een correct
uitgevoerde Oslo-confrontatie een hogere diagnostische waarde heeft dan een bekentenis, lijkt mij
misplaatst. Oat verwijt kan niet worden weerlegd door te stellen dat het slechts om rekenvoorbeelden
gaat: uit tabel 8 op p. 115 blijkt het tegendeel.

24 Crombag, Van Koppen en Wagenaar stemmen daar overigens zelf op tal van plaatsen in hun boek
mee in. lie H.F.M. Crombag, PJ. van Koppen en W.A. Wagenaar, Dubieuze zaken; de psychologie
van strafrechtelijk bewijs. a.w., m.n. p. 16, p. 20, p. 95, p. 122, p. 190, p. 268. Vergelijk voorts A.L.
Melai c.s., Het Wetboekvan Strajvordering, aantekening 6 op art. 339 (suppl. 70: W.L. Borst) en J.M.
Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs in wei en praktijk, diss. Groningen, Amhem 1980, p. 157-158.

25 De suggestie om de bekennende verklaring van de verdachte afte schaffen als bewijsmiddel, kan mijns
inziens niet serieus worden genomen. Als radicale oplossing wordt dat gesuggereerd door H.F.M.
Crombag, PJ. van Koppen en W.A. Wagenaar, Dubieuze zaken; de psychologie van strafrechtelijk
bewijs, a.w., p. 187-189. lie ook W.A. Wagenaar, De rechten van de verdachte en de plichten van
een rechter, NRC Handelsblad 4 februari 1993.
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van de rechter menselijkerwijs kan worden verwacht," waarbij hooguit binnen het
stelsel van strafvordering waarborgen kunnen worden ingebouwd die de kans op fouten
zo klein mogelijk maken. Daarop kom ik in de navolgende paragrafen nog terug.

De opmerkingen van de Comrnissie Moons over de verschillende inzet van het
geding al naar gelang de verdachte bekent of ontkent, passen voorts in de door
Crombag, Van Koppen en Wagenaar uitgewerkte theorie van verhaal en verankering
als concept voor de bewijsbeslissing." Waar de verdachte een eigen verhaal tegenover
dat van de officier van justitie stelt, dient de rechter actief te onderzoeken welke versie
de juiste is: indien de verdachte met andere woorden ontkent, moet primair worden
beoordeeld of de verdachte zich schul dig heeft gemaakt aan het telastegelegde strafbare
feit. AIleen indien de eerste drie vragen van art. 350 Sv bevestigend zijn beantwoord,
komt vervolgens de vraag naar de op te leggen straf aan de orde. Ook indien de
verdachte ter terechtzitting toegeeft dat het verhaal van de officier van justitie klopt,
is de rechter niet ontslagen van zijn plicht om op zoek te gaan naar de waarheid. Het
ligt dan echter voor de hand dat die zoektocht wordt beinvloed door de overeenstem-
mende visies van de officier van justitie en de verdachte, waarbij - wederom:
menselijkerwijs - slechts in uitzonderingsgevallen van de rechter kan worden gevergd
om van verdachtes verklaring te abstraheren en daartegenover zelf een geheel eigen
verhaal te construeren. Zodra de rechter onder invloed van de bekentenis van de
verdachte overtuigd is van de juistheid van de beschuldiging, staat de vraag naar de
strafoplegging centraal. Op basis van deze variabele inzet van het geding kan op goede
gronden worden betoogd dat door verschillende gedingstructuren in het Wetboek van
Strafvordering op te nemen, een betere aansluiting van de wettelijke regels op het
centrale item van de berechting kan worden bewerkstelligd:

'De huidige regeling in het wetboek scheert aile gevallen over een kam. Zij dwingt tot een kunstmatig
modelleren van aile gevallen in termen van procesregels die zijn toegespitst op ontkennende verdachten
en verdachten die andere verweren dan die met betrekking tot de sanctionering willen voeren. ,28

In dit licht kunnen nog twee overtuigende argumenten voor een vereenvoudigde
procedure voor bekennende verdachten worden aangestipt." In de eerste plaats
behoort de constatering dat - ondanks een eenvormige wettelijke regeling - in de
jurisprudentie belangrijke accentverschillen zijn aangebracht tussen de berechting van

26 De woordkeus is van J.C.M. Leijten in zijn voorwoord van H.F.M. Crombag, PJ. van Koppen en
W.A. Wagenaar, Dubieuze zaken; de psychologie van strafrechtelijk bewijs, a.w. In de memorie van
toelichting op het Wetboek van Strafvordering werd reeds als doelstelling van het strafproces genoemd
het naar vermogen verhinderen van de veroordeling en de vervolging van een onschuldige. Zie TK
1913-1914, 286, nr. 3, p. 55.

27 Ik wijs erop dat die theorie belangrijke aanknopingspunten vertoont met de studie van R. Foque en
A.C. 't Hart, Instrumentaliteil en rechtsbescherming, AntwerpeniArnhem 1990, waarin het begrip
'contrafakticiteit' centraal staat. Zie voorts J.C.M. Leijten, We need stories, afscheidsrede Nijmegen,
Zwolle 1991.

28 GJ.M. Corstens, Rechten van bekennende verdachte worden niet aangetast, NRC Handelsblad IS
januari 1993.

29 Zie ook T. Prakken, Naar een tweesporig strafproces?, a.w. die opmerkt dat een afzonderlijke
procedure voor bekennende verdachten de kool van de beperkte verwerkingscapaciteit en de geit van
de eisen van het EVRM kan sparen.
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bekennende verdachten en die van ontkennende verdachten, voor de wetgever
aanleiding te zijn zich daarover uit te spreken, zodat bij gebleken wenselijkheid de
bakens kunnen worden uitgezet voor een verdere ontwikkeling. Op basis van art. 1
Sv is de regeling van de wijze waarop strafbare feiten worden berecht in eerste
instantie een aangelegenheid van de wetgever, hetgeen om meer vraagt dan eenvoudig-
weg stilzitten en de rechtsontwikkeling aan de rechter overlaten. Vanuit dat perspectief
kan codificatie van een reeds bestaande praktijk dan ook niet achterwege worden
gelaten met het argument dat het in de praktijk toch al zo gaat." Daar staat weI
tegenover dat van een forse werkbesparing niet veel terecht zal komen," nu het
voorstel aansluit bij jurisprudentiele ontwikkelingen en mag worden verwacht dat de
rechter serieus werk maakt van het onderzoek naar de op te leggen straf. Mocht het
toch tot een verkorting van de afhandelingsduur van strafzaken komen, dan kan dat
als een niet te onderschatten, bijkomend voordeel worden beschouwd.

Vande creatie van een vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten
kan bovendien een signaal naar de rechterlijke macht uitgaan om bij ontkennende
verdachten primair de eerste drie vragen van art. 350 Sv te onderzoeken. De Commis-
sie Moons heeft zich daarover echter niet uitgelaten. Dat kan als een belangrijk gemis
worden beschouwd, nu juist in strafzaken tegen ontkennende verdachten zich de meeste
problemen voordoen." In het rapport hadden mijns inziens een kritische evaluatie
van de praktijk inzake de berechting van ontkennende verdachten en daarop aansluiten-
de voorstellen tot verbetering niet misstaan.

Tot besluit van deze paragraafmoeten nog een drietal mogelijke bezwaren worden
behandeld. Volgens De Doelder en 't Hart zouden ook slachtoffers van delicten door
een aparte procedure in de kou komen te staan. Dat kan ik niet volgen. Juist in de
vereenvoudigde procedure kunnen - zoals de Commissie Moons in de toelichting
vermeldt - de gevolgen van het feit voor het slachtoffer uitgebreid aan de orde worden
gesteld. Voor zover de benadeelde partij zich met een vordering tot schadevergoeding
in het strafgeding wil voegen, sluit het rapport van de Commissie Moons goed aan
op de nieuwe regeling daaromtrent waarin de ontvankelijkheid van de benadeelde partij
is gekoppeld aan de eenvoud van de vordering.

Een vereenvoudigde procedure in strafzaken voor bekennende verdachten - die
wordt toegespitst op de vraag naar de op te leggen straf - zou voorts in strijd kunnen
zijn met art. 302 Sv. Dat is althans naar aanleiding van het rapport van de Commissie

30 Uitgebreid hierover M.S. Groenhuijsen, Naar een getntegreerde herziening van het Wetboek van
Strajvordering, a.w., p. 44-46. De Commissie Moons merkt hierover op dat het voorstel beoogt de
regels in overeenstemming met de praktijk te brengen. Een andere opvatting wordt verdedigd door
Koster en Van Veen in hun dissenting opinions, die betogen dat de huidige strafwetgeving over
voldoende elasticiteit beschikt om de jurisprudentiele differentiatie tussen bekennende en ontkennende
verdachten op te vangen. Zij wijzen daarbij in het bijzonder op art. 297, vierde lid Sv, art. 298 Sv
en art. 416 Sv.

31 In die zin H. de Doelder en A.C. 't Hart, Aparte procedure voor bekennende verdachten?, a.w. en
Baauw en Koster in hun minderheidsrapporten. Het lijken vooral de griffiers te zijn die van het
onderhavige rapport zullen profiteren, nu - ook als appel of cassatie is ingesteld - de uitwerking van
de bewijsmiddelen achterwege kan blijven.

32 Vergelijk H. de Doelder en A.C. 't Hart, Aparte procedure voor bekennende verdachten?, a.w. en
T. Prakken, Naar een tweesporig strafproces?, a.w. Dit is ook het belangrijkste bezwaar dat door
Baauw in zijn dissenting opinion wordt aangevoerd.
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Moons betoogd door Gare." De vraag aan de verdachte of hij een verklaring als
bedoeld in art. 366a, tweede lid Sv wil afleggen, zou haars inziens blijk geven van
de overtuiging van de rechter dat de verdachte schuldig is. Zij wijst er daarbij op dat
volgens de toelichting op de voorstellen die vraag aIleen zal worden gesteld indien
uit de processtukken blijkt dat de verdachte het feit in het vooronderzoek heeft bekend
en de rechter op basis van het dossier meent dat aan de voorwaarden voor strafopleg-
ging is voldaan. Tegen deze opvatting kan worden ingebracht dat de Nederlandse
strafrechter reeds voor het onderzoek ter terechtzitting kennis moet nemen van de
processtukken teneinde op een verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan dat
onderzoek." Die voorbereiding zal tot een voorlopig oordeel over de beschuldiging
kunnen leiden dat - zeker indien de verdachte in het voorbereidend onderzoek heeft
bekend - direct na aanvang van de zitting kan worden getoetst door de verdachte te
vragen of hij bij zijn eerder afgelegde verklaring blijft. Die controle is noodzakelijk
omdat op grond van de art. 348 en 350 Sv de definitieve beslissing over het telastege-
legde feit moet worden gebaseerd op gegevens die tijdens het onderzoek ter terecht-
zitting zijn gepresenteerd. Geeft de verdachte ook in dat stadium van het proces toe
dat de beschuldiging juist is, dan is het tamboereren op het voorschrift van art. 302
Sv niet meer dan een slag in de lucht:

'Het kan evenwel niet het oogmerk van het artikel zijn uit te sluiten dat rechters in verband met de vraag
naar de schuld of onschuld van de verdachte betekenis toekennen aan het processtandpunt dat de verdachte
blijkens de ondervraging inneemt en de opvatting dienaangaande als een factor in het onderzoek een rol
laten spelen. Vooral in gevallen waarin de verdachte het telastegelegde feit erkent of kan erkennen, zal
bij de verhoren gemakkelijk een toestand ontstaan waarbij allerlei gebeurtenissen of handelingen bij de
aanwezigen als aannemelijk offeitelijkjuist worden verstaan. Het zou schade doen aan de zorgvuldigheid
waarmee het onderzoek moet worden gevoerd wanneer opvattingen daaromtrent verdoezeld zouden
worden.,35

Tenslotte wordt in de toelichting op het rapport nog een mogelijk bezwaar tegen een
vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten genoemd. Op het eerste gezicht
zou volgens de Commissie tegen het voorstel kunnen worden ingebracht dat de rechten
van de verdachte worden beknot. Dat acht zij echter geen sterk argument omdat de
verdachte die ter terechtzitting bekent, ten overstaan van de rechter vrijwillig afstand
doet van die rechten. Nu de verdachte voordat hij zijn verklaring aflegt op de
bepalingen van de vereenvoudigde procedure moet worden gewezen, zou een en ander
zich ook met de jurisprudentie van het Europese Hof verdragen."

Deze verdediging van het voorstel komt enigszins geforceerd over. Het is naar
mijn mening niet zeker of er hier weI sprake is van het afstand doen van het recht
op voorlezing van de processtukken en het recht op uitwerking van de bewijsmiddelen.
Het is primair een keuze van de wetgever om bij de inrichting van het strafproces

33 D.M.H.R. Gare, Bekennende verdachten, a.w., p. 410.
34 Vergelijk hierover met name A.L. Melai, De onbevangen strafrechter, DO 1975, p. 124-127.
35 A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Stra.fvordering, aantekening I op art. 302 (suppl. 69: S.A.M.

Stolwijk). Zie ook J .C.M. Leijten, De taal van het recht, in: De verschrikkelijke eenzaamheid van de
inbreker, Amsterdam 1992, p. 16-18, die spreekt over een onrnogelijk voorschrift.

36 Daartoe wordtverwezen naar EHRM 27 februari 1980, Publ. ECHR series A, vol. 35 (Deweer), waarin
het ging om de toegang tot de rechter in relatie tot de aan een transactie te stellen voorwaarden.
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rekening te houden met de opstelling van de verdachte. Op grond daarvan kan voor
de berechting van bekennende verdachten een ander strafprocessueel regiem worden
voorgesteld waarin beide voorzieningen ontbreken. Daar verzet het EVRM zich niet
tegen, zolang de procedure maar voldoet aan de eisen van het Verdrag. Nu van de
processtukken in ieder geval de korte inhoud moet worden medegedeeld, lijken zich
in relatie tot het openbaarheidsvereiste geen problemen voor te doen. De motivering
van strafvonnissen wordt niet door het EVRM bestreken. Daarvoor is art. 121
Grondwet van belang, dat echter de ruimte laat om bij formele wet te bepalen dat van
het uitwerken van de bewijsmiddelen kan worden afgezien. Bij bekennende verdachten
lijkt zo'n uitzondering op de grondwettelijke regel in beginsel zonder veel problemen
te kunnen worden gerechtvaardigd.

Wanneer toch wordt gemeend dat de verdachte afstand moet doen van zijn rechten,
is het mijns inziens daarnaast zeer de vraag of die bereidwilligheid mag worden
afgeleid uit zijn verklaring als bedoeld in art. 366a, tweede lid Sv. De verdachte die
een dergelijke verklaring aflegt, zegt immers aileen iets over de tegen hem ingebrachte
beschuldiging en niets - althans: niet expliciet - over de hem toekomende rechten. Daar
komt bij dat de Commissie de verdachte in dit opzicht geen keuze laat: de bekentenis
is onlosmakelijk verbonden met de vermeende afstandsverklaring, zodat de verdachte
niet de mogelijkheid heeft om te bekennen en toch te verzoeken volgens de reguliere
procedure te worden berecht.

