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Voorwoord

Kan een Nederlander hier worden vervolgd voor een inbraak die hij in Antwerpenheeft gepleegd en zo ja welk recht moet dan door de nederlandse rechter worden
toegepast? Gelden voor een Italiaan die al twintig jaar in Nederland woont dezelfde
regels als voor een Nederlander? Wat is de rechtskracht hier van de in Antwerpendoor de belgische autoriteiten verrichte onderzoekshandelingen en wat zijn degevolgen van niet naleving van de regels. Welke regels moeten trouwens wordennageleefd? Onder welke voorwaarden en tot welk moment kan de vervolging van
een in Nederland gepleegd strafbaar feit worden overgedragen en aan welke staat?
Heeft de verdachte enige inbreng bij dit alles?

Bovengenoemde vragen spelen een rol bij de overdracht en overname van strafver-
volging. Deze rechtshulpfiguur heeft vooral vorm gekregen in het Europees verdragbetreffende de overdracht van strafvervolging, gesloten te Straatsburg op 15 mei
1972 (Trb. 1973, 84) en het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het
Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg inzake het overnemen van
strafvervolgingen, gesloten te Brussel op  11  mei  1974 (Trb.  1974,  184).  Ruim tien
jaar geleden zijn deze verdragen door Nederland bekrachtigd en op 19 juli 1985 ishet betreffende europese verdrag voor Nederland in werking getreden. Op diezelfde
dag zijn ook de artt. 552t-552hh - vastgesteld bij Wet van 6 maart 1985 (Stb. 1985,
131) - in werking getreden. Naar verhouding is tot op heden van de wettelijke
regeling weinig gebruik gemaakt. Alternatieve wegen om een overdracht c.q.overname van strafvervolging te bewerkstelligen blijken populairder te zijn dan de
formele weg. Het gevolg hiervan is dat de bestaande praktijk op bovengenoemde
vragen vaakgeenduidelijkantwoord biedt. Mogelijkeproblemenvanzowel materiele
als procedurele aard zijn niet uitgewerkt. Jurisprudentie aangaande deze rechtshulpfi-guur en de toepassing van de wettelijke regeling, is er nauwelijks. In de literatuur
heeft deze rechtshulpfiguur evenmin de aandacht gekregen die het verdient.

De onderhavige studie bevat een commentaar op de artt. 552t-55211h en zal tevens
verschijnen als onderdeel van de losbladige editie Het wetboek van strafvordering,verklaard en van aantekeningen voorzien onder (hoofd)redactie Van PROF. MR. M.S.GROENHUIJSEN. Om die reden is gekozen voor de 'wij-vorm' op plaatsen waar 'ik'
is bedoeld en wordt bij de verwijzing naar de commentaar op andere artikelen
volstaan met de vermelding van de betrokken bepaling en het nummer van de
aantekening. Het verklaart ook de voor een dissertatie ongebruikelijke opzet. Hetboek bestaat uit drie delen. Het laatste deel - Nederlandse wetgeving - bevat de
artikelsgewijze aantekeningen op bovengenoemde bepalingen. De delen - Algemene
aspeaen - en - Verdragsrecht - bevatten samen de algemene inleidende aantekeningen
op bovengenoemde bepalingen.

Het onderzoek is afgesloten februari 1996.
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DEEL I

Algemene aspecten



Hoofdstuk 1

Inleiding

Nieuwe vormen van samenwerking

1. De afgelopen decennia zijn, als gevolg van een toenemende internationalisering
van de samenleving in het algemeen en van de strafrechtspleging in het bijzonder,
nieuwe vormen van internationale strafrechtelijke samenwerking ontwikkeld die
wezenlijk verschillen van de tot dan toe gebruikelijke. Het betreft de overdracht
en overname van strafvervolging en de overdracht en overname van strafexecutie.
Bij deze vormen van samenwerking beperkt de hulpverlening zich niet tot
ondersteunende handelingen ten behoeve van de strafrechtspleging van de verzoe-
kende staat - zoals dat het geval is bij de traditioneel toegepaste uitlevering en kleine
rechtshulp in strafzaken - doch neemt de aangezochte staat een essentieel deel van
die strafrechtspleging op zich en wordt de verzoekende staat hiervan ontlast.
HUI.SMAN heeft dit onderscheid tot uitdrukking gebracht door bij overdracht en
overname van strafvervolging en strafexecutie te spreken van primaire rechtshulp
in strafzaken en bij uitlevering en kleine rechtshulp in strafzaken van secundaire
rechtshulp in strafzaken:  Meer over dit onderscheid in aant.  35.

De navolgende aantekeningen zijn gewijd aan de overdracht en overname van
strafvervolging.  In het eerste deel komen enkele algemene vraagstukken omtrent
de rechtshulpfiguur aan bod. In het tweede deel wordt met name de uitwerking
daarvan in de verdragen besproken. Het derde deel bevat een artikelsgewijze
commentaar op de nationale wetgeving inzake overdracht en overname van
strafvervolging.

Achtergrond

2.  De ontwikkeling van primaire rechtshulp in strafzaken maakt deel uit van een
algeheel moderniseringsproces van het internationale rechtshulprecht. De Raad van
Europa heeft in dat proces een belangrijke rol gespeeld. In dat kader is een netwerk
van verdragen tot stand gekomen waaraan - aldus de Raad - het beginsel ten
grondslag ligt, dat de in de lidstaten van de Raad van Europa aanwezige middelen
op het gebied van het strafrecht en het gevangeniswezen moeten worden aangewend
op een wijze die het grootst mogelijke nut afwerpt, niet alleen met het oog op het
terugdringen van de misdaad, maar ook met het oog op de bescherming van de
rechten van het individu en de bevordering van de latere reclassering van de delin-

1.   Zie L.H.C.  HULSMAN, Transmissiondes poursuitespdnales & 1'6tat de sijouret exicutiondes dicisions
pinales Ztrang2res, in: Le droit pdnal international. Recueil d'ttudes en hommage d J.M. Van Bemmelen,
Leiden 1965, p 113-114.
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quent.'   In dat verband wordt wel gesproken  van het beginsel  van een 'goede
rechtsbedeling' waarover meer in aant. 9. Binnen de Benelux werd in deze periode
eveneens gewerkt aan modernisering van de strafrechtelijke samenwerking.2 In
het kader van de Europese politieke samenwerking - tegenwoordig de Europese
Unie - is op een wat later tijdstip een serie verdragen betreffende rechtshulp in
strafzaken vastgesteld en de laatste jaren is ook binnen de Verenigde Naties gewerkt
aan het nader vormgeven van de internationale samenwerking in strafzaken. Naast

belangrijke specifieke verdragen is in het kader van de Verenigde Naties een serie

modelverdragen ontwikkeld die een algemene regeling bevatten van de verschillende
vormen van internationale rechtshulp in strafzaken. Deze modelverdragen kunnen
door de staten in hun onderlinge verhouding van toepassing worden verklaard,
indien en voorzover deze onderlinge verhouding niet door andere afspraken of
verdragen wordt beheerst.

In hoofdstuk IV komen de verdragen, voorzover zij van belang zijn voor de
overdracht en overname van strafvervolging, nader aan de orde. Hier wordt alvast
gewezen op het feit dat - in tegenstelling tot de verdragen betreffende de uitlevering
en kleine rechtshulp in strafzaken - de verdragen die de overdracht en overname
van strafvervolging regelen en hetzelfde geldt voor de verdragen inzake de
overdracht en overname van strafexecutie, veel minder bijval hebben gekregen.3

De redenen voor deze terughoudendheid zijn velerlei en niet altijd even duidelijk
aan te wijzen. Een van de oorzaken kan zijn dat bekrachtiging een omvangrijke
uitvoeringswetgeving vereist met de voorbereiding waarvan veel tijd is gemoeid.
Daar komt bij dat een vergaande samenwerking als vervat in deze verdragen - in
vergelijking met uitlevering en kleine rechtshulp - een veel sterkere mate van
strafrechtelijke integratie verlangt. Dit geldt met name voor de overdracht en
overname van strafvervolging.4 Het strafproces vindt dan immers plaats binnen

1.  Zie voor de betreffende verdragen en de ontwikkeling daarvan; F. THOMAS, De Europese rechtshulp-

verdragen in stra#aken, Gent 1980.
2.  In deze periode vindt er ook een moderniscring en intensivering plaats van de internationale

strafrechtelijke samenwerking tussen de Noordse staten (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en

Zweden). De samenwerking tussen deze staten heeft een specifiek karakter dat afwijkt van de Europese
samenwerking. Zie bijvoorbeeld: H. ROMANDER, Les tentatives d'harmonisationetd'un#ication du droit

pknal et de /aprocidure ptnale dans les Etats nordiques, in: Droit pdnal europten. Europees strafrecht.

European Criminal Law. Colloques europtens. Congrds organist les 7,8 et9 novembre 1968 parl'Institut
d'Etudes europtennes, Bruxelles, 1970, p 557-577.
3.  Alleen het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 1983 boekt meer succes

en telt inmiddels drieentwintig bekrachtigingen waarvan er twee afkornstig zijn van niet-lidstaten van
de Raad van Europa. De redenen van het succes zijn gelegen in de grote vrijheid die het verdrag aan

partijen laat en aan het feit dat het voor de overname van buitenlandse rechterlijke uitspraken waarbij

eenvrijheidsbenemende sanctie is opgelegd Mee procedures aanbiedtwaaruit de betrokken staten kunnen

kiezen. Naast de meer klassieke procedure waarbij de aangezochte staat een grote mate van vrijheid heeft

om de in de verzoekende staat opgelegde sancties te wijzigen is er de procedure waarbij de in de

verzoekende staat opgelegde vrijheidsstraf in beginsel door de aangezochte staat ongewijzigd ten uitvoer

wordt gelegd. Zie hieromtrent D.J.M.W. PARIDAENS, De overdracht van de tenuitvoerlegging van

straftonnissen, Arnhem 1994, p. 104 e.v.
4.   Voor de overdracht en overname van executic geldt dit minder, mits de in het vonnis opgelegde straf

maar enigszins overeenkomt met, of kan worden aangepast aan de nationale straffen.
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verschillende strafrechtssystemen en naarmate de verschillen tussen die systemen

groter zijn, neemt het aantal vragen en problemen waarvoor een regeling getroffen
moet  worden  toe. De nationale strafrechtssystemen hebben  zich  door de eeuwen

heen echter heel verschillend ontwikkeld en de wens naar een verdergaande

interstatelijke samenwerking in strafzaken gaat niet altijd gepaard met de wens naar
harmonisatie van het materiele en formele strafrecht. Nu hoeft de ontwikkeling van
nieuwe instrumenten van samenwerking niet altijd met een dergelijke harmonisatie
samen te gaan. 1 Met betrekking tot de overdracht en overname van strafvervolging
levert het bestaan van al te grote verschillen echter - zoals gezegd - problemen op.

Gebrek aan bijval is dus te verklaren uit technische en strafrechtspolitieke over-
wegingen. Devrees bestaat nog steeds dat eenverdergaand internationaliseringspro-
ces het karakter en de verworvenheden van het nationale straf- en strafprocesrecht
negatief zal befnvloeden.2 Door bekrachtiging van bovengenoemde verdragen zou

bovendien de nationale soevereiniteit in het gedrang komen. Dit laatste argument
is vooral naar voren gebracht tegen de erkenning en tenuitvoerlegging van buiten-
landse strafvonnissen.3 Bij de terughoudendheid ten aanzien van de verdragen

betreffende de overdracht en overname van strafvervolging speelt naar onze mening
ook nog een rol het feit dat deze vorm van samenwerking kan plaatsvinden buiten
verdrag (zie aant. 3).4 Vaak ook worden alternatieve wegen bewandeld om een
vervolging elders te bewerkstelligen. Meer daarover in de aantt. 36,42 en 48. Zie
ook hoofdstuk 2, aant. 15 e.v.

Tijdens de vijftiende conferentie van ministers van justitie van de lidstaten van
de Raad van Europa, gehouden  in juni  1986  te  Oslo is deze stagnatie in ratificatie
door de Nederlandse delegatie   aan   de orde gesteld.    In het daarbij aangeboden

rapport wordt onder meer verdedigd dat als het internationale instrumentarium

inzichtelijker zou worden gemaakt, dit de bereidheid van de lidstaten om zich op
het gebied van de internationale samenwerking in strafzaken te binden, zou doen

1.   In de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van het op 20 december 1988 te

Wenentot stand gekomen verdrag van de VerenigdeNaties tegen de sluikhandel in verdovende middelen

en psychotrope stoffen, bijl. hand. II, 1991/1992, 22080 (R 1406), nr 6, p. 4, wordt het oordeel

uitgesproken dat de instrumenten van samenwerking er toe dienen bij te dragen dat ook staten met sterk

verschillende regels op het gebied van het strafrechten strafprocesrecht toch elkaar wederzijds van dienst

kunnen zijn bij de verwezenlijking van hun aanspraken tot uitoefening van rechtsmacht. Dit alles neemt

natuurlijk niet weg dat van die samenwerking en de verdragen waarin die samenwerking is geregeld

uiteindelijk toch een harmoniserende werking kan uitgaan, zonder dat dit een doel op zichzelf is.

2.   In dat verband is het niet vreemd dat juist in de memoric van antwoord bij het wetsvoorstel tot

goedkeuring van het VN Verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen

er op wordt gewezen dat een verdere ontwikkeling van instrumenten voor internationale samenwerking

in strafzaken niet cen harmonisatie van materieel en formeel strafrecht moet impliceren. Zie vorige noot

3.    F.  THOMAS, De Europese rechtshulpverdragen in strafzaken,  Gent  1980,  p   339. Zie ook hetgeen  is

opgemerkt bij het verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 1983.
4. Idem memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerleg-

ging strafvonnissen en het Wetboek van Strafvordering met het oog op de internationale samenwerking

gericht op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, bill. hand II, 1990/1991, 22083, nr.

3, p. 6.
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toenemen:  Mede naar aanleiding  van dit rapport is gedurende de conferentie een
resolutie aangenomen waarin het Comite voor strafrechtelijke vraagstukken wordt
opgedragen de opstelling van 66n algemeen Europees Ontwerp-Verdrag inzake
interstatelijke samenwerking in strafzaken te bestuderen en voor te bereiden waarin
de bestaande Europese verdragen op dit gebied worden geYntegreerd en vereen-
voudigd. Voorlopig ziet het er echter niet naar uit dat een dergelijk verdrag er zal
komen. De onderhandelingen verlopen langzaam, hetgeen niet alleen verband houdt
met de omvang van de materie, maar ook met de recente snelle uitbreiding van
het aantal lidstaten van de Raad van Europa.2 Wel zijn er binnen de Europese
Gemeenschappen verdragen opgesteld die met name voor de overdracht en over-
name van strafvervolging en strafexecutie een wat eenvoudiger regeling beogen
te bieden dan de verdragen van de Raad van Europa. Op deze wijze wil men
bekrachtiging en praktische toepassing stimuleren. Of dit zal lukken valt nog te
bezien: Het onbeantwoord laten van allerlei rechtsvragen kan zich in de praktijk
ook wreken. In ieder geval maakt geen van deze verdragen kans op een snelle in-
werkingtreding, omdat daarvoor is vereist dat alle lid-staten het desbetreffende
verdrag ratificeren.

Geen verdragsvoorwaarde

3.  Uit de geringe bijval  die de genoemde overdrachtsverdragen hebben gekregen,
mag niet worden afgeleid dat in de praktijk van overdracht en overname van
strafvervolging nauwelijks sprake is. Zowel naar nederlands recht als naar internati-
onaal recht is het bestaan van een verdrag geen voorwaarde. Deze vorm van
samenwerking kan plaatsvinden buiten verdrag mits de strafwet van twee of meer
staten van toepassing is op hetzelfde strafbare feit en de ene staat bereid is afstand
te doen van zijn aanspraak op strafmachtsuitoefening om vervolgens de andere staat
te verzoeken en in de gelegenheid te stellen de strafvervolging ter hand te nemen. 4
Met andere woorden, in al die gevallen waarin de strafwet van twee of meer staten
van toepassing is op hetzelfde strafbare feit, behoort een overdracht van strafvervol-
ging dus tot de mogelijkheden. Het doet daarbij zelfs niet ter zake of de straf-

1.     International  cooperation  in  criminal  matters  between  the  member  states  of the   Council  of  Europe,
Doc. MJU 15(86)3, report submitted by the Netherlands delegation. Zie ook Netherlands Yearbook of
International Law, volume XIX 1988, p 298-308.
2.  Aldus de nederlandse regering in een reactie aan de kamer. Zie K 23 530, nr. 4, p. 3-4.
3.  Een niet al te positieve kijk daarop klinkt door in de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel
tot wijziging van de Wet overdracht tenuitvocrlegging strafvonnissenen het Wetboek van Strafvordering
met het oog op de intemationale samenwerking gericht op de ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel, bijl. hand. Il, 1991/1992, 22083, nr. 6, p. 2.
4.   Aldus ook de toelichting op het Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafrervolging van
15 mei 1972. Deze toelichting is verschenen onder de titel: Rapport explicatifconcernant la Convention
europ enne sur la transmission desprocddures ripressives, Conseil de l'Europe, Strasbourg  1972.  Van
dit rapport is een vertaling als bijlage gevoegd bij de memorie van toelichting op het wetsontwerp tot
goedkeuring van onderhavig verdrag  dat  in  1979  aan de tweede  kamer is aangeboden,  bijl.  hand.  Il,
1979/1980, 15971 (Rl 133) nr. 5. Naar deze bijlage zal steeds worden verwezen. Zie in casu p. 10.
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machtsaanspraak al dan niet met het oog op wederzijdse rechtshulp in het leven
is geroepen. Veel staten erkennen de volgende gronden om de strafwet van toepas-
sing te verklaren: de plaats van het delict (territorialiteitsbeginsel), de nationaliteit
van de dader (actief nationaliteitsbeginsel), de noodzaak de staat te beschermen
tegen strafbare feiten die gericht zijn tegen zijn soevereiniteit of veiligheid (besche-
rmingsbeginsel) ende bescherming van de universele belangen (universaliteitsbegin-
sel). Sommige wetgevingen erkennen bovendien nog de nationaliteit van het
slachtoffer als aanknopingspunt (passief nationaliteitsbeginsel) en/of de vaste

woonplaats  van de dader (domiciliebeginsel). Dit betekent dat steeds wanneer  een
strafbaar feit een buitenlands of internationaal element bevat - bijvoorbeeld de dader
(of het slachtoffer) is een buitenlander, de plaats van het delict is extra-territoriaal,
of het belang dat is geschonden heeft een internationaal of universeel karakter -
een samenloop van strafmachtsaanspraken regel is en samenwerking in de vorm
van overdracht en overname van strafvervolging tot de mogelijkheden behoort.
Vandaar dat deze vorm van samenwerking al jarenlang - onafhankelijk van de
verdragsrechtelijke ontwikkeling - plaats vindt.1 Het lijkt zelfs niet uitgesloten dat
de overdrachtsverdragen in veel landen minder prioriteit genieten juist omdat in
de praktijk de overdracht en overname van strafvervolging ook zonder verdrags-
grondslag kan worden geeffectueerd.

Enige historische kanttekeningen

4.   Reeds   in   het  door   HUGO   DE   GROOT  geformuleerde adagium ' aut   dedere   aut

punire' wordt de overdracht en overname van strafvervolging als vorm van
samenwerking herkend. Met name BASSIOUNI, beweert dat het grotiaanse adagium

moet worden begrepen als 'aut dedere aut judicare'.2 Ret laatste adagium houdt
in dat in het geval een staat niet tot uitlevering bereid is, deze de vervolging van
de opgeeiste persoon zelf ter hand moet nemen. De staat die uitlevering weigert
treedt in feite als zaakwaarnemer op.

Ook bij FEUERBACH en KOSTLIN komt men de gedachte van de staat als zaak-
waarnemer (Treuhand) tegen. Zij waren de mening toegedaan dat het beperkt actief
nationaliteitsbeginsel in desleutel van'dasPrinzip derstellvenretenden Strafrechts-

1. Jaarlijks wordt in de begroting van het ministerie vanjustitieeen overzicht van het overdrachtsverkeer

gepubliceerd waarbij Nederland betrokken is geweest
2.   M.CH. BASSIOUNI, International Extradition and World Public Order, Lciden  1914, p. 7. WISE is het
met deze stelling niet eens. Hij stelt dat HUGO DE GROOT niet uitging van een verplichting tot vervolging
maar van een verplichting tot straffen cn van deze verplichting kon slechts sprake zijn bij iemand die

schuldig was bevonden. Was de gevluchte persoon nog niet veroordeeld dan bestond er in zijn opvatting
geen enkele verplichting tot straffen en ook niet tot uitlevering of vervolging. De verplichting uit te
leveren ofte straffen bestond volgens HUGO DE GROOT alleen bij de (vaak) politiek getinte strafbare feiten
zoals ernstige terroristische daden of piraterij en misdrijven tegen de veiligheidvan de staat. Het maakte

daarbij volgens hem geen verschil of de dader een onderdaan was ofeen vreemdeling. Door uitte leveren
ofte vervolgen voorkwam de vluchtstaat dat hij door de andere staat verantwoordelijk werd gesteld voor
de dadenvan deveroordeclde. E.M.  wisE, Extradition:  The hypothesis ofa civitas maxima and the maxim
aut dedere autjudicare'm: Revue Internationale de Droit Ptnal/International Review ofpenal law, (Vol
62)   1991,  p    119-120,
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pjlege'  was te plaatsen.' De staten van het europees continent waren van oudsher
niet bereid eigen onderdanen uit te leveren. Zij wilden wet de nationale strafwet
toepassen op extraterritoriaal gepleegde feiten met het doel de overeenkomstige
plaatselijke wetten te handhaven.2 Deze wijze van rechtshandhaving kan men
aanmerken als een (voorloper van de) overname van strafvervolging. Een verzoek
totuitleveringofvervolgingwasweliswaarnietnoodzakelijk, maarzaakwaarneming
was wel een belangrijke drijfveer tot strafvervolging.3 In vele moderne verdragen
vindt men het adagium 'aut dedere autjudicare' terug. Een voorbeeld biedt art.
6, tweede lid van het Europees Uitleveringsverdrag waarin is bepaald dat de
aangezochte staat die haar onderdaan niet uitlevert, op verzoek van de andere staat,
de zaak moet voorleggen aan haar bevoegde autoriteiten opdat, indien daartoe
aanleiding bestaat, een strafvervolging kan worden ingesteld. De toepassing van
het rechtshulpmechanismeblijft ingevolge deze bepaling dus beperkt totonderdanen
van de aangezochte staat. Naar aanleiding van deze bepaling merkte FRANCOISE
THOMAS echter op dat bepaalde deskundigen al in 1957 hadden voorgesteld aan de
overname van strafvervolging een meer algemenetoepassing te verzekeren. Volgens
hen zou een dergelijke overname van strafvervolging moeten kunnen geschieden
telkens wanneer de uitlevering niet werd toegestaan: Zie omtrent het adagium en

1.    A. VON FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deuts ch/and guitigen Pein/ichen Rechts, mit vielen
Anmerkungen und Zusatzparagraphen und mit einer vergleichender Darstellung der Fortbildung des
Strafrechts durch die neuen Gesetzgebungen, Herausgegeben von C.J.A. Mittermaier, Giessen  1847,40;
C.R. KOSTLIN, System des deutschen Stra»chts, Allg.  Theil,  Tubingen  1855,  p.  37  e.v.  Zie  ook  A.
GRAMTZA,  Die  Dogmengeschichte  des  Internationalen  Strafrechts seit  Beginn  des  19.  Jahrhunderts,
Freiburg im Breisgau 1961, p  37 e.v. Zie omtrent stellvertretenden Strafrechtspflege verder, D. OEHLER,
Internationales Stra»cht,2., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Munchen  1983,
p. 144 e.v.
2.  Zie voor Nederland; N. KEUZER, Doub/e incrimination: artikel 5 lid / sub 2 Sr, opgenomen in:
Beginselen, Opstellen over strafrecht, aangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem 1981, p. 143-163 Staten
die behoren tot de anglo-amerikaanse rechtskring zijn van oudsher wei bereid eigen nationalen uit te
leveren. Dit hangt samen met de daar heersende opvattingen over het bereik van de nationale strafrecht.
Zie bijvoorbeeldi.A. SHEARER, Extradition in International Law,Manchester 1971, metnamep. 94-1131.
In Nederland bestaat sinds enkele jaren de mogelijkheid dat Nederlanders worden uitgeleverd.  Dit kan
echter alleen indien gewaarborgd is dat bij veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, de
opgeeiste persoon deze straf in Nederland zal mogen ondergaan. Zie art. 4, tweede lid van de Uitleve-
ringswet.
3.  Het beperkt actief personaliteitsbeginsel moet men onderscheiden van het onbeperkt actief per-
sonaliteitsbeginsel. Bij de laatste variant van het actiefpersonaliteitsbeginsel speeltzaakwaarneming geen
enkele rol. Vandaar dat strafbaarstelling ter plaatse door de staat van de locus (lex loci voorwaarde) ook
niet wordt vereist. Overigens ook ten aanzien van het beperktactiefpersonaliteitsbeginsel kunnen minder
extraverte motieven een rot spelen zoals 'leges ossibus inhaerent' en van zaakwaarneming is dan geen
sprake. Uitvoerig over het actief personaliteitsbeginsel en de rechtsgronden daarvoor: D. OEHLER, Inter-
nationales Stra»cht, Koln/Berlin/Bonn/Munchen, (2¢ druk) 1983 p. 456 e.v. Zie ook G.A.M. STRIJARDS,

Internationaal  strafrecht,   Stra»achtsrecht,   Amhem  1984,  p.  80  c.v .
4.  F. THOMAS, De Europese rechtshulpverdragen in strafzaken, Gent 1980, p. 228, onder noot 184. Zie
ook  Rapport  explicatif sur  la  Convention  europdenne  d'extradition, Conse\\  de  \'  Europe,  Strasbourg
1969, p. 18.
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de verdragen waarin het is terug te vinden verder aant. 7 onder  i en de commentaar

op art. 552hh.

Belang van een verdrag

5.  Het bovenstaande mag niet tot de conclusie leiden dat de ontwikkeling van over-
drachtsverdragen niet of nauwelijks van belang is voor deze vorm van samenwer-

king. In een verdrag kan men regels van procedurele aard opnemen en instanties

aanwijzen via welke de verzoeken om rechtshulp kunnen of moeten worden gedaan.
Daarnaast kan men in een verdrag voorwaarden en gronden voor overdracht noemen
evenals de daaraan te verbinden rechtsgevolgen. Hierdoor kan meer duidelijkheid
en voorspelbaarheid worden geschapen, zowel voor de betrokken staten als voor
de verdachte.' Tevens  kan  men bij verdrag belangrijke leemten  in de bestaande
praktijk opvullen. Verzoeken tot overname van strafvervolging buiten verdrag
scheppen geen verplichtingen tot overname voor de aangezochte staat en kennen
aan die staat evenmin een specifieke bevoegdheid toe voor het geval die aangezochte
staat geen originaire strafmacht heeft.2 Een aantal van de genoemde zaken kan wel-
licht ook zelfstandig, bij wet, worden geregeld. Zo kan een staat - unilateraal - zijn
bevoegdheid tot strafvervolging afhankelijk stellen van het verzoek van een andere
staat en het verlies van zijn recht tot strafvordering verbinden aan de overdracht
van strafvervolging. Een regeling bij verdrag biedt echter de mogelijkheid de
verschillende zaken te koppelen waardoor een sluitend systeem kan worden
verkregen. Met andere woorden het ontstaan van de bevoegdheid in de aangezochte
staat wordt onlosmakelijk verbonden aan het verlies van het recht tot strafvordering
in de verzoekende staat. Met een verdrag is tevens de wederkerigheid van rechten
en verplichtingen verzekerd. Bovendien wordt door het bestaan van een verdrag
als voorwaarde voor deze vorm van samenwerking te stellen, uitdrukking gegeven
aan het vertrouwen dat er moet zijn in de rechtspleging van de rechtshulppartner.
In de aanwezigheid van een verdrag ligt dit vertrouwen dan tevens besloten.3

1.   De mate van voorspelbaarheid wordt bijvoorbeeld bepaald door het de mogelijkheden tot overdracht

die het verdrag bicdt. Meer hierover in aant. 80.
2. Deze leemten zouden een remmende werking hebben gehad op de ontwikkeling van deze vorm van
samenwerking. Zie L.H.C. HULSMAN, Transmission des poursuites panales  a l'etat de  sejour et execution
des dicisions punales ktran res, in'. \«e droit pdnal international. Recueil d'ttudes en hommage A J.M.
Van Bemmelen, Lciden 1965, p. 129. Zie hieromtrentook H. GROTZNER, Internationaljudicial assistance
and cooperation  in criminal matters, in·.  M.CH.  BASSIOUM  and V.P. NANDA,  A  Treatise on International
Criminal Law, Volume II, Springfield USA, 1973, p 217.
3.   Men hoeft zich dan niet steeds af te vragen of de rechtspleging in de andere staat wei voldoende
vertrouwen dientte genieten. Zie omtrenthetvertrouwensbeginsel G.A.M. STRIJARDS, Opvallendeevoluties
in het uitleveringsrecht, DD 1985, p. 103-119, met name p.  104-108 en de ter plaatse aangehaalde

literatuur; en van dezelfde schrijver, Uitlevering, Zwolle 1988, p. 88 e.v. Zie omtrent de strekking en
de reikwijdte van het vertrouwensbeginsel ook A.H.J. SWART, Uitlevering en rechten van de mens, AA
1986 p 132-142 en van dezelfde schrijver Nederlands uitleveringsrecht, Zwolle  1986, p. 26 Meerrecent,
naar aankiding van de Soering-case, W.F. VAN HATIUM, Uitlevering een k· stie van vertrouiten, DD
1989, p. 928-940 en in reactie hicrop, B.P. VERMEULEN, Uitlevering soms een kliestie van vertrou,wn,

DD 1990, p 325-336.
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De voordelen van een regeling bij verdrag zijn duidelijk. Volkenrechtelijk is het
echter mogelijk om internationale rechtshulp in strafzaken te verlenen los van een
verdrag. Staten bepalen zelf of zij het vragen en bieden van rechtshulp afhankelijk
stellen van het bestaan van een verdrag. Verdragen kunnen verschillende functies
vervullen.  Of het bestaan van een verdrag wel of niet als voorwaarde wordt gesteld
hangt samen met het belang dat men aan die verschillende functies wil toekennen
en de mate waarin men van mening is dat aan die functies al dan niet op een andere
wijze - bijvoorbeeld bij nationale regelgeving - vormkan worden gegeven. De over-
drachtspraktijk heeft zich ondanks de voordelen van een verdrag ontwikkeld in een
richting waarbij de verdragsvoorwaarde niet geldt.