6.1.4 De positieve punten

De Commissie Moons schetst een op het eerste oog degelijk juridisch kader voor een
aparte procedure voor bekennende verdachten. Als ik - voortuitlopend op de volgende
paragraaf - een (technisch?) minpunt moet aanwijzen, dan betreft dat het voorgestelde
art. 366c, derde lid Sv. Daarin wordt bepaald dat indien de rechtbank van mening is
dat de vereenvoudigde procedure niet in aanmerking komt, de strafzaak op de
bestaande telastelegging wordt berecht op dezelfde of een nader te bepalen terecht-
zitting. Voor de nadere terechtzitting dient de verdachte te worden opgeroepen, waarbij
de art. 260, tweede lid, 263, 265 en 374 Sv van overeenkomstige toepassing worden
verklaard. Ik meen dat daaraan art. 260, derde lid Sv zou moeten worden toegevoegd.
De verdachte moet mijns inziens bij de oproeping voor de nadere zitting nogmaals
worden gewezen op de mogelijkheid om getuigen en deskundigen te doen dagvaarden,
schriftelijk te doen oproepen of op de terechtzitting mee te brengen.

De keuze van de Commissie om het beslissingsmoment voor toepassing van de
vereenvoudigde procedure te plaatsen op het onderzoek ter terechtzitting acht ik
vooralsnog een gelukkige." De bijzondere procedure komt aIleen in aanmerking
indien de verdachte ter terechtzitting bekent het feit te hebben begaan en geen
verweren voert die bij acceptatie door de rechter tot een niet-veroordelende einduit-
spraak zouden leiden. In geen geval kan in verstekzaken op basis van deze procedure
recht worden gesproken. Deze keuze is om twee redenen gelukkig te noemen. In de
eerste plaats worden discussies over de betrouwbaarheid en de vrijwilligheid van in

37 Zie nader paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.
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het vooronderzoek verkregen bekentenissen daardoor uitgesloten. Aileen de verklaring
van de verdachte op het onderzoek ter terechtzitting is beslissend. Indien vraagtekens
worden gezet bij het duiden van de bekentenis als een solide anker voor de bewezen-
verklaring en voorbeelden worden genoemd van onjuiste bekentenissen, betreft dat
in verreweg de meeste gevallen de in het vooronderzoek afgelegde bekentenissen."
Daarnaast past het voorstel van de Commissie Moons in de pleidooien om meer nadruk
te leggen op het materieel opgevat onmiddellijkheidsbeginsel. De rechterlijke overtui-
ging die art. 338 Sv vereist, kan in de vereenvoudigde procedure beslissend worden
gevormd door de ten overstaan van de rechter afgelegde verklaring."

Een tweede keuze die naar mijn mening ondersteuning verdient, betreft de afwij-
zing van een tot de strafoplegging beperkt hoger beroep. Gekozen is voor de opzet
om ook in dat stadium van de procedure de vereenvoudigde procedure waar mogelijk
toe te passen, zonder de appeirechter echter te binden aan de veroordelende einduit-
spraak van de rechter in eerste aanleg. Het dragende argument van de Commissie voor
de afwijzing van het partieel appel acht ik overtuigend:

'Zij beschouwt echter als een bezwaar van een dergelijk partieel appel dat de appelrechter dan gehouden
is aan het voor het overige in kracht van gewijsde gegane vonnis. De appelrechter zou dan bijvoorbeeld
Kunnen worden geconfronteerd met een bewezenverklarmg waarmee hlJ het m het geheel niet eens is. Hij
zou zich dan echter aileen over de sanctie mogen uitspreken. De appelrechter moet dan als het ware een
huis bouwen op fundamenten die hij ondeugdelijk acht. lover wit de commissie niet gaan. ,40

Jorg heeft het niet erg logisch genoemd dat een verdachte die zich in eerste aanieg
vrijwillig heeft beperkt tot strafinaatverweren in hoger beroep een volledig feitelijke
behandeling van zijn zaak kan verlangen." Waarom dat niet logisch zou zijn, legt
hij niet uit. Ik denk dat de verdachte bij de appelbehandeling weI degelijk op goede
gronden kan afwijken van een eerder ingenomen standpunt. Zo kan een verweer dat
de strekking heeft dat de officier vanjustitie niet-ontvankelijk moet worden verklaard
wegens overschrijding van de redeJijke termijn die ingevolge art. 6, eerste lid EVRM
bij de berechting van strafbare feiten is vereist, specifiek zijn gericht op de peri ode
die is gelegen tussen de uitspraak in eerste aanleg en de behandeling van de zaak in
hoger beroep. Bovendien kan niet worden uitgesioten dat pas na de eerste veroordeling
een perspectiefvol verweer wordt 'ontdekt' dat dan in hoger beroep aan de orde moet
kunnen worden gesteld."

38 Typerend daarvoor is hoofdstuk 7 van H.F.M. Crombag, PJ. van Koppen en W.A. Wagenaar,
Dubieuze zaken; de psychologie van strafrechtelijk bewijs, a.w.

39 lie over het onmiddellijkheidsbeginsel onder meer G.P.M.F. Mols, Staande de zitting, a.w. en A.L.
Melai c.s., Het Wetboek van Strajvordering,aantekening 8-15 op art. 338 (suppl. 67 en 70: W.L.
Borst).

40 lie ook J. de Hullu, Over rechtsmiddelen in strafzaken, diss. Groningen, Amhem 1989, p. 183-188.
41 N. Jorg, Een vereenvoudigde procedure in strafzaken, a.w., p. 202.
42 Ik denk bijvoorbeeld aan een zogenaamd Houtopstand-verweer dat in eerste aanleg over het hoofd

kan zijn gezien. De term is ontleend aan de strafzaak die leidde tot HR 20 juni 1978, NJ 1979,41,
m.nt. Th.W.v.V. In verband met art. 1, tweede lid Sr kan de verdachte onder meer ook betogen dat
na de einduitspraak in eerste aanleg de toepasselijke strafbepaling is gewijzigd en dat hij om die reden
moet worden ontslagen van rechtsvervolging. Sinds HR 10 december 1991, NJ 1992,322, m.nt. Kn.
en HR 7 januari 1992, NJ 1992,323, m.nt. Kn. is de kans dat zo'n verweer doeltreffend zal zijn
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Ais derde pluspunt van het voorstel van de Commissie Moons beschouw ik de
vrijheid van de verdaehte om op ieder moment in de procedure in feitelijke aanleg
terug te komen op zijn eerder afgelegde verklaring ex art. 366a, tweede lid Sv. De
verdachte wordt niet vastgepind op zijn bekentenis, maar kan in eerste aanleg en in
hoger beroep op ieder tijdstip daarop terugkomen. De reehter is dan op basis van art.
366c, tweede lid Sv verplieht om de strafzaak volgens het reguliere strafproees af te
doen. De eerste drie vragen van art. 350 Sv vormen dan weer de inzet van het ge-
ding."

Ook hiertegen heeft Jorg zijn bedenkingen geuit. De voorgestelde regeling biedt
zijns inziens de verdachte teveel mogelijkheden om het werk van de officier van
justitie onmogeJijk te maken:

'Daarbij komt de officier in de klemsituatie dat naarmate hij meer telasteleggingen geschikt maakt voor
de vereenvoudigde procedure, hij meer slachtoffer van chicaneus gedrag van de verdachte kan worden.
Want wat gebeurt er, wanneer de verdachte, die aanvankelijk de verklaring van bekennen heeft afgelegd,
na het requisitoir meteen plausibel verhaal komt, waarvan de consequentie is dat de bestaande telastelegging
ondeugdelijk is? Bijvoorbeeld: de verdachte van schuldheling maakt meer dan aannemelijk dat hij wei dege-
lijk wist dat de goederen gestolen waren; de dief stelt zich op als heier, c.q. de heler als dief etc. (...) (E)en
tekortschietende telastelegging zal niet meer kunnen worden gered en het andere feit dat de verdachte na
het requisitoir heeft bekend zal niet z6 anders zijn dat hij daar zonder schending van de ne bis in idern-regel
voor veroordeeld zal kunnen worden (of de rechtspraak op art. 68 Sr moet vergaand worden herzien!).
Conclusie: de verdachte heeft niets te verliezen met het terugkomen op zijn eerder ingenomen partijstand-
punt! Naarmate de officier dus meer moeite doet om een zaak geschikt te maken voor de vereenvoudigde

procedure, in die mate wordt de verdachte aangespoord om een ander verhaal in petto te houden. ,44

Ik heb reeds eerder aangegeven dat mijns inziens terughoudendheid is gepast bij het
uitspreken van een waarde-oordeel over de proceshouding van de verdachte." Dat
geldt ook hier. Bovendien sluit de Commissie Moons de toepassing van de vereenvou-
digde procedure bij een samengestelde telastelegging geenszins uit: aileen indien er
'blijkbaar' onduidelijkheid bestaat over bijvoorbeeld de tijd, de plaats of de modus
van het plegen, dient het reguliere strafgeding te worden gevolgd. Een altematieve
of primair-subsidiaire telastelegging duidt daar niet noodzakelijkerwijs op. In veel
gevallen geeft zo'n telastelegging sleehts aan dat de officier van justitie ieder risico
op een niet-veroordelende einduitspraak tracht te vermijden door zich in te dekken
tegen een plotselinge wending van de zaak ter tereehtzitting. Er is geen aanleiding
te veronderstellen dat de voorstellen van de Commissie Moons dwingen tot een
wijziging van die praktijk. Wanneer de verdachte bijvoorbeeld bij de aanvang van
het onderzoek ter terechtzitting het primair telastegelegde feit bekent - welke verkla-

overigens wei geslonken.
43 In zijn minderheidsrapport wijst Koster er terecht op dat een dergel ijke overstap met extra werkzaamhe-

den gepaard kan gaan. Wei vormt de vrijheid van de verdachte om terug te komen op zijn bekentenis -
in combinatie met het gegeven dat de vereenvoudigde procedure aileen tot de mogelijkheden behoort
indien de verdachte ter terechtzitting een bekentenis afIegt - mijns inziens een afdoende waarborg tegen
het door Koster gesignaleerde gevaar datde verdachte zich niet steeds bewustzal zijn van de reikwijdte
van de door hem afgelegde verklaring.

44 N. Jorg, Een vereenvoudigde procedure in strafzaken, a.w., p. 202. Volgens Jorg zou daarom de
consequentie moeten zijn dat de verdachte wordt 'gelijmd' met een concreet voordeel.

45 Zie paragraaf 5.1 van hoofdstuk 3.
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ring door de rechter op dat moment overtuigend wordt bevonden - kan het proces
vervolgens op de straftoemeting worden toegespitst. Komt de verdachte in de loop
van het onderzoek op zijn eerdere verklaring terug, dan staat het de rechter echter wei
vrij om zo nodig een onderzoek in te stell en naar het subsidiaire feit. Anders dan Jorg
veronderstelt, kunnen de door hem geschetste problemen zich derhalve ook thans voor-
doen."

Tenslotte springt de eenvoud van de voorgestelde regeling in het oog. Ik kan me
dan ook weinig voorstellen bij het door Koster geformuleerde bezwaar dat de
procedure die de Cornmissie Moons voor ogen staat contra-produktiefkan uitpakken,
omdat iedere nieuwe procedure ook nieuwe voetangeis en klemmen oproept.

6. 1.5 Kritische kanttekeningen

De voorstellen van de Commissie Moons roepen ook vragen op en lokken op een
aantal plaatsen tegenspraak uit. Een eerste vraag betreft de consequenties voor de
appointering van strafzaken. Het rapport moet worden gezien ais een bevestiging van
het gegeven dat een berechting van een bekennende verdachte normal iter minder tiid
in beslag behoeft te nemen dan die van een ontkennende verdachte. Ten aanzien van
de appointering zoekt de Commissie Moons daarom aansluiting bij de huidige
rechtspraktijk, waarin de tijd die voor de berechting wordt uitgetrokken in belangrijke
mate wordt bepaaid door de verklaring die de verdachte in het vooronderzoek heeft
afgelegd. Die keuze Iigt voor de hand omdat een dergelijke verklaring het meest
directe aanknopingspunt vormt voor de proceshouding die de verdachte op het
onderzoek ter terechtzitting zal innemen. Het is dan echter weI zaak dat verschiIIen
tussen de verklaringen uit het vooronderzoek en die op de zitting zoveeI mogelijk
worden vermeden. Uit de toelichting op het rapport wordt evenweI niet duidelijk of
zich naar het oordeeI van de Commissie op dit terrein thans grote problemen voordoen,
noch of die door het onderhavige voorsteI dreigen te worden versterkt. Dat laatste zou
het geval kunnen zijn omdat - anders dan in de huidige situatie - de herroeping van
een eerder afgelegde bekentenis tijdens het onderzoek ter terechtzitting een einde maakt

46 Ten aanzien van de door Jorg gegeven voorbeelden moet de kanttekening worden geplaatst dat het
niet bij voorbaat duidelijk is of diefstal en heling hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr opleveren,
nu op goede gronden kan worden betoogd dat de toepasselijke delietsomschrijvingen uiteen/opende
rechtsbelangen op het oog hebben waardoor geen sprake kan zijn van een wezenlijke samenhang in
handelen en schuld. De opmerkingen van de Commissie Moons over de primair/subsidiaire telasteleg-
ging zijn overigens niet gelukkig. De Commissie betoogt dat indien de verdachte het primaire felt
ontkent en terzake van bet subsidiaire feit een verklaring als bedoeld in art. 366a, tweede lid Sv aflegt,
op voordraehtvan de officier vanjustitie kan worden aangenomen dat het primaire feit niet kan worden
bewezen. Daardoor wordt miskend - zoals Baauw in zijn dissenting opinion signaleert - dat de reebter
zelfstandig dient te onderzoeken of de primaire beschuldiging juist is. Daarvoor dient het reguliere
strafgeding te worden gevolgd. lndien de rechter tot het oordeel komt dat ten aanzien van het primaire
feit geen veroordeling kan worden uitgesproken, zou mijns inziens voor het subsidiaire feit de vereen-
voudigde procedure kunnen worden doorlopen.
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aan de vereenvoudigde procedure en een 'overstap' vergt naar het gewone strafge-
ding."

Daarnaast is de begripsomschrijving van een bekennende verdachte niet erg fraai.
Baauw merkt in zijn minderheidsstandpunt terecht op dat de verdachte die helemaal
geen verweer wil voeren - dus ook niet met betrekking tot de strafoplegging - volgens
de gegeven definitie niet als een bekennende verdachte kan worden aangemerkt. De
voorgestelde omschrijving tast bovendien impliciet het heldere beslissingsmodel van
de art. 348 en 350 Sv aan, doordat de bekentenis van de verdachte niet aIleen op de
bewijsvraag wordt betrokken maar ook op de voorvragen en die naar de stratbaarheid
van feit en dader. Een bekennende verdachte is in de opvatting van de Commissie
Moons immers een verdachte die verklaart het telastegelegde feit te hebben begaan
en voomemens is geen ander verweer dan een strafrnaatverweer te voeren. Misschien
dat de volgende herformulering van de eerste twee leden van het voorgestelde art.
366a Sv deze bezwaren kan wegnemen:

I. Op het rechtsgeding tegen de verdachte die de verklaring als bedoeld in het tweede lid aflegt, vinden
de zesde, zevende en achtste Titel van dit boek overeenkomstige toepassing, voor zover in deze Titel niet
anders wordt bepaald.
2. De verdachte van een strafbaar feit, die, nadat de officier vanjustitie de zaak heeft voorgedragen, daartoe
door de voorzitter gevraagd, mondeling verklaart het ten laste gelegde feitte hebben begaan en voomemens
te zijn geen verweer of geen ander verweer dan een verweer dat betrekking heeft op de op te leggen straf
of maatregel, kan volgens de bepalingen van deze Titel worden berecht.

Door De Doelder en 't Hart en ook in de drie minderheidsrapporten is voorts de vraag
gesteld wanneer de verdachte een verklaring aflegt die toepassing van de vereenvoudig-
de procedure mogelijk maakt: wanneer bekent een verdachte enlofwanneer voert hij
een verweer dat bij acceptatie zou leiden tot een niet-veroordelende einduitspraak?"
De toelichting op het voorstel verschaft daarover geen duidelijkheid. Op het eerste
gezicht lijkt dat ook niet nodig te zijn, omdat de verdachte die meent dat zijn
verklaring ten onrechte is opgevat als de rechtsgrond voor toepassing van de vereen-
voudigde procedure daartegen kan protesteren en op ieder moment in feitelijke aanleg
de rechter kan verplichten de normale procedure te volgen. De verdachte zou dan niet
voor het eerst in cassatie kunnen aanvoeren dat de rechter zijn verklaring onjuist heeft
gemterpreteerd. Met een dergelijke redenering kunnen echter niet aile problemen
worden ondervangen. Van een verdachte die bijvoorbeeld ter terechtzitting bekent een
auto te hebben gestolen, daaraan toevoegende dat hij zich die auto niet voor eigen
gebruik of ter verkoop heeft toegeeigend, mag niet worden verwacht dat hij inziet dat
zijn verklaring een potentieel Houtopstand-verweer omvat." Daar ligt een zelfstandi-
ge taak voor de rechter, die vervolgens in de reguliere procedure dient uit te zoeken
of de verdachte zich aan joyriding of diefstal heeft schul dig gemaakt. Dergelijke

47 In hun dissenting opinions vestigen ook Baauw en Koster de aandacht op dit probleem. Zie voorts
N. Jorg, Een vereenvoudigde procedure in strafzaken, a.w.

48 H. de Doelder en A.c. 't Hart, Aparte procedure voor bekennende verdachten?, a.w.
49 Het voorbeeld is ontleend aan de strafzaak die leidde tot HR 18 februari 1992, NJ 1992,517. Een

en ander kan bijvoorbeeld ook gelden voor de vraag of een onderzoek in de zin van art. 26 WVW
volgens de regels is uitgevoerd. Zie daarover H. de Doelder en A.C. 'I Hart, Aparte procedure voor
bekennende verdachten?, a.w.
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problemen zijn door de Commissie weliswaar onderkend, nu zij in art. 366c, eerste
lid Sv de mogelijkheid heeft opgenomen dat de rechter ambtshalve de regels van de
vereenvoudigde procedure buiten toepassing laat, maar zij had mijns inziens moeten
expliciteren welk in cassatie toetsbaar criterium daarbij moet worden gehanteerd. In
het Houtopstand-arrest is daarvoor het 'bezwaarlijk anders'-criterium geformuleerd:
de verklaring van de verdachte is bezwaarlijk anders te verstaan dan als een verweer
dat bij acceptatie tot een niet-veroordelende einduitspraak leidt. Gezien het belang
van een juiste bepaling van de inzet van het geding, zou kunnen worden overwogen
dat criterium in deze gevallen als het ware om te draaien. Bepalend zou dan zijn of
de verklaring van de verdachte bezwaarlijk anders is te verstaan dan als een verklaring
ex art. 366a, tweede lid Sv, danwel of de verklaring van de verdachte in redelijkheid
kan worden opgevat als omvattende een verweer dat toepassing van de vereenvoudigde
procedure uitsluit."

Een bezwaar tegen de uitwerking van de Commissie Moons is ook de weinig
consistente benadering van art. 341, vierde lid Sv. De Commissie verzekert in de
toelichting dat deze bewijsminimurnregel ook in de vereenvoudigde procedure van
toepassing is. Op gespannen voet daarmee staat echter de opmerking dat een bekennen-
de verdachte geen belang heeft bij het uitwerken van de bewijsmiddelen. Ik zou
denken dat zolang de aanwezigheid van steunbewijs een noodzakelijke voorwaarde
voor een bewezenverklaring blijft, de verdachte weI degelijk belang kan hebben bij
de uitwerking van de bewijsmiddelen in het vonnis."

am ongerijmdheden te voorkomen, zou art. 341, vierde lid Sv in de vereenvou-
digde procedure buiten toepassing moeten worden verklaard. Daartegen bestaat mijns
inziens geen bezwaar. Onderkend moet worden dat dit voorschrift in de jurisprudentie
iedere reele betekenis heeft verloren, doordat het wordt betrokken op de gehele
telastelegging." Ik meen dat die uitleg bij een verdachte die ter terechtzitting een
bekennende verklaring aflegt geen problemen oplevert of - sterker nog - dat juist in
deze gevallen een uitzondering kan worden gemaakt op het beginsel van bewijsrecht
dat een enkel bewijsmiddel onvoldoende grondslag oplevert voor een bewezenverkla-
ring. Het voorschrift van art. 341, vierde lid Sv vormt in ieder geval geen effectieve
waarborg tegen het gevaar dat een verdachte wordt veroordeeld op basis van een
afgedwongen of onjuiste bekentenis. Het lijkt mij dat in het voorstel van de Commissie
Moons reeds de twee meest reele elementen voor de bestrijding van dat probleem zijn
opgenomen: de eis dat de bekentenis op het onderzoek ter terechtzitting moet zijn

50 Dat 'nieuwe' criterium ligt in de Iijn van A. Krikke, Behandeling van strafuitsluitingsgronden door
de rechter, DD 1975, p. 413-432. In paragraaf4.1 van hoofdstuk 3 heb ik de invoering van hetzelfde
criterium bij de afdoening ad informandum voorgesteld.

51 lk merk nog op dat de uitwerking van de Commissie Moons tot gevolg heeft dat een verdachte die
een gave bekentenis aflegt toch niet als een bekennende verdachte kan worden aangemerkt indien hij
weI de wettigheid of de rechtmatige verkrijging van het steunbewijs betwist. Hij voert dan immers
een verweer.

52 Vergelijk onder meer HR 8 juni 1931, NJ 1932, p. 1550 en HR 16 november 1976, DD 77.020. Dat
het waarschijn1ijk ook niet anders kan, is helder uiteengezet door G.E. Langemeijer, Bewijs in
strajzaken, NJB 1930, p. 94-97. Over de aan deze bewijsminimurnregel ten grondslag Iiggende
opvattingen nader A.L. Melai c.s, Het Wetboek van Strafoordering, aantekening 10 op art. 341 (suppl.
58: J.F. NijboerlW.L. Borst).
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afgelegd, gekoppeld aan de rechterlijke overtuiging die ex art. 338 Sv is vereist. Ook
in mijn voorstel promoveert de bekentenis dus niet tot formeel bewijs, zij het dat naar
verwachting slecbts in uitzonderingsgevallen een rechter niet door de bekentenis van
de verdacbte de overtuiging verkrijgt dat de beschuldiging juist is. Oat betreft dan
vooral de strafzaken waarin sprake is van een geestelijk labiele verdachte of van zeer
veel delicten die zelfs voor iemand met een goed ontwikkeld gebeugen moeilijk
allemaal zijn terug te halen."

Het schrappen van art. 341, vierde lid Sv in de vereenvoudigde procedure levert
voorts als voordeel op dat een werklastverzwaring in boger beroep en cassatie wordt
voorkomen. In het voorstel van de Commissie Moons behoeven de bewijsmiddelen
niet te worden uitgewerkt, maar zijn zij nog wei van belang voor de bewezenverkla-
ring. Oat betekent dat de appelrecbter en de hoge raad gedwongen zijn om het gehele
dossier na te lopen op de aanvullende bewijsmiddelen. Die noodzaak vervalt wanneer
in de wet wordt erkend dat de rechterlijke overtuiging beslissend kan worden gefun-
deerd op de bekennende verklaring die tijdens het onderzoek ter terechtzitting is
afgelegd."

6.1.6 Nog enkele opmerkingen

Aansluitend bij de dissenting opinions kunnen nog twee kanttekeningen bij het rapport
worden geplaatst. Door Koster en VanVeen is betoogd dat het onderhavige voorstel
vooruitloopt op een advies over wetsvoorstel 19 488. Naar mijn oordeel is de
bewegingsruimte van de Commissie ten aanzien van de in dat wetsvoorstel opgenomen
regeling van de kop-staartvonnissen door het huidige rapport inderdaad beperkt. De
meerderheid van de Commissie heeft hierin blijkbaar geen procedureel bezwaar gezien.
Nu de onderhavige voorstellen ten opzicbte van het genoemde wetsvoorstel vooral
in terminologisch opzicht aanzienlijke verbeteringen aanbrengt," kan met dat oordeel
worden ingestemd.

Daarnaast is er met name door Baauw op gewezen dat het op de weg van de
Commissie had gelegen om ook voorstellen te formuleren voor de berechting van
ontkennende verdachten. Terecht wordt daarmee de aandacht gevestigd op de
terughoudende toonzetting van het rapport. De voorstellen die worden gedaan, wijken
nauwelijks af van betgeen in de praktijk reeds gangbaar is. Misschien is dat volgens
de Commissie de enige manier om een even omstreden als veelomvattend onderwerp
als een aparte procedure voor bekennende verdachten op de rails te krijgen. Die voor-

53 De gevallen van twijfelachtige bekentenissen die worden genoemd in H.F.M. Crombag, PJ. van
Koppen en W.A. Wagenaar, Dubieuze zaken; de psychoiogie van strajrechteiijk bewijs, a.w. kunnen
mijns inziens als zodanig worden getypeerd. De rechterdientnatuurlijk wei door te vragen. Een enkele
verklaring in de trant van 'ik beken' is onvoldoende. lie HR 28 juni 1949, NJ 1950, 657 en HR 22
februari 1977, NJ 1977, 376, m.nt. rs.w.v.v.

54 Op het probleem van de werklastverzwaring in hoger beroep en cassatie is naar aanleiding van
wetsvoorstel 19488 reeds gewezen door M. van der Horst, Kop- en staartvonnissen c.q. arresten
blazen de papieren muur op, NIB 1986, p. 997-998. lie ook de dissenting opinion van Baauw.

55 lie Th.W. van Veen, Stroomlijning strafprocesrecht, a.w. en GJ.M. Corstens, Vereenvoudiging van
de strajrechtspieging, a.w.
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zichtige benadering leidt er echter wei toe dat het uitgangspunt dat de inzet van het
geding verschilt naar gelang de verdachte bekent of ontkent nauwelijks uit de verf
komt. Daarvoor was het, zoals Baauw opmerkt, nodig geweest dat de Commissie naast
de vormgeving van de vereenvoudigde procedure tevens aandacht had besteed aan de
berechting van ontkennende verdachten. Indien de primaire inzet van het geding bij
die categorie van verdachten inderdaad een andere is dan bij bekennende verdachten,
kan een aanscherping van de voorstellen niet achterwege blijven.

Voorstellen in die richting zijn er genoeg. Zo zou een aanvullende motiveringseis
kunnen worden gesteld voor het gebruik dat de rechter maakt van een op de terechtzit-
ting herroepen verklaring van de verdachte uit het vooronderzoek." Daardoor wordt
in ieder geval enigszins vermeden dat een ingetrokken bekentenis uit het voorbereidend
onderzoek de facto hetzelfde resultaat heeft als een verklaring in de zin van het
voorgestelde art. 366a, tweede lid Sv.

De belangrijkste voorstellen beogen echter een herstel van het primaat van het
onmiddellijkheidsbeginsel tot stand te brengen. Met name ten aanzien van het horen
van getuigen en deskundigen zou hieraan een prominentere rol moeten worden
toegekend, in plaats van de ingebakken gewoonte om zoveel mogelijk op de stukken
recht te doen." In dat verband heeft Prakken er bovendien op gewezen dat dit rapport
van de Commissie Moons een nieuw licht kan werpen op de discussie over het
gerechtelijk vooronderzoek: als het onmiddellijkheidsbeginsel bij ontkennende ver-
dachten in ere zou moeten worden hersteld, kan naar haar mening het gerechtelijk
vooronderzoek beter verdwijnen."

6.2 Het concept-wetsvoorstel van de minister van Justitie

6.2.1 De inhoud van het wetsvoorstel

De minister van Justitie is na de aanbieding van het rapport van de Commissie Moons
bijzonder voortvarend te werk gegaan. Reeds op 16 december 1992 is een concept-
wetsvoorstel met memorie van toelichting ter advisering toegestuurd aan vertegenwoor-
digers van zittende magistratuur, openbaar ministerie, politie en advocatuur. Die
snelheid van reageren is des te opmerkelijker, wanneer de inhoud van het wetsvoorstel
wordt bezien. Dan blijkt dat de minister weliswaar de argumenten deelt die volgens
de Commissie Moons pleiten voor een aparte procedure voor bekennende verdachten,
maar op basis daarvan tot een geheel andere uitwerking komt waaraan bovendien denk-
beelden ten grondslag liggen die fundamenteel verschillen van de uitgangspunten
waarop het eerdere voorstel is gebaseerd. Omdat de minister in de toelichting niet met
de Commissie Moons in discussie treedt, kan naar de redenen van deze operatie slechts
worden gegist.

56 Zie bijvoorbeeld A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strajvordering, aantekening 7 op art. 341 (suppl,
58: I.F. NijboerlW.L. Borst).