Standpunt nederlandse wetgever

6.   In Nederland wordt de verdragsvoorwaarde alleen gehanteerd   voor het geval
de overname van strafvervolging in Nederland een bevoegdheidsuitbreiding moet
bewerkstelligen. Voor een bevoegdheidsuitbreiding ten behoeve van de overname
van strafvervolging oordeelde de nederlandse wetgever - terecht - het bestaan van
een verdrag waaraan die bevoegdheidsuitbreiding kan worden ontleend noodzake-
lijk.'  Ook voor wat betreft de verlenging van verjaringstermijnen en het indienen
van een klacht bij klachtdelicten gaf de wetgever de voorkeur aan een regeling op
basis van wederkerigheid en daarvoor is het verdrag de ge8igende plaats.

De vertrouwenskwestie is voor de nederlandse wetgever blijkbaar geen reden
geweest de verdragsvoorwaarde te stellen. In verband hiermee merkt BURUMA op:
'Het ontbreken van de verdragseis is niet vanzelfsprekend. Een verdrag impliceert
dat men zich niet steeds hoeft af te vragen of de rechtspleging in een ander land
voldoende vertrouwen dient te genieten.  Om die reden is zowel voor de uitlevering
als voor de overname van executie een verdrag vereist. Als we nu de overdracht
en overname van strafvervolging niet hinderen door een verdragseis, is dat mis-
schien wel goed voor de ontlasting van de Nederlandse rechtspleging, maar is het
ook in beginsel mogelijk om de vervolging over te dragen aan landen, waarvan de
rechtspleging ons weinig vertrouwen inboezemt. Dit bezwaar is kennelijk onder-
kend, omdat in een richtlijn van de procureurs-generaal van 1982 wordt opgemerkt
dat het overdrachtsbeleid moet worden gericht op landen van de Raad van Europa,
die partij  zijn bij  het  EVRM en het individueel klachtrecht hebben erkend.'3  Zie
omtrent de verdragsvoorwaarde naar nederlands recht verder aant. 89 en art. 552y,
aantt.  10 en  11 (transformatieve interpretatie)  en  aant. 15 (verjaring). De vraag
naar de verdragsvoorwaarde zou opnieuw aan de orde moeten komen bij eventuele
onderhandelingen over de zogenaamde 'actieve' overdracht van strafvervolging het
opstellen van een regeling daaromtrent (meer daarover in aant. 42)

1.  Zie omtrent het standpunt van de regering, de MvT bijl. hand. 11, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p
12.

2.  Zie hieromtrent ook de MvT, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 9.
3.    Y. BURUMA, Introductie internationaal strafrecht, Nijmegen   1994,  p.  53.
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Doeleinden

7.  Met overdracht en overname van strafvervolging kan men verschillende doelein-
den nastreven. Dit blijkt uit de preambules van de algemene overdrachtsverdragen
en uit de overdrachtsgronden voorzover die in de verdragen zijn genoemd: Hieron-
der zullen de betreffende doeleinden aan de hand van een aantal categorieen worden

gerangschikt.

Rechtshandhaving/zaakwaarneming

Voorkomen dat de dader vrijuit gaat

i. Overdracht en overname van strafvervolging kan plaatsvinden omdat de verdachte
is ontkomen naar een staat die hem niet uitlevert en een veroordeling bij verstek
niet wenselijk wordt geacht. Een overname van de strafvervolging voorkomt in dat
geval dat er een vacuum iuris ontstaat en de dader vrijuit gaat. De aangezochte staat
treedt als zaakwaarnemer op voor de verzoekende staat. Bij deze zaakwaarneming
staat rechtshandhaving voorop. De overname van strafvervolging is subsidiair aan
de (niet) uitlevering. In een aantal verdragen zijn - meestal met betrekking tot
bepaalde strafbare feiten - afspraken gemaakt om bij de dreiging van een vacuum
iuris zaakwaarnemend op te treden.2 Een sprekend voorbeeld biedt het Europees
Verdrag tot bestrijding van terrorisme.3 Art. 7 van het verdrag verplicht de
verdragsluitende staten om bij afwijzing van een uitleveringsverzoek ter zake van
een of meer van de in art. 1 van het verdrag genoemde feiten de vervolging zelf
ter hand te nemen: Art. 6 schrijft de verdragsluitende staten voor de nodige
maatregelen te nemen zodat zij in een dergelijke situatie tot kennisneming van de
feiten bevoegd zijn. Zie omtrent de wijze waarop Nederland uitvoering heeft

gegeven aan dit verdrag en de hierboven genoemde verplichting die in de literatuur

1.  In het VN modelverdrag aangaande de overdracht van strafvervolging wordt wel gerefereerd aan

de'goede rechtsbedeling', maar een opsomming van omstandigheden die tot overdracht van strafvervol-

ging aanleiding kunnen geven, ontbreekt. In dit modelverdrag worden - in tegenstelling tot de EG
Overeenkomst betreffende de overdracht van strafvervolging - wei verschillende weigeringsgronden
genoemd, waaruit ook het een en ander omtrent de gestelde doeleinden is af te leiden.
2.  In feite kunnen alle verdragen die zijn gesloten met het oog op rechtshandhaving en het voorkomen
van een vacuum iuris aankiding geven tot overdracht en overname van de strafvervolging, mits cr maar
op de een of andere wijze sprake is van een verzoek tot strafvervolging dat wordt ingewilligd. Meer
daaroverin hoofdstuk Il. Sommige staten en auteurs achten hetvoorde mogelijkheid totzaakwaarnemend

optreden voldoende dat is vastgesteld dat er niet wordt uitgeleverd. Een concreet voorafgaand verzoek
tot uitlevering achten zij daartoe niet noodzakelijk (en - naar het zich laat aanzien - een verzoek tot

strafvervolging evenmin). Met recht valt echter het nederlandse standpunt te verdedigen dat men met
zaakwaarnemend optreden zeer terughoudend moet zijn en dat het daarom de voorkeur verdient dit
optreden afhankelijk te stellen van een afgewezen uitleveringsverzoek. Nederland heeft dit standpunt

bij verschillende verdragen in de vorm van een voorbehoud tot uitdrukking gebracht. Meer daarover
in het commentaar op art. 552hh.
3.    Zie  omtrent dit verdrag; N. KEIJZER, Het Europees verdrag tot bestrilding van terrorisme, Deventer

1979. Zie ook aant. 60.
4.  Het rechtshulpmechanisme is dus beperkt tot de in art. 1 van het verdrag genoemde feiten.
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wet wordt aangeduid met het adagium 'aut dedere autjudicare' (zie aant. 4), het
commentaar op art. 552hh. Ter plaatse zijn ook andere verdragen genoemd waarin
het  adagium 'aut dedere aut judicare' ligt verankerd en waaraan  door de neder-
landse wetgever op vergelijkbare wijze uitvoering is gegeven.

Een ander voorbeeld van overname van strafvervolging als correctief voor het
niet uitleveren van de opgeeiste persoon biedt art. 6, tweede lid van het Europees
Uitleveringsverdrag. Iedere verdragsluitende staat is - aldus het eerste lid van art.
6 - bevoegd de uitlevering van haar onderdanen te weigeren. In het tweede lid is
echter bepaald dat de aangezochte staat die haar onderdaan niet uitlevert, op verzoek
van de andere staat, de zaak moet voorleggen aan haar bevoegde autoriteiten opdat,
indien daartoe aanleiding bestaat, een strafvervolging kan worden ingesteld. De
bepaling dient dus als een correctief voor het niet uitleveren van eigen onderdanen.
De aangezochte staat moet ter zake wel voldoende strafmacht hebben. In dat laatste
voorziet meestal het beperkt actiefpersonaliteitsbeginsel, voor Nederland te vinden
in art. 5, eerste lid sub 2 Sr (meer over dit verdrag en verdragen met vergelijkbare
bepalingen aant. 67)

In de overdrachtsverdragen spelen rechtshandhaving en het voorkomen van een
vacuum iuris eveneens  een  rol. Dit blijkt bijvoorbeeld  uit de overdrachtsgronden
genoemd in art. 8, eerste lid onder g en h van het Europees Overdrachtsverdrag.
Daarin is namelijk bepaald dat een verdragsluitende staat een verzoek tot strafver-
volging aan een andere verdragsluitende staat kan doen indien hij van oordeel is
dat de aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting in de verzoekende staat niet
kanworden verzekerd, terwijl diens aanwezigheid terterechtzitting in deaangezoch-
te staat weI kan worden verzekerd (g) en indien hij van oordeel is dat hij niet in
staat is zelf een eventuele veroordeling ten uitvoer te leggen, zelfs niet met
toepassing van uitlevering, en dat de aangezochte staat daartoe wel in staat is (h).
Het bepaalde in art. 8, tweede lid van het Europees Overdrachtsverdrag 'Indien
de verdachte in een Verdragsluitende Staat onherroepelijk is veroordeeld, kan die
staat geen overdracht van de strafvervolging verzoeken in een of meer van de in
het eerste lid van dit artikel vermelde gevallen tenzij hij de sanctie, ook met toepas-
sing van uitlevering, niet zelf ten uitvoer kan leggen en de andere Verdragsluitende
Staat het beginsel van de tenuitvoerlegging van een in het buitenland gewezen
Vonnis niet aanvaardt of weigert een vonnis als het onderhavige ten uitvoer te
leggen' geeft evenzeer blijk van de wens tot rechtshandhaving en het vermijden
van een vacuum iuris. Minder uitgesproken in dit verband zijn het Benelux
Overdrachtsverdrag, de EG Overeenkomst betreffende de overdracht van strafver-
volging en het VN modelverdrag ter zake. Daarmee is echter niet gezegd dat deze
verdragen zich verzetten tegen een overdracht van strafvervolging waarbij het
streven naar rechtshandhaving en het voorkomen van een vacuum iuris een
belangrijke rol speelt. Rechtshandhaving maakt deel uit van een goede
rechtsbedeling en dat laatste is een kernbegrip in alle overdrachtsverdragen (zie
aant.   9).

Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel

ii. Onder de categorie rechtshandhaving/zaakwaarneming valt ook de bestrijding
van de zware criminaliteit door middel van het ontnemen van wederrechtelijk
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verkregen voordeel.  Met name de laatste jaren wordt men binnen en buiten Europa
steeds meer bewust van het feit dat de zware criminaliteit een in toenemende mate
internationaal probleem is en de bestrijding daarvan het gebruik van moderne en
doeltreffende methoden vergt op internationaal niveau. Een van die methoden
behelst de daders de opbrengsten van misdrijven te ontnemen: De verschillende
vormen van internationale rechtshulp kunnen bij de op ontneming van wederrechte-
lijk verkregen voordeel gerichte opsporing en vervolging een rol spelen. Een
daarvan is de overdracht en overname van strafvervolging.

Een op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel gerichte opsporing
en vervolging wordt de laatste jaren - in Nederland en daarbuiten - tot een meer
geprononceerde doelstelling van de strafrechtspleging verheven omdat daarvan
zowel een belangrijke generaal-preventieve als ook een rechtsherstellende werking
zou kunnen uitgaan.3 Vanuit die optiek kan het opsporen en confisceren van uit
misdrij f verkregen opbrengsten, op zichzelf voldoende reden zijn om een strafver-
volging over te dragen en kan die overdracht van strafvervolging daartoe zelfs
beperkt blijven, mits natuurlijk beide staten naast een op het feit gerichte procedure
een afzonderlijke, van de hoofdzaak afgesplitste op het voordeel gerichte
ontnemingsprocedure kennen.4 Het overdragen van de gehele ontnemingsprocedure
naar het buitenland kan zinvol zijn in de gevallen waarbij in eigen land begane
strafbare feiten wederrechtelijk voordeel hebben opgeleverd dat geheel of nagenoeg
geheel in een ander land is ondergebracht en daar verder is gernvesteerd. Een
vervolging van de strafbare feiten in eigen land kan dan de voorkeur verdienen,
terwijl de bepaling van de omvang van het te ontnemen voordeel wordt overgelaten
aan de autoriteiten van de staat waar het voordeel wordt aangetroffen. Die laatste
staat zat waarschijnlijk beter in staat zijn de omvang daarvan te bepalen.

1.   Zie de voorafgaande overwegingen van het Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslag-
neming  en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, Straatsburg, 8 november 1990, waarin  dit
vrijwel letterlijk is verwoord (meer over dit verdrag in aant. 64).
2.   Of men te maken heeft met een verzoek om kleine rechtshulp, danwel een verzoek om overname
van strafexecutie eventueel voorafgegaan door conservatoire maatregelen, danwel een verzoek om
overname van stralvervolging is niet altijd meteen duidelijk en vaak afhankelijk van de fase waarin die
hulp wordt verzocht (zie aant. 19).
3.    Zie dc memorie van toelichting  bij het wetsvoorstel tot wijziging  van het Wetboek van Strafrecht
en het Wetboek van Strafvordering en enkcle andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot
toepassing van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en andere
vermogenssancties, bijl hand II, 1989/1990, 21504, nr. 3, p. 3. Zie in dit verband ook de vrij recente
verdragen die zich in het bijzonder op de intemationale samenwerking bij het ontnemen van wederrech-
telijk verkregen voordeel richten zoals, het VN verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen
en psychotrope stoffen  van   1988  en het Verdrag  van  de  Raad van Europa inzake het witwassen,  de
opsporing, de beslaglegging en confiscatie van opbrengsten van misdrijven van  1990.  Meer over deze
verdragen in de aantt. 63 en 64.
4.  Beide in de vorige noot genoemde verdragen voorzien dan ook - naast de mogelijkheid tot overname
van de gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een in de verzoekende staat opgelegde confis-
catiesanctie - in een procedure volgens welke de aangezochte staat naar aanleiding van een verzoek van
de verzoekende staat een eigen confiscatieprocedure in gang kan zetten. Zie art. 5, vierde lid onder a
(i) en (ii) van het VN Verdrag en art. 13, eerste lid onder a en b van het Verdrag van Straatsburg. Zie
omtrent deze kwestie ook de commentaar op art. 552t, zesde lid.
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Kwaliteitsverbetering

Reclassering/humanisering/non discriminatie

iii.   Overdracht en overname van strafvervolging kan eveneens geschieden vanuit
een oogpunt van kwaliteitsverbetering. Neem bijvoorbeeld de situatie dat de
verdachte een vreemdeling is in de staat waar het strafbaar feit is gepleegd. In dat
geval is het denkbaar dat deze staat de vervolging wil overdragen aan de staat van
herkomst of de staat van domicilie omdat een berechting aldaar niet wordt gehinderd
doortaalproblemenen/ofonbekendheid met culturele factoren. Dooreen overdracht
van de vervolging aan de staat van herkomt of domicilie kan ook de preventieve
hechtenis worden beperkt en zijn de kansen op een voorwaardelijke veroordeling
en een voorwaardelijke of vervroegde invrijheidstelling groter.1 Daarnaast kunnen
de mogelijkheden tot opvang en reclassering daar beter lijken dan in de territoriali-
teitsstaat, zeker wanneer men er van uit moet gaan dat de verdachte na een
veroordeling als ongewenst vreemdeling zal worden aangemerkt. Overdracht van
de vervolging kan dus bewerkstelligen dat de ongelijke positie van de vreemdeling
in het strafproces enigszins ongedaan wordt gemaakt.
Uit de in de overdrachtsverdragen genoemde omstandigheden die tot een overdracht
van strafvervolging aanleiding kunnen geven, blijkt dat bovengenoemde over-
wegingen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwerpers van de verdragen.
In art. 8, eerste lid onder f van het Europees Overdrachtsverdrag worden de
mogelijkheden tot reclassering in de aangezochte staat zelfs als een zelfstandige

grond voor overdracht genoemd. Zie echter ook art. 8, eerste lid, onder a en b van
het Europees Overdrachtsverdrag waarin wordt verwezen naar de omstandigheden
dat de verdachte zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft in de aan te zoeken staat,
dan wel de nationaliteit bezit van de aan te zoeken staat. Deze omstandigheden
worden ook genoemd in art. 2 van de EG Overeenkomst betreffende de overdracht
van strafvervolging.  In het Benelux Overdrachtsverdrag wordt naast de vaste woon-
of verblijfplaats van de verdachte geen melding gemaakt van de staat waarvan de
verdachte de nationaliteit bezit maar wel van de staat waarin de verdachte in
hoofdzaak zijn beroep of bedrijf uitoefent (zie art. 1, eerste lid onder a en b).
Volgens de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting moet er een voldoende

1.   Een vreemdeling zonder vaste woon- ofverblijfplaats wordt eerder in voorlopige hechtenis genomen
en heeft minder kans op een voorwaardelijke veroordeling of vervroegde of voorwaardelijke invrij-
heidstelling
2.  Zieomtrentdeongelijkepositievandevreemdelinginhetstrafproces; G.A.C. ENKELAAR, Onbewaakte
grenzen van vreemdelingenrecht en  strafrecht,  Proces  1975,  p.  1-9, en  1.  VAN VEEN,   Democratisering
van  het recht?, Amsterdam 1977, p. 96-106. Het komt - althans in de nederlandse praktijk - ook voor
dat het openbaar ministerie zaken met een buitenlandse verdachtc seponeert in de veronderstelling dat
de vreemdeling toch wordt uitgezet. Het openbaar ministerie gaat er daarbij kennelijk van uit dat als
de vreemdeling wordt verwijderd een strafvervolging achterwege kan blijvcn. Zeker bij de mecr ernstige
strafzaken kan men zich afvragen of in dat geval niet van een achterstelling van de nederlander of van
de in de nederlandse samenleving gerntegreerde buitenlander sprake is. Deze vraag wordt ook gesteld
in het Rapport van de Werkgroep coordinatie strafrechtelijk en administratiefrechtelijk vreemdelingenbe-

leid, 's-Gravenhage 1979, p. 15.
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band bestaan tussen de verdachte en de aangezochte staat, anders kan de overdracht
van strafvervolging niet plaatsvinden in het belang van een goede rechtsbedeling.
In de in art.  1 opgesomde gronden wordt deze band aanwezig geacht. Nationaliteit
of afkomst van de verdachte leveren op zich zelf dus blijkbaar geen voldoende
sterke band op  om een overdracht te rechtvaardigen:

Beslissingen op tegenspraak

iv. Niet alleen een adequate rechtshandhaving noodzaakt tot het vermijden van
veroordelingen bij verstek (zie onder       i),       ook       uit een oogpunt       van
kwaliteitsoverwegingen verdienen verstekzaken geen voorkeur. Zie in dit verband
Resolution (75)11  On the criteria governing proceedings held in the absence of the
accused, die werd vastgesteld door het Comit6 van Ministers van de Raad van
Europa op 21 mei 1975 tijdens de 245e Vergadering van de Ministers-plaatsver-
vangers en dan met name ook onder I, punt 4 waarin staat: 'The accused must not
be tried in his absence, if it is possible and desirable to transfer the proceedings
to another state or to apply for extradition.' Dat verstekvonnissen vermeden dienen
te worden, is ook verwoord in de voorafgaande overwegingen van de
overdrachtsverdragen en is eveneens af te leiden uit de overdrachtsgronden die er
op zijn gericht de vervolging daar te laten plaatsvinden waar de verdachte zich
bevindt. Zie met name art. 8, eerste lid onder g van het Europees
Overdrachtsverdrag: 'indienhij van oordeel is dat de aanwezigheid van de verdachte
ter terechtzitting in de verzoekende Staat niet kan worden verzekerd, terwijl diens
aanwezigheid ter terechtzitting in de aangezochte staat wel kan worden verzekerd.'
Zie in verband met de kansen op aanwezigheid van de verdachte ook art. 8, eerste
lid onder c van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 1, eerste lid onder c van
het betreffende Beneluxverdrag. In beide bepatingen wordt verwezen   naar   de
omstandigheid dat de verdachte in de aan te zoeken staat al een vrijheidsbenemende
straf of maatregel ondergaat of moet ondergaan.  In art. 2 van de EG Overeenkomst
betreffende overdracht van strafvervolging wordt direct verwezen naar de omstan-
digheid dat de verdachte zich bevindt in de aan te zoeken staat. Indien de vervolging
in de aangezochte staat niet tot een beslissing op tegenspraak kan leiden is in art.
12, tweede lid onder a van het Europees Overdrachtsverdrag en in art. 3, derde
lid onder e van het betreffende Beneluxverdrag de mogelijkheid tot afwijzing van
het verzoek dan wel tot intrekking van de inwilliging beschreven. Bovenstaande
bepalingen en de daarin genoemde overdrachtsgronden wijzen er dus op dat deze
vorm van samenwerking ook tot doel heeft beslissingen op tegenspraak te bevor-
deren.

Waarheidsvinding

v. Waarheidsvinding is een belangrijk aspect van het strafproces en kan als zodanig
bij de overwegingen van kwaliteitsverbetering aan bod komen. In dat verband is

1. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971, nr. 5, p. 5 1 onder
punt 3.
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het ook niet vreemd dat in art. 8, eerste lid onder e van het Europees Overdrachts-
verdrag als grond voor overdracht wordt genoemd: 'indien hij van oordeel is dat
de overdracht is aangewezen in het belang van de waarheidsvinding, met name
indien het belangrijkste bewijsmateriaal  zich  in de aangezochte Staat bevindt.'
Eerder is het opmerkelijk dat andere verdragen aan dit aspect geen aandacht
besteden. Het bewijsmateriaal bevindt zich echter meestal op de plaats waar het
feit is gepleegd. Met het oog op de waarheidsvinding (het onmiddelijkheidsbeginsel
speelt hier ook een rol) verdient een vervolging in de territorialiteitsstaat daarom
meestal de voorkeur:  In een dergelijke situatie zal een overdracht van strafver-
volging echter met snel worden herkend. De territorialiteitsstaat wordt namelijk
nog steeds aangemerkt als de eerst aangewezen staat om te vervolgen en daarbij
wordt niet gedacht aan het feit dat deze staat vervolgt naar aanleiding van een
verzoek daartoe afkomstig  van een andere staat.  In  de  tot  nu toe aangehaalde

voorbeelden gaat het vrijwel steeds om een overdracht van strafvervolging door
de territorialiteitsstaat naar een andere staat en niet andersom. Kwaliteitsover-
wegingen kunnen een vervolging in de territorialiteitsstaat aangewezen doen zijn.
Daarmee is echter niet gezegd dat er in dat geval nimmer sprake kan zijn van
overdracht en overname van strafvervolging. Wanneer bijvoorbeeld de staat van
herkomst kennis krijgt van een gepleegd strafbaar feit en met de territorialiteitsstaat
van mening is dat de vervolging het beste in die staat kan plaatsvinden en vervol-
gens -in overleg met de territorialiteitsstaat - afstand doet van zijn aanspraak op

strafvervolging, moet deze overeenstemming tussen de staten als een overdracht
en overname van strafvervolging worden aangemerkt (zie aant. 25).

Proceseconomische motieven

vi. Naast kwaliteitsverbetering kunnen ook proceseconomische overwegingen een
rol spelen. De wetenschap dat de verdachte in een andere staat voor hetzelfde feit
of voor een of meer andere feiten wordt gezocht en vervolgd, kan reden zijn de
vervolging over te dragen. Zie bijvoorbeeld het bepaalde in art. 8, eerste lid onder
c en d van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 1, eerste lid onder c van het
Benelux Overdrachtsverdrag. Concentratie van strafzakenbespaarttijden middelen.
De kans op een dubbele vervolging en/of bestraffing wordt kleiner. Het voorkomt
voorlopige hechtenis en doet daarmee de gevangenispopulatie afnemen. Op dit
laatste aspect wijst de preambule van het VN modelverdrag uitdrukkelijk. Concen-
tratie van strafzaken heeft daarnaast tot voordeel dat een eventueel voorhanden
zijnde samenloopregeling bij de berechting van meerdere, al dan niet in verschillen-
de landen gepleegde strafbare feiten, kan worden toegepast. Dit heeft niet alleen
voordelen voor de dader, maar daarmee worden ook voor de staten weer tijd en
middelen uitgespaard.

Proceseconomische overwegingen spelen - naast rechtshandhaving en kwaliteits-
overwegingen - ook een rol bij het stimuleren van beslissingen op tegenspraak. Om
de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis mogelijk te maken zal de strafzaak

1.  Daarmee is natuurlijk niet uitgesloten dat in een incidenteel geval belangrijk bewijsmateriaal zich
zal bevinden in een andere staat en dat daarmee een overdracht van de strafvervolging aan die andere

staat aangewezen lijkt.
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veelal geheel moeten worden overgedaan, hetzij in de staat waar het oorspronkelijke
vonnis is gewezen, hetzij in de staat die de tenuitvoerlegging van dat vonnis
overneemt en in veel gevallen is dat een verspilling van de middelen.

Voorkomen van rechtsmachtconflicten

vii. De situatie dat steeds meer strafbare feiten worden gepleegd in een andere staat
dan die waar de dader woont of wordt aangetroffen heeft tot gevolg dat op die
feiten vaak de strafwet van twee of meer staten van toepassing  is.  Met name de
staten van het europese continent erkennen naast de plaats van het delict ook andere
aanknopingspunten, zoals de nationaliteit van de dader of het slachtoffer, de
noodzaak de staat te beschermen tegen strafbare feiten die zijn gericht tegen de
soevereiniteit of veiligheid van de staat en de bescherming van universele belangen,
als grondslag voor toepassing van de strafwet (zie aant. 3). Van een samenloop
van strafmachtsaanspraken kan trouwens ook sprake zijn in het geval de betrokken
staten slechts beroep  doen op het territorialiteitsbeginsel. De plaats  van het delict
wordt namelijk aan de hand van verschillende criteria vastgesteld. Men kan kijken
naar de plaats, waar de handeling is verricht (de leer van de gedraging), waar het
instrument zijn werking heeft gedaan (de leer van het instrument) en waar het
gevolg is ingetreden (de leer van het gevolg). Niet zelden zal daarom een strafbaar
feit in twee of meer staten worden gelocaliseerd:

Samenloop van strafmachtsaanspraken leidt niet automatisch tot de in aant. 3
beschreven samenwerking tussen staten. Integendeel, een dergelijke samenloop kan
de interstatelijke verhoudingen juist nadelig beYnvloeden en voor de dader bestaat
het gevaar dat hij een dubbele vervolging en bestraffing moet ondergaan.2 Sprekend
voor Nederland zijn de beide Dost-affaires (1975 en 1986). In beide gevallen werd
de Nederlander Harm Dost in Duitsland vervolgd voor drugstransacties die in
Nederland hadden plaatsgehad. In 1976 werd hij door het Landesgericht in Kleef
veroordeeld tot drie jaar en negen maanden gevangenisstraf wegens de verkoop
van hashish en de bemiddeling daarbij aan westduitse jongeren. De betreffende
verkoopactiviteiten had Dost verricht als hulpverlener in het jongerencentrum
Release te Arnhem. De transacties waren strafbaar op grond van de opiumwet. Het
openbaar ministerie had de zaak echter geseponeerd. Destijds werd aangenomen
dat aan deze negatieve vervolgingsbeslissing een principieel waardeoordeel ten
grondslag lag over de wederrechtelijkheid en subsocialiteit van Dosts handelingen.3
Meteen bij overschrijding van de duitse grens werd Dost gepakt en voor de rechter
gebracht.    Het   feit dat bedoelde verkoopactiviteiten op nederlands grondgebied

1.   Zie hetrapport van de European Committee on crime problems, Extraterritorial crimina/jurisdiction,
Strasbourg 1990. Zie omtrenthetstrafmachtsrechtook; D. OEHLER, Internationales Strafrecht, KOIn/Ber-
lin/Bonn/Munchen, (20 druk) 1983 en G.A.M. STRIJARDS, Internationcial strafrecht, Strafmachtsrecht,
Amhem 1984.
2. Zieomtrentpositievestrafmachtsconflicten;G.A.M. STR11 ARDS, internationaaistrafrechI, Strafmachts-
recht, Amhem 1984, p. 167 e.v.
3.   Zie onder meer het P.v.d.A.-kamerlid HAAS-BERGER in de Volkskrant van  13 mei  1976 en de vragen
van de kamerleden VAN DER LEK (P.S.P.) en ROETHOF (P.v.d.A.) aan de ministers van justitie en
buitenlandse zaken, tweede kamer, 1975-1976, nr. 1276, p 2531-2532 en nr. 1390, p. 2761.
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hadden plaatsgevonden en de hoogte van de straf waren reden voor felle veront-

waardiging in Nederland. De duitse rechter legitimeerde de toepasselijkheid van
het duitse strafrecht op deze in Nederland door een nederlander gepleegde feiten
met een beroep   op het universaliteitsbeginsel.' Beroep   op dit beginsel betekent
echter een bijzonder grote bevoegdheidsuitbreiding aangezien de nationale wet van
toepassing wordt verklaard op feiten waar ter wereld en door wie of tegen wie ook

gepleegd. Dit kan door andere staten al snel worden beschouwd als een onrechtmati-

ge bevoegdheidsaanmatiging en een inbreuk op de interne souvereine rechtssfeer,
zeker wanneer niet duidelijk is - zoals in casu - of er inderdaad sprake is van een
universeel delict.2 De uitspraak van het Landesgericht werd in Nederland in ieder
geval niet alleen als een aikeuring van, maar tevens als een ingreep in het neder-
landse drugsbeleid ervaren en dus als een inbreuk op de nederlandse interne
souvereiniteit: In 1986 speelde naast deze kwestie en andere verwikkelingen van
internationaal strafrechtelijke aard, het gevaar van een dubbele vervolging en
bestraffing een belangrijke rol. Het Landesgericht in Dusseldorf veroordeelde Dost
tot tien jaar gevangenisstraf wegens handel in soft drugs. Een aantal van de in de

telastlegging genoemde feiten zou - aldus de verdediging van Dost - al middels

voeging ad informandum zijn afgedaan in een nederlandse strafzaak, waarbij hij
tot twintig weken gevangenisstraf waarvan tien weken voorwaardelijk was veroor-
deeld. Volgens de verdediging was hier dus sprake van een dubbele vervolging en
bestraffing:

1.  De duitse rechter had voor de toepassing van de duitse strafivet op deze feiten ook beroep kunnen

doen op andere in duitsland erkende beginselen zoals het passie fpersonaliteitsbeginsel o fmisschien zel fs,
uitgaande van deubiquiteits leer, hetterritorialiteitsbeginsel. Zie A.M.M. ORIE. Internationaaistrafrechtelij-

ke aspecten van de  Dost-a aire, NJB 1976, p. 1045-1059, m.n. p. 1054-1058.
2.  Vandaar dat, meer dan met betrekking tot enig ander strafmachtsbeginsel, als voorwaarde voor het

hanteren van het universaliteitsbeginsel het bestaan van een volkenrechtelijke machtiging is te bepleiten
en met het eigen inzicht van de staat geen genoegen moet worden genomen. Zo'n machtiging is dan
afte leiden uit intcrnationale verdragen ofuit volkenrechtelijk gewoonterecht Ten aanzien van de handel

in verdovende middelen, zeker met inbegrip van soft-drugs, wordt het universele karakter van de delicten

betwist. Ter staving wordt vaak een beroep gedaan op het enketvoudig verdrag inzake verdovende

middelen van 1961, Trb. 1963,810 en metname op art  36 van dat verdrag. De bepaling biedt inderdaad

ruimte  voor  berechting  door  de  rechter  van  de  plaats  waar  de  dader  wordt aangetroffen  - judex loci

deprehensionis -maar dk berechting is aan de voorwaarde van onmogelijkheid van de uitlevering
gebonden. Daarom valt met wellicht meer kracht te verdedigen dat art. 36 van het onderhavige verdrag

geen machtiging biedt voor een 'onbeperkt' universaliteitsbeginsel, doch oog heeft op het zogenaamde
waamemingsbeginsel, ook weI genoemd Prinz(p der ste//tertretenden Strati'echlf#ege. Uitvoeng hierover

in verb;md met de Dost-zaak·, A. KRIKIE,  De  zaak-Dost - enige  opmerkingen  over de  rechtsmacht van

de  Bondsrepubliek  bij de  bestrijding van verdovende middelen, Recht en kritiek, 1976, p. 249-267. Zie
ook A.M.M. ORIE, Internationaal strafrechtelijke aspecten van de Dost-afaire, NJB 1976, p. 1050-1054,
3.   Zie  A.M.M. ORIE, Internationaal stra#echteluke  aspecten  van de  Dost-a ire, NJB  1976,  p.   1048

en A. KiUKKE, De zaak-Dost - enige opmerkingen over de rechtsmacht van de Bondsrepubliek by de

bestr ding van verdovende middelen, Recht en Kritiek  1976,  p.  266.