57 Vergelijk onder meer G.P.M.F. Mols, Staande de zitting, a.w. en GJ.M. Corstens, Getuigen op de
zitting, a.w.

58 T. Prakken, Naar een tweesporig strafproces?, a.w.
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Het wetsvoorstel is aanzienlijk uitgebreider en ingewikkelder. De minister voigt
de veranderingen die de Commissie Moons voorsteit in de regeling van het voorlezen
van de processtukken en het mededelen van de korte inhoud daarvan (art. 366e Sv).
Dat geldt ook voor de eisen die aan het vonnis worden gesteld nadat de vereenvoudig-
de procedure is gevolgd: de rechter kan volstaan met de aanduiding van de bewijsmid-
delen waarvan de inhoud voor het bewijs is gebezigd (art. 366h Sv). Voorts wordt
in navolging van de Commissie Moons bepaald dat de rechter ambtshalve of op
vordering van de officier van justitie de bepalingen van de vereenvoudigde procedure
buiten toepassing kan laten en dat hij - met een hierna te noemen uitzondering bij de
appelbehandeling - daartoe verplicht is indien de verdachte de beschuldiging alsnog
weerspreekt of een verweer voert dat bij aanvaarding tot een niet-veroordelende
einduitspraak zou moeten leiden. Daarbij zijn de art. 260, tweede lid, 263 en 265 Sv
eveneens van overeenkomstige toepassing verklaard (art. 366f SV).59

In verschillende opzichten is dit raamwerk echter aangevuld en aangepast. In de
eerste plaats worden ook de bepalingen van Titel V van bet tweede boek van overeen-
komstige toepassing verklaard voor zover althans niet uitdrukkelijk anders is bepaald
(art. 366a, eerste lid Sv). Daarnaast wordt een andere omschrijving van een bekennen-
de verdachte gegeven. Volgens de minister moet daaronder worden verstaan de
verdachte die de bevoegde ambtenaar, nadat hem het feit waarvan hij wordt verdacht
is medegedeeld, desgevraagd mondeling beeft verklaard dat hij erkent het feit te
hebben begaan en voomemens te zijn geen ander verweer voor te dragen dan een
strafmaatverweer (art. 366a, tweede lid Sv). Die verklaring moet vervolgens op schrift
worden gesteld en door de verdacbte worden ondertekend. Ais de verdachte een
raadsman heeft, kan hij eerst met deze overleggen voor tot ondertekening over te gaan
(art. 366a, derde en vierde lid Sv).

Op basis van deze verklaring kan de officier van justitie daama de verdachte
dagvaarden om te verschijnen op een terechtzitting waarop de bepalingen van de
vereenvoudigde procedure van toepassing zijn. De verdachte wordt daarbij opmerk-
zaam gemaakt op de inhoud van deze bepalingen. Tegen berecbting volgens de
vereenvoudigde procedure kan de verdachte bezwaarmaken bij de officier vanjustitie,
die de rechtbank daarvan onverwijld in kennis moet stellen. Gevolg van dit bezwaar
is dat bet reguliere strafgeding moet worden gevolgd (art. 366b Sv).

Daarnaast stelt de minister van lustitie voor de toepassingsmogelijkbeden van bet
snelrecht te verruimen. De bekennende verdachte van een strafbaar feit waarop een
gevangenisstraf staat van ten hoogste zes jaar, kan in geval van aanhouding op
beterdaad worden gedagvaard om nog op dezelfde dag of op een nader te bepalen
terechtzitting voor de meervoudige kamer te verschijnen. De officier van justitie kan
dan volstaan met een korte aanduiding van het feit en deze overeenkomstig art. 374
Sv ter terecbtzitting aanvullen. De uitstelregeling van art. 375 Sv is van overeen-
komstige toepassing verklaard (art. 366c Sv; ook in de art. 366b, tweede lid en 366f,
derde lid Sv wordt aangegeven dat de korte aanduiding zo nodig in overeenstemming
met art. 261, eerste en tweede lid Sv moet worden gebracbt).

59 Ook hier zou mijns inziens art. 260, derde lid Sv moeten worden toegevoegd. lie paragraaf 1.4 van
dit hoofdstuk.
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In het concept-wetsvoorstel wordt bovendien de bevoegdheid van de officier van
justitie en de verdachte tot het oproepen of dagvaarden van getuigen en deskundigen
beperkt tot de getuigen en deskundigen wier verklaringen van belang kunnen zijn voor
de strafoplegging. De officier vanjustitie kan daarbij ook in geval van berechting door
de meervoudige kamer volstaan met een mondelinge oproeping, terwijl de verdachte
op zijn beurt ook mondeling aan de officier van justitie kan opgeven welke getuigen
en deskundigen hij wil laten horen (art. 366d Sv).

Een volgende belangrijke wijziging ten opzichte van het rapport van de Commissie
Moons betreft het schrappen van het voorschrift dat de rechterlijke overtuiging ex art.
338 Sv moet zijn gebaseerd op het onderzoek ter terechtzitting. Naar het oordeel van
de minister is voldoende dat de rechter uit de processtukken de overtuiging heeft
verkregen dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan en hij ook overigens
aan de hand van het dossier heeft onderzocht of aan de voorwaarden voor straf-
oplegging is voldaan (de art. 366g en 366i Sv).

Tenslotte is het hoger beroep volgens de vereenvoudigde procedure op een andere
wijze vorm gegeven dan in het voorstel van de Commissie Moons. De appelrechter
is slechts bij uitzondering verplicht na herroeping van de bekentenis ter terechtzitting
de strafzaak volgens de gewone procedure afte doen. Waar de Commissie Moons in
zo'n geval dwingend de reguliere procedureregels voorschrijft, acht de minister dat
aIleen noodzakelijk indien de verdachte in eerste aanleg bij verstek is veroordeeld,
de dagvaarding in eerste aanJeg niet in persoon is betekend en zich evenmin een
omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de verdachte met die dagvaar-
ding bekend was. Indien deze situatie zich niet voordoet, kan de appelrechter de
verdachte aan diens eerder gedane bekentenis houden, in die zin dat de verdachte
volgens de vereenvoudigde procedure wordt berecht (art. 426f Sv).

6.2.2 Beoordeling

De minister van Justitie stelt ingrijpende wijzigingen voor in de wettelijke regeling
van het strafproces. Het lijkt er sterk op dat het belangrijkste motief voor het
uitbrengen van een eigen voorstel moet worden gezocht in het streven naar een zo
ruim mogelijk toepassingsbereik van de vereenvoudigde procedure, zodat een meer
substantiele werklastbesparing kan worden bereikt dan op basis van het rapport van
de Commissie Moons va It te verwachten. Dit streven wordt vooral kracht bijgezet door
het beslissingsmoment voor toepassing van de procedure voor bekennende verdachten
in beginsel naar het vooronderzoek te verplaatsen. Daardoor kan deze procedure ook
in verstekzaken worden gevolgd.

Het concept-wetsvoorstel van de minister van Justitie verdient geen ondersteuning.
Het vertoont de sporen van haastwerk en schiet door in een richting die ongewenst
is, terwijl bovendien niet aIle onderdelen even goed doordacht lijken te zijn. Een
treffende illustratie is in de eerste plaats de voorgestelde regeling van het bezwaar
tegen toepassing van de vereenvoudigde procedure. Die voorziening kan tot zoveel
complicaties en extra werkzaamheden aanleiding geven dat van de beoogde vereenvou-
diging en werklastbesparing niets terecht komt. Zo ligt het voor de hand dat de
raadsman van de verdachte standaard gebruik zal maken van deze regeling indien hij
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niet kort na betekening van de dagvaarding het dossier heeft ontvangen. Zonder de
processtukken kan hij immers niet goed nagaan of de vereenvoudigde procedure terecht
wordt voorgesteld en zal hij ieder risico daaromtrent mijden. Daar komt bij dat de
regeling van het bezwaar zelf tot slepende procedures kan leiden. De administratieve
verwerking van het bezwaar ten parkette en op de griffie kan bijvoorbeeld de inzet
van eenjuridisch steekspel worden indien de termijn voor indiening volgens de rechter
zou zijn verstreken, terwijl de verdachte claimt zulks tijdig te hebben gedaan." Ook
de betekeningsvoorschriften kunnen van cruciale betekenis zijn. Als de dagvaarding
immers niet in persoon is betekend, kan de bezwaartermijn al verstreken zijn voordat
de verdachte van de dagvaarding ter terechtzitting op de hoogte is. Wanneer hij toch
op de zitting aanwezig is, kan hij toepassing van de vereenvoudigde procedure slechts
voorkomen door zijn bekennende verklaring in te trekken. Die noodzaak bestaat echter
niet voor de verdachte die na ontvangst van de dagvaarding tijdig bezwaar maakt tegen
het volgen van de procedure voor bekennende verdachten. Die ongelijke behandeling
plaatst de betekeningsvoorschriften met andere woorden in het centrum van de
belangstelling, terwijl de aandacht toch eigenlijk op de beschuldiging zou moeten
worden gericht. Juist hier gaat daarom de waarschuwing op die Koster in zijn
dissenting opinion bij het rapport van de Commissie Moons heeft laten horen: een
nieuwe procedure levert nieuwe voetangels en klernmen op met aile verstorende en
vertragende effecten van dien.

In de tweede plaats moet worden betreurd dat de minister van Justitie zonder enige
motivering afstand neemt van de uitgangspunten dat het beslissingsmoment voor toe-
passing van de vereenvoudigde procedure op het onderzoek ter terechtzitting moet
worden geplaatst en dat de verdachte in feitelijke aanleg steeds moet kunnen terugko-
men op zijn bekennende verklaring. Volgens de Cornmissie Moons zijn dat de
consequenties van de gedachte dat de verdachte uitdrukkelijk moet kiezen voor
toepassing van de vereenvoudigde procedure, zodat de voorgestelde aanpassingen met
een beroep op het leerstuk van de afstand van rechten kunnen worden verdedigd. In
het voorstel van de minister kan de vereenvoudigde procedure daarentegen ook in
verstekzaken worden aangewend en kan de verdachte tijdens de appelbehandeling in
beginsel aan zijn eerdere verklaring worden gehouden. Een beroep op hetzelfde
leerstuk ter rechtvaardiging van de verschillende onderdelen van het concept-wetsvoor-
stel moet daarom op een andere wijze vorm worden gegeven: uit de omstandigheid
dat geen bezwaar is gemaakt tegen berechting volgens de vereenvoudigde procedure
zou naar het oordeel van de minister kunnen worden afgeleid dat de verdachte geen
prijs stelt op met name een openbare behandeling van de eerste drie vragen van art.
350 Sv en het horen van getuigen en deskundigen wier verklaringen voor de beant-

60 Ook andere juridisch-technisch interessante problemen zullen in de rechtspraak moe ten worden
opgelost. Moet het hof bijvoorbeeld de zaak terugwijzen naar de rechtbank indien in appel wordt
aangevoerd dat bij de verstekbehandeling in eerste aanleg ten onrechte de vereenvoudigde procedure
is gevolgd, nu tijdig na ontvangst van de dagvaarding bezwaar is gemaakt? Mag het hof in een
dergelijk geval de verdachte eigenlijk houden aan diens in het vooronderzoek afgelegde bekentenis,
zoals art. 426f Sv lijkt te veronderstellen?
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woording van die vragen relevant kunnen zijn." Het is mijns inziens uiterst twijfel-
achtig of daannee is voldaan aan de uitdrukkelijke afstandsverklaring die door het
Europese Hof wordt geeist." Dat klemt vooral in die gevallen waarin volgens het
concept-wetsvoorstel geen gehoor behoeft te worden gegeven aan een herroeping van
de bekentenis bij de appelbehandeling, omdat de verdachte danjuist uitdrukkelijk aan-
geeft wei prijs te stellen op die rechten en zijns inziens de eerste drie vragen van art.
350 Sv de inzet van het geding zouden moeten vormen."

De verplaatsing van het beslissingsmoment van het eindonderzoek naar het
vooronderzoek kan - in de woorden van Jorg - bovendien tot gevolg hebben dat de
juridische definieringsmacht voor een belangrijk deel in handen van de politie komt
te liggen." In de toelichting op het concept-wetsvoorstel heet het namelijk niet aileen
dat het de taak van de politie is om aan de verdachte de vraag te stell en of hij erkent
het feit te hebben begaan en voomemens te zijn geen ander verweer voor te dragen
dan een strafinaatverweer, maar ook dat de officier van justitie bij het opstellen van
de dagvaarding dient aan te sluiten bij de bekentenis die ten overstaan van de politie
is afgelegd. Wordt dat advies opgevolgd, dan kunnen inderdaad problemen ontstaan
indien de verdachte ter zitting zijn oorspronkelijke verklaring intrekt en een bekentenis
aflegt voor een ander delict. Het lijkt mij daarom verstandig om de aanbeveling van
de minister te laten voor wat zij is. Er is geen noodzaak om de telasteleggingspraktijk
aan te passen, enkel en aileen om het mogelijk te maken dat ook in verstekzaken de
vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd/"

In nog een derde opzicht is het toekennen van beslissende betekenis aan een in
het vooronderzoek afgelegde verklaring in de huidige vorm ongelukkig. Er zijn name-
lijk geen aanvullende voorstellen gedaan - met name ten aanzien van de toelating van
raadslieden tot het politieverhoor en de (audio-visuele) registratie van verhoren _66

die de discussie over de betrouwbaarheid van in het voorbereidend onderzoek
afgelegde bekentenissen in belangrijke mate kunnen doen verstommen. De minister
van justitie acht dat niet nodig, nu zijns inziens het enige gevolg van een dergelijke

61 In paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat de Comrnissie Moons ter ondersteuning van
haar rapport mijns inziens geen beroep behoeft te doen op de constructie van afstand van recht. Bij
de voorstellen van de minister is dat wei degelijk nodig: de in de hoofdtekst genoemde onderdelen
van het concept-wetsvoorstel worden direct bestreken door art. 6 EVRM.

62 Zie bijvoorbeeld EHRM 12 februari 1985, Publ. ECHR series A, vol. 89 (Colozza). Zie hierover ook
paragraaf 2.3 van hoofdstuk 3 met literatuurverwijzing.

63 De beperkte mogelijkheden voor de verdachte om in hoger beroep een berechting volgens de normale
procedure afte dwingen, kunnen bovendien tot fricties aanleiding geven indien de verdachte bijvoor-
beeld meent dat de periode tussen de einduitspraak in eerste aanleg en de appelbehandeling te lang
heeft geduurd en de officier van justitie daarom niet-ontvankelijk moet worden verklaard wegens
schending van het door art. 6 EVRM bestreken recht op behandeling van de strafzaak binnen redelijke
termijn.

64 N. Jorg, Een vereenvoudigde procedure in strafzaken, a.w., p. 203 (noot 22).
65 In dit opzicht verschil ik - zoals eerder is aangegeven - van mening met Jorg, Een vereenvoudigde

procedure in strafzaken, a.w., p. 202.
66 Zie daarvoor de uitgebreide studies van C. Fijnaut, De toelating van raadslieden tot het politiele

verdachtenverhoor, AntwerpeniAmhem 1987 en J.A.W. Lensing, Het verhoor van de verdachte in
strafzaken, a.w.
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verklaring zou zijn dat de verdachte in aanmerking komt voor berechting volgens de
regels van de procedure voor bekennende verdachten:

'In de eerste plaats zou kunnen worden gesteld dat deze procedure de politie ertoe kan verleiden de ver-
dachte een bekentenis te ontlokken. De verdachte kan dan vervolgens volgens de vereenvoudigde procedure
worden vervolgd en berecht. Ook bij de huidige gang van zaken heeft de politie belang bij het oplossen
van de zaak en derhalve bij een bekentenis van de verdachte. De voorgestelde vereenvoudigde procedure
verandert hieraan niets. Het is niet zo dat de verdachte in de voorgestelde procedure aileen op basis van
zijn bekentenis kan worden veroordeeld. Bovendien biedt het voorstel de verdachte de gelegenheid om
in aile vrijheid op zijn bekentenis terug te komen. Het zou derhalve contra-productief zijn als de politie
de verdachte onder druk een bekentenis zou laten afleggen. De verdachte zal daar dan in het verloop van
de procedure op terugkomen. De enige consequentie van een bekentenis bij de politie is dat de verdachte
in aanmerking komt om volgens de vereenveenvoudigde procedure te worden berecht. ,67

Het argument dat de verdachte in de loop van het strafproces kan terugkomen op zijn
in het vooronderzoek afgelegde verklaring, ziet echter over het hoofd dat in appel de
herroeping van de bekentenis in beginsel niet tot gevolg heeft dat berechting volgens
de vereenvoudigde procedure is uitgesloten. De stelling dat het voorstel niet meer
waarde toekent aan de bekentenis dan nu al bij de berechting van strafbare feiten het
geval is, miskent dat het probleem juist is dat - anders dan in de huidige situatie -
volgens het wetsvoorstel kan worden afgezien van een openbare rechterlijke controle
op de in het vooronderzoek afgelegde bekentenis.