4.  De duitse wet kent geen negatieve werking toe aan een buitenlands vonnis. Artikel 103, derde lid

van de duitse grondwet bepaalt weliswaar dat niemand voor hetzelfde feit op grond van de gewone
strafwet tweemaal gestraft mag worden, maar deze bepaling staat volgens de daaraan gegeven uitleg

een tweede vervolging en bestraffing slechts in de weg indien een duitse rechter zich over de materiele
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De wens tot een oplossing te komen van bovengenoemde problemen staat aan de
oorsprong van het Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervol-
ging.' Aanvankelijk luidde de titel van dit verdrag: 'European Convention on the
settlement  of conflicts of competence  and on transfer of criminal proceedings  in
penal  matters'.  Op 29 januari 1965 had de Raadgevende Vergadering een aan-
beveling aanvaard betreffende de regeling van strafmachtsconflicten waarin een
preferentiestelsel van strafmachtsaanspraken was uitgewerkt met aan de top het
territorialiteitsbeginsel (Recommendation nr. 420 on the settlement of conflicts of
jurisdiction in criminal matters). Het Comitd van Ministers nam deze aanbeveling
echter niet over omdat zij het uitgangspunt daarvan - het primaat van het territoriali-
teitsbeginsel - in strijd achtte met de reclasseringsgedachte waarop in het moderne
strafrecht steeds meer nadruk zou worden gelegd. Bovendien oordeelde het Comita
van Ministers een prioriteitenstelling onjuist omdat op voorhand niet zou zijn vast
te stellen welk gewicht er in de afzonderlijke gevallen aan de verschillende vaak
met elkaar in strijd zijnde overwegingen zou moeten worden toegekend: Als alter-
natief werd in het genoemde verdrag een consultatieprocedure voorgeschreven bij
een (dreigende) samenloop van strafvervolgingen in twee of meer staten (artt. 30-
34) en daarnaast werd een regeling getroffen betreffende de internationale werking
van het ne bis in idem-beginsel welke zou moeten gelden onafhankelijk van de
eveneens in het verdrag geregelde overdracht en overname van strafvervolging  (art
35-37).3t4

kant van de zaak hecft uitgesproken. Zie ook par.  153 c (2) StPO. De in het buitenland opgelegde straf
dient wei  in  de  door de rechter op te leggen straf te worden verdisconteerd (Anrechnungsprinzip).  Zie
par. 51 (3) StGB. Meer omtrent de internationale werking van het ne bis m idem-beginsel in: H.G.M.
KRABBE en H.M. POELMAN,  Enkele aspecten van het  ne  bis  in  idem-beginsel  in  internationaai verband,
opgenomen in: Liber Amicorum Th.W. van Veen, Arnhem 1985 p. 123-145. Uitvoerig over deze tweede
Dost-zaak; D. PARIDAENS,  Dost kri/'gt opnieuw een zware duitse pi,47 te roken, Recht en Kritiek  1988,
p. 216-227. Zie ook aant. 5 op de artt. 552h-552q ofwel J.M. SJOCRONA, De kleine rechtshulp, Arnhem
1990, p. 19 e.v.
1.  Zie het Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971  (R1133), nr. 5, p.  1  e.v.
2. Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (R1133),nr. 5, p. 7. Opmerkelijk in dit verband
is de beschikking van het Hof's-Hertogenbosch, 3 februari  1993, NJ 1994,248 waarin wordt overwogen
dat gelet op de strekking van de bepalingen van het Europees Overdrachtsverdrag en niettegenstaande
het bepaaide bij art. 5 Sr, de Nederlandse justitie slechts rechtsmacht tockomt, indien de spaanse
autoriteiten - die kennelijk te dezer zake een vervolging reeds hebben ingesteld dan wei ovenvegen in
te stellen - een verzoek om overdracht van de strafvervolging tot Nederland zouden richten. Meer over
deze  beschikking  in  aant.  134 en  in  art.  552t,  aant.  4 1.
3.  Een afdoende oplossing voor het terugdringen van die ongewenste effecten biedt de in het Europees
Overdrachtsverdrag gekozen aanpak overigens niet. Betrokken staten zijn niet verplicht om tijdens de
voorgeschrevenonderhandelingentoteen eensluidendstandpuntte komen. Naverloop van tijd(30 dagen)
kunnen zij de vervolging hervatten   Aan deze vervolgingen   komt dan pas definitief een einde op het
moment dat het vonnis van een van de betrokken staten onherroepelijk is geworden en de eventueel
opgelegde straf ten uitvoer is gelegd  In dit verband dient dan ook nog te worden gewezen op de
uitzonderingen die in de artt. 35-37 zijn gemaakt ten aanzien van de werking van het ne bis in idem-
beginsel. Meer hierover in aant. I l l Conflicten zijn dus nog wei degelijk denkbaar en de verdachte
is ook met deze regeling niet gevrijwaard van een dubbele vervolging en (soms) zelfs niet van een
dubbele bestraffing.
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In de preambules van de EG Overeenkomst betreffende de overdracht van strafver-

volging en het desbetreffende VN modelverdrag vindt men eveneens een verwijzing
naar het streven om met deze vorm van samenwerking rechtsmachtconflicten terug
te dringen en in art. 13 van het VN modelverdrag is net als in het Europees

Verdrag een soort consultatieprocedure geregeld,  zij  het wat minder uitvoerig.'
Alleen het Beneluxverdrag inzake het overnemen van strafvervolgingen verwijst
niet naar dit streven. 2 Een verklaring daarvoor is gelegen  in het  feit  dat dit verdrag

gezien de grote onderlinge gelijkenis van met name de bepalingen in de nationale

wetgeving van de drie Beneluxlanden betreffende de internationalewerking van het
ne bis in idem-beginsel geen voorzieningen behoefde te treffen ter voorkoming van

internationale rechtsmachtsconflicten.3 In dit verband kan ook nog worden gewezen

op Art. IV van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de

Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van
de toepassing van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december
1957, gesloten te Wittem op 30 augustus 1979: Daarin is bij een (dreigende)

samenloop van strafvervolging - die blijkt uit de ontvangst van een uitleveringsver-
zoek - voorgeschreven een overdracht van de vervolging te overwegen. De bepaling
toont inzoverre dus enige gelijkenis met het bepaalde in art. 8, eerste lid onder d
van het Europees Overdrachtsverdrag.

Overdracht van strafvervolging en concentratie van strafzaken geschiedt dus niet

alleen    uit een oogpunt van rechtshandhaving, kwaliteitsverbetering    en
proceseconomische motieven, doch ook om aan rechtsmachtconflicten het hoofd

4.   Blijkens art. 32 van het verdrag is de toepassing van de consultatieprocedure overigens niet beperkt

tot samenloop van strafvervolgingen in eigenlijke zin, maar is overleg ook voorgeschreven indien er

sprake is van meerdere strafbare feiten gepleegddoordezelfde persoon o fverschillende personen tezamen

en eveneens als het gaat om dan strafbaar feit begaan door meerdere personen tezamen. In beide laatste

gevallen gaat het echter meer om concentratie van strafzaken uit proceseconomische motieven en

eventueel aanwezige samenloopregelingentoepasbaarte maken, dan om hetterugdringen van ongewenste

gevolgen van een samenloop van strafmachtsaanspraken.
1.  De EG Overeenkomst heeft geen samenloopregeling. Dit is ook niet echt noodzakelijk omdat in EG

verband uit kan worden gegaan van het bestaan van de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de EG

inzake de toepassing van hetbeginsel ne bis in idem (zie aant.  111; zie voor de betreffende overeenkomst

aant. 74). Bovendien is in art. 15 van de EG overeenkomst bepaald dat in de verhoudingen tussen de

lidstaten die tevens partij zijn bij het Europees Overdrachtsverdrag (hetzelfde geldt trouwens voor het

Benelux Overdrachtsverdrag en nog enige andere in art. 15 genoemde verdragen), de EG Overeenkomst

slechts van toepassing is, voorzover het de bepalingen van dat verdrag aanvult of de toepassing van  de

daarin vervatte beginselen vergemakketijkt Met andere woorden de EG Overeenkomst beperkt de werking
van het Europees Overdrachtsverdrag en de daarin geregelde consultatieprocedure dus niet

2.  Met betrekking tot de gronden voor overdracht wordt in art. 1, eerste lid ook alleen verwezen naar

de omstandigheid dat de verdachte in de aan te zoeken staat voor een ander feit wordt vervolgd of voor
een  ander feit een straf of maatregel ondergaat en niet naar de omstandigheid dat de verdachte voor het

zelfde  feit  in  de aan te zoeken staat wordt vervolgd  of een straf of maatregel ondergaat.

3. Aldus de nederlandse regering: MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 enz. nr. 10, p. 53.
4.  Meer over dit verdrag in aant. 68.
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te bieden en om te voorkomen dat een zelfde persoon achtereenvolgens door
rechters in verschillende staten wegens hetzelfde strafbare feit wordt berecht.'

De betrokken belangen

8.   Met de toepassing  van de onderhavige rechtshulpfiguur  en het nastreven  van
bovengenoemde doeleinden zijn de belangen van verschillende partijen gediend.

Van staten

i.  Het nastreven van bovengenoemde doeleinden is  in het belang van de betrokken
staten. Voor rechtshandhaving en een effectieve verdeling van de middelen spreekt
dit vanzelf. Kwaliteitsverbetering van de strafrechtspleging en het voorkomen van
rechtsmachtconflicten en dubbele berechtingen is echter ook in het belang van de
betrokken staten. De mate waarin de belangen van de betrokken staten zijn gediend,
is afhankelijk van het concreet nagestreefde doel. Het is daarnaast niet ondenkbaar
dat de verzoekende staat met een overdracht van de vervolging het eigen strafrech-
telijke apparaat wil ontlasten. Het komt ook voor dat een staat zich speciaal wil
inzetten voor de bestrijding van een bepaalde vorm van criminaliteit, zeker wanneer
die wordt gepleegd door eigen onderdanen in het buitenland, terwijl de
territorialiteitsstaat misschien minder gedreven is deze vorm van criminaliteit aan
te pakken. Een overname van de vervolging kan in dat geval uitkomst bieden. De
eerstgenoemde staat krijgt door het verzoek tot strafvervolging kennis van het
gepleegde delict en kan daardoor actie ondernemen, terwijl de verzoekende staat
verder weinig bemoeienis meer heeft met zaak.2

Soms heeft de staat die wil vervolgen een verzoek tot strafvervolging nodig om
rechtsmacht over het feit te krijgen. Beschikt de aangezochte staat over originaire
rechtsmacht, dan kan het belang van de onderhavige vorm van rechtshulp zijn
gelegen in het feit dat daarmee de hulp en bijstand van de verzoekende staat is
verzekerd. Bovendien kan toepassing  van  deze  vorm van samenwerking  van
betekenis zijn voor de rechtskracht die in de aangezochte staat kan worden toege-
kend aan in de verzoekende staat reeds verrichte ambtshandelingen en daarvan
opgemaakte stukken. Meer over deze rechtsgevolgen in hoofdstuk 7.

Van de verdachte

ii. Afhankelijk van het doel dat met de overdracht van strafvervolging wordt
nagestreefd,  is ook het belang  van de verdachte  in  meer of mindere mate gediend.
Met name het streven naar kwaliteitsverbetering, waaronder humanisering van de

1.  Vergelijk voor dit laatste bijvoorbeeld ook de in het Schengenoverleg, met name tussen Duitsland
en Nederland, gevoerde discussie over hette hanteren drugsbeleid en de plaats die daarin werd toegekend
aan de overdracht van strafvervolging.  Zie  aant.  42  en de  daar vermelde literatuur.
2.  Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld de initiatieven van Nederland om de kinderprostitutie op
vakantiebestemmingen waarbij Nederlanders betrokken zijn aan te pakken. Hiervoor is Nederland in
overleg getreden met landon als Thailand en Sri Lanka.

21



Artt. 552t-552hh

strafrechtspleging en het ongedaan maken van de ongelijke positie van de vreemde-

ling daarin, is in het belang van de verdachte. Over de vraag of waarheidsvinding
en reclassering van de dader in eerste instantie in het belang is van de staat of van
de verdachte, kan men twisten. Men kan immers verdedigen dat de dader altijd
beter af is met een vrijspraak of een straf die zo laag mogelijk is. Met een
concentratie van strafzaken is het belang van de verdachte echter wel weer duidelijk
gediend. Het voorkomt immers dubbele vervolgingen en bestraffingen. Bovendien
kunnen aanwezige samenloopregelingen worden toegepast.

Van derden

iii. Overdracht van strafvervolging kan verder de belangen van derden raken. Denk

bijvoorbeeld aan derden die door het delict schade hebben geleden. Het Beneluxver-

drag inzake het overnemen van strafvervolgingen heeft in art. 1, eerste lid jo art.
15,  derde  lid een bijzondere regeling getroffen  voor het geval de overdracht  van
strafvervolging wordt overwogen, terwijl een benadeelde partij zich heeft gevoegd.
Wanneer deze partij geen toestemming tot de overdracht van strafvervolging geeft,
zal de rechter moeten toetsen of de belangen van die derde door de overdracht niet
(teveel) worden geschaad.'    In het Europees Overdrachtsverdrag ontbreekt   een

dergelijke rogeling. Aandacht voor de positie van het slachtoffer is er wel in art.
9 van het VN modelverdrag. Partijen moeten er volgens die bepaling voor zorgdra-
gen  dat de rechten  van het slachtoffer  door de overdracht niet worden benadeeld.

In de preambule van de EG Overeenkomst betreffende de overdracht van strafver-

volging wordt er eveneens op gewezen dat bij de overdracht van strafvervolging
rekening moet worden gehouden met de belangen van betrokkenen, in het bijzonder
die van slachtoffers.

Het is ook denkbaar dat het belang van derden juist wordt gediend met een
overdracht van strafvervolging. Deze situatie kan zich voordoen bij het overdragen
van de ontnemingsprocedure. De staat waar de wederrechtelijk verkregen
opbrengsten zijn ondergebracht en geinvesteerd kan, indien en voor zover de

wetgeving van die staat daartoe de mogelijkheden biedt, bij een confiscatieprocedure
in volle omvang recht doen aan de eventuele belangen van daar aanwezige derden.2

Goede rechtsbedeling

9.  De hierboven beschreven doeleinden en belangen kunnen in elkaars verlengde
liggen, maar vaak ook zullen zij botsen. Het streven naar meer effectiviteit bij het
strafrechtelijk optreden is niet direct in het belang van de verdachte, het bevorderen
van de waarheidsvinding kan op gespannen voet staan met het streven naar betere

resocialiseringsmogelijkheden en de verdachte zelf zal niet zelden een kortere

vrijheidsstraf verkiezen in een vreemd land, boven een langdurige vrijheidsstraf

1.  Zie omtrentdeze regelingde Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. Il, 1979/1980,

15971 (Rl 133), nr. 5, p. 46-47, onder punt II; zie ook aant.  116. Een vergelijkbare regeling treft men

aan in art. 552t, vierde lid. Meer hierover in de commentaar op deze bepaling (aant. 28 e.v.).
2. Zie de opmerkingen hieromtrent van de regering aangehaald in art. 552t, aant. 44.
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in eigen omgeving. De vraag  is dan aan welk belang voorrang wordt of moet
worden verleend:
Voor de afweging van de concrete belangen is het belangrijk aan welke doelstelling
prioriteit wordt toegekend. Bij het streven naar kwaliteitsverbetering zal het belang
van de verdachte waarschijnlijk meer meewegen dan bij proceseconomische rede-
nen. Dit betekent niet dat het belang van de verdachte uiteindelijk niet toch kan
zijn gediend meteen overdracht uit proceseconomische overwegingen. Concentratie
van strafzaken bevordert - zoals gezegd - de toepassing van samenloopregelingen
en de kans op een dubbele vervolging en bestraffing wordt hiermee gereduceerd.
Concentratie van strafzaken voorkomtbovendien de toepassing van voorlopige hech-
tenis. Bij proceseconomische motieven dreigt anderzijds echter het gevaar dat de
overdracht van strafvervolging louter wordt gehanteerd als een middel om een over-
belast strafrechtelijk apparaat te ontlasten, ongeacht de gevolgen van dit handelen
voor de verdachte.2 Gaat het bij de overdracht van strafvervolging om
rechtshandhaving, het voorkomen van een vacuum iuris, dan speelt het belang van
de  verdachte  bij de beslissing tot overdracht een volkomen ondergeschikte  rol.

De hierboven genoemde doeleinden zijn te brengen onder het begrip goede
rechtsbedeling. Dit begrip treft men - met of zonder nadere uitwerking - aan in
de overdrachtsverdragen. In art. 1, tweede lid van het Beneluxverdrag inzake het
overnemen van strafvervolgingenen art.  1 van het desbetreffende VN niodelverdrag

1.   Dat aan het belang van de verdachte voorrang moet worden verleend is onder andere verdedigd door:
- de Werkgroep Knelpunten in het Nederlands Recht voor Etnische Minderheden van de Stichting
Nederlands Centrum Buitenlanders (N.C.B.)in cen briefvan 20 oktober 1981 die betrekking had op beide
verdragen;

-  de  Nederlandse  Orde van Advocaten  in haar commentaar  op  de  MvA  d.d. 24 januari   1983;
- A.H.J.  SWART, De overdracht van strafvervolgingen, NJB  1982, p 222-223, en meer uitvoerig in Goede
rechtsbedeling en  internationale  rechtshulp  in strafzaken,  Deventer  1983,  m.n.  p.  1  e.v.
- Bij de parlementaire behandeling van de wetsontwerpen is het uitdrukkelijk verdedigd door leden van
de PvdA en D66. Zie bijl. hand. 11, 1981/1982, 15971 enz., nr. 9, p 9 en 12.
Dat de verschillende niet altijd harmonisch samengaan is in het buitenland gesignaleerd door N. WITSCHI,
Die Obernahme der  Strahe,folgung nach kiinftigem schweizerischem Recht, Bem  1917, p. 34. Zie ook
de door hem op deze pagina onder noot 39 aangehaalde literatuur. WITSCHI kent aan het belang van de
verdachte grote  betekenis toe bij  de overdracht van strafvervolging (zie p. 35: 'Zentrales Anliegen der
Kompetenzverteilung muss es deshalb sein, die Verfolgung stralbaren Verhaltens und den Vollzug einer
strafrechtlichen Sanktion in dem Staate zu ermoglichen, wo dies flir den Tater am gonstigsten ist'), maar
dat het bij een botsing van belangen van doorslaggevende betekenis is valt uit hetgeen hij stelt niet op
te maken (zie bijvoorbeeld p. 31-37 en p. 79-90).
Een andere opvatting heeft de Werkgroep Coordinatie Strafrechtelijk en Administratiefrechtelijk
Vreemdelingenbeleid, die  in juli  1976 door de minister van justitie was ingesteld en ondermeer tot taak
had beleidscriteria te ontwikkelen waaraan een voornemen tot overdracht van straivervolging getoetst
zou moeten worden  (ook  wei de Commissie LAGERWAARD genoemd),  in het interimrapport van  1979
en het nader rapport van  1983. Een andere opvatting is ook te vinden bij K. SCHWAIGHOFER, Auslieferung
und internationale s  Strafrecht,  Eine systematische  Darstellung des ARHG, Wien 1988, p.211. De laatstt
stelt wei dat de positie van de verdachte niet beduidend mag verslechteren, p. 210.
2.  Zie over dit gevaar: C.F. ROTER, Moet de was de deur uit?, DD 1984, p. 101-108.
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wordt de goede rechtsbedeling met zoveel woorden genoemd.'  In het Europees
Overdrachtsverdrag ontbreekt een dergelijke vermelding doch het beginsel is af te
leiden uit de in het verdrag gestelde voorwaarden voor overdracht.2 In de EG
Overeenkomst betreffende de overdracht van strafvervolging wordt in de prealabele
overwegingen melding gemaakt van de goede rechtsbedeling. Ook in art. 552t,
eerste lid wordt, in verband met het voorstel van de officier tot het uitlokken van
de strafvervolging in een vreemde staat, verwezen naar het belang van een goede
rechtsbedeling. Ter plaatse is - net als later in het VN modelverdrag - afgezien van
een uitwerking in specifieke gronden en voorwaarden voor overdracht.

De term 'goede rechtsbedeling' is geen strak omlijnd begrip. Een opsomming
van gronden die tot een overdracht van strafvervolging aanleiding kunnen geven,
verschaft wel enig zicht op de invulling van dat begrip, een dergelijke opsomming
bestaat echter niet altijd en is bovendien vaak zo veelzijdig dat daarmee de invulling
van het begrip nauwelijks wordt beperkt. De term goede rechtsbedeling laat dus
veel ruimte voor beleidsmatige keuzen. Van betekenis daarbij is de invalshoek van
waaruit de zaak wordt benaderd. Volgens SWART hebben zich vier typen van denken
geprofileerd. Hij duidt deze aan als de traditionele, de decriminaliserende, de
bestuurlijke en de grondrechtelijke visie:

De eerste visie treft men aan in de verdragen zelf en de officiele toelichtingen
daarop. Deze visie noemt hij traditioneel omdat het traditionele denken  over  het
strafrecht en de samenleving daarin overheerst. Bestrijding van de criminaliteit en
verbetering van de veroordeelde persoon zijn de voornaamste waarden. Aan
rechtsbescherming en inspraakmogelijkheden voor verdachten en veroordeelden

is weinig of geen aandacht besteed. In deze visie wordt geen absolute voorkeur

uitgesproken  voor een bepaalde plaats van berechting en bestraffing.
De tweede visie noemt SWART decriminaliserend omdat er een scherp bewustzijn

is van het feit dat het traditionele denken over de strafrechtspleging te weinig oog
heeft voor de schadelijke aspecten van het met strafrechtelijke middelen reageren
op maatschappelijke vraagstukken. Gepleit wordt om zo zuinig mogelijk van deze
middelen gebruik te maken, met name waar het gaat om vrijheidsbenemende
sancties en maatregelen. Aangezien juist de buitenlandse verdachte en veroordeelde
door nationaliteit en herkomst in het nadeel zijn bij autochtone verdachten en zij
sneller het object zijn van vrijheidsbenemende sancties en maatregelen wordt in
deze visie de voorkeur gegeven aan een berechting in de staat van domicilie:

In de bestuurlijke visie staat eveneens centraal het op economische wijze gebruik
maken van de schaarse middelen waarover men beschikt. Het strafrechtelijk beleid

I.  Zie ook de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971(R1133),

nr. 5, p. 51 onder punt 3 en de prealabele overwegingen bij het VN modelverdrag
2.  Zie het Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 11 punt 31, onder

1.

3.    A.H.J. SWART, Internationalisering van de stra»echtspleging,  in c.  KELK e.a., Grenzen en mogelijkhe-

den, opstellen over en rondom de strafrechtspleging, Nijmegen 1984, p 112-129.

4.   De visie is ten dele ontleend aan een rapport dat HULSMAN in  1971  over de internationale rechtshulp

in strafzaken opstelde ten behoeve van de Raad van Europa. L.H.C.  HULSMAN, The European conventions
on mutual assistance  in criminal matters seen as an instrument of a common criminal policy, Skasbourg

1971, DPC/CEPC (71) 8.
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moet zo efficient mogelijk zijn. Hierbij gaat het dan vooral om beheersing van de
eigen strafrechtspleging. De effecten daarbuiten  en de gevolgen  voor de verdachte
of veroordeelde zijn minder belangrijk. Met andere woorden; dat men ook elders
slechts over schaarse middelen beschikt en dat de verdachte daar bij veroordeling
een mogelijk zwaardere bestraffing te wachten staat dan binnen de eigen lands-
grenzen is geen beletsel om aan een berechting in een andere staat de voorkeur te
geven. In deze visie is de kans op asymmetrieen groot. Het begrip goede rechtsbe-
deling krijgt een andere invulling al naar gelang dat men te maken heeft met de
overname van een strafzaak danwel met de overdracht daarvan. De invulling moet
immers bewerkstelligen dat zoveel mogelijk vervolgingen buiten Nederland plaats
vinden.'

De bestuurlijke visie is onder andere terug te vinden in het rapport van de Werk-
groep CoOrdinatie Strafrechtelijk en Administratiefrechtelijk Vreemdelingenbeleid
(ook wet de Commissie LAGERWAARD genoemd) van 1979.2 Bij de parlementaire
behandeling van de goedkeurings- en uitvoeringswetgeving gaven de destijds ver-
antwoordelijke ministers eveneens blijk van een dergelijke visie. Weliswaar stellen
zij dat ontlasting van de rechterlijke macht geen oogmerk mag zijn voor het neder-
landse overdrachtsbeleid, maar zij achten het wel rationeel en legitiem dat vreemde-
lingen zonder vaste verblijfsvergunning die hier een strafbaar feit hebben gepleegd
onmiddellijk van het grondgebied worden verwijderd en dat de strafvervolging van
die feiten wordt overgedragen, terwijl zij elders verklaren dat het feit dat de
verdachte in de aan te zoeken staat zwaarder gestraft zal worden geen reden is om
van die overdracht af te zien.3 In de richting van een bestuurlijke visie wijst
eveneens de nationale wetgeving inzake overdracht en overname van strafvervolging
gezien de zeer beknopte regeling van voorwaarden voor overdracht en de uitvoerige
regeling waar het de voorwaarden voor overname betreft: Sprekend in dit verband
is ook de opmerking op pagina 7 van de Handleiding overdracht van strafvervolging
die in juni  1989 door de vergadering van procureurs-generaal is vastgesteld en uit-
gegeven bij het ministerie van justitie (zie aant. 99): 'Indien berechting in een
andere Staat een goed alternatief is voor een strafvervolging in Nederland, dan heeft
een overdracht van strafvervolging in principe de voorkeur.' Jaarlijks wordt in de
begroting van het ministerie van justitie een overzicht gepubliceerd van het over-
drachtsverkeer waarbij Nederland betrokken is geweest. De betreffende cijfers
passen in het beeld van de hierboven geconstateerde bestuurlijke visie.5

1.  Zic voor de invulling van het begrip goede rechtsbedeling en de aperte verschillen die zich daarbij
kunnen voordoen art. 552t, aant. 9.
2. Deze werkgroep was in juli 1976 ingesteld en had ondermeer tot taak beleidscriteria te ontwikkelen
waaraan een voornemen tot overdracht van strafvervolging zou moeten worden getoetst. Na het
interimrapport  van 1979 heeft de werkgroep in januari  1983 een nader rapport uitgebracht.
3.  Zie bijvoorbeeld de MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 (RI 133) enz., nr.  10, p, 31-32 en Nota
naar aanleiding vanheteindverslag, bijl. hand. II, 1983/1984, 15971 (R1133)en 15972, nr. 14, p. 13-14.
De stelling dat het feit dat de verdachte in de aan te zoeken staat zwaarder gestraft zal worden geen reden
is om  van die overdracht af te  zien  is ook aanvaard  door  het Hof Leeuwarden   16 juni  1987,  NJ  1987,
896 en Hof Amhem 7 juli  1987, NJ  1988,86.
4.  Vergelijk art. 5521 met de artt. 552y en 552bb.
5.  Zie in dit verband ook C.F. RUTER, Moet de was de deur uit? DD 1984, p. 101 e.v.
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In de grondrechtelijke visie waarvan SWART zelf een voorstander is, staat het
individu centraal: De verdachte of veroordeelde is geen object van de goede

rechtsbedeling maar een subject. In deze visie past geenpaternalisme ofbevoogding
maar is het belangrijk wat verdachten en veroordeelden zelf menen dat een goede
rechtsbedeling meebrengt. De wil van het individu is in hoge mate bepalend voor
de keuze van de plaats van berechting en bestraffing. Aanhangers van deze visie
hebben tijdens de totstandkoming van de wettelijke regeling gepleit een vetorecht
aan de verdachte toe te kennen voor het geval de overdracht van strafvervolging
wordt overwogen (zie aant. 82).

10. Met uitzondering van de decriminaliserende visie wordt in de verschillende
visies niet direct een voorkeur uitgesproken voor een bepaalde staat. Voor welke
van die visies men ook kiest, er blijft ruimte voor beleidsmatige keuzen. Dat is ook
niet erg. Integendeel het is een van de essenties van de onderhavige
rechtshulpfiguur. Overdracht en overname van strafvervolging impliceert een
forumkeuze. Deze keuzemogelijkheid moet er zijn omdat een prioriteitenstelling
waarbij vooraf is bepaald welke staat zal vervolgen in het concrete geval te star

kan blijken (zie aant. 7 onder vii). De decriminaliserende visie met een voorkeur
voorhet domiciliebeginselpastnietonverkortindituitgangspunt. Decriminalisering
is een belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij de
plaatsbepaling van het forum, maar het is niet het enige. Er zijn situaties denkbaar

waarbij andere belangen en doeleinden de voorkeur genieten.
Eenkeuzemoment bestaat wel in de overige visies. Eenbelangrijk verschil tussen

de hierboven omschreven traditionele en bestuurlijke visie enerzijds en de grond-
rechtelijke visie anderzijds is dat in beide eerste visies de keuze wordt bepaald door
de bevoegde autoriteiten van de staat terwijl in de laatste visie de wil van het
individu in hoge mate bepalend wordt geacht voor de keuze van de plaats van
berechting. Hoewel de laatste visie onze sympathie geniet en het best lijkt aan te
sluiten bij de mensenrechtenverdragen die een belangrijke stempel hebben gedrukt
op de hedendaagse strafrechtspleging en de internationale samenwerking in dat
kader, achten wij het vanuit grondrechtelijk oogpunt niet noodzakelijk dat de        I
verdachte kan kiezen waar hij vervolgd en berecht zal worden. Met SWART Zijn

wij van mening dat het belang van de verdachte wel een belangrijke rol moet spelen
bij de forumkeuze. Daarbij moet de verdachte in de gelegenheid worden gesteld
zelf aan te geven wat hij als zijn belang oordeelt. Dit belang is echter niet het enige
aspect dat bij de beslissing een rol speelt. Ook de aspecten die in de traditionele
visie worden genoemd zijn van betekenis.2 Het toekennen van een vetorecht aan
de verdachte achten wij daarom in zijn algemeenheid niet juist. Het mag echter niet

zo zijn dat door de overdracht van de vervolging de procespositie van de verdachte

wezenlijk verslechtert. Dit volgt uit het ius de non evocando dat ligt besloten in
art. 17 van de grondwet, art. 6 en art. 13 van het EVRM (zie omtrent het ius de
non de evocando aant. 80; zie ook aant. 75). In dit verband kan ook worden

1.   Lie  onder  andere:  A.H.1.  SWART,  Goede  rechtsbedeling en  internationale  rechtshulp  in strafzaken,

Deventer  1983.
2.   Alleen het eenzijdig ontlasten van het strafrechtelijke apparaaL een streven dat men in de bestuurlijke
visie tegenkomt, is als doel moeilijk te rechtvaardigen.
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gewezen op het ne peior-beginsel. Dit beginsel (door sommigen ook wel het lex
mitior genoemd) houdt in dat de rechtspositie van de betrokkene door het rechts-
hulpverkeer niet mag verslechteren. Van verschillende zijden is bepleit dit beginsel,
dat als straftoemetingsbeginsel een rol speelt bij de overdracht en overname van
strafexecutie, ook van toepassing te doen zijn op de overdracht en overnhme van
strafvervolgingen. Voor de overdracht van strafvervolging zou dit dan kunnen
betekenen dat de verdachte niet door de overdracht van zijn zaak in zijn verdediging
mag worden geschaad.Het zal overigens moeilijk zijn aan dit beginsel bij de
overdracht en overname van strafvervolging werkelijk inhoud te geven. Want wan-
neer is er sprake van verslechtering van de verdedigingskansen? Wat moet er
worden vergeleken?' Een groot verschil    met de overdracht en overname   van
strafexecutie is namelijk dat er geen vonnis is waaraan men enig houvast kan
hebben en zelfs bij die vorm van samenwerking is het soms nog moeilijk om vast
te stellen wat wel en wat niet in strijd is met het ne peior-beginsel. Niettemin zijn
in het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag sporen van
dit beginsel terug te vinden (zie bijvoorbeeld aant. 135 en aant. 146).

Wanneer een overdracht van de vervolging in strijd zou komen met het ius de
non evocando is instemming van de verdachte onontbeerlijk. In andere gevallen
is het voldoende dat de verdachte in kennis wordt gesteld van de voorgenomen
overdracht, zodat hij in staat is zijn mening daaromtrent te ventileren en de betref-
fende beslissing van de autoriteiten aan de rechter voor te leggen zodat deze
tenminste op zijn rechtmatigheid kan worden getoetst. Deze mededelingsplicht is
echter onvoldoende geregeld (zie art. 552u, aant. 4).

1.  Zie in dit verband ook de opmerkingen van A.H.J. SWART, Goede rechtsbedeling en internationale
rechtshulp in stra#aken, Deventer  1983,  p.  12-13.
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Hoofdstuk 2

Overdracht van strafvervolging

Begripsafbakening

Algemeen

11.  In de wet  is de overdracht en overname van strafvervolging niet gedefinieerd.
Ook de verdragen die de overdracht en overname van strafvervolging regelen geven
geen definitie. Uit deze verdragen en de toelichtingen daarop zijn echter wel de
volgende begripskenmerken af te leiden;
i  er is een verzoek tot strafvervolging (zie aant. 14-22);
ii dat verzoek is afkomstig van een vervolgingsbevoegde staat (zie aant. 23-26);
iii de strafvervolging in de aangezochte staat vindt plaats of wordt voortgezet op

basis van dat verzoek (zie aant. 27-29).
Deze begripskenmerken komen nader aan de orde in de aantekeningen die achter
de betreffende kenmerken zijn vermeld.

Overdracht van het dossier

12. Overdracht en overname van strafvervolging impliceren een forumwisseling.
In dat kader wordt ook het strafdossier overgedragen. De onderhavige rechtshulpfi-
guur voorziet echter niet in de mogelijkheid om met het strafdossier tevens de
verdachte over te dragen. Niet zelden zal de verdachte al uit eigen beweging zijn
vertrokken naar de staat waaraan de vervolging wordt overgedragen. Het komt ook
veelvuldig voor (althans in Nederland) dat de verdachte als ongewenst vreemdeling
over de grens is gezet alvorens de vervolging wordt overgedragen. Bevindt de
verdachte zich op het moment van verzoek nog in de verzoekende staat dan is men
voor zijn overdracht tezamen met het dossier aangewezen op uitlevering of een
andere vorm van rechtshulp die voorziet in een overdracht van de betrokken per-
soon zoals bijvoorbeeld de overdracht van strafexecutie (meer hierover in aant. 42
en aant. 45).

Bij de besprekingen in het kader van het opheffen van de binnengrenzen tussen
de staten die partij zijn bij het Akkoord van Schengen is van nederlandse zijde het
plan geopperd de overdracht van strafvervolging uit te breiden in die zin dat met
het strafdossier tevens de verdachte zelf zou kunnen worden overgedragen, de
zogenaamde 'actieve' overdracht van strafvervolging.'  Dit plan, waarover  meer

1.   Het is in navolging van de nederlandse regering dat hier gesproken wordt van een 'actieve' overdracht
van strafvervolging. Deze betiteling is echter misleidend omdat hiermee de suggestie wordt gewekt dat
alleen indien de verdachte met het dossier wordt overgedragen, er een actief optreden plaatsvindt en
anders niet. Dat laatste is echter geenszins het geval.
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in aant. 42, heeft het niet gehaald. Blijkens de Gemeenschappelijke Verklaring bij
de Overeenkomst blijft het wel op de agenda staan voor verdere bespreking.

Overdracht van de ene rechtsorde naar de andere rechtsorde

13.  Overdracht en overname van strafvervolging wordt veetal gepresenteerd  als
een vorm van samenwerking tussen (vreemde) staten. Ook de hierboven genoemde

begripskenmerken zijn vanuit die optiek geformuleerd. De wijze van samenwerking
is echter denkbaar tussen andere eenheden of 'deelstaten' mits die eenheden of
'deelstaten' maar beschikken over een eigen jurisdictie. Dit laatste is noodzakelijk
omdat er een overdracht van de strafzaak moet plaatsvinden van de ene rechtsorde
aan de andere rechtsorde. Blijft de strafzaak binnen dezelfde rechtsorde dan is er
van overdracht van strafvervolging geen sprake. Als voorbeeld voor Nederland kan
men wijzen op het overdrachtsverkeer tussen de landen van het Koninkrijk der
Nederlanden. De landen kennen een eigen strafwetgeving en een eigen
rechtsmachtregeling. Zouden de landen binnen het Koninkrijk geen eigen strafwet-
geving hebben en gezamenlijk een rechtsmachtregeling hanteren dan zou er bij
verschuivingen van de strafzaken tussen die landen (formeel) geen verschil zijn met
verschuivingen van de strafzaken tussen de verschillende arrondissementen: Dat
de landen van het Koninkrijk ten opzichte van elkaar geen vreemde staten zijn sluit
op zichzelf de mogelijkheid tot overdracht en overname van strafvervolging echter
niet uit: Meer hierover in aant. 79.

Overdracht van strafvervolging kan ook geschieden aan een internationaal hof
met eigenjurisdictie. Een voorbeeld daarvanbiedt het Internationaal Tribunaal voor
de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het
internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voormalige
Joegoslavie sedert 1991, ingesteld bij resolutie 827 van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties van 25 mei 1993. Meer hierover in aant. 76.

Het is theoretisch niet ondenkbaar dat in de toekomst bijvoorbeeld overtredingen
van regelgeving in het kader van de Europese Gemeenschap ter berechting aan het
Hof van Justitie te Luxemburg kunnen worden overgedragen of omgekeerd.4

1. Evenals bijvoorbeeld vereenvoudiging van de uitleveringspraktijken samenwerking bij de vervolging
van verkeersdelicten.
2.  Een forumwisseling kan ook plaatsvinden tussen de verschillende arrondissementen van een staat.

Een dergelijke forumwisseling is echter pas als een overdracht en overname van strafvervolging aan
te merken wanneer die forumwisseling (in beginsel) ook de toepassing van een ander rechtsregime

impliceert.
3.  HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 231.
4    In dit verband zou men ook nog kunnen denken aan de Herziene Mannheimer Rijnvaartakte van 17
oktober 1868 waarin de berechting van Rijnvaartzaken isopgedragen aan Rijnvaartrechtbanken (Stb 1869,
75), goedgekeurd bij wet van 4 april 1869 (Stb. 1869,37). De lidstaten hebben echter afgezien van hun
bevocgdheid de scheepvaart op de Rijn anders en nader te reglementeren dan in de akte voorzien (zie
de artt. 33-40). Van een overdracht van strafvervolging zal dus geen sprake kunnen zijn.
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Ad i:  het  verzoek

14. De voorwaarde van verzoek volgt direct uit het feit dat het om regels van
rechtshulp gaat. Om die reden is ook de uitbreiding van strafmacht in de verdragen
afhankelijk gesteld van een verzoek (zie art. 2 van het Europees Overdrachtsver-
drag, art. 17 van het desbetreffende Beneluxverdrag, art. 4 van de EG Overeen-
komst inzake overname van strafvervolging en art. 1, tweede lid van het VN model-
verdrag). Het verzoek tot strafvervolging geeft vorm  aan de bereidheid  van de
verzoekende staat om - ten behoeve van de strafvervolging elders - afstand te doen
van zijn recht tot strafvordering: De vraag is echter wanneer tot de aanwezigheid
van een dergelijk verzoek mag worden geconcludeerd.

Deze vraag gaat vooraf aan die naar de eisen die verdrag en wet stellen aan de
vorm en inhoud van het verzoek. Wordt aan deze laatste eisen niet voldaan, dan
kan dat allerlei gevolgen hebben, doch daaruit mag niet de conclusie worden
getrokken dat de betreffende handeling niet als een verzoek tot overname van
strafvervolging is aan te merken. De handeling zou anders immers niet getoetst
kunnen worden aan de voorschriften uit verdrag en wet en er zou dan dus ook geen
sprake kunnen zijn van schending van die voorschriften.2 Dit neemt natuurlijk niet
weg dat de betreffende voorschriften, eventueel in samenhang met andere bepalin-
gen, wet informatie verschaffen over de vraag wat de verdragspartijen en de wetge-
ver verstonden onder de overdracht van strafvervolging in het algemeen en het
verzoek daartoe in het bijzonder. De voorgeschreven procedures kunnen echter
(evenals de toetsingsmarges) per interstatelijke rechtsbetrekking verschillen.

Rb. 's-Gravenhage 16 april 1987, KG 1987, 214

15.  In beginsel zal iedere handeling waaruit de bereidheid blijkt om - ten behoeve
van de strafvervolging elders - af te zien van een (verdere) vervolging in eigen land,
als een verzoek tot overname van strafvervolging kunnen worden aangemerkt. Er
moet daarbij wel sprake zijn van enig overleg met de staat die de vervolging op
zich zal nemen. Het enkel staken van de vervolging impliceert die

bereidheid no niet en door die staking gaat het recht tot strafvordering ook niet altijd verloren.
In zijn uitspraak van 16 april 1987, KG 1987, 214 kwam de president van de

rechtbank 's-Gravenhage tot dezelfde conclusie. Hij oordeelde dat het van neder-
landse zijde bij de duitse autoriteiten uitlokken van een uitleveringsverzoek
betreffende feiten in Nederland gepleegd een 'verkapte' overdracht van strafvervol-
ging inhield. Het kort geding was aangespannen naar aanleiding van een positieve
beslissing van de nederlandse staatssecretaris van justitie op een duits uitleve-
ringsverzoek. Het verzoek beperkte zich tot strafbare feiten die in Nederland waren
gepleegd. De duitse autoriteiten waren van deze feiten op de hoogte gesteld door

1.   idemN. wrrsau,  Die  Obernahme  der  Strafverfolgung nach kiinftigem schweizerischem  Recht, Bern
1977, p. 60, noot 15.
2.  Idem met betrekking tot de uitlevering; G.A.M. STRIJARDS, Uitievering, Zwolle 1988, p. 13.
3.  Dit laatste is een van de redenen waarom het in praktijk zo belangrijk kan zijn dat wordt vastgesteld
of er sprake  is van een overdracht van strafvervolging. Meer daarover in dc aantekeningen over de
verkapte uitlevering
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de officier van justitie te Arnhem die van mening was dat de vermoedelijke dader
gezien zijnduitse nationaliteitbeter in Duitsland vervolgd kon worden. Doormiddel
van het uitlokken van een uitleveringsverzoek trachtte hij dit te bewerkstelligen.
De rechter in kort geding stelde vast dat er in feite een overdracht van straf-
vervolging had plaats gevonden ook al was daartoe, zoals gedaagde opmerkte, geen
uitdrukkelijk verzoek gedaan. Juist het ontbreken van een dergelijk verzoek en het
niet volgen van de voor de overdracht van strafvervolging bij de wet voorge-
schreven weg was volgens de rechter hetgeen de gedaagde verweten moest worden.
De officier van justitie had een voorstel overeenkomstig art. 552t, eerste lid moeten
doen en aangezien de eiser (verdachte) ter zake in voorlopige hechtenis had gezeten,
had de officier hem hiervan in kennis moeten stellen (art. 552t, tweede lid) zodat
de eiser (verdachte) tegen deze voorgenomen overdracht beklag had kunnen doen
bij het hof (art. 552t, vij fde lid). Door het niet volgen van de voorgeschreven weg
was aan de eiser (verdachte) een mogelijkheid tot klagen onthouden die de wetgever
hem had toegekend. Ter ondersteuning van dit laatste verwees de rechter ook nog
naar hetgeen was bepaald in art. 552u, tweede lid.'

Hof 's-Gravenhage 26 mei 1988 NJ 1990, 549

16. Het hof 's-Gravenhage kwam op 26 mei 1988 NJ 1990, 549 (KG 1988, 296) -
in appel- tot een andere conclusie. Het vernietigde het vonnis van de rechtbank en
overwoog daarbij dat, voorzover de instituten van overdracht van strafvervolging
enerzijds en uitlevering anderzijds elkaar overlappen in die zin dat zij op dezelfde
feiten betrekking kunnen hebben, beide instituten in beginsel zelfstandig voor
toepassing in aanmerking komen. Ontvangt de staat, die oorspronkelijk van plan
was de zijnerzijds begonnen strafvervolging over te dragen, ter zake van hetzelfde
feit een verzoek tot uitlevering van die andere staat, dan mag de aangezochte staat -
aldus het hof - dat verzoek geheel volgens de regels van het uitleveringsrecht

afwikkelen en is hij niet verplicht om bovendien nog de regels betreffende over-
dracht van strafvervolging toe te passen. Zo'n cumulatieve toepassing zou, aldus
het hof, de internationale rechtshulp, waartoe beide instituten in het leven zijn
geroepen, eerder belemmeren dan bevorderen.2 Op de vraag of anders geoordeeld
zou moeten worden indien het verzoek tot uitlevering, zoals in casu, door de

1.   Aan dit kort geding is een uitleveringsproces voorafgegaan. Ook daar had de betrokkene het verweer
gevoerd dat de officier van justitie niet de wettelijk voorgeschreven weg had bewandeld en daarom niet
ontvankelijk zou mocten worden verklaard in zijn vordering tot behandeling van het verzoek tot
uitlevering van de opgeeiste persoon. Zowel door de rechtbank als door de hoge raad is dit verweer
verworpen aangezien het verzuim van de officier van justitie geen omstandigheid opleverde op grond
waarvan de uitleveringontoelaatbaarzou moeten worden verklaard. Zie HR 18 november 1986, NJ 1987,
588.

2.   Ter ondersteuning van deze opvatting doet het hof beroep op de parlementaire geschiedenis en op
art. 43 van het Europees Verdrag betreffende overname van strafvervolging. Geen van beide argumenten
is echter overtuigend. De parlementaire geschiedenis geeftgeen blijk van het feit dat over hetonderhavige
probleem is nagedachten in art. 43, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag is weliswaar bepaald
dat het verdrag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit uitleveringsverdragen onverlet laai
maar dat zegt op zichzelf nog niets over de onderhavige kwestie en de te volgen gang van zaken.
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aangezochte staat zelf was uitgelokt, antwoordde het hof ontkennend. Maatstaf
hierbij was voor het hof de vraag of in gevallen als het onderhavige, waarin de
uitlevering door de aangezochte staat zelf werd uitgelokt, de rechtspositie van de
verdachte belangrijke schade zou lijden. Volgens het hof was dat niet het geval aan-
gezien bij een uitlevering de rechtspositie van de verdachte, met name ten aanzien
van zijn beroepsmogelijkheden, zeker niet zwakker zou zijn dan bij een voor-
genomen overdracht van strafvervolging.'

Evaluatie rechtspraak

17. De president van de rechtbank oordeelde - terecht naar onze mening - dat er
in deze sprake was van een verkapte overdracht van strafvervolgingz De officier
van justitie te Arnhem had de westduitse autoriteiten op de hoogte gesteld van de
door de verdachte in Nederland begane feiten, uitsluitend met de bedoeling
Duitsland ertoe te bewegen de verdachte aldaar te vervolgen en in het kader daarvan
aan Nederland zijn uitlevering te vragen.3 Het zou nog beter zijn geweest, indien
de rechter had vastgesteld dat er feitelijk wel degelijk sprake was van een verzoek
tot overname van strafvervolging, zij het dat dit verzoek niet met zoveel woorden
en in de juiste vorm was gedaan. Juist vanwege het bestaan van dat verzoek had
de voor overdracht van strafvervolging voorgeschreven weg gevolgd moeten
worden.

In feite erkende ook het hof dat er in casu een overdracht van strafvervolging
plaatsvond. Dit blijkt uit de vaststelling van het hof dat op onderliggend feitencom-
plex beide instituten van rechtshulp - te weten uitlevering en overdracht van straf-
vervolging - toepasselijk waren. In tegenstelling tot de president van de rechtbank
verbond het hof aan deze vaststelling echter niet de conclusie dat naast de regels
van uitlevering (ook) de regels van overdracht van strafvervolging hadden moeten

1.  Dat de nederlandse rechter een aan Nederland verzochte uitlevering niet ontoelaatbaar hoeft te
verklaren indien het verzoek tot uitlevering wordt gedaan op aandrang van de nederlandse autoriteiten,
was al ecrder uitgemaakt in HR 31 januari 1984, NJ 1984, 529. Dit sluit echter, aldus het hof, niet uit
dat onder omstandigheden een dergelijke uitlevering toch onrechtmatig kan zijn, bijvoorbeeld als de
rechtspositie van de verdachte teveel schade zou lijden.
2. Deze conclusie van de rechter lijkt ook niet onverenigbaar met de jurisprudentie van de hoge raad
omtrent de verkapte uitlevering. Daarvan is volgens de hoge raad pas sprake wanneer de uitzettende
staat met de uitzetting het effect van uitlevering zou beogen of zou bewerken, zonder daartoe in
redelijkheid genoodzaakt te zijn.  Zie  met name  HR 13 september  1963,  NJ  1963, 509 (WALLACE).  De
drijfveren van handelen spelen bij de hoge raad dus een belangrijke rot.
Het feit dat in  HR 18 november  1986 NJ  1987,  588 het verweer,  dat de officier van justitie niet de wet-
telijk voorgeschreven weg had bewandeld en daarom niet ontvankelijk zou mogen worden verklaard
in zijn vordering tot behandeling van het verzoek tot uitlevering van de opgeeiste persoon, werd

verworpen, vormt geen argument tegen dit standpunt en de conclusie van de rechter in kort geding. Dc
hoge raad stelde in die zaak - als uitleveringsrechter in het uitleveringsproces -slechts vast dat het verzuim
van de officier geen uitleveringsbeletsel opleverde waarover de uitleveringsrechter mocht oordelen.
3. Minder duidelijk zou de situatie zijn geweest indien Duitsland spontaan - zonder voorafgaande
activiteiten van nederlandse zijde - met een uitleveringsverzoek was gekomen. Ook in dat geval is het
echter verdedigbaar dat inwilligingvan het uitleveringsverzoekals een verzoek totovername van strafver-
volging wordt aangemerkt (zie de aantt. 27-29).
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worden toegepast. Het feit dat een cumulatieve toepassing van de procedures van
overdracht vanstrafvervolging enuitlevering geziende verdubbeling vanprocedure-
voorwaarden een belemmerende werking kan hebben op de internationale samen-
werking, is echter - in tegenstelling tot wat het hof beweert - geen reden om een
van de voorgeschreven procedures over te slaan. De vaststelling van het hof dat
de rechtspositie van de verdachte hierdoor geen belangrijke schade zal ondervinden,
doet daaraan niet af. Nog los van de vraag of die vaststelling juist is - de uit-
leveringsrechter kan immers alleen toetsen of de uitlevering toelaatbaar is (zie HR
18 november 1986, NJ 1987, 588) en de beslissing van de minister kan door de
rechter alleen op haar rechtmatigheid worden getoetst terwijl in de beklagprocedure
ex art. 552t, vijfde lid het hof ook de opportuniteit van de overdrachtsbeslissing
kan toetsen (zie art. 552t, aant. 36) - speelt ook een rol het beginsel dat de voorge-
schreven procedure moet worden gevolgd ofwel  het ne decurrimr-beginsel:    De
uitleveringsprocedure kan in dit verband niet worden aangemerkt als een'bijzonde-
re' procedure ten opzichte van de 'algemene' procedure van overdracht.2 Uitleve-
ring van de opgeeiste persoon is een andere vorm van rechtshulp dan overdracht
van strafvervolging. Dat wordt niet anders indien zij elkaar overlappen.

Het ne decurritur-beginsel is belangrijk omdat met het vermijden van de voorge-
schreven procedure bepaalde toetsingsmomenten en criteria terzijde worden gesteld
die door de wetgever en - voorzover het verzoek op een verdrag berust - door de
verdragspartijen, belangrijk werden gevonden.3 Zo spelen bij een toelaatbaar-
heidstoetsing door de uitleveringsrechter de feiten dat de opgeeiste persoon in
Nederland zijn domicilie heeft of dat hij in de nederlandse samenleving is geYnte-
greerd geen rol (zie HR 10 juni 1986, NJ 1987, 106), terwijl die feiten in de
procedure als bedoeld in art. 552t, vijfde lid, wel (kunnen) meewegen. In de uit-
leveringsprocedure is het weliswaar aan de minister toebedacht rekening te houden
met dergelijke feiten, doch de minister is geen rechter en in een tegen zijn beslis-
sing aangespannen kort geding kan de rechter de voorgenomen uitlevering alleen
marginaal toetsen (zie bijvoorbeeld HR 26 juni 1987, NJ 1988, 92). In de
beklagprocedure ex art.  552t,  vijfde lid jo art. 12 daarentegen kan ook de oppor-

1.   Voluit.  nemo  decurritur  ad extra-ordinarium  sed ubi  deficit  ordinarium.
2.   Ook art. 9, tweede lid van de Uitleveringswet verschaft geen bijzondere rechtsgang, doch stelt slechts
nadere voorwaarden voor uittevering. Meer over deze bepaling in aant. 41.
3. Enige gelijkenis dient zich  hier  aan  met de problematiek  van cn discussie  over de 'verkapte'  uit-
levering. Uitlevering vindt in beginsel alleen piaats op verzoek van een andere staat en toch wordt in
art. 1 van de Uitteveringswet geen melding gemaaktvan een dergelijk verzoek. De wetgever heeft buiten
twijfel willcn stellen dat iedere verwijdering van een persoon uit Nederland met het doel hem ter
beschikking te stellen van de buitenlandse justitie als uitlevering moet worden beschouwd, ook wanneer
een anderc staat geen uitleveringsverzoek heeft gedaan maar bijvoorbeeld alleen op informele wijze van
zijn belangstelling voor de persoon heeft laten blijken en zelfs als ook dat niet het geval is; memorie

van antwoord bij het wetsontwerp Uitleveringswel, p. 4-5. Achter de definitie van art. 1 van de
Uitteveringswet ligt - aldus SwART - het streven het uitleveringsrecht en het vreemdelingenrecht streng
te scheiden. De wetgever wilde de bescherming die het uitleveringsrecht individuen biedt niet illusoir
gemaaktzien door het vreemdelingenrecht. kdere vorm van verwijdering metstrafrechtelijke oogmerken
is uitlevering. A.H.J. SWART, Nederlands uitleveringsrecht,Zwolic 1986, p. 10. Zic ookG.A.M. STRIJARDS,

Uitlevering, Zwolle  1988, p   79-80.  Hij  stelt dat het verbod van verkapte uitlevering voortvloeit uit het
ne decurritur-beginsel.
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tuniteit vande overdrachtsbeslissing worden getoetst (zie hiervoor). 1 Waarschijnlijk
was ook het Hof 's-Gravenhage voor deze problematiek niet blind. Hoewel het de

opvatting van de president van de rechtbank - de beroepsmogelijkheid van art. 552t,
vijfde lid zou alsnog voor verdachte moeten worden opengesteld en in afwachting
van het verloop daarvan zou de uitlevering moeten worden verboden - niet deelde,
was het hof wel van mening dat zou moeten worden nagegaan of de beschikking
van de staatssecretaris waarbij de verzochte uitlevering werd toegestaan '(...) naar
materiele maatstaven gemeten, derhalve uit een oogpunt van belangenafweging en
daarbij  in  acht te nemen rechtsbeginselen  (...)', de toets der kritiek zou kunnen
doorstaan. Ondanks de gekozen procedure wilde het hof dus toch een toetsing aan

de beginselen die een rol spelen bij de overdracht van strafvervolging. Hieruit blijkt
dat ook het hof niet geheel voorbij wilde gaan aan het feit dat er - materieel gezien -
een overdracht van strafvervolging plaatsvond:

Voor een toetsing aan de goede rechtsbedeling bieden zowel het Europees Uit-
leveringsverdrag (art. 6-9) als het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag (artt.
5-8) voldoende ruimte. Hetzelfde geldt voor art. 9 van de Uitleveringswet en de
artt. 39 en 40 van dezelfde wet.3 Zou deze ruimte er niet zijn - met andere woor-
den, zou de minister of staatssecretaris bij zijn beslissing om de uitlevering al dan
niet toe te staan geen acht kunnen slaan op de goede rechtsbedeling - dan zou dit
betekenen dat de officier van justitie, althans in de formele benadering van het hof,
door het uitlokken van een uitleveringsverzoek in de plaats van het doen van een
voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid, niet alleen de rechtspositie van de ver-
dachte kunnen aantasten, doch ook de minister zijn door de wet ter zake van de
overdracht van strafvervolging toegekende beslissingsbevoegdheid kunnen
ontnemen. Men zou zelfs kunnen beweren dat de beslissingsbevoegdheid van de
minister altijd wordt aangetast wanneer een uitleveringsverzoek door de officier
van justitie wordt uitgelokt. Immers de minister zal een van nederlandse zijde
uitgelokt uitleveringsverzoek moeilijk kunnen weigeren om redenen aan de goede
rechtsbedeling ontleend. Door zonder zijn instemming een uitleveringsverzoek uit
te lokken stelt de officier van justitie de minister dus min of meer voor een fait
accompli, hetgeen in strijd is met de competentieverdeling die men aantreft in art.
9, eerste lid, sub a en art. 9, tweede lid van de uitleveringswet. Deze competentie-
verdeling houdt immers in dat niet de officier van justitie doch de minister beslist
over de opportuniteit van het uitleveren of doorzetten van de vervolging.  Ook daar
brengt deze competentieverdeling met zich mee dat de officier van justitie de
vervolging niet zonder opdracht van de minister -met het oog op de mogelijkheid
tot inwilliging van een uitleveringsverzoek (zie art. 7 respectievelijk art. 8 van het
Benelux respectievelijk Europees Uitleveringsverdrag en art. 9, eerste lid, sub a
van de Uitleveringswet) - mag staken, omdat hij ook dan de minister voor een fait
accompli stelt.4 Dat de minister in de praktijk zowel bij een overdracht van

1.   Dat de jurisprudentie van de hoven op dit puntvan een grote terughoudendheid getuigt is een andere

kwestie en doet aan de mogelijkheid op zich zelf niet af.
2.   Dat bij uitlevering tevens moet worden getoetst aan de goede rechtsbedeling is in zijn algemeenheid
verdedigd door A.H.J. SWART, Nederlands uitteveringsrecht, Zwolle 1986, p. 218.
3.  Zie voor deze verdragen en de uitleveringswet aant. 67 en aant. 94.
4. Zie A.H.J. SWART, Nederlands uitleveringsrecht, Zwolle 1986, p 229-230.
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strafvervolging als bij een uitlevering het advies van de officier over het al dan niet
staken  van de vervolging in Nederland pleegt te volgen, doet hieraan  niet  af.'