Daarmee is het mijns inziens meest wezenlijke kritiekpunt genoemd. In de voor-
gestelde procedure is naar het oordeel van de minister aIleen ten aanzien van de vraag
naar de strafoplegging nog plaats voor het onrniddellijkheidsbeginsel. De overige
vragen van de art. 348 en 350 Sv kunnen zijns inziens op basis van de stukken worden
onderzocht:

'In de tweede plaats wordt voorgesteld de bewijsregel van artikel 338 in die zin te wijzigen dat de rechter
de overtuiging dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, niet meer uit het onderzoek ter
terechtzitting hoeft te bekomen. Voldoende is dat hij deze overtuiging krijgt op grond van wettige
bewijsmiddelen (artikel 366g). Deze vereenvoudiging is mogelijk omdat de verdachte het feit reeds heeft
bekend en de rechter aileen nog naar aanleiding van de stukken hoeft na te gaan of het feit en dader
strafbaar zijn, zodat het onderzoek ter terechtzitting volledig kan worden gewijd aan de sanctieoplegging.'

Terwijl het rapport van de Commissie Moons strookt met de pleidooien voor een
grotere nadruk op het materiele onmiddellijkheidsbeginsel, beoogt het concept-
wetsvoorstel dat uitgangspunt nog verder te relativeren. Daarmee wordt mijns inziens
een kritische grens overschreden." De gedachte dat de gegevens die de rechter aan
zijn oordeel over de eerste drie vragen van art. 350 Sv ten grondslag legt niet meer
tijdens het onderzoek ter terechtzitting aan de orde behoeven te zijn gesteld, miskent

67 Deze passage vormt een onderdeel van de bespreking van argumenten die mogelijk tegen een
vereenvoudigde procedure voorbekennende verdachten zouden pleiten. Daarbij wordt tevens ingegaan
op het reeds door de Commissie Moons bestreden argument dat er sprake zou zijn van een onaan-
vaardbare be knotting van de rechten van de verdachte en op het gevaar van plea-bargaining. Ten
aanzien van het laatste potentiele contra-argument deel ik de opvatting van de minister dat het
onderhavige voorstel niet meer mogelijkheden daartoe biedt dan thans reeds het geval is.

68 Vergelijk tevens D.M.H.R. Gare, Bekennende verdachten, a.w.
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voorts het belang dat met de interne en externe openbaarheid van het proces is
gediend. Hoe kan de verdachte controleren of de dossiers voor aile procespartijen
gelijk zijn en zijn veroordeling niet mede is gebaseerd op materiaal dat pas na de
zitting aan de rechter is toegespeeld? Hoe zal de gemteresseerde toehoorder de
mededeling van de rechter moeten begrijpen dat in besloten kring reeds is vastgesteld
dat de verdachte in deze strafzaak zich heeft schuldig gemaakt aan het stratbare feit
dat hem wordt verweten en dat daarom aileen nog maar over de op te leggen straf
zal worden gesproken? Voor een strafrechtspleging die aanspraak wil blijven maken
op het predikaat 'fatsoenlijk', zijn deze fundamentele waarden van cruciale betekenis.
Het gaat niet aan dat op het spel te zetten om een naar verwachting uiterst gering
efficiency-voordeel te behalen. De mededeling van de korte inhoud van de bewijsmid-
delen die in het dossier zijn opgenomen, kost nauwelijks tijd.

De afkalving van het onmiddellijkheidsbeginsel is in het concept-wetsvoorstel
overigens nogal slordig geregeld. Het voorgestelde art. 366g Sv bepaalt dat de
rechterlijke overtuiging dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan niet op
de resultaten van het onderzoek ter terechtzitting behoeft te zijn gebaseerd. Daar staat
echter tegenover dat in art. 366e Sv wordt voorgeschreven dat de rechter op straffe
van nietigheid de korte inhoud van de processen-verbaal. verslagen van deskundigen
of andere stukken mondeling moet mededelen, waarbij de processtukken die betrekking
hebben op de eerste drie vragen van art. 350 Sv niet worden uitgezonderd. Daar komt
bij dat art. 350 Sv ook in de vereenvoudigde procedure van toepassing wordt
verklaard. Dat voorschrift bepaalt nu juist dat de rechter op aile punten dient te
beslissen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting." Deze onzorgvuldig-
heid in de vormgeving en de redactionele afwerking uit zich ook elders. Zo wordt
een bekennende verdachte gedefinieerd als een verdachte die erkent het feit te hebben
begaan en voornemens is geen andere verweren voor te drag en dan een strafrnaatver-
weer. Deze formulering kan thans als een schoolvoorbeeld van een niet zo fraai pleo-
nasme doorgaan. Vanuit wetshistorisch perspectief moet veeleer van een onjuiste
gelijkstelling van verschillende begrippen worden gesproken. Onder vigeur van het
Wetboek van Strafvordering uit 1838 betrof een 'bekentenis' immers het hele
telastegelegde feit, terwijl een 'erkentenis' slechts kon dienen om een aanwijzing te
bewijzen en daarom slechts als indirect bewijs kon gelden." De begripsomschrijving
van de Commissie Moons is in dat opzicht zeker fraaier, zij het dat ook daaraan nog
geschaafd zou kunnen worden." Ik geef overigens volmondig toe dat ten opzichte
van de overige bezwaren die hiervoor tegen het concept-wetsvoorstel zijn ingebracht,
dit laatste kritiekpunt slechts van ondergeschikt belang is.

69 De memorie van toelichting stelt dat in art. 366i Sv voor aile duidelijkheid uitdrukkelijk wordt bepaald
dat een aantal artikelen niet van toepassing is. Art. 350 Sv wordt daarbij niet genoemd, zodat
duidelijkheid daaromtrent ontbreekt.

70 Nader hierover A.L. Melai c.s., Het Wetboek van Strafvordering, aantekening 4 op art. 341 (suppl.
58: 1.F. NijboerlW.L. Borst).

71 Zie paragraaf 1.5 van dit hoofdstuk.
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6.2.3 De vereenvoudigde procedure in verstekzaken?

De kwaliteit van het concept-wetsvoorstel van de minister van Justitie laat te wensen
over. Het roept echter wel de vraag op of de vereenvoudigde procedure niet toch ook
in verstekzaken moet kunnen worden toegepast, waarbij dan een andere uitwerking
wordt gekozen dan de minister voor ogen heeft. Naar het oordeel van de Commissie
Moons is dat niet het geval. Zij meent dat de vereenvoudigde procedure aileen in
aanmerking komt indien de verdachte op de zitting aanwezig is, zodat het reguliere
strafgeding moet worden gevolgd in verstekzaken. Dat standpunt is hiervoor om twee
redenen toegejuicht. In de eerste plaats wordt door die keuze de discussie over de be-
trouwbaarheid en de vrijwilligheid van in het vooronderzoek verkregen bekentenissen
binnen het kader van de vereenvoudigde procedure uitgesloten. Bovendien wordt
zodoende de positie van het materiele onmiddellijkheidsbeginsel in de Nederlandse
strafrechtspleging versterkt.

Daar staat tegenover dat in de huidige praktijk van de strafrechtspraak geen
onderscheid wordt gemaakt tussen een verstekbehandeling en een berechting op
tegenspraak, in die zin dat in beide gevallen de procedure zich pleegt toe te spitsen
op de vraag naar de strafoplegging zodra de rechter op basis van de - in het vooronder-
zoek of ter zitting afgelegde - bekentenis vaststelt dat de beschuldiging juist is.72Ten
opzichte van die praktijk zou toepassing van de inhoudelijke voorstellen van de
Commissie Moons op de verstekbehandeling geen ingrijpende gevolgen hebben. Het
uitgangspunt dat kan worden volstaan met de mededeling van de korte inhoud van
de stukken van het geding is namelijk reeds gangbaar in verstekzaken. Alleen moeten
thans de bewijsmiddelen worden uitgewerkt indien een rechtsmiddel is ingesteld,
terwijl het rapport van de Commissie Moons ervan uitgaat dat kan worden volstaan
met een aanduiding daarvan." Dit laatste aspect zou - gezien het grote aantal verstek-
zaken - een aanmerkelijke besparing van de werklast kunnen opleveren.

Beide standpunten zijn verdedigbaar. Ik meen dat uiteindelijk toch de optie van
de Commissie Moons de voorkeur verdient en dat uitsluitend op basis van een tijdens
het onderzoek ter zitting afgelegde verklaring de vereenvoudigde procedure in gang
moet kunnen worden gezet. Die voorkeur wordt in de eerste plaats ingegeven door
de meer aansprekende invalshoek van dit standpunt: in de benadering van de Commis-
sie kan door de accentuering van het onmiddellijkheidsbeginsel een verbetering van
de huidige praktijk worden bewerkstelligd, terwijl het tegenovergestelde standpunt
vertrekt vanuit de behoudende stelling dat de voorstellen niet wezenlijk afwijken van
hetgeen reeds gangbaar is en de verdachte daarom geen extra verlies aan rechtsbe-

72 Ook de afdoening ad informandum is mogelijk in verstekzaken. Uitgebreid daarover paragraaf 2.2
van hoofdstuk 2.

73 Ik merk op dat de opvatting kan worden verdedigd dat ter rechtvaardiging van deze afwijkingen van
het reguliere strafgeding geen beroep behoeft te worden gedaan op het feit dat de verdachte vrijwillig
afziet van deze rechten. Zie paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk. Is die opvatting juist, dan is het niet
noodzakelijk dat een constructie in het leven wordt geroepen op basis waarvan kan worden aangeno-
men dat de verdachte reeds in het vooronderzoek afstand heeft gedaan. Dat wordt anders indien het
voorstel van de minister wordt getmplernenteerd om de verdachte het recht te ontzeggen getuigen en
deskundigen op te roepen wier verklaringen voor de eerste drie vragen van art. 350 Sv van belang
kunnen zijn. Dat recht wordt wei direct door art. 6 EVRM bestreken.
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scherming hoeft te vrezen. Van een beperking van het toepassingsbereik tot de strafza-
ken waarin de verdachte op de zitting aanwezig is, kan daarnaast het signaal uitgaan
dat het verschil uitmaakt of de verdachte ten overstaan van de rechter danwel in het
vooronderzoek een bekentenis aflegt. In het eerste geval kan de rechter immers een
zelfstandig oordeel geven over de betrouwbaarheid van de verklaring, terwijl hij in
de tweede situatie afhankelijk is van informatie uit de tweede hand. In dat opzicht
noopt het gebruik van een in het voorbereidend onderzoek afgelegde bekentenis tot
een grotere behoedzaarnheid. Het verlies van het efficiency-voordeel dat de toepassing
van de vereenvoudigde procedure in verstekzaken zou kunnen meebrengen, kan
wellicht gedeeItelijk worden gecompenseerd door het voorschrift van art. 341, vierde
lid Sv te schrappen indien de verdachte op de zitting een bekennende verklaring
aflegt."

74 In paragraaf I.S van dit hoofdstuk is reeds aangegeven dat vooral de appelrechter en de hoge raad
daardoor worden ontlast.
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Hoofdstuk 7

Afronding

In de benadering van personen die met grote regelmaat strafbare feiten plegen, schuilt
een van de moeilijkste problemen van het strafrecht. De discussie daarover is niet
nieuw. De agenda van de Intemationale Kriminalistische Vereinigung werd reeds
gedomineerd door het vraagstuk van de onverbeterlijke gewoontemisdadiger. De
crimineel-politieke inzichten die destijds over dit onderwerp naar voren zijn gebracht,
kunnen in een soms aangepaste vorm ook nu nog worden beluisterd.

Een deelaspect van dit probleem is in deze studie behandeld. De opmars van de
voeging ad informandum in strafzaken aan het begin van deze eeuw kan namelijk
worden gezien als een resultaat van de confrontatie tussen het vraagstuk van de
hardnekkige recidivisten en de beperkte verwerkingscapaciteit van de strafrechts-
pleging. Voor een goed begrip van dat verband moet in herinnering worden gebracht
dat de ontwikkeling van de voeging ad informandum op gang is gekomen in een tijd
waarin het opportuniteitsbeginsel als funderend principe voor de vervolgingsbeslissing
negatiefwerd ingekleurd. Het voorleggen van stratbare feiten aan de rechter was regel,
het afzien daarvan een zeldzame uitzondering. Zonder nadere voorzieningen zou
handhaving van dat uitgangspunt bij de berechting van diegenen die seriematig
strafbare feiten plegen steevast tot elleniange telasteleggingen en tijdrovende terechtzit-
tingen hebben geleid.

De voeging ad informandum kan als een oplossing voor dit dilemma worden
beschouwd die opvallend goed past in de negatieve invulling van het opportuni-
teitsbeginsel en tegelijkertijd een passende reactie vormt op het beslag dat gewoonte-
misdadigers op de capaciteit van de strafrechtspleging leggen. In deze praktijk kan
derhalve de gulden middenweg worden gevonden tussen enerzijds de toen heersende
opvatting dat de beoordeling van strafbare feiten aan de rechter is voorbehouden en
anderzijds het gevaar dat de consequenties van dat standpunt de perken te buiten gaan.

De inventiviteit van deze oplossing springt in het oog. Ook ad informandum
gevoegde feiten worden ter beoordeling aan de rechter voorgelegd, maar aIleen op
een andere - minder bewerkelijke - wijze dan in het Wetboek van Strafvordering is
voorgeschreven. Indrukwekkend is tevens de verdedigingslinie die rondom de voeging
ad informandum werd opgetrokken. Bezwaren tegen deze praktijk konden effectief
worden weggeredeneerd door te benadrukken dat ad informandum gevoegde feiten
uitsluitend als omstandigheden dienden te worden gezien die van invloed kunnen zijn
op het rechterlijk oordeel over de op te leggen straf. Het argument dat op die manier
een eenzijdig beeld van de persoon van de dader als een permanent maatschappelijk
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risico werd opgeroepen, kon vervolgens gemakkelijk verzanden in een discussie over
de strafoplegging waarin toch geen overwinning kan worden geclaimd. Is het
bovendien niet evident dat bij de beraadslaging over de straf ook andere factoren dan
het telastegelegde feit een rol moeten kunnen spelen en dat ad informandum gevoegde
feiten bij uitstek een verantwoorde inschatting van het recidivegevaar mogeIijk maken?