Materiele benadering

18. Het hof had beter, overeenkomstig het oordeel van de president van de
rechtbank, kunnen vaststellen dat er in casu een overdracht van strafvervolging had
plaatsgevonden en dat de daarvoor geldende procedure - eventueel naast de
uitleveringsprocedure - had moeten worden toegepast. Dit geldt temeer indien men
zich realiseert dat met het vermijden van de procedure niet alleen toet-
singsmomentenencriteriaterzijde wordengesteld endecompetentieverdeling wordt
verstoord, doch dat daarmee ook de aan een overdracht van strafvervolging verbon-
den rechtsgevolgen - denk aan de rechtskracht van buitenlandse ambtshandelingen,
de bewijskracht van buitenlandse stukken en het verval van het recht tot strafvorde-
ring - ter discussie worden gesteld (meer hierover in aant. 30). Indien een cumulatie
van procedures als zeer bezwaarlijk wordt ervaren is het aan de wetgever om
daarvoor, met inachtneming van de geldende verdragen, een passende oplossing
te bedenken. Voor de verdragspartijen kan hier trouwens eveneens een taak zijn
weggelegd.2 De veronderstelling van het hof dat justitie in bovengenoemde zaak
de keuze had tussen beide rechtshulpfiguren en afhankelijk van de bewoordingen
waarin het verzoek aan het buitenland was gedaan, slechts verplicht was een van
beide procedures te volgen, is - naar onze mening - volstrekt onjuist.3 Hetzelfde

1.  In dit verband is het van belang dat in de Handleiding overdracht van strafvervolging (zie aant. 99)
wordt aanbevolen om contact op te nemen met de afdeling internationale rechtshulp van het ministerie
indien een uitiokking tot uitlevering wordt overwogen (zie p. 20). Zo behoudt de minister nog enig zicht
op de zaak. Zie omtrent dc bevoegdheidsverdeling tussen de minister en het openbaar ministerie ook
de artikelsgewijze commentaar op art. 552t en art. 552u en op art. 552aa en art. 552bb.

2. Zowel op nationaal niveau als op internationaal niveau (met name binnen de Europese Unie)
bestudeert men op welke wijze de verschillende procedures van internationale samenwerking vereen-

voudigd kunnen worden. Zie in dit verband de memorie van toelichting op de Rijksbegroting van  1994,
tweede kamer, 1993-1994, 23400 hoofdstuk VI (Justitie), nr. 2, p. 44-45. In die toelichting merkt de
minister op dat van nederlandse zijde de studie naar vereenvoudiging krachtig gesteund en gestimuleerd
zal worden en dat het daarbij niet gaat om het klakkeloos afbreken van rechtsbescherming van de
verdachte, maar om het vinden van hetjuiste evenwicht tussen een redelijke rechtsbescherming enerzijds
en de belangen van een doeltreffende internationale criminaliteitsbestrijding anderzijds.
3.   Waar het Toelichtend Rapport inzake het Europees verdrag betreffendede overdracht van strafvervol-
ging opmerktdat: 'cr uiteraard geen algemene, abstracte regels bestaan die uitsluitsel gevenover de vraag
welke van deze samenwerkingsvormen de beste is Dat hangt af van de bijzonderheden van het concrete

geval. (...) Op welke van deze vormen de keuze zal vallen, zal grotendeels afhangen van de aard van
het strafbare feit, van de eisen die het strafproces stelt, in het bijzonder wanneer daarbij de bewijslevering
een rol speelt en van de persoon van de dader; het grootste effect zal de keuze hebben op de aard van
het vonnis of de maatregel en op de tenuitvoerlegging daarvan', is daarmee niet bedoeld de situatic die
aan de uitspraak van de rechtbank en het hof in kort geding ten grondslag ligt doch de situatic dat
gekozen moet worden welk land zal gaan vervolgen en dat afhankelijk van de plaats waar de verdachte
zich bevindt een uitlevering of overdracht van strafvervolging moet plaatsvinden. Toelichtend Rappm,
bijl. hand. It, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 9.
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geldt voor het impliciete standpunt van het hof dat de gekozen procedure bepalend
is  voor de vraag met welke rechtsfiguur  men  in  casu te maken heeft:

Of een overdracht van strafvervolging plaatsvindt en of er sprake is van een
verzoek daartoe, moet - naar onze mening - dus niet worden beoordeeld aan de
hand van formele doch aan de hand van materitle criteria. Met het verschaffen van
informatie ten behoeve van een vervolging eldersowel het uitlokken van een uit-
leveringsverzoek, maar ook met het intrekken of inwilligen van een uitleveringsver-
zoek en zelfs met uitzetting van de verdachte kan vorm worden gegeven aan een
verzoek tot overname van strafvervolging en de vervolging elders zal dan - mits
aan de overige begripskenmerken is voldaan - als een overname van strafvervolging
moeten worden aangemerkt. Hetzelfde geldt wanneer met het oog op art. 5521,
eerste lid sub c, naar aanleiding van een ontvangen rechtshulpverzoek, de vervol-
ging hier te lande wordt gestaakt.2 Deze vaststelling - aan de hand van materitle
criteria - is bepalend voor de vorm waarin het een en ander gegoten moet worden
en niet andersom  (zie  aant.    14).

19.   De  uitwerking   in de verdragen en nationale wetgeving  van de internationale
samenwerking met betrekking tot het ontnemen van wederrechtelijk verkregen
voordeel sluit  aan  bij   de  door ons verdedigde materiele benadering:  In de betref-
fende verdragen zijn verschillende procedures geregeld die soms neerkomen op
kleine rechtshulp,  soms op overdracht van strafexecutie en soms op overdracht  van
strafvervolging.    In de nederlandse wetgeving is voorzien   in die verschillende
vormen van rechtshulp. Dit betekent dat met betrekking tot het ontnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel de vraag kan rijzen om welke vorm van rechts-

1.   Idem ter zake van het uitleveringsrecht: G.A.M. STRIJARDS, Uittevering, Zwolle 1988, p. 13 Hijstelt
daar zelfs vrij algemeen:  'Het is in beginsel niet juist om  uit de procedure  iets af te leiden omtrent het
beoogde doel, zoals rechtens altijd de vorm accessoir is ten opzichte van de strekking van een handeling.'
2. Enige aandacht in dit verband verdient de zaak die ten grondslag ligt aan de uitspraak in kort geding
van  de Rb. 's-Gravenhage  van  18  mei  1994,  KG  1994, 194. Eisers  in  deze zaak werden verdacht van
het in Nederland en Duitsland plegen van oplichting c.q. verduistering in verband met goederenter-
mijntransacties tegen tientallen personen. Ter zake liepen vervolgingen tegen eisers in Nederland en
Duitsland, die elkaar voor wat betreft enkele aangevers overlapten. In Nederland was in dat kader tegen
hen een gerechtelijk vooronderzoek geopend. Vervolgens hadden de duitse autoriteiten een verzoek

gedaan om het verstrekken van gegevens die in het kader van dat gerechtelijk vooronderzoek werden

verkregen. Voor de officier was ditgegeven en het verzoek om rechtshulp een reden om van een verdere

vervolging in Nederland af te zien en hij deed een voorstel als bedoeld in art, 552t, eerste lid. De officier
achtte een verzoek tot stratvervolging op de voorgeschreven wijze blijkbaar op zijn plaats en handelt
daarmee in overeenstemming met de door ons verdedigde visie. Een belangrijk punt in de onderhavige
zaak is daarbij wel het feit dat de officier van mening was dat de vervolging in Nederland andere feiten
betrof dan die in Duitsland, De vraag blijft daarmee bestaan ofde officier op dezel fde wijze zou hebben

gehandeld indien  hij van mening was geweest dat de vervolging in Duitsland dezel fde feiten betrof als

de vervolging in Nederland. Dit neemt echter niet weg - ook de rechter was deze mening toegedaan -
dat men gezien de omschrijving van de verdenking in de nadere vordering tothet gerechtelijk vooronder-
zoek - met de eisers in kort geding - wei kon spreken van ddn feitencomplex. Het verschil met een ver-
volging ter zake van in juridisch opzicht dezelfde strafbare feiten is daarom - materieel gezien - bijzonder
klein. Meer over deze beslissing in kortgeding in aant. 38.
3. Zie voor deze verdragen de aantt. 63-65.
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hulp nu eigenlijk wordt gevraagd. Het verzoek speelt daarbij een belangrijke rol,
niet in de zin dat de bewoordingen daarvan van doorslaggevende betekenis zijn,
doch in de zin dat het duidelijkheid kan verschaffen omtrent hetgeen daadwerkelijk
wordt gevraagd en wat er feitelijk moet gebeuren. Er is dus ruimte gelaten voor
een 'materiele' benadering van het verzoek en dat betekent dat naast de vorm
waarin het verzoek is gegoten ook andere zaken kunnen en moeten worden
betrokken bij de vaststelling van de vorm van rechtshulp waarmee men van doen
heeft.'

20. Men kan zich afvragen of de overname van strafexecutie in het geval het vonnis
niet meer bevat dan de beslissing dat de verdachte het hem telastegelegde feit heeft
begaan en dat een straf of een maatregel moet worden opgelegd die in een procedu-
re voor de rechter in de aangezochte staat moet worden vastgesteld (zie artt. 25-29
van het Beneluxverdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen

in strafzaken) niet eveneens een overname van strafvervolging impliceert: Er is
weliswaar een sterke gebondenheid aan de door rechter van de verzoekende staat
uitgesproken beslissing (zie art. 27, tweede lid van het hierboven aangehaalde

Beneluxverdrag), maar dat neemt niet weg dat ook het bepalen van de strafmaat
is aan te merken als een 'determination of a criminal charge'.3 Er is wel een vonnis
dat gezag van gewijsde heeft, maar dat vonnis heeft geen betrekking op de
strafoplegging. Die moet immers nog plaatsvinden. De overname van strafexecutie
is onder de geschetste omstandigheden dus een hybride figuur. In zoverre is er een
zekere analogie met de gecombineerde procedurevorm die we aantreffen bij het
ontnemenvan wederrechtelijkverkregenvoordeel. Eenvande hoofdzaak afgesplits-
te ontnemingsprocedure veronderstelt immers ook een veroordeling in de strafzaak
waaraan de rechter in de ontnemingsprocedure - ook wanneer deze in de aangezoch-
te staat plaatsvindt - gebonden is.4 De overdracht en overname van de ontnemings-
procedure worden door de nederlandse wetgever - blijkens art. 552t, zesde lid en
art. 552y, tweede lid, art. 552z, tweede lid en art. 552gg, tweede lid - aangemerkt
als een overdracht en overname van strafvervolging en niet als een overdracht en
overname van strafexecutie (meer daarover in de commentaar op de hierboven

1.   Zie  in dit verband de memorie van toelichting  op het wetsvoorstel tot Wijziging  van  de  Wet
overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en het Wetboek van Straf\,ordering met het oog op de inter-
nationale samenwerking gericht op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, bijl. hand.
11, 1990/1991, 22083, nr. 3, p. 16-17.
2.    Meer  over het verdrag  in  aant.  71.
3.   Zie  P.  VAN  DIJK en G.J.H.  VAN  HOOF, De Europese conventie in theorie en prakti/k, derde herziene

druk, Nijmegen 1990, p. 341-342, en met name de door hen geciteerde beslissing van de ECRM, Zaak
4623/70, X v. Verenigd Koninkrijk, Yearbook XV (1972), p. 376 (394-396) en Zaak 4036/69, X v.
Verenigd Koninkrijk, Coll. 32 (1970), p. 73 (75)
4.  Dat er een sterke gebondenheid is aan de door de rechter van de verzoekende staat uitgesproken
beslissing blijkt bijvoorbeelduitart.  14, tweedelid vanhet Verdrag inzake het witwassen, de opsporing,
de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven.
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift 'Overdracht en overname van strafvervolging' van:
Y.G.M. Baaijens-van Geloven.

1    Wanneer een overdracht van strafvervolging wordt overwogen, is de verdachte

belanghebbende in de zin van art. 12 Sv.

2     Het bepaalde in art. 552u, tweede lid Sv is in de praktijk vrijwel een dode letter.

3      Een regeling waarbij wordt voorzien in een overdracht van de verdachte samen met

de vervolging, is - zonder een wijziging van art. 2, derde lid van de Grondwet - alleen

mogelijk bij verdrag.

4         Overdracht van strafvervolging komt veel vaker voor dan de overzichten die jaarlijks
in de begroting van het ministerie van justitie worden gepubliceerd doen vermoeden.

5     Het optreden van politie en justitie bij de rechtshandhaving lijkt soms alleen nog
beperkt door de landsgrenzen.

6       Zowel in de overdrachtsverdragen als in art. 552t, eerste lid Sv wordt er op gewezen
dat met de overdracht van strafvervolging het belang van een goede rechtsbedeling
moet zijn gediend. Voor het rechtsgehalte van de beslissing is deze toevoeging, gezien
de onbepaaldheid daarvan, van geen betekenis en kan dus evengoed worden geschrapt.

7        Hoewel de overdracht van strafvervolging als vorm van primaire rechtshulp systema-
tisch wordt gerangschikt naast de overdracht van strafexecutie, vertoont deze vorm
van rechtshulp in de praktijk meer verwantschap met de kleine rechtshulp in strafza-
ken.

8        Uitoefening van rechtsmacht op grond van art. 5, eerste lid, sub 2 Sr is - in tegenstel-
ling tot hetgeen is af te leiden uit de beslissing van het Hof 's-Hertogenbosch 3
februari 1993, NJ 1994, 248 - niet afhankelijk van een verzoek tot strafvervolging
van de staat waar het feit is gepleegd, ook niet wanneer tussen Nederland en die staat
het Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging van toepassing
is.

9      Hoewel het formuleren van stellingen het tegendeel lijkt te impliceren, onderschrijf
ik de opmerking van Koers omtrent juristen in het NJB van 3  mei  1996, p. 684-685:
'(...) elke poging tot een algemene uitspraak strandt op het eindeloze vermogen van
de professie tot het bedenken van uitzonderingen.'
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genoemde bepalingen): De nederlandse wetgever heeft in art. 50, eerste lid,  sub
a van de WOTS echter anders bepaald voor de overname van de van de hoofdzaak
afgesplitste straftoemetingsprocedure.

Verzoek als fictie

21. Zowel in de artt. 26-28 van het Europees Verdrag inzake de internationale
geldigheid van strafrechtelijke vonnissen als in de artt. 22-23 van het Beneluxver-
drag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken is een
regeling getroffen voor het geval de aangezochte staat de overname van de
tenuitvoerlegging van een verstekvonnis aanvaardt en het verzet daartegen wordt
behandeld in de aangezochte staat. Deze regeling komt in feite neer op een overna-
me van strafvervolging. Met het oog daarop is in art. 46, tweede lid van de WOTS
bepaaid dat het verzoek om de tenuitvoerlegging van een in de verzoekende staat
bij verstek gewezen vonnis, indien de veroordeelde rechtsgeldig verzet heeft gedaan
met het oog op een behandeling daarvan in Nederland, wordt beschouwd als een
door de minister ingewilligd en op een verdrag gegrond verzoek tot strafvervol-
ging.2 Zie voor deze verdragen en de WOTS verder Hoofdstuk 4.

22. In art. 552hh wordt ook uitgegaan van een fictie. Daarin is voor een aantal -
ter plaatse genoemde - gevallen bepaald dat een door Nederland afgewezen verzoek
tot uitlevering zal worden aangemerkt als een ingewilligd verzoek tot strafver-
volging. De fictie doet hier echter niet altijd recht aan de onderliggende situatie,
althans niet voorzover uit het verdrag waarop het oorspronkelijke uitleveringsver-
zoek is gebaseerd de toestemming tot die omzetting niet zonder meer is af te lei-
den.3 In die gevallen is het niet uitgesloten dat de oorspronkelijk om uitlevering
verzoekende staat helemaal niet wil dat de aangezochte staat de vervolging over-
neemt, doch liever wacht op een moment dat de uitlevering alsnog mogelijk wordt
of dat hij op andere wijze de beschikking krijgt over de dader. In het uitleve-
ringsverzoek kan en mag men in dat geval geen verzoek tot overname van strafver-
volging lezen. Meer hierover in de commentaar op art. 552hh.

Ad ii: van een vervolgingsbevoegde staat

Aangifte versus verzoek overname

23.  Het  komt  voor dat een staat die krachtens zijn eigen strafwet een bepaald  feit
niet kan berechten maar wel over relevant bewijsmateriaal beschikt, een andere
staat in de gelegenheid stelt tot strafvervolging over te gaan. Hierbij moet men

1. Zie ook de memorie van toelichting op het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet overdracht
tenuitvocrlegging strafvonnissen en het Wetboek van Strafvordering met het oog op de internationale
samenwerkinggerichtopdeontnemingvan wederrechtelijk verkregen voordeel, bijl. hand. II, 1990/1991,
22083, nr. 3, m.n. p. 7, 14-17 en 23-25
2.   De toevoeging 'en op een verdrag gegrond' is met name van belang voor het geval Nederland geen
originaire strafmacht heeft. Zie hieromtrent aant. 89.
3.    Zie  voor de betreffende verdragen de aantt.  60  en  61.
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vooral denken aan de situatie dat het feit niet onder de werking van de strafwet
van de verzoekende staat valt en niet aan de situatie dat het feit als zodanig daar
niet strafbaar is of strafwaardig wordt geacht. ' Art.  21  van het Europees Verdrag

aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken en art. 42 van het Beneluxver-
drag aangaande de uitlevering en rechtshulp in strafzaken bieden de mogelijkheid
tot het doen van dergelijke aangiften.2 Van een overdracht van strafvervolging is
in die gevallen echter geen sprake. Immers indien een staat niet beschikt over een
recht tot strafvervolging kan hij dat recht ook niet overdragen.3 Vandaar dat de
overdrachtsverdragen waaronder het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux
Overdrachtsverdrag voorschrijven dat het verzoek afkomstig moet zijn van een
vervolgingsbevoegde staat.4

Concrete verdenking

24. Dat de verzoekende staat vervolgingsbevoegd moet zijn, houdt niet in dat er
in die staat al een strafvervolging moet zijn ingesteld. Het is voldoende dat de
verzoekende staat een begin heeft gemaakt met het opsporingsonderzoek en dat de
vermoedelijke dader bekend is.5 Er moet met andere woorden sprake zijn van een
concrete verdenking. Ontbreekt deze dan kan van een overdracht van strafvervol-
ging geen sprake zijn. Vandaar dat de politiele samenwerking en gegevensuitwis-
seling van louter preventieve  aard geen overdracht van strafvervolging opleveren.
Rijst er echter een verdenking dan verandert dat de zaak. Stel bijvoorbeeld dat
iemand wordt aangehouden naar aanleiding van een uitleveringsverzoek. Uit de
gegevens in het verzoek blijkt dat de aangezochte staat ook een strafmachtsaan-
spraak heeft ten aanzien van het feit waarvoor de uitlevering wordt verzocht. Het

1.  Zie de MvA, bijl. hand. 11, 1981/1982, 15971 (Rl 133) enz. nr. 10, p. 45. Zie ook de opmerkingen
van minister Korthals Altes met betrekking tot het wetsvoorstel Strafbaarstelling van misbruik van

voorwetenschap (19935), hand. 11, 9 juni 1988, p 87-4744.
2.  Zie voor deze verdragen aant. 69.
3.  In de opschriften van Titel VI van het Europees Rechtshulpverdrag en Hoofdstuk Il par. 7 van het
Beneluxverdrag Uitleverings-en Rechtshulpverdragwordtooknietgesproken van overname vanstralver-
volging of van verzoeken daartoe, doch van aangifte tot het uitiokken van een strafvervolging. Wordt

op basis van deze bepalingen echter aangifte gedaan door een vervolgingsbevoegde staat die de

vervolging wil overdragen, dan kan er natuurlijk wei sprake van een verzoek tot overname van strafver-

volging. Het doet dan niet ter zake dat de overige bepalingen van deze verdragen betrekking hebben

op secundaire rechtshulp. In dezel fde zin de notanaar aanleiding van heteindverslag, bijl. hand. II, 1983-
1984, 15971 (Rl 133) en 15972, nr. 14, p. 13.
4.  Zie naast de verdragsteksten het Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (RI 133), nr.
5, p. 10 onder nr. 26 en 27, met name het fragment: 'De term kan alleen worden gebruikt in het geval

dat een staat een strafvervolging begint op verzoek van een andere staat die bevoegd is het strafbare
feitte vervolgen'; en de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971

(Rl 133), nr. 5, p, 47, onder lII, met name het fragment: 'De werkingssfeer van het verdrag is derhalve

beperkt tot gevallen waarin een staat zich met een strafvervolging belastop verzoek van een andere staat

op welke rechtsorde inbreuk is gemaakt door een strafbaar feit'. Zie ook p. 50-51 en p. 62 eerste alinea.

5.  Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980,15971 (R 1133), nr. 5, p. 10 onder nr. 27. Zie ook

de  Richtlijn  voor het openbaar ministerie van 1982 inzake overdracht van straivervolging (aant. 97).
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verzoek doet dus in de aangezochte staat het vermoeden ontstaan dat er een
strafbaar feit is gepleegd waarover ook de aangezochte staat mag oordelen. In dat
geval kan men spreken van een concrete verdenking, ontstaan door het uitleverings-
verzoek en dan impliceert inwilliging van dat uitleveringsverzoek al gauw een
overdracht van strafvervolging. Door inwilliging van dat verzoek doet de aange-
zochte staat immers afstand van zijn recht tot strafvervolging (zie ad iv). Beschouwt
men deze handeling tevens als een verzoek op basis waarvan de om uitlevering
verzoekende staat de vervolging mede voortzet (zie ad i en ad iii) dan is ook aan
de andere voorwaarden voor overdracht voldaan:

Strafmacht

25. Vervolgingsbevoegdheid veronderstelt strafmacht. Heeft een staat   geen
strafmacht dan kan die staat niet optreden als verzoekende staat in een overdrachts-
procedure (zie aant. 23). In de praktijk is het vaak de territorialiteitsstaat die de
vervolging overdraagt aan een andere staat, bijvoorbeeld de staat van herkomst van
de verdachte, of de staat waar al een vervolging tegen hem gaande is. De territoria-
liteitsstaat heeft in het algemeen als eerste wetenschap van het gepleegde strafbare
feit en is daarmee in de gelegenheid een dergelijk verzoek te doen. Deze gang van
zaken sluit ook aan bij de oorspronkelijke opvatting dat de territorialiteitsstaat de
eerst aangewezen staat is om te vervolgen.2 Echter noch de verdragen, noch de
wet, schrijven dwingend voor dat het verzoek moet uitgaan van de territorialiteits-
staat. De overdrachtsverdragen houden zelfs uitdrukkelijk rekening met de situatie
dat het verzoek afkomstig is van een andere staat. Zie bijvoorbeeld art. 11 sub h
van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 3, derde lid, sub c van het desbetref-
fende Beneluxverdrag.3 Het is in principe dus mogelijk en denkbaar dat niet de
staat waar het strafbare feit is gepleegd doch een andere vervolgingsbevoegde staat,
bijvoorbeeld de staat van herkomst, een verzoek tot overname van strafvervolging
doet. Stel een Nederlander heeft in de Verenigde Staten een moord gepleegd. Voor
de moord wordt ontdekt vlucht hij naar Nederland. Door een tip geraakt de
nederlandse justitie op de hoogte van de daad. De amerikaanse autoriteiten worden
ingelicht en na overleg wordt besloten dat de vervolging het beste in de Verenigde
Staten kan plaatsvinden. Aangezien Nederland op basis van het actief nationali-
teitsbeginsel ook zelf de vervolging ter hand zou kunnen nemen, wordt met deze
beslissing in feite de strafvervolging aan de territorialiteitsstaat overgedragen (zie
ad i en ad iii).4 Overeenkomstig art. 8, eerste en tweede lid van het Uitleve-
ringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van
Amerika van 24 juni 1980 zal een uitleveringsverzoek worden ingediend dat door

1.  Zie hieromtrentook A.H.J. SW.ART, Nederiands Uitleveringsrecht,Zwo\\C 1986, p. 220-221. Zie verder
beschouwingen hierover in de MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 enz. nr. 10, p. 65-66.
2.  Zie bijvoorbeeld, H.F.A. DONNEDIEU DE VABRES, Les leqons de  l'histoire et  le progrb du  droit panal
3.  Zie ook het Toelichtend Rapport bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971 (R1133),nr. 5, p. 10, onder punt
28.

4.  Dat het voor de aanname van een overdracht en overname van strafvervolging in principe geen
verschil maakt op wiens initiatief wordt besloten de vervolging in de territorialiteitsstaat te doen plaats

vinden, zal in ad iii nader aan de orde komen.
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Nederland - onder voorwaarde van teruglevering voor executie -zal worden in-
gewilligd:

Het is ook denkbaar dat een staat die slechts beschikt over subsidiaire strafmacht,
de vervolging overdraagt aan en andere staat. Een aantal recente verdragen voorziet

in de mogelijkheid van een van de hoofdzaak afgesplitste ontnemingsprocedure met
strafvorderlijk karakter, welke laatste afzonderlijk kan worden overgedragen.2 In

dat geval is het denkbaar dat de staat waar de hoofdzaak dient slechts beschikt over
een afgeleide bevoegdheid en deze staat de confiscatieprocedure overdraagt aan een
andere staat.

Recht tot strafvordering mag niet zijn vervallen

26. Vervolgingsbevoegdheid houdt naast strafmacht ook in dat het recht tot
strafvordering in de verzoekende staat niet mag zijn vervallen door een afdoening
buiten proces, door verjaring of door de dood van de verdachte. Betreft het een
klachtdelict dan moet er een klacht zijn ingediend.

Is de vervolging eenmaal aangevangen dan kan deze nog worden overdragen
tot het moment dat een onherroepelijke einduitspraak is verkregendie eenbeslissing
over het feit zelf inhoudt. Door het onherroepelijk worden van die einduitspraak
vervalt het recht tot strafvervolging (zie voor Nederland art. 68, eerste lid Sr) en
daarmee de mogelijkheid tot overdracht van dat recht. 3 Ontkomt de dader atvorens

hij de bij die uitspraak opgelegde straf of maatregel heeft ondergaan dan moet de
staat waar de beslissing is genomen of een uitleveringsverzoek of een verzoek tot
overname van executie overwegen. Bieden beide rechtshulpverzoeken geen
perspectief dan kan - bij wege van uitzondering - de vervolging alsnog worden

overgedragen (zie bijvoorbeeld art. 8, tweede lid van het Europees Overdrachtsver-

drag en art. 552v, eerste lid jo art. 77 bis, eerste lid Sr; meer hierover in de
commentaar  op de desbetreffende bepalingen). Vanuit internationaal oogpunt  is
onder de geschetste omstandigheden het recht tot strafvordering nog niet volledig
vervallen omdat de opgelegde sanctie niet volledig ten uitvoer is gelegd.4 Een
andere opvatting zou er toe leiden dat de dader door vlucht de hem opgelegde straf

1.    Zie   in dit verband  ook de verklaring die Nederland  heeft  afgelegd  bij  art.  6  van het Europees

Uitleveringsverdrag (Trb.  1987, 186). De tekst van de verklaring staat vermeld in aant. 67.
2.  Zie bijvoorbeeld art. 5, vierde lid onder a van het VN verdrag tegen de sluikhandel in verdovende

middelen en psychotrope stoffen  van  1988  en  art. 13, eerste lid onder  a en  b  van het verdrag  van  de
Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten

van misdrijven van 1990.
3.  Volgens de hoge raad volgt uit het systeem der wet dat een verdachte nadat het onderzoek op de

zitting is aangevangen in het algemeen recht heeft op voortzetting van de procedure. Zie HR 28 februari

1984,  NJ  1984,  490. Dit betekent  dat naar nederlands recht vanaf dat moment een overdracht  van  de

vervolging in het algemecn niet meer tot de mogclijkheden behoort. Meer hierover en over het arrest

in  art.   552t,  aant . 15-16.

4.   In veel staten is  de NE B/S IN IDEW werking  van een buitentands vonnis  - zo die al bestaat - beperkt

tot de situatie dat de opgelegde straf of maatregel volledig is ondergaan. Zie hieromtrent de aant.  110

en 111.
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of maatregel zou kunnen ontgaan en een dergelijk gevolg moet aan de werking van
het  ne  bis in idem-beginsel niet worden toegekend.

Een einduitspraak in de zaak staat een verzoek tot overname van strafvervolging
evenmin in de weg indien het verzoek wordt gedaan naar aanleiding van de
overdracht van de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis waarbij de veroordeelde
te kennen heeft gegeven in de aangezochte staat zijn verzet behandeld te willen zien.
Overname van strafvervolging is dan mogelijk zowel voor als na het onherroepelijk
worden van de uitspraak bij verstek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit art. 26 van het
Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafrechtelijke vonnissen
van 1970, art. 22 van het Beneluxverdrag inzake de tenuitvoerlegging van rech-
terlijke beslissingen in strafzaken van 1968 en uit art. 46, tweede lid van de WOTS.

Daar waarde mogelijkheidbestaat dat de ontnemingsprocedure van dehoofdzaak
wordt afgesplitst en overgedragen (zie voor Nederland art. 552t, zesde lid), zijn
verzoeken tot het instellen van zo'n ontnemingsprocedure ook mogelijk na het
onherroepelijk worden van de einduitspraak  in de hoofdprocedure.'  In dat geval
is het recht tot strafvordering ook op nationaal niveau nog niet volledig verwerkt.

Ad iii. vervolging in de aangezochte staat

Strafvervolging naar aanleiding van verzoek

27. Onder ad i is verdedigd dat iedere handeling - het maakt niet uit in welke vorm
- waaruit de bereidheid blijkt om, ten behoeve van de strafvervolging elders, af
te zien van een (verdere) vervolging in eigen land, als een verzoek tot overname
van strafvervolging is aan te merken mits er maar sprake is van enig overleg met
de staat die de vervolging op zich zal nemen. De staat die gaat vervolgen doet dit
6f op basis van de eigen bevoegdheid, men spreekt dan van een originaire bevoegd-
heid, 6f ontleent de bevoegdheid daartoe aan het verzoek, men spreekt dan van een
subsidiaire of afgeleide bevoegdheid. In het laatste geval is een strafvervolging in
de aangezochte staat niet mogelijk zonder het verzoek tot strafvervolging. In het
eerste geval daarentegen kan de aangezochte staat op eigen titel vervolgen hetgeen
betekent dat het niet is uitgesloten dat ten tijde van het verzoek in de aangezochte
staat al een strafvervolging gaande is ter zake van het (de) in het verzoek genoemde
feit(en). In die situatie doet de vraag zich voor of van een strafvervolging op basis
van verzoek nog sprake kan zijn. Met andere woorden moet de vervolging in de
aangezochte staat door het verzoek zijn uitgelokt, of is het ook mogelijk dat de aan-
gezochte staat (mede) naar aanleiding van het verzoek de strafvervolging voortzet.

De termen die in de overdrachtsverdragen zijn gebruikt doen vermoeden dat
een overdracht van strafvervolging niet meer mogelijk is indien in de aan te zoeken
staat al een strafvervolging gaande is. Er wordt immers gesproken van het 'inste-
11en' van een strafvervolging (art. 1 van het Benelux Overdrachtsverdrag) ofwel
van het 'to take' proceedings (art. 6 van het Europees Overdrachtsverdrag en art.

1.   Zie bijvoorbeeld de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafronnissen en het Wetboek van Strafvordering met het oog op de intemationale
samenwerking gerichtop de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, bijl. hand. Il, 1990/1991,
22083, nr. 3, p  17 en p. 23.
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1 van het desbetreffende VN modelverdrag) en dat is - naar de letterlijke betekenis -
iets anders dan het voortzetten van een strafvervolging. Art. 8, eerste lid onder
d van het Europees Overdrachtsverdrag daarentegen, staat een overdracht van straf-
vervolging uitdrukkelijk toe indien in de aan te zoeken staat al een vervolging ter
zake van hetzelfde strafbare feit gaande is. Deze vervolging wordt - sterker nog -
aangemerkt als een zelfstandige grond voor overdracht. Ondanks de gekozen termi-
nologie is volgens het Europees Verdrag een overdracht van strafvervolging dus
mogelijk indien in de aan te zoeken staat ten aanzien van het betreffende feit al een
vervolging gaande is.

In deze richting wijzen ook de bepalingen uit het Europees Overdrachtsverdrag
betreffende samenloop van strafvervolging in twee of meer staten (artt. 30-34). Zij
schrijven voor dat de betrokken staten in een dergelijk situatie - aan de hand van
de in het verdrag genoemde gronden voor overdracht - gezamenlijk vaststellen
welke staat het meest is aangewezen om de strafvervolging voort te zetten. Aan
die beslissing worden alle gevolgen van een overdracht van strafvervolging verbon-
den zoals die zijn voorzien in het verdrag. Daarbij wordt geen verschil gemaakt
tussen de situatie dat de aangewezen staat pas naar aanleiding van deze beslissing

eenstrafvervolging begint dan wel dat die staat een op eigen titel aangevangen straf-

vervolging voortzet:  In  art.   13  van  het VN modelverdrag  is een soortgelijke
regeling getroffen.  In dit verband kan ook worden gewezen op Art. IV van de over-
eenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland
betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van het
Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957, gesloten te
Wittem op 30 augustus 1979.2 Met hetgeen in dat artikel is bepaald beogen partijen
een bijdrage te leveren tot het vermijden van positieve strafmachtsconflicten (zie
aant. 7, onder vii). Van belang is met name het tweede lid van die bepaling waarin
partijen zijn overeengekomen dat in het geval een van beide partijen een derde staat

de uitlevering van een eigen onderdaan heeft verzocht wegens een feit dat ook aan
de rechtsmacht van de andere partij is onderworpen, deze laatste beziet of zij in
plaats van de uitlevering aan de derde staat te verzoeken, aan de staat van herkomst
de vervolging zal overdragen.  Het feit dat een staat om uitlevering vraagt impliceert
meestal dat in die staat met de vervolging een begin is gemaakt. Niettemin behoort -
volgens de uitdrukkelijke bewoordingen van het tweede lid van art. IV - een
overdracht van strafvervolging aan die staat dan toch nog tot de mogelijkhe(len.
Het feit dat de andere partij de uitlevering heeft gevraagd en met de vervolging
een aanvang heeft gemaakt is zelfs een grond om de overdracht van strafvervolging
in overweging te nemen. In zoverre is er enige gelijkenis met het bepaalde in art.
8, eerste lid onder d van het Europees Overdrachtsverdrag (zie aant. 7, onder vii).

1. Uithet bestaan van deze regeling zou men ook hettegendeel kunnen aflciden. Omdat in de geschetste

omstandigheden van een overdracht van strafvervolging geen sprake kan zijn is de regeling noodzakelijk
om te bewerkstelligen dat aan de betreffende beslissing toch de rechtsgevolgen van een overdracht van

strafvervolging worden verbonden. Onzes inziens is het bestaan van de regeling echter een direct gevolg
van de oorsprong van het verdrag. Met het voorschrijven van een onderhandelingsprocedure heeft men

binnen de Raad van Europa een voorziening willen treffen om strafmachtsconflicten het hoofd te bieden

en de kwalijke effecten daarvan zoveel mogelijk te beperken (zie hieromtrent aant. 7 onder vii).
2.  Meer over dat verdrag in aant. 68.
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In het Benelux Overdrachtsverdrag en de desbetreffende EG Overeenkomst
ontbreken bepalingen als hierboven genoemd. Het Beneluxverdrag is echter van
meet af aan opgezet als een verdrag dat alleen de overdracht en overname van
strafvervolging zou regelen en geen speciale voorzieningen behoefde te treffen ter
voorkoming van internationale strafmachtsconflicten (zie aant. 7, onder vii). In EG-
verband zal de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap-
pen inzake de toepassing van het beginsel ne bis in idem van 1987 als waarborg
moeten gelden. Gezien het ontbreken van desbetreffende bepalingen blijft bij de
toepassing van de onderhavige verdragen de vraag bestaan of onder genoemde
omstandigheden aan de verkregen beslissing de rechtsgevolgen van een overdracht
van strafvervolging moeten worden toegekend. Voor het beantwoorden van deze
vraag is het belangrijk dat eerst wordt vastgesteld of er van een vervolging op basis
van verzoek nog sprake kan zijn indien de aangezochte staat zelf al tot een vervol-
ging heeft besloten o f met die vervolging is aangevangen v66rdat het verzoek wordt
ingediend.

28. SWART merkt op dat zowel het Benelux Overdrachtsverdrag als art. 552t er
van uit lijken te gaan, dat van een overdracht van strafvervolging alleen maar
sprake kan zijn, indien de aangezochte staat ter zake van het in het verzoek
genoemde  feit  nog geen vervolging is aangevangen.'  In het gebruik van  de  term
uitlokken in art. 552t, eerste lid kan men inderdaad een aanwijzing zien dat de
wetgever een overdracht van strafvervolging niet meer mogelijk acht, althans de
wettelijke regeling daarop niet meer van toepassing, indien in de aan te zoeken staat
al een vervolging gaande is. Het is echter ook niet uitgesloten dat het gebruik van
de term uitlokken een gevolg is van het feit dat de wettelijke regeling tevens moest
omvatten de 'aangiften' ingevolge art. 21 van het Europees Verdrag aangaande de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken en art. 42 van het Beneluxverdrag betreffende
uitlevering en rechtshulp in strafzaken (zie 84). Onder die 'aangiften' vallen niet
alleen verzoeken tot overname van strafvervolging doch ook mededelingen waardoor
een andere staat op de hoogte wordt gebracht van een gepleegd strafbaar feit met
de bedoeling dat die staat de vervolging ter zake kan en zal overwegen (zie aant.
23). In een dergelijke situatie is de term uitlokken - die men ook aantreft in het
vertaalde opschrift van art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag (de officiele
tekst luidt: Laying of Information in connection with Proceedings) en in het
opschrift van art. 42 van het desbetreffende Beneluxverdrag - wel verklaarbaar.
In de toelichting op art. 552t wordt in ieder geval uitdrukkelijk naar de term
uitlokken in deze opschriften verwezen.2 Bovendien wordt in de toelichting aan
het gebruik van de term'uitlokken' nergens met zoveel woorden de betekenis toege-
kend, dat een overdracht van strafvervolging alleen mogelijk is indien in de aan
te zoeken staat ten aanzien van het betreffende strafbare feit nog geen vervolging
gaande is. Daar komt bij dat de afwijzingsgronden in de wet - voor de omgekeerde

1. A.H.J. SWART, Nederlan(is uitieveringsrecht, Zwolle 1986, p. 221. In dat geval kan - aldus SWART -
ook de inwilliging van een uitleveringsverzoek alleen dan een overdracht van strafvervolging opleveren

wanneer het uitleveringsverzoek door de aangezochte staat is uitgelokt.
2.  MvT, bijl. hand, Il, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 15.
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situatie - ook geen melding maken van het feit dat in Nederland al een vervolging
gaande is.

SWART verwijst voor zijn stelling naar beschouwingen van de regering in de
memorie van antwoord bij de betreffende wetsvoorstellen: Deze beschouwingen,
waarbij de regering ingaat op vragen van leden van de C.D.A.-fractie en leden van

de P.vd.A.-fractie, zijn echter vaag en weinig overtuigend.
De leden van de C.D.A .-fractie vroegen of art.  1 van het Beneluxverdrag uitsluit

dat een vervolging wordt overgedragen om de enkele reden dat in een andere staat

reeds een vervolging ter zake van hetzelfde feit loopt en zo ja waarom dit verdrag

in dit opzicht dan afwijkt van art. 8, eerste lid onder d van het Europees  Over-
drachtsverdrag.2 De regering overwoog daarop als volgt; 'Indien in Nederland en

Belgie tegelijkertijd een vervolging gaande is tegen dezelfde verdachte ter zake van
dezelfde feiten en de verdachte bevindt zich bijvoorbeeld in Nederland, dan is het
strikt genomen niet noodzakelijk dat de Belgische justitie de vervolging aan de
Nederlandse "overdraagt".  Zij  kan  van haar voorkeur de berechting geheel  in
Nederland te latenplaatsvindendoenblijkendooreenvoudig devervolgingin Belgie
stop te zetten. Niets belet haar dit aan de Nederlandse justitie te laten weten en
tevens de bereidheid bekend te maken in Belgie verzameld bewijsmateriaal ter
beschikking van de Nederlandse regering te stellen. Art. 8, eerste lid, onder d van
het Europees Verdrag beschouwt dit wel als een vorm van overdracht van strafver-
volging. Men kan er over twisten of dat doctrinair helemaal juist is, in elk geval

bieden het Europees en het Benelux Verdrag in dit opzicht dezelfde mogelijkhe-
den.'3

De regering neemt in haar antwoord niet uitdrukkelijk stelling ten aanzien van

de vraag of bovengestelde situatie een overdracht oplevert of niet.  In het ontwijken
van de vraag valt wel een zekere voorkeur bij de regering voor ontkenning waar
te nemen. Naar onze mening is in de geschetste situatie echter sprake van een
overdracht en overname van strafvervolging   (zie ook onder  ad   i   en   ad   iv).    De

omstandigheid dat de verdachte in de andere staat reeds wordt vervolgd ter zake
van hetzelfde strafbare feit levert volgens het Beneluxverdrag weliswaar geen zelf-
standige grond voor overdracht op, maar het sluit de mogelijkheid daartoe - onzes

inziens - ook niet uit. Dit blijkt onder andere uit het feit dat van deze omstandigheid
geen melding wordt gemaakt bij de limitatieve opsomming van weigeringsgronden.
Dat de vervolging ter zake van hetzelfde strafbare feit in een andere staat geen

zelfstandige overdrachtsgrond oplevert, betekent wel dat er een andere - in het
verdrag genoemde - grond vooroverdracht moet zijn aan te wijzen. Bovendien moet

de staking het gevolg zijn van enig overleg tussen de staten. In de geschetste situatie
is het namelijk ook denkbaar dat Belgie de vervolging geheel zelfstandig stopzet,
zonder Nederland daarvan op de hoogte te stellen. In dat geval is van een over-
dracht van strafvervolging geen sprake. De reden daarvan is echter niet gelegen
in het feit dat in Nederland de vervolging al gaande was, doch in het feit dat Belgie
zonder enig overleg of zonder daarvan mededeling te doen, de vervolging heeft

1.  In het bijzonder naar de MvA, bijl. hand. ll, 1981/1982, 15971, enz. nr. 10, p. 52 en p. 65-66
2.  Zie het VV, bijl hand. il, 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr. 9, p. 22.
3.  MvA, bijl. hand. Il, 1981/1982,15971, enz. nr. 10, p. 52.
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stopgezet. Van een vervolging op verzoek (zie ad i en ad iii) kan dan geen sprake
ziln.

De leden van de P.vd.A-fractie stelden de vraag of door bekrachtiging van het
Europees Overdrachtsverdrag de bestaande praktijk dat een andere staat Nederland
om uitlevering verzoekt van een vreemdeling die in Nederland een strafbaar feit
heeft begaan en dat het verzoek door Nederland wordt ingewilligd en de vervolging
hier wordt stopgezet of achterwege gelaten - hetgeen ook volgens de leden van de
P.vd.A-fractie een overdracht van strafvervolging impliceert - onmogelijk zou
worden gemaakt.1 Het antwoord van de regering op die vraag is evenmin duidelijk
met betrekking tot de onderhavige kwestie. Volgens haar kan Nederland in het
geschetste geval - ook na de bekrachtiging van het Europees Overdrachtsverdrag -
blijven volstaan met het stopzetten van de vervolging en kan de (om uitlevering)
verzoekende staat zijn vervolging op eigen titel voortzetten en is daarvoor niet
afhankelijk van een Nederlandse overdracht.2 Dit antwoord impliceert echter niet
dat in een dergelijk geval de procedure van overdracht van strafvervolging is
uitgesloten omdat een overdracht niet meer tot de mogelijkheden behoort. In de
praktijk doen de bevoegde nederlandse autoriteiten misschien geen formeel verzoek
tot strafvervolging in het geschetste geval en wordt de situatie misschien ook niet
aangeduidt als een overdracht van strafvervolging (zie aant. 30). Daarmee is echter
niet gezegd dat naar nederlandse maatstaven in dat stadium een overdracht van
strafvervolging niet meer tot de mogelijkheden behoort. De gang van zaken is
namelijk niet specifiek voor de situatie dat in het buitenland al een strafvervolging
gaande is en in dat kader door die staat een uitleveringsverzoek wordt gedaan. Ook
indien het uitleveringsverzoek door Nederland is uitgelokt en vaststaat dat zonder
dat initiatief van nederlandse zijde in de verzoekende staat waarschijnlijkgeen straf-
vervolging voor het (de) in het verzoek genoemde feit(en) zou hebben plaatsgevon-
den, wordt op dezelfde wijze gehandeld. Dit blijkt onder andere uit de zaak die
ten grondslag lag aan de in aantt. 15 en 16 besproken procedure in kort geding.
De beslissing van het hof in die zaak doet het vermoeden rijzen dat niet zozeer
doctrinaire, alswel pragmatische overwegingen een rol spelen bij de praktische gang
van zaken. Een dergelijke gang van zaken wordt - aldus de regering in haar ant-
woord - door het Europees Overdrachtsverdag niet onmogelijk gemaakt. Zij ziet
ook niet in waarom dit zou moeten: In het commentaar op bovengenoemde beslis-
sing van het hof (zie aant. 17) hebben wij er al op gewezen dat het belangrijk is
dat de procedure voor overdracht wordt gevolgd (zie in dit verband ook aant. 30).
Bovendien staat de opmerking van de minister op gespannen voet met het bepaalde
in de hiervoor (aant. 27) besproken artt. 30-34 van het Europees Overdrachtsver-
drag.

Welke opvatting de regering ook mag hebben gehad, naar onze mening is -
begripsmatig - een overdracht van strafvervolging eveneens mogelijk aan een staat
die met de vervolging al is aangevangen. In veel gevallen beschikt de aangezochte
staat over een originaire bevoegdheid waardoor een vervolging op eigen initiatief
mogelijk is. Er is geen reden om in die gevallen de onderhavige vorm van samen-

1.   Zie het VV, bijl hand. II, 1981/1982,  15971  (R  1133) enz.,  nr.  9, p. 30
2. MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971, enz. nr. 10, p. 65-66.
3  Zie vorige noot.
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werking en de toepassing van de wettelijke regeling uit te sluiten. Integendeel, door
middel van het toepassen van de wettelijke regeling en de eventuele

verdragsbepalingen wordt recht gedaan aan de feitelijke situatie en aan de belangen
van de daarbij betrokken partijen.

29.  De strafvervolging wordt overgenomen op het moment dat de aangezochte staat

het verzoek inwilligt. De verzoekende staat verliest op dat moment zijn recht tot
strafvordering en de aangezochte staat verkrijgt bij het ontbreken van originaire
strafmacht op dat moment de afgeleide bevoegdheid.' Het begrip strafvervolging
moet in dit verband ruim worden uitgelegd. Van een overname van strafvervolging
is sprake wanneer in de aangezochte staat (mede) naar aanleiding van het verzoek
enig opsporingsonderzoek wordt verricht en de strafzaak ter beoordeling aan de

vervolgingsbevoegde instanties wordt voorgelegd. Tot een berechting of een ver-
volging in de technische betekenis waarin het wetboek van strafvordering dit begrip
gebruikt, hoeft het niet te komen. Aan de voorwaarde genoemd onder iii kan ook
worden voldaan zonder dat er in de aangezochte staat een rechter bij de zaak wordt
betrokken. Het opportuniteitsbeginsel in strafzaken blijft - wanneer dat wettelijk
is erkend - onaangetast.2 De aangezochte staat zal nadat de vervolging is overgeno-
men de strafzaak naar eigen recht afdoen. Uitoefening van rechtsmacht in strafzaken
betekent vrijwel steeds dat de nationale strafwet wordt toegepast. In de
overdrachtsverdragen is op die regel geen uitzondering gemaakt, zelfs niet waar
het de uitoefening van subsidiaire rechtsmacht betreft.3 Behoud van het opportuni-
teitsbeginsel of andere (buitengerechtelijke) afdoeningsmogelijkheden past bij de
wijze waarop vorm is gegeven aan de overname van strafvervolging. Het is eerder

opmerkelijk dat volgens art. 21, tweede lid, onder d van het Europees Overdrachts-

1.  Met zoveel woorden, art. 21, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag, de artt. 15, tweede

lid en 17, eerste lid van het Benelux Overdrachtsverdrag en art.  10 van het VN modelverdrag. Zie ook
de artt. 4a en 77 Sr.
2.  Zie bijvoorbeeld het Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 20 en
de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p.
54. Zie ook de MvA, bill. hand. li, 15971 (R1133) enz. nr. 10, p. 67.
3. Zie met name de artt. 2,9 en 25 van het Europees Overdrachtsverdrag, art. 17 van het Benelux

Overdrachtsverdrag en  art. 11, eerste  lid van  het VN modelverdrag  en  de  artt.  4 en  11  van  de EG
Overeenkomst betreffende overdracht van strafvervolging. Zie ook de memorie van toelichting op het
wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van strafrecht en strafvordering met het oog op de goed-

keuring van het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag, bijl. hand. Il,
1979/1980, 15972, (nrs. 1-3), p. 12. Rechtstreekse toepassing van buitenlands strafrecht

(Fremdrechtsprinzip) is met name in Europa zeer ongebruikelijk. Bij overname van strafvervolging zou
een andere keuze - zeker bij uitoefening van subsidiaire rechtsmacht - niet ondenkbaar zijn geweest.
Afgezien van het feit dat met name in het laatste geval op enkele onderdelen de wet van de verzoekende

staat doorwerkt (zic de artt  4 en 25 van het Europees Overdrachtsverdrag, art. 17, eerste lid van het
desbetreffende Beneiuxverdrag en art. 11, eerste lid van het VN modelverdrag) zal ook bij toepassing
van die rechtshulpfiguur de vervolging en berechting geschieden overeenkomstig het recht van de
aangezochte staat. Zie omtrent het al dan niet toepassen van vreemd recht in strafzaken D. OEHLER, Inter-

nationales Strafrecht, 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Munchen 1983, met
name de nrs. 133,135,141 en  144 en N. WITSCHI, Die Ubernahme der Strafve/fo/gung nach kimftigem
sch eizerischem Recht,  Bern   1977,  p.  76-78.

48



Artt. 552t-552hh

verdrag, het recht tot strafvordering in de verzoekende staat (ongeclausuleerd)
herleeft bij mededeling door de aangezochte staat dat geen vervolging wordt
ingesteld dan wel dat de ingestelde vervolging wordt gestaakt.  Naar onze mening
mag uit een dergelijke beslissing van de aangezochte staat niet (zonder meer)
worden afgeleid dat de overdracht van strafvervolging - achteraf - geen doorgang
blijkt te hebben gehad. Een buitengerechtelijke afdoening of een sepotmedeling is
immers een optreden dat plaatsvindt naar aanleiding van de overname van straf-
vervolging. Wanneer de verzoekende staat een dergelijke afdoening niet wenselijk
acht,  moet deze de vervolging niet overdragen: Nederland heeft met betrekking
tot de transactie en het voorwaardelijk sepot een voorbehoud gemaakt  bij  art.  21,
tweede lid, onder d van het Europees Overdrachtsverdrag: Het was nog beter
geweest indien dit voorbehoud ook voor het onvoorwaardelijk afzien van (verdere)
vervolging had gegolden. Ook dan beschouwt men in Nederland de zaak als
afgedaan en wordt het dossier in beginsel niet geretourneerd (zie art. 552bb, aant.
6 en art. 552dd, aant. 3).

Belang van herkenning en toepassing van de juiste rechtshulpfiguur

30. Begripsafbakening bevordert herkenning van de juiste rechtshulpfiguur. Dat
laatste is bepalend voor de vraag welke regelingen op de samenwerking van toepas-
sing zijn en daarmee staat tevens vast welke beginselen en voorwaarden een rol
spelen bij de samenwerking tussen de staten en welke rechtsgevolgen aan die samen-
werking moeten worden verbonden. In de aantt. 17 en 18 is hierop al gewezen aan
de hand van de beslissing van het Hof 's-Gravenhage van 26 mei 1988, NJ 1990,
549. Hieronder volgen nog een paar voorbeelden ter illustratie.

Stel in Nederland en in Oostenrijk zijn tegelijkertijd vervolgingen gaande tegen
dezelfde verdachte ter zake van dezelfde strafbare feiten. De verdachte bevindt zich
in Nederland. Voor Oostenrijk is dit een reden om de vervolging stop te zetten
ondanks het feit dat de delicten (mede) in Oostenrijk zijn gepleegd. Het verzamelde
bewijsmateriaal wordt ter beschikking gesteld van de nederlandse justitie.  De con-
statering dat in dit geval door Oostenrijk niet alleen wordt afgezien van een vervol-

1.  Dat de aangezochte staat aldus handelt is voor risico van de verzoekende staat. Anders N. WITSCHI,
Die  Obernahme  der  Strafeerfolgung nach kunftigem  schweizerischem  Recht,  Bem  1917,  p.  65.  Hij is
van mening dat in een dergelijk geval aan het belang en mandaat van de verzoekende staat niet is
voldaan.

Komt het handelen van de aangezochte staat voort uit een situatie die tevens reden is om de
overdracht van strafvervolging ongedaan te maken, dan zal er een intrekking van de inwilliging moeten
plaatsvinden. Het bepaalde in art. 21, tweede lid, onder d van het Europees Overdrachtsverdrag doet
geen recht aan het ne bis in idem-beginsel. Beter in dit opzicht is art. 7 van de EG Overeenkomst betref-
fende overdracht van strafvervolging. Volgens deze bepaling herkrijgt de verzoekende staat - in het geval
de aangezochte staat heeft besloten de vervolging te beeindigen - zijn rechtsmacht alleen indien deze

beslissing naar het recht van de aangezochte staat aan een hervatting van de vervolging niet in de weg
staat (meer hierover in aant. 133).
2.     'The  Kingdom of the Netherlands understands that the decision to institute proceedings includes
the conditional decision nottot prosecute, in so far as the conditions imposed have been met' (Trb.  1985.
65).
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ging, maar dat er tevens sprake is van een overdracht van strafvervolging aan
nederland en wel in de zin van het Europees Verdrag betreffende overdracht van
strafvervolging, is bepalend voor de betekenis die aan het nederlandse gewijsde
in Oostenrijk zal worden toegekend. Krachtens art. 35, derde lid van dat verdrag

is Oostenrijk als staat van de locus delicti namelijk niet verplicht de gevolgen van
het ne bis in idem-beginsel te erkennen tenzij het zelf om die vervolging heeft ge-

vraagd. '
Dat er sprake is van een overname van strafvervolging is ook bepalend voor

de rechtskracht van de buitenlandse ambtshandelingen en daarvan opgemaakte stuk-
ken. Middels een verzoek om kleine rechtshulp kan de vervolgende staat weliswaar
de beschikking krijgen over het dossier dat in de staat die met het onderzoek was

aangevangen al aanwezig  is.   Bij een overname  van de strafvervolging staat  -

ingevolge de overdrachtsverdragen en het bepaalde in art. 552gg, eerste lid - de
formele rechtskracht die aan de buitenlandse ambtshandelingen en/of de daarvan
opgemaakte stukken (in het beginsel) kan worden toegekend echter buiten twijfel
(zie hieromtrent aant. 144 e.v. en de commentaar op art. 552gg). SCHUTTE

verdedigt in zijn noot onder het arrest van de HR 4 november 1986, NJ 1987, 812,
de stelling dat de strekking van art. 552gg ook toepasselijk is '(...) in gevallen van
een vervolging met toepassing van art. 5, eerste lid, onder 2e, Sr, waaraan geen
verzoek tot overname van strafvervolging ten grondslag ligt'. Hij geeft  niet  aan

waarom hij dit vindt. De rechtvaardiging van zijn stelling kan worden gevonden
in het feit dat in het geval van toepassing van art. 5, eerste lid, onder 2e, Sr er
meestal sprake is van een overname van strafvervolging ook al ontbreekt daartoe
een verzoek in de voorgeschreven vorm. Zonder informatie en hulp van de
territorialiteitsstaat zal Nederland veelal niet op de hoogte zijn van het gepleegde
strafbare feit en evenmin in staat om te vervolgen. De betreffende informatiever-
strekking is in dit verband - los van de gekozen procedure - aan te merken als een

(impliciet) verzoek tot overname van strafvervolging (zie aant.  17 en 18). Vergelijk
in dit verband ook de opmerkingen van SCHUTTE omtrent de verhouding tussen art.
5,  eerste lid onder 2  Sr en de  in de overdrachtsverdragen voorgeschreven toetsing
van dubbele strafbaarheid in concreto. 'Omdat het mij moeilijk verdedigbaar lijkt,
dat het van de min of meer toevallige omstandigheid of een vervolging van een
Nederlander wegens een in het buitenland begaan misdrijf al ofniet op uitdrukkelijk
(cursief: YB) verzoek van een andere staat plaats vindt afhangt of de toetsing van
het vereiste van dubbele strafbaarheid er een in colcreto of een in abstracto dient

te zijn, ben ik geneigd aan te nemen, dat in het licht van de verdragen inzake over-
dracht van strafvervolging, de rechter bij toepassing van artikel 5, eerste lid, onder

1.  Zie Y. BAAIJENS- VAN GELOVEN, Overdracht van strahervolging, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1989,
p.  15. Een soortge'Uk voorbeeld wordt gegeven  in A.M.M.  ORIE,  J.G. VAN DER MEIJS,  A.M.G.  SMIT,

Internationaal stra»chi. tweede geheel herziene druk, Zwolle 1991, p. 116. Andersom zou deze
constatering van minder gewicht zijn omdat de regeling in art 68, tweede en derde lid Sr verder gaat
dan de regeling in art. 35, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag. In het Benelux Overdrachts-

verdrag ontbreekt een algemene regeling van het ne bis in idem-beginsel. De constatering zou daar dan
ook alleen van belang zijn voor de motivering en de procedurele voorschriften.
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2 Sr. zich tevens een oordeel dient te vormen over de vervolgbaarheid en strafbaar-
heid  van de dader  naar het recht  van  het  land  van de locus  delicti. ,1

Bij een 'verborgen' of 'verkapte' overdracht van strafvervolging dreigt het
gevaar dat met de wettelijke regeling ook de beslissingsbevoegde instanties worden
uitgeschakeld en dat de voorgeschreven controle door de rechter komt te vervallen.2
In de wet is aan de minister beslissingsbevoegdheid toegekend ter zake van
overdracht en overname van strafvervolging. Door informatieverstrekking of het
uitlokken van een uitleveringsverzoek kan het effect van een overdracht van straf-
vervolging worden bewerkstelligd zonder dat de minister daarin wordt gemoeid.
Weliswaar zal de minister middels het uitleveringsverzoek nog met de zaak te
maken krijgen, doch het is de vraag of het uitleveringsrecht voldoende ruimte biedt
om uitlevering te weigeren op gronden aan het overdrachtsrecht ontleend. Boven-
dien zal de minister daartoe niet snel besluiten in het geval het uitleveringsverzoek
van nederlandse zijde is uitgelokt (zie aant. 17).