De praktijk van de voeging ad informandum bleef niettemin wringen. De kritiek
concentreerde zich op een tweetal voor de hand liggende punten. In de eerste plaats
zou het gevaar bestaan dat stratbare feiten waarvan het bewijs niet of moeilijk is te
leveren via deze achterdeur toch een reele invloed op de straf hebben. Daarnaast zou
een afzonderlijke vervolging van delicten die eerder ad informandum zijn meegenomen
in de strafoplegging op gespannen voet staan met het non bis in idem-beginsel. Het
is belangrijk op te merken dat in het laatstgenoemde bezwaar de stelling ligt besloten
dat het niet mogelijk is een onderscheid te maken tussen de bestraffing van de ad
informandum gevoegde feiten zelf en de invloed die van deze delicten uitgaat op het
oordeel over de persoon van de dader.

In 1979 is de hoge raad aan deze bezwaren tegemoet gekomen. Sindsdien moeten
stratbare feiten die ad informandum zijn verdisconteerd in de strafoplegging als
afgedaan worden beschouwd en staat voorts buiten twijfel dat deze niet telastegelegde
delicten aIleen bij de beraadslaging over de laatste vraag van art. 350 Sv een rol
kunnen spelen indien de verdachte die feiten ongeclausuleerd heeft bekend. Ogen-
schijnlijk heeft de hoge raad daarmee ook de laatste bezwaren tegen deze praktijk
weggenomen.

Er is echter ook een andere conclusie denkbaar. De arresten uit 1979 hebben
namelijk een onherstelbare bres geslagen in het bastion dat ter verdediging van de
voeging ad informandum was opgetrokken. Ad informandum gevoegde feiten zijn
irnmers niet meer uitsluitend aIs bijzondere redenen ter bepaling van de straf aan te
merken, omdat de voeging ad informandum 66k aIs een altematieve wijze van afdoen
van stratbare feiten moet worden opgevat. Met de toevoeging van het laatstgenoemde
gezichtspunt kan de bestaande praktijk thans concreet worden gekritiseerd als een
uitholling van het wettelijk steIseI van strafvordering en een obstakeI voor een open
debat over de uitgangspunten van de vigerende regeling. Een beroep op de stelling
dat ad informandum gevoegde delicten slechts als strafioemetingsfactoren zijn te
beschouwen, kan sinds 1979 effectief worden ontmaskerd als een retorische kunstgreep.
Dat die naamgeving niet meer dan een handigheidje was om de voorzieningen van
het Wetboek van Strafvordering te ontiopen, blijkt nu met andere woorden ook
rechtstreeks uit het afdoeningskarakter van de voeging ad informandum. Daaraan kan
worden toegevoegd dat het in de praktijk van de strafrechtspleging inderdaad geen
verschil voor de op te leggen straf blijkt uit te maken of een strafbaar feit via een
telastelegging of ad informandum aan de rechter wordt voorgelegd. Dat resultaat van
de vragenlijst die aan leden van de rechterIijke macht werd voorgelegd, onderstreept
nog eens het fictieve karakter van het perspectief op de voeging ad informandum dat
tot 1979 het alleenrecht had.

Dit onderzoek is uitgemond in een pleidooi am de praktijk van de voeging ad
informandum in strafzaken te beeindigen, Daarbij moet worden bedacht dat het
gedachtengoed dat aan de voeging ad informandum ten grondslag ligt door de
ontwikkelingen ten aanzien van het opportuniteitsbeginsel gedateerd is. In de huidige
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strafrechtspleging wordt getracht het massale aanbod van strafbare feiten op te vangen
door een varieteit aan afdoeningsmodaliteiten, waarbij het reguliere strafgeding
kwantitatief een tamelijk ondergeschikte rol speelt. Dat is een wezenlijk verschil met
de tijd waarin de voeging ad informandum tot stand kwam en het uitgangspunt gold
dat ook bij gewoontemisdadigers in beginsel alle delicten ter kennis van de rechter
moeten worden gebracht. Door de positieve invulling van het opportuniteitsbeginsel
is dat idee achterhaald. Dat betekent mijns inziens ook dat de voeging ad informandum
geen bestaansgrond meer heeft.

Het einde van de voeging ad informandum behoeft daarom niet tot een grotere
werklast van de zittende magistratuur te leiden. Er zijn immers andere mogelijkheden
om strafbare feiten af te doen. Het beleidssepot is een van die mogelijkheden. Een
van de richtlijnen voor toepassing daarvan zou kunnen worden gevonden in een les
die is getrokken uit de regeling van de samenloop van strafbare feiten: indien de ver-
denking zich richt op een groot aantal feiten kan in beginsel met sanctionering van
een representatief deel worden volstaan, omdat het restant geen wezenlijke bijdrage
meer levert aan de bepaling van het strafplafond.

Het belangrijkste altematief voor de voeging ad informandum kan worden gevonden
in een deugdelijke regeling van een aparte procedure voor bekennende verdachten.
Ter afsluiting van deze studie zullen nog enkele opmerkingen worden gewijd aan de
wijze waarop in de voorstellen van de Commissie Moons en de minister van Justitie
met de voeging ad informandum is omgesprongen.

Hiervoor is betoogd dat deze jurisprudentiele creatie een belangrijk argument kan
opleveren voor een vereenvoudigde procedure in strafzaken. De Commissie Moons
en de minister onderschrijven dat standpunt:

•In de derde plaats wordt erop gewezen dat in het strafproces verschillende procedures kunnen worden
onderscheiden ( ...). Het onderscheidend criterium is steeds de zwaarte/soort van het delict of de leeftijd
van de verdachte. Daarnaast is ook de transactie een soort bijzondere procedure voor "bekennende" verdach-
ten. De verdachte ziet door in te gaan op het transactieaanbod afvan een openbare berechting. Niet valt
in te zien waarom de gedachtengang die hieraan ten grondslag ligt niet kan worden doorgetrokken naar
het onderzoek ter terechtzitting door daar procedureel te onderscheiden tussen be- en ontkennende verdach-
ten. Dat hieraan behoefte bestaat blijkt uit hetfeit dat in de praktijk hiertoe reeds is overgegaan door de
toepassing van de ad iriformandum-procedure (mijn cursivering, A.A.F.).'

Een vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten betekent volgens de
Commissie Moons en de minister van Justitie echter niet dat een einde aan de praktijk
van de voeging ad informandum dient te worden gemaakt. Het is belangrijk om de
desbetreffende overwegingen integraal weer te geven:

'De vraag kan worden gesteld hoe de voorgestelde procedure voor bekennende verdachten zich verhoudt
tot de voeging ad infonnandum. Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt, kan de ad infonnandum-
procedure namelijk eveneens worden beschouwd als een aparte procedure voor "bekennende" verdachten,
die slechts van belang is voor de strafoplegging.
Aangenomen mag worden dat veel feiten die thans volgens de ad informandumprocedure worden afgedaan,
feiten zijn die in aanrnerking komen voor een afdoening volgens de voorgestelde procedure. De commissie
beschouwt dit a1s een positief te waarderen neveneffect van haar voorstel. Zij is namelijk van mening dat
een wettelijke regeling van deze procedure gewenst is. Het wetsvoorstellaat echter de mogelijkheid open
dat zolang deze procedure nog geen wettelijke basis heeft, feiten ook bij de misdrijven die volgens de
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nieuwe procedure worden vervolgd ad informandum kunnen worden gevoegd. Juistomdatdeze feiten aileen

van be lang zijn voor de strafoplegging bestaat hiertegen geen overwegend bezwaar.'!

Dit citaat vormt een van de meest fraaie voorbeelden van retorische kunstgrepen
waartoe het dualistisch rechtskarakter van de voeging ad informandum aanleiding
geeft: de afdoening ad informandurn kan blijven bestaan omdat de ad informandurn
gevoegde delicten slechts van belang zijn als omstandigheden die de straf mede
bepalen. Het is niet nodig om dergelijke 'retorische hoogstandjes' hier opnieuw te
kritiseren.

Op deze plaats behoeven bovendien de bezwaren die aan de voeging ad informan-
durn zijn verbonden en het pleidooi voor afschaffmg van deze praktijk niet te worden
herbaald. Ik wijs er alleen nog op dat door handhaving van de voeging ad informan-
dum de merkwaardige situatie zou ontstaan dat een bekennende verdacbte niet voor
een, maar voor twee bijzondere procedures in aanrnerking komt. Daardoor ondergraven
de Commissie Moons en de minister van lustitie zelf aile uitgangspunten die zij aan
hun rapporten ten grondslag bebben gelegd. De Cornmissie heeft bijvoorbeeld de
opvatting verdedigd dat de vereenvoudigde procedure aileen in aanrnerking komt
indien de verdachte ter terechtzitting een bekennende verklaring atlegt. Daar blijft
echter weinig van over wanneer de mogelijkbeid blijft bestaan om in verstekzaken
stratbare feiten ad informandurn af te doen op basis van een in het vooronderzoek
afgelegde bekentenis. De minister stelt op zijn beurt onder meer voor om bij bekennen-
de verdachten de eerste drie vragen van art. 350 Sv uitsluitend op de stukken te doen
beantwoorden. Dat gaat ecbter niet op indien het desbetreffende feit ad informandum
aan de rechter wordt voorgelegd, omdat naar vaste jurisprudentie de afdoening daarvan
slechts is toegestaan wanneer dat delict tijdens het onderzoek ter terechtzitting ter
sprake is gebracht. Differentiatie in de strafrechtspleging is kortom een mooie
gedachte, maar twee verschillende procedures voor bekennende verdachten - met
fundamenteel verschillende uitgangspunten - is bepaald teveel van het goede.

Pikant detail is dat in de toelichting op het concept-wetsvoorstel van de minister van Justitie de
opmerkingen over het positieve neveneffect en de noodzaak van een wettelijke regeling ontbreken.
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Samenvatting

Indien een verdachte niet een maar vermoedelijk veel meer strafbare feiten heeft
begaan, kan de officier van justitie de telastelegging beperken tot een klein aantal
feiten. De overige delicten uit de reeks kunnen dan ter informatie - ad informandum -
aan de rechter worden voorgelegd, zodat deze daar bij de strafoplegging rekening mee
kan houden. De rechter oordeelt dus wei over deze feiten maar aileen op een minder
bewerkelijke manier dan wettelijk is voorgeschreven. Vooral bij de berechting van
degenen die seriematig stratbare feiten begaan, kunnen daardoor ellenlange telasteleg-
gingen en tijdrovende terechtzittingen worden voorkomen.

Ter rechtvaardiging van deze praktijk werd voor 1979 gesteld dat de ad infor-
mandum gevoegde delicten niet zelf worden bestraft, maar uitsluitend in de straf-
oplegging worden meegenomen ter ondersteuning van het rechterlijk oordeel over de
persoon van de dader. Door de ad informandum gevoegde feiten aldus te betitelen
als bijzondere redenen ter bepaling van de straf was deze rechtsfiguur moeilijk voor
kritiek vatbaar. Het is immers evident dat de rechter bij de beraadslaging over de op
te leggen straf ook andere factoren dan het telastegelegde feit moet kunnen betrekken.
In dat kader lijken ad informandum gevoegde feiten bovendien bij uitstek een verant-
woorde inschatting van het recidive-gevaar mogelijk te maken. Niettemin werd met
enige regelmaat een tweetal bezwaren naar voren gebracht. In de eerste plaats zou
het gevaar bestaan dat door de praktijk van de voeging ad informandum via een
achterdeur straf wordt opgelegd voor feiten waarvan het bewijs niet of moeilijk is te
leveren. Daarnaast zouden de ad informandum gevoegde delicten nogmaals afzonderlijk
kunnen worden vervolgd en bestraft, hetgeen op gespannen voet zou staan met het
non bis in idem-beginsel.

De hoge raad kwam in 1979 aan deze bezwaren tegemoet door te bepalen dat ad
informandum gevoegde feiten die zijn verdisconteerd in de strafoplegging niet meer
apart kunnen worden vervolgd en door expliciet als voorwaarde te stellen dat de
verdachte heeft bekend de ad informandum gevoegde delicten te hebben begaan.
Sindsdien moet de voeging ad informandum dan ook mede als een bijzondere wijze
van afdoen van strafbare feiten worden beschouwd, die geheel is opgehangen aan de
bekentenis van de verdachte.

In hoofdstuk 1 van deze studie wordt uiteengezet dat deze ontwikkeling ertoe heeft
geleid dat de voeging ad informandum thans vanuit een tweetal gezichtspunten kan
worden benaderd. Ad informandurn gevoegde delicten worden enerzijds nog steeds
gezien als bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de straf, terwijl
de voeging ad informandum anderzijds ook als een altematieve afdoeningsmodaliteit
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moet worden besehouwd. Aan dat inzieht is de gedaehte ontleend dat het voor de
consistentie van het betoog noodzakelijk is om bij de analyse van en de oordeels-
vorming over de voeging ad informandum steeds duidelijk te maken vanuit welke
invalshoek een uitspraak wordt gedaan. Daarom is er in deze studie voor gekozen
beide geziehtspunten in afzonderlijke hoofdstukken te bespreken en te beoordelen.

Eerst wordt in hoofdstuk 2 eehter het jurisprudentiele bouwwerk van de voeging
ad informandum gesehetst. De fundamenten daarvan worden gevormd door de vier
centrale voorwaarden die in de jurisprudentie aan de praktijk van de voeging ad
informandum worden gesteld. Naast de bekentenisvoorwaarde en het verbod van een
afzonderlijke vervolging zijn dat de eis dat deze niet telastegelegde delieten op de
zitting ter sprake zijn gebraeht en de voorwaarde dat de ad informandum gevoegde
feiten niet een zodanige invloed op de strafmogen uitoefenen dat het verb and tussen
die straf en het telastegelegde strafbare feit niet meer ziehtbaar is. Daarnaast zijn in
de jurisprudentie op onderdelen nadere maatstaven aangelegd. Dat is even wei niet
voldoende om van een afgerond geheel te spreken waarin geen reehtsvraag onbeant-
woord is gelaten. Bovendien vertoont het bouwwerk nog in een ander opzieht hiaten.
Niet in aile gevaIlen waarin niet telastegelegde feiten worden betrokken in de
strafoplegging blijken namelijk de voorwaarden tervoeging ad informandum teworden
gesteld.

In hoofdstuk 3 wordt de voeging ad informandurn vanuit het afdoeningsperspeetief
benaderd. Nu het bij deze praktijk gaat om een wijze van afdoen van strafbare feiten
door de reehter kan de wetteIijke grondsiag voor de afdoening ad informandurn niet
worden gevonden in de bevoegdheid van de officier van justitie om van vervolging
afte zien. Wei kunnen de ontwikkelingen ten aanzien van het opportuniteitsbeginsel
een aannemelijke verklaring bieden voor de huidige populariteit van de afdoening ad
informandum. Met een minimum aan inspanning kan op deze manier immers een
strafreehtelijke reaetie volgen op een geeonstateerd strafbaar feit.