De president van de rechtbank 's-Gravenhage wees in de in aant. 15 besproken
rechtszaak op het verlies voor de eiser (verdachte) van de mogelijkheid tot beklag
overeenkomstig art. 552y, vijfde lid. Het hof 's-Gravenhage vond de rechtspositie
van de eiser (verdachte) in de uitleveringsprocedure voldoende - zo niet beter -
gewaarborgd dan in de overdrachtsprocedure (zie aant.  16). In aant. 17 hebben wij
er op gewezen dat in de betreffende beklagprocedure - in tegenstelling tot in de
uitleveringsprocedure - zowel de rechtmatigheid als de opportuniteit van het voorstel
van de officier getoetst zouden kunnen worden. Dit betekent dat de rechtspositie
van de verdachte door het uitschakelen van deze beklagprocedure in ieder geval
in formele zin is benadeeld.

Het is niet altijd eenvoudig een overdracht en overname van strafvervolging als
zodanig te herkennen. Dit is een gevolg van het feit dat deze vorm van samenwer-
king vaak samengaat met en wordt geeffectueerd door andere vormen van rechts-
hulp zoals het verschaffen van informatie, noodzakelijk voor de vervolging elders
en uitlevering van de verdachte. De in aantt.  15 en 16 aangehaalde jurisprudentie

1.  Zie J.J.E. SCHUTTE Overdracht en overname van strahervolging, AA, 1986, p. 31-37, met name p.
34.

2.  De president van de Rechtbank 's-Gravenhage in de hiervoor (aant. 30) aangehaaide zaak sprak van
een 'verkapte' overdracht van strafvervolging.  ORIE, VAN DER MEIJS en SMIT spreken in een dergelijk
geval van een 'informele' overdracht van strafrervolging omdat langs informele weg door de
overdragende staat zoveel informatie wordt verschaft aan de overnemende staat, dat deze laatste op zijn
beurt quasi-spontaan in staat is via verzoeken om kleine rechtshulp en uitlevering dc strafzaak gcheel
naar zich toe te trekken. Zic A.M.M.  ORIE, J.G.  VAN DER MEIJS, A.M.G. SMIT, Internationaal strafreeht,
tweede geheel herzicne druk, Zwolle 1991, p. 118. In dc eerste druk van dit werk, Zwolle  1980, p. 76
e.v., Spraken VAN DER MEIJS EN ORIE van een informele' overdracht van strafvervolging in het geval
de overdracht plaats vond buiten verdrag. De term had daar dus een andere betekenis. Overeenkomstig
die eerste druk gebeurt dit laatste ook door E.J. HOFSTEE en T.M. SCHALKEN, Strafrecht binnen het
Koninkruk, Amhem  1991, p. 89. De term 'verkapte' of 'verborgen' overdracht van strafvervolging geeft -
naar onze mening - de situatie echter beter weer dan de term die  ORIE, VAN DER MEIJS en SMIT hanteren

Bovendien sluit de term 'verkapte' overdracht beter aan bij het in het uitleveringsrecht gevestigde begrip
'verkapte' uitlevering waarmee een vergelijkbare situatie wordt aangeduid.
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bood  hiervan het voorbeeld.' De figuur van uitzetting speelt   in dit verband  ook

een rol. Uitzetting heeft namelijk niet zelden een overdracht van strafvervolging
tot gevolg. Meer over deze problematiek in hoofdstuk 3.

Enkele onderscheidingen

Al dan niet op basis van verdrag

31. Overdracht van strafvervolging kan plaatsvinden op basis van verdrag en buiten

verdrag. Hetzelfde geldt voor de overname van strafvervolging (zie omtrent het
ontbreken van de verdragsvoorwaarde aant. 3). Ter onderscheiding kan men aan
de overdracht en overname van strafvervolging buiten verdrag een andere naam
toekennen dan aan een overdracht van strafvervolging op basis van verdrag.

VONHOGEN spreekt  in het eerste geval van 'concentratie van rechtsmacht'.2  VAN
DER MEUS en ORIE spreken in de eerste druk van hun gezamenlijk werk van de

'informele variant'.3 Hetzelfde doen HOFSTEE en SCHALKEN in Strafrecht binnen
het Koninkrijk:

In Frankrijk onderscheidt men de 'dtnonciation ' van de  7ransmission de pour-
suite'. De laatste aanduiding is ontleend aan het Europees Verdrag betreffende de
overdracht van strafvervolging: Het begrip 'dtnonciation ' treft men aan in art.
21 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
en in het opschrift van de titel waarin deze bepaling staat. De betreffende bepaling

regelt de aangifte of wel de wijze waarop een verdragsstaat een strafvervolging kan
uitlokken in een van de andere verdragsstaten. De betreffende aangifte is als een
verzoek tot overname van strafvervolging aan te merken voorzover de staat die de

aangifte doet ook zelf vervolgingsbevoegd is (zie aant. 23). Van deze bepaling
wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt, namelijk steeds wanneer het

Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging niet van toepassing
is omdat het geen werking geniet tussen de betrokken staten en die staten wel partij
zijn bij het onderhavige Rechtshulpverdrag. Zo wordt bijvoorbeeld het over-
drachtsverkeer tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk,

1 In de praktijk heeft justitie de - door ons verworpen - koers van het hof gevolgd en daarmee de vorm

boven de inhoud is gesteld. Meer hierover in het commentaar op art 552t.
2.    H.P.  VONHOGEN,   Freemdeling  en  Stra»cht,  Deventer  1976,  p.  27.

3.  J.G. VAN DER MEIJS EN A.M.M. ORIE, Internationaal strafrecht, Zwolle 1980, p. 76 e.v. In de tweede

geheel herziene druk van dit werk, Zwolle  1991, p. 118, verstaan  ORIE, VAN DER MEWS, en SMIT onder

de 'informele variant' niet meer de verdragsloze overdracht van strafvervolging doch de in praktijk

bestaande variant waarbij langs informele weg door de overdragende staat zoveel informatie wordt

verschaft aan de overnemende staat, dat deze laatste op zijn beurt quasi-spontaan in staat is via verzoeken

om kleine rechtshulp en uitlevering de strafzaak geheel naar zich toe te trekken.

4.  E.J. HOFSTEE en T.M. SCHALKEN, Stra»echt binnen het Koninkre'k, Amhem 1991, p. 89.

5.   De officiele franse naam van het verdrag is: Convention europtenne surlatransmission des proddures

rtpressives.
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Griekenland, Usland, Israel, Italic, Liechtensteinen Zwitserlandhierdoorbeheerst.'
Overdracht van strafvervolging op basis van art. 21 van het Europees Rechts-

hulpverdrag wordt niet alleen in Frankrijk maar ook elders vaak gesteld tegenover
de overdracht van strafvervolging op basis van het Europees Verdrag betreffende
de overdracht van strafvervolging.2 Terwijl de laatstgenoemde overdracht -
onbetwist - wordt aangemerkt als een overdracht op verdragsbasis, wordt de
eerstgenoemde overdracht vaak in een adem genoemd met de overdracht van straf-
vervolging buiten verdrag: Art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag regelt
alleen de procedure met betrekking tot het doen van aangiften, waaronder ook over-
drachtsverzoeken kunnen vallen (zie aant. 23). De bepaling noemt geenoverdrachts-
gronden of voorwaarden en schept ook geen verplichtingen.4 Een verzoek op basis

1.  in de verhouding Nederland - Duitsland is aan deze bepaling nader uitvoering gegeven in art. Xi
van de Overeenkomsttussen het Koninkrijk derNederlanden ende Bondsrepubliek Duitsland betreffende
deaanvullingen vergemakkelijken van de toepassing van hetEuropees Verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken  van 20 april 1959, gesloten te Wittem  op 30 augustus  1979.
2.  Een met art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag vergelijkbare regeling treft men aan in art. 42
van het Beneluxverdrag aangaande de uitlevering en rechtshulp in strafzaken. Art. XI van de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling
en het vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken  van 20 april 1959, gesloten op 30 augustus  1979 te Wittem, geeft aan  art.  21
van het Europees iechtshulpverdrag nader vorm en hetzelfde geldt voor art. 53, vijfde lid van de overeen-
komst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek  Duitsland  en de Franse Republiek  op   14  juni   1985 te Schengen gesloten akkoord
betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen van 19 juni
1990 te Schengen.
3.  Bijvoorbeeld door de Werkgroep Coordinatie Strafrechtelijk en Administratiefrechtelijk Vreemdelingen
beleid, die in juli  1976 was ingesteld en ondermeer tot taak had beleidscriteria te ontwikkelen waar:lan
een voornemen tot overdracht van strafvervolging getoetst zou moeten worden, in het interimrapport
van 1979, p. 38.
4.   K. SCHWAIGHOFER stelt dat men in het geval van art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag eigenlijk
niet mag spreken van een 'overdracht van strafvervolging'. Die uitdrukking zou volgens hem alleen op
zijn plaats zijn indien er voor de aangezochte staat cen zekere verplichting tot overname van strafvervol-
ging bestaat zoals die bijvoorbeeld is geregeld in het Europees Overdrachtsverdrag. Vervolgens stelt
hij echter dat de uitdrukking overdracht van strafvervolging zodanig is ingeburgerd, ook in de situatie
dat een overnameplicht ontbreekt, dat ook hij in dat geval toch zal spreken van een overdracht van
strafvervolging-, Auslieferung und Internationales Strafrecht,  Eine systematische  Darstellungdes ARHG,
Wien  1988, p. 207, noot 728. In de Nederlandse regelgeving wordt - althans in de bepalingen zel f -
evenmin gesproken van (een verzoek tot) overname van strafvervolging, doch van (een verzoek tot) het
instellen van een strafvervolging. De reden hiervoor is niet het feit dat bij het ontbreken van een
verplichting tot ovemame er geen sprake zou zon van cen overdracht van strafvervolging. In tegendeel,
bij de behandeling in her parlement is er door de regering destijds op gewczen dat ook art. 21 van het
Europees Rechtshulpverdrag betrekking kan hebben op een zuivere overdracht van strafvervolging. Het
ontbreken van een overnameplicht werd daarbij niet als een beletsel gezien De woordkeus in de
nederlandse wetgeving is een direct gevolg van het feit dat de wetgeving alle verzoeken op basis van
art. 2 I  van het Europees Rechtshulpvcrdrag zou moeten omvatten en deze bepaling zietook op de situatie
dat een staat die krachtens zijn eigen strafwet een bepaald feit niet kan berechten maar wei over relevant
bewijsmateriaal beschiki een andere staat in de gelegenheid stelt tot strafvervolging over te gaan. Meer
hierover in aant. 84.
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van art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag kan evenmin een bevoegdheidsuit-
breiding bewerkstelligen voor het geval de aangezochte staat originaire strafmacht
mist en het regelt ook geen rechtsgevolgen. In dit alles onderscheidt de bepaling
zich van het Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging en
de andere overdrachtsverdragen. Dit neemt echter niet weg dat art. 21 een
verdragsbepaling is en dat een overdracht van strafvervolging op basis van die bepa-
ling als een overdracht van strafvervolging op basis van verdrag kan worden aange-
merkt. Het verschil tussen de betreffende verzoeken tot overname van strafvervol-
ging is dus niet gelegen in het wel of niet hebben van een verdragsgrondslag, maar
in het verdrag zelf waarop het verzoek berust. Het feit dat een uitgebreide
overdrachtsregeling ontbreekt in art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag
betekent ook niet dat de overdracht van strafvervolging op basis van deze bepaling
een ander karakter heeft dan de overdracht van strafvervolging op basis van het
Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging.1 Zelfs indien de
overdracht van strafvervolging buiten verdrag plaats vindt verandert dit de aard
of het karakter van de overdracht niet.  Het kan hooguit van betekenis zijn voor de
rechtsgevolgen. Vandaardateenterminologischonderscheid tussende verschillende
verzoeken tot overname van strafvervolging weinig zinvol is. Het maakt geen
kwalitatief verschil zichtbaar.

De vier overdrachtsverdragen

32. Het feit dat verzoeken op basis van art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag
-en hetzelfde geldt voor verzoeken op basis van art. 42 van het desbetreffende
Beneluxverdrag - soms in een adem worden genoemd met verzoeken buiten
verdrag, geeft aan dat de scheidslijn tussen verzoeken op basis van verdrag en
verzoekenbuiten verdrag niet duidelijk is getrokken. Een scherp onderscheid tussen
beide varianten is ook niet noodzakelijk omdat de onderhavige vorm van samen-

werking kan plaatsvinden buiten verdrag (zie aant. 3) en het onderscheid op zich
zelf geen kwalitatief verschil laat zien (zie aant. 31). Alleen indien de aangezochte
staat geen originaire strafmacht heeft, kan het met het oog op uitbreiding van
strafmacht essentieel zijn om na te gaan of het verzoek op een verdrag berust dat
deze bevoegdheidsuitbreiding kan bewerkstelligen (vergelijk voor Nederland het
bepaalde in art. 4a Sr).

Beziet men de verdragen die de basis kunnen vormen van een overdracht en
overname van strafvervolging, dan kan men vaststellen dat deze soms een zeer
uitgebreide regeling bevatten omtrent de onderhavige rechtshulpfiguur, al dan niet
met de mogelijkheid tot uitbreiding van strafmacht en soms niet meer dan een

1.   Vergelijk  in dit verband art.  XI van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de

Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en vergemakkelijken van de toepassing van het

Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959, gesloten te

Wittem  op 30 augustus  1979. In deze bepaling is weliswaar nader uitvoering gegeven aan art. 21 van

het Europees Rechtshutpverdrag, maar daarmee is niet het wezen van de samenwerking op basis van
art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag veranderd.
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verwijzing naar het adagium aut dedere aut judicare (zie voor dit laatste aant. 4):
De meest uitgebreide regelingen zijn te vinden in het Europees Verdrag betreffende
de overdracht van strafvervolging van 15 mei 1972, het Beneluxverdrag inzake het
overnemen van strafvervolgingen  van  11  mei   1974, de Overeenkomst tussen  de
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de overdracht van straf-
vervolging   van 6 november   1990  en   het VN modelverdrag betreffende  de
overdracht van strafvervolging van 1990. Deze verdragen hebben een algemeen
karakter en zijn als zodanig belangrijk voor de onderhavige rechtshulpfiguur. Voor
zover zij niet in werking zijn getreden of tussen de betrokken staten van kracht zijn,
doen zij - mede vanwege dat algemene karakter - dienst als richtlijn voor het
overdrachtsverkeer.2 Bovendien kan aan deze verdragen de bevoegdheid tot
strafvervolging worden ontleend wanneer originaire rechtsmacht ontbreekt.  In de
onderhavige tekst worden deze vier verdragen - ter onderscheiding van de andere
verdragen - aangeduid als de 'overdrachtsverdragen'; de andere verdragen waarop
verzoeken tot overname van strafvervolging kunnen berusten, worden gewoon bij
naam genoemd. Dit geldt ook voor de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het
vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de weder-
zijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959: Am het onderscheid tussen
overdrachtsverdragen en andere verdragen zijn in beginsel geen rechtsgevolgen ver-
bonden. Vanuit dat oogpunt kan in feite ieder verdrag waarop een verzoek tot straf-
vervolging kan berusten, als een overdrachtsverdrag worden aangemerkt. Omdat
wij echter zochten naar een verzamelbegrip voor de vier hiervoor genoemde
verdragen  is  voor die terminologie  in dit onderzoek en commentaar niet gekozen.
Zie voor de betreffende verdragen verder Hoofdstuk 4 e.v.

Originaire en subsidiaire strafmachtsuitoefening

33.  Bij een overdracht van strafvervolging  zijn twee situaties denkbaar.  0 fwel  de
strafwet van twee (of meer) staten is van toepassing op hetzelfde strafbare feit en
een van de betrokken staten neemt de vervolging op zich met instemming van de
andere staat (staten) die daarmee afstand doet (doen) van zijn (hun) recht tot straf-
vordering. Ofwel het feit valt onder de strafwet van een of meer staten maar niet
onder die van de staat die uit een oogpunt van goede rechtsbedeling voor de vervol-
gende taak in aanmerking komt en door het verzoek tot strafvervolging de nood-

1.  In feite kunnen alle verdragen die zijn gesloten met het oog op rechtshandhaving en het voorkomen
van een vacuum iuris aanleiding geven tot overdracht en overname van straIVervolging ongeacht het
feit of deze vorm van samenwerking in die verdragen verder is uitgewerkt.
2.  Een meer uitgebreide en algemene regeling is ook te vinden Art XI van de Overeenkomst tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepublick Duitsland betreffende de aanvulling en het
vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken van 20 april  1959,  gesloten op 30 augustus  1979 te Wittem.  De toepassing van dit verdrag
is echtcr beperkt tot het overdrachtsverkeer tussen Nederland en Duitsland en zal daarom uit zijn aard
minder snel in aanmerking komen om als richtlijn dienst te doen.
3.  Het verdrag heeft ook een meer uitgebreide overdrachtsregeling, doch is in zijn werking beperkt tot
de rclatie Nederland-Duitsland. Bovendien kan aan dit verdrag geen rechtsmacht worden ontleend
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zakelijke bevoegdheid verkrijgt terwijl de verzoekendestaatzijn recht tot strafvorde-

ring verliest. In het eerste geval beschikt de aangezochte staat over originaire
rechtsmacht. Het bestaan van een verdrag is dan geen noodzakelijke voorwaarde
voor de overname (zie aant. 3). In het tweede geval moet het verzoek tot strafver-

volging, in combinatie met het verdrag waarop dat verzoek berust, tevens bewerk-

stelligen dat de aangezochte staat rechtsmacht krijgt. Er is dan sprake van een subsi-

diaire of afgeleide rechtsmacht:  In de overdrachtsverdragen is aan een dergelijke
verdeling van rechtsmacht vorm gegeven.2 Het is ook denkbaar dat een staat

unilateraal zijn rechtsmacht koppelt aan een verzoek tot strafvervolging afkomstig
van een andere staat die ter zake rechtsmacht heeft. Los van de vraag of in een

dergelijk geval sprake is van een subsidiaire of originaire bevoegdheid - enerzijds
is de mogelijkheid tot strafvervolging afhankelijk van een buitenlands verzoek,

anderzijds heeft dit alles binnen de nationale regeling en buiten een verdrag om,
zijn beslag gekregen - tegen de achtergrond van de onderhavige samenwerkingsva-

riant verdient een eenzijdige regeling op dit punt geen voorkeur: Alleen in een

verdrag kan aan het ontstaan van de bevoegdheid in de aangezochte staat het verlies
van het recht tot strafvordering    in de verzoekende staat worden gekoppeld.

Bovendien  is  met een verdrag de wederkerigheid  op  dit punt verzekerd.
Het onderscheid tussen originaire en subsidiaire rechtsmachtuitoefening speelt

een belangrijke rol bij de overdracht en overname van strafvervolging. Heeft de

aangezochte staat geen originaire rechtsmacht, dan behoort een overname van straf-

vervolging buiten verdrag - in ieder geval naar nederlands recht (zie aant. 6 en aant.

89) - niet tot de mogelijkheden. Het onderscheid bepaalt daarnaast de mate waarin
het recht van de verzoekende staat doorwerkt bij de vervolging in de aangezochte

staat. Bij de bespreking van de voorwaarde van dubbele strafbaarheid (zie aant.
101 e.v.) en de rechtsgevolgen voor de aangezochte staat (zie met name aant. 135)
wordt dit punt nader toegelicht. Ook voor de toepassing van voorlopig te treffen

maatregelen maakt het verschil of de aangezochte staat beschikt over een originaire
dan wel een afgeleide strafmacht (zie aant. 147). In sommige verdragen werkt het
onderscheid door in de overdrachtsprocedure en de inbreng daarbij van de verdachte

1.  Zie ook D. HAZEwINEL-SURINGA's,  Inteiding lot de studie van het Nederlandse  strafrecht, door 1.

REMMELINK, (veertiende druk), Arnhem 1995, p. 535-536 en A.M.M. ORIE, J.G. VAN DER MEIJS en

A.M.G.   SMIT,  Internationaal stra#echt (tweede druk), Zwolle   1991,  p.  50  e.v.

2 OEHLER spreekt in dit geval van het Kompetenzverteilungsprinzip; zie D. OEHLER, Internationales

Strakecht, 2, neubearbeitete und erweiterte Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Munchen 1983, p.  138. THOMAS

spreekt van het beginsel van jurisdictieverdeling; zie F. THOMAS, De Europese rechtshulpverdragen  in

strafzaken, Gent 1980, p. 355.

3.  Zie A.it.J. SWART, De overdracht van strajvervolgingen, NJB 1982, p  212. Ter plaatse merkt hij op
dat alleen van een subsidiaire jurisdictie sprake is waar de bevoegdheid wordt ontleend aan cen verdrag.

4.  ORIE, VAN DER MEIJS en SMIT Stellen vast dat in de meeste gevallen de toepassing van het beginsel

van afgeleide strafmacht is gebaseerd op cen verdrag. Wanneer de basis nict een verdrag maar een

nationale wet is, wijzen ook zij erop dat het beginsel voorzichtig gehanteerd dient te worden. Zie A.M.M.

ORIE, J.G. VAN DER MEUS en A.M.G. SMIT, Internationaal stra»cht (tweede druk), Zwolle 1991, p  51,

Zie in dit verband ook D. OEHLER, Internationales Strafrecht,2., neubearbeitete und erweiterte Auflage,

Koln/Berlin/Bonn/Munchen 1983, p. 138 e.v en p. 431 e.v. Zie omtrent het belang van verdragen
bovendien aant. 5.
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(zie aant. 130).In een enkel geval is met het onderscheid rekening gehouden bij
de verjaringsregeling (zie aant. 138).
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Hoofdstuk 3

De relatie tot andere rechtsfiguren

Algemeen

Inteiding

34. In dit hoofdstuk komt de relatie tot andere rechts(hulp)figuren ter sprake. In
grote lijnen kenmerkt die relatie zich door hetzij een samengaan van de overdracht
en overname van strafvervolging met de verschillende rechts(hulp)figuren, hetzij
het zijn van elkaars alternatief. Aan deze bespreking gaan enige opmerkingen
omtrent het onderscheid tussen primaire en secundaire rechtshulp vooraf.

Primaire rechtshulp

35. In aant. 1 is er op gewezen dat overdracht en overname van strafvervolging
zich, tezamen met de overdracht en overname van strafexecutie, onderscheiden van
de meer traditionele rechtshulpfiguren. Door de strafvervolging over te nemen
belast de aangezochte staat zich met een essentieel onderdeel van het strafproces
van de verzoekende staat en heeft de laatste daarmee geen bemoeienis meer. Bij
de meer traditionele rechtshulpfiguren is dit niet het geval. Zowel bij uitlevering
als bij kleine rechtshulp in strafzaken is de hulpverlening beperkt tot ondersteunende
handelingen ten behoeve van de strafrechtspleging vande verzoekende staat en blijft
deze laatste ten volle verantwoordelijk voor de afloop van het strafproces. Sommi-
gen, waaronder bijvoorbeeld SCHULTZ en WITSCHI, zijn van mening dat dit verschil
inhoudt dat alleen uitlevering en kleine rechtshulp in strafzaken (akzessorische
Rechtshife) echte vormen van rechtshulp zijn. Slechts in die gevallen is er sprake
van 'ondersteunende' handelingen ten behoeve van de strafrechtspleging van een
andere (de verzoekende) staat. Bij overdracht en overname van strafvervolging -
en hetzelfde geldt voor overdracht en overname van strafexecutie - onderkennen
zij wel een onderling overeenkomen en willen zij daarom wel spreken van een' tussenstaatse samenwerking in strafzaken', maar gezien   het   feit   dat   hier   geen
sprake is van ondersteunende handelingen verricht door de ene staat ten behoeve
van de strafrechtspleging van de andere staat - de volgens hen karakteristiek te
achten situatie voor rechtshulp - niet van rechtshulp in strafzaken en daarom ook
niet van primaire rechtshulp in strafzaken. /2

1.    H.  SCHULTZ,   Das   Ende   der   Auslieferung?, in: Aktuelle Probleme des Internationalen Strafrechts
(Geburtstagausgabe fur Heinrich Grotzner), Hamburg, 1970, p. 138-148, m.n. p. 141; en N. WITSCHI,
Die  Obernahme  der Strafvervolgung nach  kiinftigem sch,teizerischem  Recht, Bern  1977, p. 31 -40.    Een
zelfde teneur is, althans voor overdracht van strakervolging, niet vooroverdracht van strafexecutie, waar
te nemen bij E. VON BUBNOFF, Auslief rung Fe,yolgungsubernahme Folistreckungshil , Ein Handbuch
filr die Praxis, Berlin/New York 1988, p. 89, m.n. het opgemerkte in noot 2 en p  96-97
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Of men bij de overdracht en overname van strafvervolging - en hetzelfde geldt voor
de overdracht en overname van strafexecutie - spreekt van primaire rechtshulp in
strafzaken dan wel van tussenstaatse samenwerking in strafzaken, is niet zo
belangrijk. Net als HUI.SMAN , maken ook SCHULTZ en WITSCHI onderscheid tussen
de moderne en meer traditionele instrumenten van internationale samenwerking in
strafzaken. De vraag waar het om gaat, is de waarde van de vaststelling van dit
onderscheid. Met andere woorden is er een wezenlijk verschil tussen de moderne
middelen van internationale samenwerking - door HULSMAN primaire rechtshulp
genoemd (zie aant. 1) - en de traditionele rechtshulpfiguren dat dit onderscheid

rechtvaardigt? Roepen de moderne middelen van internationale samenwerking eigen
rechtsvragen op?

Vele voorwaarden en beginselen die gelden voor de traditionele vormen van

rechtshulp gelden ook voor deze moderne varianten. Er zijn echter verschillen. Zo
zijn sommige voorwaarden bij de primaire rechtshulp verdergaand of anders uitge-
werkt. De dubbele strafbaarheid biedt hiervan een voorbeeld. Bij primaire rechts-

hulp  gaat  men  uit  van een dubbele strafbaarheid in concreto.   Bij de traditionele
rechtshulp wordt de voorwaarde van dubbele strafbaarheid niet altijd gesteld (met
name niet bij de kleine rechtshulp) en geldt zij wel dan is dat veelal slechts in
abstracto. Sommigen, waaronder SWART staan   ook   bij de uitlevering   een   meer

genuanceerde toetsing voor, die gaat in de richting van of neerkomt op een toetsing
in concreto: Bij primaire rechtshulp bestaat over de vraag of de dubbele strafbaar-
heid er een moet zijn in abstracto of in concreto, nauwelijks twijfel. Dit is inherent
aan de vorm van rechtshulp en de functie die de voorwaarde van dubbele strafbaar-
heid daarbij vervult. Berust de voorwaarde van dubbele strafbaarheid  bij  de
secundaire rechtshulp vooral op het wederkerigheidsbeginsel en het feit dat staten

niet bereid zijn tot het verlenen van rechtshulp ten behoeve van de handhaving van
normen zij niet strafwaardig achten, bij primaire rechtshulp moet het feit in de
verzoekende staat strafbaar zijn wil er een overdraagbaar recht tot strafvervolging
of vonnis zijn en moet daarnaast het feit en de dader ook in de aangezochte staat
strafbaar zijn anders zou de overname van strafvervolging of de tenuitvoerlegging
van het vonnis immers in strijd zijn met het nulla poena beginsel (meer hierover
in aant. 101 e.v.).

Bij een vergelijking tussen de beide vormen van samenwerking valt ook op dat

de bij de primaire rechtshulp aangehaalde beginselen van lex mitior en ne peior-
beginsel, ontbreken bij de secundaire rechtshulp. Beide beginselen zijn in eerste
instantie straftoemetingsregelingen en kunnen als zodanig bij de secundaire

2.  Het is niet uitgesloten dat een dergelijke zienswijze (mede) debet is aan het ontbreken van een

regcling van overdracht en overname van strafvervolging in de duitse wet van 23 december 1982 (das
Gesetz Ober die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG), waarin alle vormen van internationale

rechtshulp zon uitgewerkt en aan het felt dat in nr.  143, van de Richtlinien fur den Verkehr mit dem
Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVaSt) van oktober 1984, uitdrukkelijk staat vermeld dat
verzoeken om strakervolginggeen rechtshulpverzoeken zijn De overname van strafexecutie is overigens

wei uitgewerkt in het IRG en wordt in de RiVaSt uitdrukkelijk als rechtshulp aangeduid (Erster Tell,
Abschnitt 2, Unterabschnitt 4).
1.    A.H.J. SWART, Nederlands uitleveringsrecht,  Zwolle   1986,  p.  145  e.v.  In  noot 49 op p.  145  van  dit
werk worden ook andere voor en tegenstanders genoemd.
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rechtshulp geen rol spelen. Bij de overdracht van strafvervolging is aan het beginsel
echter een meer algemene betekenis toegekend (zie hieromtrent aant. 10; zie voor
voorbeelden aant. 130, aant. 135 en aant. 146).

Een wezenlijk punt van verschil is gelegen in het feit dat de verzoekende staat
met de overdracht van strafvervolging of strafexecutie de zaak uit handen geeft en
daarmee zijn grip op het verdere verloop van het strafproces en/of de tenuit-
voerlegging van de rechterlijke beslissing verliest. Dit vraagt om een bijzonder
groot vertrouwen in de strafrechtspleging van de aan te zoeken staat. Zeker bij de
overdracht van strafvervolging speelt dit aspect een belangrijke rol omdat in de
meeste gevallen het strafproces dan vrijwel nog volledig moet plaatsvinden. Bij de
overdracht van executie is mede bepalend of en zo ja in welke mate aan het vonnis
gesleuteld kan worden: Bij secundaire rechtshulp houdt de verzoekende staat het

strafproces in eigen handen. De hulp die wordt verzocht bestaat immers uit
handelingen ten behoeve  van dat proces. Bovendien bepaalt de verzoekende staat

achteraf ook nog zelf of en zo ja in welke mate van de gevraagde hulp gebruik zal
worden gemaakt.  Het feit dat bij secundaire rechtshulp geen strafzaak uit handen
wordt gegeven brengt met zich mee dat - alhoewel, niet in de laatste plaats met
het oog op het wederkerigheidsbeginsel, voor iedere vorm van samenwerking en
rechtshulp in strafzaken een zekere mate van vertrouwen in elkaars strafrechtsple-
ging noodzakelijk is - voor de bereidheid tot het doen van verzoeken om secundaire
rechtshulp, niet veel vertrouwen is vereist.