Het ontbreken van een wettelijke grondslag voor deze afdoeningsmodaliteit staat
op gespannen voet met het voorsehrift van art. 1 Sv, dat bepaait dat strafvordering
aileen plaats heeft op de wijze bij de wet voorzien. Daardoor kunnen plaatselijke
versehillen ontstaan bij de beantwoording van reehtsvragen waarover de hoge raad
nog geen oordeel heeft uitgesproken. Uit een onderzoek onder leden van de rechterlijke
maeht blijkt voorts dat het voor de op te leggen straf nauwelijks of geen versehil
uitmaakt of een strafbaar feit via de telastelegging of ad informandum aan de reehter
wordt voorgelegd. Een van de belangrijkste argumenten ter verdediging van de voeging
ad informandurn berust derhalve op drijfzand: de voeging ad informandurn pakt anders
dan wei is beweerd niet gunstig voor de verdaehte uit.

Niet aIleen ontbreekt een wettelijke grondslag voor de afdoening ad informandurn,
maar deze bijzondere afdoeningsmodaliteit maakt ook een inbreuk op systeembepalen-
de kenmerken van het door de wet voorgesehreven geding in strafzaken. Dat geldt
allereerst voor het wettelijk uitgangspunt dat de reehter moet beraadslagen en beslissen
op de grondslag van de telastelegging. De relativering van de grondslagleer door de
afdoening ad informandum wordt in deze studie als ondoordaeht betiteld, nu de
denkbeelden waarop dit uitgangspunt berust nog steeds overtuigend zijn en het
wettelijk systeem bovendien over voldoende veerkraeht bezit om onbillijke eonsequen-
ties van de grondslagleer ongedaan te maken.
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De afdoening ad informandum zorgt daarnaast voor een afkalving van de wettelijke
regels omtrent de behandeling van strafbare feiten door de rechter. Oat betreft met
name de art. 348 en 350 Sv. Op basis van die bepalingen moet de reehter ten aanzien
van een telastegelegd feit zeven vragen bevestigend beantwoorden, alvorens toe te
komen aan de vraag welke strafvoor dat feit moet worden opgelegd. Bij de afdoening
ad informandum is dat zevental in beginsel gereduceerd tot een vraag: heeft de
verdachte bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het ad informandum gevoegde
strafbare feit? Oat kan in de eerste plaats tot gevolg hebben dat de criteria die voor
de beantwoording van de vragen van art. 348 Sv van belang zijn bij de afdoening ad
informandum worden genegeerd. De rechter kan zich bij de beantwoording van de
beslissende vraag over het ad informandum gevoegde feit weliswaar daarop orienteren,
maar het probleem is dat er in dat geval geen dwingende consequenties aan een
schending van die criteria behoeven te worden verbonden. Ten aanzien van de vragen
van art. 350 Sv geldt dat de vragen naar de strafbaarheid van het feit en de dader bij
de afdoening ad informandum zijn gemcorporeerd in de vraag of de verdachte heeft
bekend. Het gevaar daarvan is dat allerlei nuances die in geval van telastelegging tot
een niet-veroordelende einduisspraak zouden moeten leiden over het hoofd worden
gezien. Opmerkelijk is bovendien dat de rechter niet verpJicht is het ad informandum
gevoegde delict af te doen mdIen aan aIle voorwaarden daartoe IS voldaan. Het
wettelijk stelsel van strafvordering creeert juist voor de rechter de plicht om een
onderzoek in te stellen naar en een oordeel uit te spreken over een feit dat hem via
de telastelegging is voorgelegd.

Een derde facet van het wettelijk systeem dat door de afdoening ad informandum
onder druk kan komen te staan, betreft het bewijsrecht. Voor telastegelegde feiten dient
de rechter op basis van in beginsel minimaal twee bewijsmiddelen de overtuiging te
hebben verkregen dat de verdachte het feit heeft begaan. Ten aanzien van de afdoening
ad informandum is het voldoende dat de rechter het op basis van de bekentenis
aannemelijk acht dat de beschuldigingjuist is. Ooordat bij de afdoening ad informan-
dum de bekentenisvoorwaarde wordt gesteld, kan dit verschil vergaand worden
gerelativeerd. Wei moet erop worden gewezen dat de betrouwbaarheid van de beken-
tenis bij de afdoening ad informandum minder groot kan zijn dan wanneer het
reguliere strafgeding wordt gevolgd. Oat heeft vooral te maken met de oppervlakkig-
heid van deze manier van afdoen van strafbare feiten, waarbij bijvoorbeeld een
uitgewerkte beschuldiging ontbreekt.

Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met een korte verkenning van de nieuwe redactie
van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Oaaruit blijkt
dat met een beroep op de praktijk van de afdoening ad informandum door de wetgever
een relativering van de grondslagleer en een atkalving van de wettelijke regels omtrent
de procedure voor de rechter is bewerkstelligd bij de oplegging van de sanctie van
art. 36e Sr. In bepaalde opzichten is de wetgever zelfs verder gegaan. Oat betreft onder
meer het loslaten van de bekentenisvoorwaarde die niet meer zou behoeven te worden
gesteld bij de niet telastegelegde feiten die worden verdisconteerd in de bepaling van
de omvang van het wederrechtelijk verkregen vermogen.

In hoofdstuk 4 wordt de voeging ad informandum vanuit het andere perspectief
benaderd: ad informandum gevoegde feiten zijn dan primair factoren die van belang
kunnen zijn bij de bepaling van de op te leggen straf. Voor de waardering van deze
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invalshoek moet allereerst te rade worden gegaan bij de samenloopbepalingen. Daaruit
blijkt onder meer dat ad informandum gevoegde delieten niet kunnen worden
besehouwd als omstandigheden die een nadere invulling geven aan de ernst van het
bewezenverklaarde feit. Ad informandum gevoegde feiten worden met andere woorden
betrokken in het oordeel over de persoon van de dader. Een tweede les uit de samen-
loopbepalingen is dat de eventuele geringe toegevoegde waarde van afzonderlijke feiten
voor de strafoplegging geen speeifieke bijzonderheid is van de voeging ad informan-
dum, maar integendeel een reeds aan het wettelijk stelsel inherent kenmerk.

Vervolgens wordt het gebruik van ad informandum gevoegde feiten als strafbe-
palende omstandigheden in een breder kader geplaatst. Oat gebeurt in de eerste plaats
door een korte weergave van de denkbeelden van de klassieke en de moderne riehting
in het strafreeht en door een bondige bespreking van de ideeen van enkele prominente
Nederlandse strafreehtsgeleerden over de grondslag en de grenzen van de straf. Voorts
wordt de voeging ad informandum geduid als een onderdeel van een meeromvattend
palet aan mogelijkheden om in de strafoplegging rekening te houden met strafbare
feiten waarvoor de verdaehte niet volgens de regels van de wet is veroordeeld. Uit
deze besehrijvingen ontstaat het beeld dat bij de bereehting van degenen die vermoede-
Iijk een groot aantal feiten hebben begaan niet meer het antwoord op de vraag welke
straf de dader voor het bewezenverklaarde delict heeft verdiend, maar het reehterlijk
oordeel over de gehele levenswandel van de dader beslissend lijkt te zijn voor de op
te leggen straf. Ad informandum gevoegde feiten kunnen in deze optiek fungeren als
een middel om de veroordeelde te portretteren als een onverbeterlijke erimineel.

In die gevallen dreigt de reehter zieh met andere woorden als een therapeut op te
stellen die een totaal-oordeel over de persoon van de dader traeht te veil en. Oat kan
eehter niet als een taak van de reehter worden besehouwd. Oaarom wordt het neo-
klassieke standpunt - dat aan het wettelijk systeem ten grondslag ligt - met nadruk
op de voorgrond geplaatst: de reehter dient zieh te beperken tot het vormen van een
oordeel over een passende straf voor het telastegelegde feit en behoort geen zwaardere
straf op te leggen dan door de ernst van het bewezenverklaarde feit wordt gerechtvaar-
digd. Oat is reeds moeilijk genoeg.

In hoofdstuk 5 worden beide invalshoeken op de voeging ad informandum weer
bijeen gebraeht. Het gaat dan vooral om de vraag of door de wisselwerking tussen
beide geziehtspunten een positiever beeld van de voeging ad informandum ontstaat
dan uit de perspeetiefgewijze beoordeling naar voren is gekomen. Oat blijkt niet het
geval te zijn. Het dualistiseh reehtskarakter van de voeging ad informandum blijkt
namelijk tot retoriseh kunst- en vliegwerk te kunnen leiden waarin de ondermijning
van vooral strafproeessuele uitgangspunten pleegt te worden verdedigd met een beroep
op het materieelreehtelijke perspeetief waarin ad informandum gevoegde delieten
worden gezien als bijzondere redenen ter bepaling van de straf.

Daarmee is het vonnis geveld over de huidige praktijk van de voeging ad informan-
dum in strafzaken. Oat geldt in het bijzonder voor de invalshoek waarin ad informan-
dum gevoegde feiten worden aangemerkt als straftoemetingsfaetoren en - vanuit het
afdoeningsperspeetief - voor de relativering van de grondslagleer en de atkalving van
de wettelijke regels omtrent de behandeling van stratbare feiten door de reehter. In
de voorwaarde dat de verdaehte moet hebben bekend het ad informandum gevoegde
feit te hebben begaan, kan eehter weI een aanknopingspunt worden gevonden voor
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een onderzoek naar de vraag ofhet wenselijk en mogelijk is een onderscheid te maken
tussen het strafgeding voor bekennende verdachten en de procedure voor ontkennende
verdachten. In dat kader worden in hoofdstuk 6 vervolgens twee recente rapporten
over dat onderwerp beoordeeld. De conclusie daarvan is dat in de voorstellen van de
Commissie Moons waardevolle aanknopingspunten kunnen worden gevonden voor
de vormgeving van een vereenvoudigde procedure voor bekennende verdachten, terwij I
het concept-wetsvoorstel van de minister van Justitie op vitale onderdelen geen
ondersteuning verdient.

Deze studie wordt in hoofdstuk 7 afgerond met een korte evaluatie van de
aanvankelijke opmars en het beoogde einde van de voeging ad informandum. De
voeging ad informandum wordt daarbij beschreven als een slimme vondst die een
gulden middenweg bood tussen enerzijds de inmiddels verlaten opvatting dat de
beoordeling van stratbare feiten aan de rechter is voorbehouden en anderzijds het
gevaar dat de consequenties van dat standpunt de perken te buiten gaan. In die zin
is de voeging ad informandum niets anders dan een relikwie uit de tijd dat het
opportuniteitsbeginsel negatief werd ingevuld en er nauwelijks altematieven waren
voor de berechting. Dat is nu wel anders. Wanneer bovendien een vereenvoudigde
procedure voor bekennende verdachten in de wet wordt opgenomen, vervalt iedere
bestaansgrond voor de voeging ad informandum. Handhaving van deze buitenwettehJke
afdoeningsmodaliteit - zoals in de rapporten van de Commissie Moons en van de
minister van Justitie wordt aangenomen - zou dan immers tot de merkwaardige
situatie leiden dat een bekennende verdachte niet voor een maar voor twee bijzondere
procedures - met fundamenteel verschillende uitgangspunten - in aanmerking komt.
Dat is er in ieder geval een teveel.
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Summary

If an accused is suspected of a series of penal offences, the Dutch prosecuting officer
can limit his formal charge to a small number offacts. The other offences in the series
can than be taken into account by the judge as information (ad informandum), which
may be considered in the determination of the sentence. Thus the court passes
judgment about these facts, but in a less laborious way than prescribed by the Dutch
Penal Procedure Code. Especially in trials of people who have committed penal offen-
ces senally, thIS guards agamst lengthy Imputations and time-consuming trials.

Before 1979 this practice was justified by the idea that the offences taken into
account were not punished themselves, but were only covered by the sentence in so
far as they supported the judgment of the offender's character. As the facts taken into
account were described as special reasons for the determination of the punishment,
the legal concept was nearly invulnerable to criticism. It is evident that the court must
be able to consider other factors than the formally imputed facts in the deliberation
about the sentence. Besides, the facts taken into account appear to give a pre-eminent
possibility to estimate the danger of recidivism correctly. Nevertheless, two objections
were voiced with some regularity. In the first place the danger may exist that this
practice leads to an indirect punishment of facts which can not or only hardly be
proven. In the second place the facts taken into account may be prosecuted and
punished separately afterwards, which would be incompatible with the principle that
no-one can be prosecuted twice for the same offence.

The Dutch Supreme Court honoured these objections in 1979, when it explicitly
conditioned the practice of taking other facts into account by requiring that the accused
has admitted these facts, and by ruling that these facts cannot be prosecuted separately
any more. Since this ruling the ad informandum practice must also be considered a
special procedure for trying penal offences, which depends entirely on the confession
of the accused.

In chapter I of this study it is shown that the outcome of this development is that
the ad irformandum practice can now be approached from two angles. On the one
hand the facts taken into account are still seen as special circumstances which may
influence the sentence, while on the other hand the practice is also seen as an
alternative mode of settling offences. Because of this idea it is necessary for a
consistent argumentation to make always explicit from which angle the practice is
analysed and judged. For that reason this study describes and judges both points of
view in separate chapters.
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First the system of case law about the ad informandum practice has been described
in chapter 2. The fundaments of the structure are four central conditions which case
law has formulated for the practice of taking other facts into account. The condition
that the facts must have been admitted and the prohibition to prosecute them separately
afterwards have been encountered already. Besides them it is required that these facts,
which are not formally imputed, are nevertheless brought up in court. The fourth
condition is that the facts taken into account may not influence the punishment to such
a degree that the relation between the sentence and the formally imputed offence is
blurred. The case law has also formulated further criteria for some special areas, but
not enough to speak of a coherent system in which no question of law has been left
unanswered. On top of this, the structure shows gaps in another respect as well: it
turns out that the conditions for the ad informandum practice are not set for all cases
in which informally imputed facts are used to determine the punishment.

In chapter 3 the ad informandum procedure is approached from the angle of settling
offences. As this practice concerns a mode of trying penal offences by the judge, the
statutory basis of the ad informandum procedure cannot be found in the competence
of the prosecuting officer to desist from prosecution. Nevertheless, the developments
in the principle that it must be opportune to prosecute may offer a convincing
explanation for the present popularity ofthe procedure. This method allows the penal
authorities to react on an established criminal offence with a minimum of effort.

The lack of a statutory basis of this procedure raises questions as to its compatibil-
ity with art. 1 Dutch Penal Procedure Code, which states that a criminal procedure
shall only take place in the way prescribed by law. As a consequence, local differences
may arise in the determination of questions of law which the Supreme Court has not
yet decided. Furthermore, a survey among penal j udges and prosecuting officers turned
out that it does not make a difference for sentencing whether a penal offence has been
imputed by a formal charge, or has been laid down in the ad informandum appendix
to the charge. Thus one of the most important defences of the ad informandum
procedure founders: the procedure does not have the reputed positive consequences
for the accused.

Not only the statutory basis of the procedure is lacking, but this mode of settling
penal offences also infringes on the fundamental characteristics of the statute-based
trial-system. This applies in the first place to the statutory principle that the judge has
to deliberate and decide on the basis of the formal charge. In this study the relativizati-
on of this principle by the ad informandum procedure is called inconsiderate, as the
ideas on which the principle is based are still convincing and as the statutory system
is also flexible enough to counter unfair consequences of the principle.

In the second place the settling of penal offences by way of the ad informandum
procedure corrodes the statutory rules for the trial of penal offences in court. This
applies especially to artt. 348 and 350 Penal Procedure Code. On the basis of these
articles the court has to answer seven questions about a formally imputed fact in the
affirmative, before it can decide which punishment is appropriate for the offence. In
the ad informandum procedure these seven questions are in principle reduced to a
single one: did the accused plead guilty to the penal offence which is going to be taken
into account? This may lead to ignoring the criteria, relevant to decide the questions
of art. 348, in the case of the ad informandum procedure. It is true that the court can
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use these criteria when it deliberates about the decisive question for the fact taken
into account, but the problem is that a violation of these criteria does not have to lead
to imperative consequences in this case. As regards the questions of art. 350, it appears
that the questions whether the fact and the offender are punishable are incorporated
in the question whether the accused has admitted the fact. The risk is that various
subtle points, which should lead to dismissing the charge, are overlooked. It is also
remarkable that the court is not bound to settle the fact taken into account if all
conditions for this have been met. However, the statutory trial-system creates for the
judge the duty to start an investigation into and to pass judgment about a fact which
has been submitted to him in a formal charge.

A third aspect of the trial-system which may be hampered by the ad informandum
procedure is found in the law regarding evidence. In the case of a formally imputed
fact, the court must have got the conviction on the basis of at least two proofs that
the accused has committed the fact. In the case of facts taken into account, admitting
the facts may suffice for the court to consider the accusation credible. This difference
may be relativized to a high degree as the ad informandum procedure implies the
condition that the fact has been admitted. It may be, however, that the admission is

--------less reliable here than in a regular trial This is primarily due to the superficiality of
this mode of settling penal offences, in which, among other things, an elaborate
incrimination is lacking.

Chapter 3 is closed with a short exploration of the new redaction of the rules
regarding the deprivation of illegally earned benefits. It turns out that by creating the
punishment of art. 36e Dutch Penal Code, the legislator appealed to the practice of
settling facts taken into account, in order to relativize the principle that the court must
deliberate and decide on the basis of the formal charge, and to clip the statutory rules
for trial-proceedings. In certain respects the legislator went even further, for example
when it deemed it unnecessary to require that a fact has been admitted, when
informally imputed facts are taken into account to determine the amount of the
illegally earned property.

In chapter 4 the ad informandum practice is considered from the other angle: facts
taken into account are then primarily factors which may be relevant for the determina-
tion of the punishment. In order to evaluate this perspective it is first necessary to
consult the rules for concurrence of punishments. Among other things they make clear
that facts taken into account cannot be considered circumstances which specify in
detail the gravity of the proven offence. In other words, these facts are taken into
account to judge the character of the offender. A second lesson from the rules on
concurrence is that the, possibly marginal, added value of separate facts for the
determination of the punishment is not a special feature of the ad informandum
practice, but is on the contrary an inherent characteristic of the statutory system.

After this discussion, the taking into account of informally imputed facts as
determinants for punitive measures is put into a more comprehensive framework. It
is done in the first place by summarizing the ideas of the classical and the modem
schools in penal law, and by discussing succinctly the ideas about the basis and the
limits of punishment, as developed by some prominent Dutch scholars in penal law.
Secondly, the ad informandum practice is interpreted as one option in a wider range
of possibilities for the sentencing authority to take account of penal offences for which
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the accused has not been tried according to the statutory rules. From these descriptions
the image crops up of a practice in which those who have probably committed a large
number of offences are sentenced, not according to the answer on the question which
punishment fits the proven fact, but on the basis of the court's judgment about the
entire conduct of the offender. Thus facts taken into account may function as a means
to portray the offender as an incorrigible criminal.

In other words, the judge threatens to pose as a therapist in these cases, trying to
pass an all-compassing judgment about the offender as a person. This cannot be con-
sidered the task of the judge, however. For that reason the neo-classical perspective
- which is also the basis of the statutory penal system - is emphatically given promi-
nence: the judge must limit himself to deciding about a fitting punishment for the
imputed offences and should not impose a heavier punishment than justified by the
gravity of the proven facts. This is already difficult enough.

In chapter 5 both perspectives on the ad informandum practice are brought together
again. The principal question is then whether a more positive image of this practice
results from the interplay of both perspectives, than from the separate treatment of
the different angles. This is not the case. The dual character of the ad informandum
practice turns out to make possible some rhetorical wheeling and dealing, which
defends the undermining of, especially, procedural principles by an appeal to the
material perspective in which facts taken into account are seen as special reasons for
determining a penalty.

This rounds up the judgment about the present penal ad informandum practice.
It applies especially to the perspective in which facts taken into account are considered
factors for sentencing and - from the perspective of settling offences - to the
relativization of the principle that the court has to deliberate and decide on the basis
of the formal charge, together with the undermining of the statutory rules for trials.

However, the condition that an accused must have admitted the facts taken into
account gives a clue for the study of the question whether it is desirable and possible
to make a distinction between a criminal procedure for accused people who plead
guilty and those who plead not guilty. In this respect two recent reports about this
distinction are evaluated in chapter 6. The conclusion is that the proposals of the
Moons Commission for the Reconsideration of the Penal Procedure Code offer
valuable starting-points for the design of a simplified procedure for accused persons
who plead guilty. Vital elements of the draft bill of the minister of Justice, however,
do not deserve approval.

This study is fmished in chapter 7 with a short evaluation of the initial advance
and intended termination of the ad informandum practice. There the practice is
described as a clever idea which struck a good balance between, on the one hand, the
opinion, nowadays obsolete, that the judgment of penal offences must be left to the
judge and, on the other hand, the risk that the consequences of this opinion go too
far. In this sense the ad informandum practice is simply a relict from the times which
gave a negative interpretation to the principle that it must be opportune to prosecute,
but which knew hardly any alternatives for a trial. Today the situation is different.
When also a simplified procedure for an accused who pleads guilty has been created
in the Penal Procedure Code, every ground for the ad informandum practice will be
lost. Keeping this extra-statutory mode of settling offences - as envisaged by the
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reports of the Moons Commission and the minister of Justice - would then lead to
the strange situation that an accused who pleads guilty qualifies for not one, but two
special procedures, which start from fundamentally different principles. This is in any
case one procedure too many:

Vertaling: Nico Florijn.
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift 'Voeging ad informandum in strafzaken'
van AA. Franken

1. De Latijnse taal leent zich niet voor een turbo-afko als 'voeging
ad info'.

2. De jurisprudentiele ontwikkeling van de voeging ad informandum
in strafzaken staat op gespannen voet met de gedachte dat
bescheidenheid (ook) de strafrechter siert.

3. Indien een verdachte wordt vrijgesproken, behoort hem voor het
desbetreffende feit geen straf te worden opgelegd (anders: HR 5
januari 1988, NJ 1988, 761).

4. Twee aparte procedures voor bekennende verdachten, IS er 10

ieder geval een teveel.

5. Het onderscheid tussen de drie vormen van samenloop van
strafbare feiten heeft iedere betekenis verloren en moet reeds
daarom komen te vervallen.

6. De argumenten die hebben geleid tot de restrictieve interpretatie
van het begrip 'feit' in art. 68 Sr zijn inmiddels achterhaald. Een
terugkeer naar de voor 1932 geldende invulling behoeft niet op
problemen te stuiten en komt de duidelijkheid ten goede.

7. De transactie behoort als een bij uitstek strafprocessuele regeling
in het Wetboek van Strafvordering te worden opgenomen.



8. De stelling dat de reehter demoeratisehe legitimatie geniet omdat
hij de stand van de rationele maatsehappelijke diseussie in kaart
brengt (J.M. Barendreeht, NJV-preadvies 1992), roept wel de
vraag op of dan niet hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de journa-
list, de arts en de slager.

9. Een goede theorie van de dynamiea van colloidale kristallen met
meer dan een maeroion per primitieve eel moet niet alleen de
dispersie van kristalgolven in de akoestisehe mode maar ook die
van kristalgolven in de optische mode besehrijven (vergelijk M.B.
Hoppenbrouwers and W. van de Water, Hydrodynamics of Colloi-
dal Crystals, in: Advances in Structured and Heterogeneous Conti-
nua, Allerton Press, New York 1993).



----- - ----- --

~ -- -~ - - - - - - - --


	Inhoudsopgave
	Gebruikte afkortingen
	Hoofdstuk 1 
Introductie
	1.1 Het begin van de voeging ad informandum
	1.2 De voeging ad informandum tot 1979
	1.3 Drie arresten uit 1979
	1.4 Twee invalsboeken; plan van bebandeling
	Hoofdstuk 2
 Het jurisprudentiele bouwwerk van de
voeging ad informandum
	2.1 Inleiding
	2.2 De bekentenisvoorwaarde
	2.2.1 De reikwijdte van de bekentenisvoorwaarde
	2.2.2 Voeging ad informandum in verstekzaken?
	2.3 Het verbod van een afzooderlijke vervolgiog
	2.3. Inleiding
	2.3.2 Analyse van rechtspraak
	2.3.3 De eerste mogelijkheid: beginselen van een goede procesorde
	2.3.4 De tweede mogelijkheid: het non his in idem-beginsel
	2.3.5 Consequenties van de verdedigde opvatting
	2.3.6 Vermelding van ad informandum afgedane delieten in he! vonnis
	2.4 Artikel 297, vijfde lid Sv
	2.5 De strafbepalende invloed van ad informandum gevoegde feiten
	2.6 De overige bouwstenen van de voeging ad informandum
	2.6.1 Inleiding
	2.6.2 Verplichting tat afdoening ad informandum indien aan aile voorwaarden is
 voldaan?
	2.6.3 Tenuitvoerlegging voorwaardelijk opgelegde straf op basis van een ad infor-
mandum gevoegd feit?
	2.6.4 Voeging ad informandum en de benadeelde partij
	2.6.5 Tweefeitelijke instanties voor ad informandum gevoegdefeiten?
	2.6.6 Aftrek voorlopige hechtenis inzake ad informandum gevoegde feiten
	2.6.7 Voeging ad informandum en onttrekking aan het verkeer
	2.7 Hiaten in het bouwwerk: deer I
	2.8 Hiaten in het bouwwerk: deel II
	2.8.1 Inleiding
	2.8.2 In he! algemeen documentatieregister vermelde delicten
	2.8.3 Strajbare feiten waarvan (nog) geen proces-verbaal is opgemaakt
	2.8.4 Strajbare feiten waarvan he! recht tot strafvordering is verjaard
	2.9 Samenvatting
	Hoofdstuk 3 Voeging ad informandum als wijze van
afdoen van strafbare feiten
	3.1 Het opportuniteitsbeginsel als referentiekader
	3.1.1  Inleiding
	3.1.2 Ontwikkelingen ten aanzien van het opportuniteitsbeginsel
	3.1.3 Algemene consequenties van de geschetste ontwikkelingen
	3.1.4 De afdoening ad informandum in he! perspectief van de geschetste ontwikkelingen
	3.2 De afdoening ad informandum in verhouding tot art. 1 Sv
	3.2.1 Inleiding
	3.2.2 De betekenis van art. 1 Sv
	3.2.3 Waardering van het buitenwettelij k karakter van de afdoening ad informandum
	3.2.4 Rechtseenheid versus p/aatse/ijke verscheidenheid
	3.2.4.1 Een vragenlijst
	3.2.4.2 De antwoorden op vraag 1
	3.2.4.3 De antwoorden op vraag 2
	3.2.4.4 De antwoorden op vraag 3
	3.2.4.5 De antwoorden op vraag 4
	3.2.4.6 De antwoorden op vraag 5
	3.2.4. 7 Conclusie
	3.3 De reJativering van de grondslagleer
	3.3.1 Inleiding
	3.3.2 De Jundamenten van de grondslagleer
	3.3.3 De grondslagleer fer discussie
	3.3.4 Waardering van de relativering
	3.4 De atkalving van de wettelijke regels omtrent de behandeling door de
rechter
	3.4.1 De behandeling van ad informandum gevoegde feiten
	3.4.2 Een waardering van de verschillen in rechterlijke behandeling
	3.5 Het wettelijk bewijsrecht onder vuur
	3.5.1 Nogmaals: de bekentenisvoorwaarde bij de afdoening ad irformandum
	3.5.2 Aannemelijkheid versus overtuiging of andere verschillen?
	3.5.3 Tot slot: de opvatting van Reijntjes
	3.6 Excurs: het nieuwe art. 36e Sr als uitsmijter
	3.6.1 De gewijzigde maatregel van voordeelsontneming
	3.6.2 Art. 36e, tweede lid Sr en de afdoening ad informandum
	3.6.3 Art. 36e, derde lid Sr en de afdoening ad informandum
	3.6.4 Conclusie
	Hoofdstuk 4 
Ad informandum gevoegde feiten als
bijzondere redenen ter bepaling van de straf
	4.1 Inleiding
	4.2 Voeging ad informandum en de wettelijke normering van de strafoplegging
	.2. J De rechterlijke vrijheid bij de strafoplegging
	4.2.2 De eerste les uit de samenloopbepalingen
	4.2.3 De tweede les uit de samenloopbepalingen
	4.2.4 De strafoplegging en de grondslagleer
	4.3 Een achtergrondschets van de ideeen over de straf en de persoon van de  dader
	4.3.1 Het neo-klassieke strafrecht en de moderne richting
	4.3.2 Nederlandse denkbeelden over de straf en de persoon van de dader
	4.4 Ad informandum gevoegde feiten alsstraftoemetingsfactoren in perspectief
	4.5 Waardering
	4.6 Nog enkele opmerkingen over de strafoplegging
	Hoofdstuk 5
 Naar bet einde van de voeging ad
informandum in strafzaken
	5.1 De wisselwerking tussen beide gezichtspunten
	5.2 Het loslaten van de materieelrechtelijke invalshoek
	5.3 Het einde van de voeging ad informandum en bet strafrecbtelijk over-
heidsbeleid
	5.4 Het Ontwerp voor een nieuw Wetboek van Strafvordering voor de Neder-
landse Antillen
	Hoofdstuk 6 
Een vereenvoudigde procedure in
strafzaken voor bekennende verdachten
	6.1 Het rapport van de Commissie Moons'
	6.1.1 Inleiding
	6.1.2 Beweegredenen en hoofdlijnen
	6.1.3 Is een aparte procedure voor bekennende verdachten gewenst?
	6.1.4 De positieve punten
	6. 1.5 Kritische kanttekeningen
	6.1.6 Nog enkele opmerkingen
	6.2 Het concept-wetsvoorstel van de minister van Justitie
	6.2.1 De inhoud van het wetsvoorstel
	6.2.2 Beoordeling
	6.2.3 De vereenvoudigde procedure in verstekzaken?
	Hoofdstuk 7
 Afronding
	Samenvatting
	Summary
	Lijst van aangehaalde literatuur
	Jurisprudentieregister
	Personenregister
	Zakenregister
	Curriculum vitae