Aan de kant van de aangezochte staat zijn de verschillen minder apert. Het
maakt wel wat uit of een staat op verzoek van een andere staat handelingen verricht
ten behoeve van de strafrechtspleging van die andere staat dan wel dat een staat

op verzoek van een andere staat het strafproces van die staat voortzet en de verdere
gang van zaken voor zijn rekening neemt maar dit verschil is niet van doorslag-
gevende betekenis voor het benodigde vertrouwen. Men zou zelfs kunnen stellen
dat voor het overnemen van een strafvervolging minder vertrouwen nodig is in het
strafrechtelijk systeem van de verzoekende staat dan voor de inwilliging van een
uitleveringsverzoek of voor de inwilliging van een verzoek om kleine rechtshulp.
Bij een overname van de strafvervolging vindt het grootste gedeelte van het
strafproces plaats in de overnemende staat en welke betekenis in dat proces wordt
toegekend aan het materiaal dat reeds is verzameld in de verzoekende staat wordt
uiteindelijk ook bepaald in de aangezochte staat. Bij uitlevering en het verlenen van
kleine rechtshulp daarentegen wordt geen strafzaak uit handen gegeven. De
aangezochte staat draagt wel de verdachte of veroordeelde over of levert
(onmisbaar) bewijsmateriaal. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan
het proces van de verzoekende staat en dat doet een staat niet indien ieder
vertrouwen    in het rechtsgehalte   van dat proces    in de andere staat ontbreekt.
Bovendien, bij de begripsbepaling is dit al gebleken en in de komende aantekenin-
gen betreffende de samenloop van verschillende rechtshulpfiguren zal dit ook nog
blijken, impliceert uitlevering van de opgeeiste verdachte en het verlenen van kleine

1.  Let in dit verband op het verschil dat er bestaat met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het
overgenomen vonnis tussen het Europees- en het Beneluxexecutieverdrag van  1970 respectievelijk  1968
enerzijds en het verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen  van  1983  (Trb    1983,  74)
anderzijds. Zie aant. 8
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rechtshulp niet zelden tevens een overdracht van strafvervolging. De verschillen
tussen de betreffende vormen van rechtshulp zijn in de praktijk dus minder apert
dan zij in theorie misschien lijken.

Bij het opmaken van de balans zal men tot de conclusie komen dat voor primaire
rechtshulp bijzonder veel vertrouwen in elkaars strafrechtspleging is vereist. Dit
geldt met name voor de bereidheid om over te dragen maar ook voor de bereidheid
om over te nemen. Voor het bestaan van dat vet'trouwen is een zekere mate van
strafrechtelijke integratie vereist. Zonder deze integratie en zonder de bereidheid
van de nationale eenheden om hun strafrechtelijk beleid enigszins op elkaar af te
stemmen is primaire rechtshulp niet goed denkbaar. Grote verschillen in de
strafstelsels en het beleid hebben niet alleen tot gevolg dat een overdracht van
strafvervolging (of strafexecutie) kan zijn uitgesloten wegens het ontbreken van de
dubbele strafbaarheid en de problemen bij de bewijsvoering, doch kunnen een op
zichzelf niet onmogelijke overdracht van strafvervolging (of strafexecutie) ook
verhinderen omdat deze verschillen er vaak toe leiden dat de betrokken staten niet
het benodigde vertrouwen in elkaars strafrechtspleging hebben en daarom niet tot
tot samenwerking in die zin bereid zijn. Ook de ongelijkheid in positie die een
overdracht van strafvervolging in een dergelijk geval voor de betrokken verdachte
ten opzichte van andere verdachten wier vervolging niet wordt overgedragen,
teweeg kan brengen, zal hier een rol kunnen spelen.

Secundaire rechtshulp is uit de aard der zaak eerder denkbaar tussen staten met
een uiteenlopende strafrechtspleging dan primaire rechtshulp.   Met  het  doen  van
een verzoek om secundaire rechtshulp geeft de verzoekende staat nog niets uit
handen en ondersteunende handelingen ten behoeve van de strafrechtspleging van
de verzoekende staat laten de strafrechtspleging van de aangezochte staat, wanneer
daarvan alleen gebruik wordt gemaakt indien en voorzover zij passen in de
strafrechtspleging van de verzoekende staat, onaangetast. Dit neemt overigens niet
weg dat het ontbreken van strafrechtelijke integratie hier eveneens tot problemen
kan   leiden en heeft geleid.   Met   name de kleine rechtshulp biedt daarvan   vele
voorbeelden.2 Ten aanzien van de uitlevering is de laatste jaren ook een tendens
waarneembaar om meer te gaan kijken naar het strafrechtsbeleid en het
strafrechtssysteem van de verzoekende staat. Een belangrijke rol speelt hierbij de
toenemende normerende betekenis van de mensenrechtenverdragen. In de zaak

1.   Dit is de reden dat Nederland de vervolging van duitsers of vreemdelingen die van eenvoudige
overtredingen van de opiumwet worden verdacht, niet aan Duitsland wit overdragen omdat zij daar het
risico lopen tamelijk zwaar gestraft te worden terwijl in Nederland voor dit soort feiten vaak niet eens
vervolgd wordt. Zie in dit verband ook het verbod door de rechter in kort geding om cen reeds
toelaatbaarverklaardeentoegestaneuitleveringaan Duitslandvancenltaliaanteeffectueren. Depresident
van de rechtbank merkte daartoe het volgende op: 'De mededaders van eiser, wier aandeel in de
betrokken feiten met dat van eiser vergelijkbaar is, zullen hier te lande niet worden vervolgd; had eiser
in Nederland vervolgd kunnen worden, dan zou ook hem een sepot ten decl zijn gevallen. Onder die
omstandigheden, mede in aanmerkinggenomen dateiser als gelntegreerd in deNederlandse samenleving
moet worden beschouwd, zou uitlevering onredelijk bezwarend en onevenredig hard voor eiser zijn'
Rb. 's- Gravenhage, 10 mei 1991 en 27 juni 1991, KG 1991, 244.
2.   Illustratief in dit verband,  A.M.M.  ORIE, De verdachte tussen wai en schip 6f de systeembreuk in de
kleine rechtshulp, in: Bij deze stand van zaken (Liber Amicorum A.L. Melai), Amhem 1983, p 351-361.
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Soering, 7 juli 1989, NJ 1990, 158, heeft het Europees Hof voor de rechten van
de mens vastgesteld dat de aangezochte staat die is aangesloten bij het EVRM, zelf
art.   3  van dat verdrag schendt indien hij uitlevert ondanks het reele risico  dat  de

opgeeiste persoon in de verzoekende staat zal worden onderworpen aan 'torture
or inhuman or degrading treatment or punishment'.' Eenzelfde redenering treffen
we aan bij de hoge raad en dan niet beperkt tot art. 3 EVRM maar ook voor art.
6 EVRM.:  Verleent een staat secundaire rechtshulp ten behoeve van de strafrechts-
pleging van de verzoekende staat dan wordt hij dus tot op zekere hoogte verant-
woordelijk gesteld voor die strafrechtspleging en wel met name voor ernstige ofwel
flagrante schendingen van de mensenrechten die in dat systeem of beleid kunnen
zijn opgesloten. Dat het strafrechtelijke beleid bij de secundaire rechtshulp steeds
meer een rol gaat spelen blijkt uit de in de voorlaatste noot aangehaalde kort geding
zaak van de Rb. 's- Gravenhage, 10 mei 1991 en 27 juni 1991, KG 1991, 244,
waarin de rechter de uitlevering van de Italiaan verbood omdat zijn nederlandse
mededaders ook niet vervolgd zouden worden.

Het valt te verwachten dat een frequentere toepassing van de nieuwe vormen
vaninternationalesamenwerkingbovengenoemdeontwikkelingenalleenmaarzullen
stimuleren. Het kader waarin deverschillende variantenvanrechtshulpplaatsvinden
is veelal hetzelfde. Uitlevering en kleine rechtshulp worden immers steeds vaker
met deze nieuwe vormen van rechtshulp gecombineerd of doen dienst als alternatief
voor de overdracht van strafvervolging in die zin dat er een overdracht van
strafvervolging wordt geeffectueerd door en in de vorm van uitlevering of het
verlenen van kleine rechtshulp. In de praktijk is het vaak moeilijk te onderscheiden
of men met primaire rechtshulp (overdracht van strafvervolging) of secundaire
rechtshulp (uitlevering of kleine rechtshulp) van doen heeft (zie de volgende
aantekeningen). Dit alles heeft tot gevolg dat de uitlevering en kleine rechtshulp
in strafzaken een andere betekenis krijgen en het meer geYsoleerde karakter dat zij
in het verleden hebben gehad, kwijtraken. Grote verschillen in rechtsvragen en
beginselen verbonden aan de verschillende vormen van rechtshulp zouden dan tot
vreemde en onwenselijke situaties aanleiding kunnen zijn.

Informatieuitwisseling en kleine rechtshulp in strafzaken

Overlap informatieverschaffing en overdracht

36. Met het verstrekken van informatie kan in een andere staat de vervolging
worden uitgelokt en het effect van een overname van strafvervolging worden
verkregen. Het bewandelen van de formele weg lijkt dan niet meer noodzakelijk.
Het is ook denkbaar dat twee staten gelijktijdig onderzoek verrichten in dezelfde
strafzaak en dat er in dat kader informatieuitwisseling plaatsvindt tussen de bii de

1. Deze uitspraak is een bevestiging van een aantal beslissingen van de Europese Commissie. Zie TH.
voGLER, The scope of extradition in the  light of the European Convention on Human Rights, in:
Protecting Human Rights. The European Dimension, Berlijn  1988,  p.  664,  noot  7.
2   HR 30 maart 1990, NJ  1991,249; HR 29 mei 1990, NJ 1991,467; DD 90.319,29 januari 1991,
DD 91.1175; 5 maart 1991, DD 91.224; 18 juni 1991, DD 91 357.
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opsporing en vervolging betrokken politiele en/ofjustitiele autoriteiten. Wordt ver-
volgens - in onderling overleg (zie hoofdstuk II, onder ad i en ad iii) - besloten
dat een van beide staten van (verdere) vervolging ten gunste van de andere staat
zal afzien dan is er feitelijk eveneens sprake van een overdracht en overname van
strafvervolging. Voor de (verdere) vervolging in die andere staat zijn geen nadere
handelingenofeen formeel verzoek tot overname van strafvervolging noodzakelijk.
Het  dossier  kan bij wijze van kleine rechtshulp worden toegestuurd.'  De  voor
overdracht en overname van strafvervolging voorgeschreven procedure zal ook dan
niet worden gevolgd. Vaak wordt niet eens onderkend dat er een overdracht en
overname van strafvervolging heeft plaatsgehad.

Niet zelden dus zal het uitwisselen van informatie en het verlenen van kleine
rechtshulp als een overdracht van strafvervolging zijn aan te merken. Enige
aandacht in dit verband verdient de spontane informatieuitwisseling die wordt
bedoeld in art. 10 van het Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbe-
slagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven van 1990 en art. 1,
tweede lid van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de opsporing,
inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen
van misdrijven en de verdeling van geconfisceerde voorwerpen van 1992.2 In de
betreffende bepalingen wordt met zoveel woorden gewezen op de mogelijkheid dat
spontane informatie kan worden verstrekt wanneer de verstrekkende partij van
oordeel is dat die informatie de ontvangende partij van nut kan zijn voor het instel-
len of afronden van onderzoeken of procedures. Met name waar die informatie kan
leiden tot het instellen van een procedure en dit door de verstrekkende staat ook
wordt beoogd, vertonen deze bepalingen grote overeenkomst met art. 21 van het
Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechts-
hulpverdrag, welke artikelen een belangrijke rol spelen in het huidige overdrachts-
verkeer. Bedoelde onderzoeken en procedures hebben weliswaar vooral betrekking
op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel doch het instellen van een
ontnemingsprocedure wordt ook gezien als het instellen van een strafvervolging
zij het dan in een beperkte vorm. De overeenkomst met art. 21 van het Europees
Rechtshulpverdrag en art. 42 van het betreffende Beneluxverdrag bevestigt dat een
spontane informatieuitwisseling een overdracht van strafvervolging kan inhouden
ook al wordt het verstrekken van die informatie niet gegoten in de vorm van een
verzoek tot overname van strafvervolging. De overeenkomst geeft tevens aan hoe
groot het risico is op een 'verborgen' of'verkapte' overdracht van strakervolging.
(zie  omtrent dit laatste  aant.   30)

Spontane informatieuitwisseling treft men ook aan in art. 46 van de Uitvoerings-
overeenkomst van Schengen van 1990.3 Hoewel art. 46 naar de letterlijke tekst
van de bepaling slechts ziet op toekomstige strafbare feiten en een overdracht van

1    Zie in verband met officiele verzoeken om rechtshulp art. 5521, eerste lid, sub c waarin staat dat aan
een verzoek geen gevolg mag worden gegeven voor zover het is gedaan ten behoeve van een onderzoek
naar de feiten ter zake waarvan de verdachte in Nederland wordt vervolgd. Meer over deze bepaling
in aant. 37.
2.  Zie voor meer informatic over deze verdragen de aantt. 64 en 65.
3.    Zie  voor meer informatie  over dit verdrag  aant.  73.
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strafvervolging op dat moment nog niet aan de orde kan zijn omdat het strafbare

feit (nog) niet is gepleegd waardoor ook de concrete verdenking ontbreekt, is niet
uitgesloten dat deze bepaling gebruikt gaat worden voor het verstrekken van infor-
matie omtrent gepleegde strafbare feiten. Dit geldt temeer daar informatie omtrent
toekomstige strafbare feiten vaak wordt afgeleid uit informatie omtrent gepleegde
strafbare feiten of daarmee nauw samenhangt en deze informatie in de praktijk
moeilijk te splitsen zal zijn. Bovendien is de informatieuitwisseling bedoeld in art.
46 moeilijk los te koppelen van de informatieuitwisseling tussen de politiediensten
van de betrokken partijen bedoeld in art. 39 van de Uitvoeringsovereenkomst
waarbij geen verschil wordt gemaakt tussen informatie omtrent gepleegde en
toekomstige strafbare feiten.

In de nederlandse grensarrondissementen komt informatieve samenwerking op
politie-niveau regelmatig voor. Deze samenwerking van politiediensten zal vaak
leiden tot arrestatie van de verdachte op het grondgebied van een van de betrokken
staten en daarmee feitelijk van beslissende betekenis zijn voor de plaats van
berechting. De plaats van arrestatie is in veel gevallen immers tevens de plaats van

berechting:   In dit verband   kan   men ook denken   aan de figuur   van   de
gecontroleerde aflevering. Hieronder wordt verstaan de situatie dat politie enjustitie
hoewel zij op de hoogte zijn van een drugstransport niet eerder ingrijpen alvorens
die transport zijn eindpunt heeft bereikt. Door aldus te handelen wordt echter ook
vaak de plaats van berechting bepaald.2

Dat ook justitie beseft welke gevolgen informatieuitwisseling kan hebben blijkt
uit de volgende passage in de memorie van toelichting op de Rijksbegroting 1994:
'Het is gebleken dat er nog steeds enige onduidelijkheid bestaat over de vraag in
hoeverre door de politie informatie mag worden verstrekt als het om Nederlandse
burgers gaat en het niet uitgesloten moet worden geacht dat dezen in het buitenland
worden aangehouden met het oog op vervolging en berechting aldaar. De staatsse-
cretaris en ik stellen ons op het standpunt dat het verstrekken van gegevens aan
het buitenland niet mag afspringen op het feit dat het om een Nederlander gaat.
Verstrekking zal steeds gebeuren, met inachtneming van de geldende regels, indien
dit in het kader van de internationale samenwerking van belang is. Daarbij houd
ik wel vast aan het beginsel dat de informatieverstrekking niet mag gebeuren voor

1    Kritisch over deze gang van zaken omdat het principieel niet tot de competentie van de politic kan
behoren de forumkeuze te bepalen: A.H.J. SWART, Politie en veiligheid in  het Akkoord en de Overeen-
komst van Schengen, NJB  1991 p. 209-216.  i.h.b. p. 212-213. Zie omtrent forumkeuze in hit algemeen
en de risico's daarvan; G.J.M. CORSTENS, De verhouding rechter-openbaar miniswrie, Arnhem 1983,

p. 29 en met name ook de aldaar onder noot 79 aangehaalde literatuur. Een voorbeeld waarbij de
nederlandse rechter het optreden van een nederlandse politie-instantie onrechtmatig oordeelde omdat
deze eraan had meegewerkt dat duitse lokagenten via een schijntransactie in herorne een nederlander
naar de Bondsrepubliek Duitsland lokten, opdat hij aldaar niet alleen zou worden gearresteerd, maar
ook voor in Nederland begane strafbare feiten zou worden berecht, is te vinden in de uitspraak in kort
geding  van  de Rb. 's-Gravenhage,  29 juni  1984,  NJ   1985,  815. De rechter sprak  in dit verband zelfs

van flagrante schennis van het recht door de staat.
2   In art  73 van de Uitvoeringsovereenkomstvan Schengen wordtde gecontrokerde aflevering uitdrukke-

lijk  erkend   In  art 1, derde  lid  van het Verdrag  van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel  in
verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988 wordt zelfs een definitie gegeven van het begrip.
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oneigenlijke doelen, bijvoorbeeld door met passering van het OM, strafvervolging
in het buitenland uit te lokken in een geval waarin berechting in Nederland zou
moeten plaatsvinden. Evenmin kan doorde politie informatie worden verstrekt over
Nederlanders in het kader van under-cover operaties waarbij Nederlanders buiten
medeweten van het OM opzettelijk naar het buitenland worden gelokt. Waar bij-
zondere opsporingsmethodes als under-cover operatie aan de orde zijn zal de politie
niet dan met instemming van het bevoegde openbaar ministerie gegevens over
Nederlanders aan het buitenland mogen doorgeven. Indien de officier vanuit
strafvorderlijk oogpunt geen bezwaar ziet, staat het feit dat de betrokkenen
Nederlander wellicht vervolgens mede naar aanleiding van de verstrekte informatie
in het buitenland wordt aangehouden en berecht hieraan niet aan  in de weg."

Justitie ziet in de hierboven geschetste situatie geen reden om - in de daarvoor
in aanmerking komende gevallen - naast de regels voor informatieverstrekking ook
de regels voor overdracht van strafvervolging toe te passen. Naar onze mening ten
onrechte. Wanneer er sprake is van een overdracht van strafvervolging moeten de
daarvoor bestaande regels worden toegepast (zie aant. 17 en aant. 30). Zelfs aan
de beslissing van het Hof 's-Gravenhage van 26 mei 1988 NJ 1990, 549 (zie aant.
16) kan in dit verband niet veel steun worden ontleend, omdat de rechtspositie van
de verdachte bij louter toepassing van de regels van informatieverschaffing en kleine
rechtshulp, zeker voor wat zijn beroepsmogelijkheden betreft, zwakker is dan bij
een voorgenomen overdracht van strafvervolging. In feite heeft hij helemaal geen
mogelijkheid tot beroep en kan hij in de praktijk bij kennis van de gang van zaken
(een mededelingsplicht voor justitie ontbreekt!) hooguit zijn toevlucht nemen tot
de rechter in kort geding (meer hierover in de commentaar op art. 552t en 552u).

37. In art. 5521, eerste lid, sub c is met het oog op het voorkomen van een dubbele
vervolging bepaald dat aan een verzoek om kleine rechtshulp geen gevolg mag
worden gegeven voor zover het is gedaan ten behoeve van een onderzoek naar de
feiten ter zake waarvan de verdachte in Nederland wordt vervolgd.2 Volgens de
memorie van toelichting is het echter 'zeer wel mogelijk' dat in een ontvangen
rechtshulpverzoek aanleiding wordt gevonden van verdere vervolging hier te lande

1.   Bijl. hand. Il 1993-1994, 23400 hoofdstuk VI (Justitie), nr. 2, p. 44-45. Inmiddels is er een nieuwe
richtlijn vastgesteld in de vergadering vanprocureurs-generaal van 23 november 1994, inwerkinggetreden
op 1 januari 1995. Het betreft de Richtlijn inzake de toepassing van artikel 552i Sv door het OM en
de informatieverstrekking door de politie in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Stcrt
1994,242)
2.  Gezien de parallel met art. 9, eerste lid, sub a (meer daarover in aant. 41) en de verwijzing naar art.
9 van de Uitleveringswet in de memorie van toelichting, moet - aldus SJOCRONA - aan het begrip

vervolging in art. 5521 dezelfde 'ruime' betekenis worden toegekend als aan dat begrip in de Uit-
leveringswet. Zie art. 5521, aant. 6 ofwel J.M. SJOCRONA, De kleine rechtshuip, Arnhem  1990,  p    167.
Ter plaatse wijst SJOCRONA er tevens op dat met de wettelijke plicht geen rechtshulp te verlenen zolang
er sprake is van een vervolging hier te lande (die nog niet is gestaakt), in de praktijk de hand kan worden
gelichL SWART stelt omtrent hetbegrip vervolgenin de uitleveringswet: 'Niet vereist is dateenvervolging
in de technische zin waarin het Wetboek van strafrordering dit begrip gebruiki is aangevangen. Vol-
doende is dat al een opsporingsonderzoek is ingesteld.' Zie A.H.J. SWART, Nederlands Uitleveringsrecht,
Zwolle 1986, p. 229.
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af te zien. 'De gevraagde rechtshulp kan dan, zo zich geen andere weigeringsgrond
voordoet, zonder bezwaar worden verleend'.'  Uit  het  feit  dat het staken  van  de
vervolging hier. ten behoeve van de strafrechtspleging in de om rechtshulp verzoe-
kende staat geschiedt en dan in feite een overdracht van strafvervolging impliceert,
volgt tevens het antwoord op de vraag aan wie de bevoegdheid toekomt om te
beslissen  of van een verdere vervolging in Nederland wordt afgezien. Normaal
gesproken beslist de officier van justitie omtrent het al dan niet (verder) vervolgen.
Omdat hier echter tevens sprake is van een overdracht van strafvervolging en dus
ook de regels van overdracht van strafvervolging zouden moeten worden toegepast,
mag - analoog aan art. 9, tweede lid van de Uitleveringswet - de officier in een
dergelijk geval de vervolging alleen staken indien de minister daartoe de opdracht
geeft, althans verklaart akkoord te gaan met de overdracht. De officier van justitie
behoudt wel zijn bevoegdheid om de vervolging te staken om andere redenen dan
ten behoeve van de strafrechtspleging in de verzoekende staat. De ontvangst van
een verzoek als bedoeld in art. 5521, eerste lid sub c doet daaraan niet af. Inwilli-
ging van het verzoek om rechtshulp blijft naar onze mening in dat geval onmogelijk
en wel op grond van art. 5521, eerste lid, sub b.2

38. Gezien de bedoeling van art. 5521, eerste lid sub c, moet de staking onherroepe-
lijk zijn, alvorens de gevraagde rechtshulp kan worden verleend. Met de gevraagde
rechtshulp moet in beginsel dus worden gewacht totdat de overdracht en overname
van strafvervolging is voltooid. In de praktijk gebeurt dit niet altijd en dat heeft
ondermeer te maken met het feit dat het verzoek vaak ook betrekking heeft op
andere feiten. Een voorbeeld biedt de uitspraak in kort geding van de rechtbank
's-Gravenhage van 18 mei 1994 KG 1994, 194. Eisers in deze zaak werden ver-
dacht van het in Nederland en Duitsland plegen van oplichting c.q. verduistering
in verband met goederentermijntransacties jegens tientallen personen. Ter zake
liepen vervolgingen tegen eisers in Nederland en Duitsland, die elkaar voor wat
betreft enkele aangevers overlapten. In Nederland was in dat kader tegen hen een
gerechtelijk vooronderzoek geopend. Vervolgens hadden de duitse autoriteiten een
verzoek gedaan tot het verstrekken van gegevens die in het kader van dat gerech-
telijk vooronderzoek werden verkregen. Hierop werd door de officier van justitie
positief beslist, met dien verstande dat de te verstrekken gegevens niet mochten
worden gebruikt met betrekking tot feiten waarvoor vervolging in Nederland plaats-
vond, voordat de beoogde overdracht van de strafvervolging van die feiten aan
Duitsland onherroepelijk was: Eisers hebben tegen deze gang van zaken bezwaar

1.  MvT, bill. hand. ll, 1964/1965, 8054, nr. 7, p. 31.
2.   Ook SJOCRONA stelt zich de vraag o f na het staken van de vervolging art,  5521  in het geheel  geen

beletsel meer oplevert, waarbij hij dan verwijst naar de processuele variant van het ne bis in idem-
beginsel. Zie aant. 6 op art. 5521 of wel J.M. SJOCRONA, De kleine rechtshulp, Arnhem 1990, p.  168
3   De oflicier oordeelt hier weI een overdracht van strafvervolging noodzakelijk naast inwilliging van
het verzoek om kleine rechtshulp. De reden hiervan kan zijn gelegen in het feit dat de oflicier er van
uitgaat dat de vervolging in Nederland andere feiten betreft dan de vervolging in Duitsland, al maken

zij decl uit van hetzelfde feitencomplex. In deze handelwijze van de officier is dus niet zondermeer een
afwijzing te lezen   van de besiissing  van  het  Ho f 's-Gravenhage  van  26  mei   1988   NJ   1990,   549

(besproken  in  aant.  16).
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gemaakt. Zij waren van mening dat de wet en het verdrag geen ruimte laten voor
een facultatieve rechtshulpverlening onder voorbehoud als door de officier van
justitie verleend. Zij stelden verder daartoe; 'Het gevaar bestaat dan ook dat, mocht
de strafvervolging niet aan Duitsland worden overgedragen en toch in Nederland
plaatsvinden, ter zake van dezelfde feiten twee keer wordt vervolgd. De vervolging
in Nederland en Duitsland betreft immers hetzelfde feitencomplex (voortgezette
handeling) en de stukken worden overgedragen v66rdat de overdracht van de
strafvervolging een feit is.' De rechter overwoog echter voorzover hier van belang;
'Doel van dat voorbehoud (bij art. 2 van het Europees Rechtshulpverdrag: YB) en
van die bepaling (art. 5521, eerste lid sub c: YB) is immers (slechts) het voorkomen
van dubbele vervolging en wel van (materitel) dezelfde strafbare feiten. Aan die
doelstelling wordt voldaan, nu de officier het rechtshulpverzoek niet heeft gehono-
reerd voor zover eisers dientengevolge, ter zake van materieel dezelfde feiten En
in Duitsland an in Nederland zouden worden vervolgd (bedoelde overlap). Het door
de officier van justitie ter beschikking gestelde materiaal mag in Duitsland immers
niet worden gebruikt ter vervolging van eisers voor zover het gaat om feiten
waarvooreisers in Nederland vervolgd zullen (blijven) worden. Eisers hebben geen
concrete gronden aangevoerd op basis waarvan zou kunnen worden betwijfeld of
de Duitse autoriteiten zich hieraan wel zullen houden. Wij dienen daar dan ook van
uit te gaan.' Ten aanzien van de opmerking van de eisers dat het hier om hetzelfde
feitencomplex handelde overwoog de rechter: 'Verder dient voorshands elk van
de tientallen vermeende oplichtings- of verduisteringshandelingen, waarvan eisers
worden verdacht, als Edn afzonderlijk strafbaar feit te worden aangemerkt.
Weliswaar is de verdenking in de nadere vordering g.v.o. van 4 januari 1994
omschreven als meermalen gepleegde oplichting subsidiair verduistering ten nadele
van X (naam weggelaten: YB) en/of meer andere Nederlandse althans in Nederland
woonachtige personen, maar materieel gezien gaat het om een groot aantal verden-
kingen van oplichting of verduistering, gepleegd ten opzichte van vele individuele
slachtoffers (geen voortgezet delict). Men kan in dit verband op basis van die
vordering wel spreken van 66n feitencomplex, zoals eisers doen, maar die benaming
mist naar voorlopig oordeel in de onderhavige context in zoverre relevantie dat
feiten uit dat complex kunnen worden afgesplitst - zoals de officier kennelijk voor
ogen staat - in die zin dat vervolging ter zake van een deel van de verdenkingen
in  Nederland kan plaats vinden  en van een ander deel in Duitsland.'

Uit dit voorbeeld blijkt dat - gezien de reikwijdte van de bepaling enhet verschil
van mening omtrent de vraag of een vervolging al dan niet dezelfde feiten betreft
waarbij de wijze van formulering ook nog eens een belangrijke rol kan spelen -
de rechtsbeschermende werking van art. 5521, eerste lid, onder sub c minder groot
is dan men aanvankelijk misschien zou denken. Het gevaar dat de advocaten van
de eisers in deze zaak schilderden is zeker niet denkbeeldig maar gezien het in het
rechtshulpverkeer vaak gehanteerde vertrouwensbeginsel op voorhand vaak wel
moeilijk hard te maken.
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Onderzoekshandelingen in het kader van de overgedragen vervolging

V66r de overdracht verricht

39. Wanneer een verzoek tot overname van strafvervolging wordt gedaan, heeft
in de verzoekende staat al enig onderzoek plaats gehad en is er bewijsmateriaal
verzameld (zie aant. 24). Deze onderzoekshandelingen en het verzamelde bewijs-
materiaal kunnen van grote betekenis zijn bij de verdere behandeling van de
strafzaak. Veelal zal de aangezochte staat dit materiaal nodig hebben om tot een
einduitspraak te kunnen geraken. Het is daarom van belang dat de aangezochte staat
de beschikking krijgt over het verzamelde bewijsmateriaal en dat de rechtskracht
van de onderzoekshandelingen en de daarvan opgemaakte stukken goed is
geregeld:  In de overdrachtsverdragen komen deze zaken aan bod. Meer hierover
in aant. 124 en in de aantt. 144-146; zie ook art. 552u, 15 en de commentaar op
art. 552gg, eerste lid.

Na de overdracht verricht

40. Als de aangezochte staat nhdat de overname van strafvervolging heeft plaatsge-
had, nog is aangewezen op ondersteunende handelingen in de oorspronkelijk
verzoekende staat, dan zijn daarbij de regels van kleine rechtshulp van toepassing.
Van een gelijkstelling voor wat betreft de rechtskracht van ambtshandelingen en
stukken overeenkomstig de overdrachtsverdragen of art. 552gg, eerste lid is dan

i geen sprake meer. Voor de handelingen die in de oorspronkelijk verzoekende staat
worden verricht nadat de overname van strafvervolging heeft plaatsgehad is dat
ook minder belangrijk. De autoriteiten van de staat die de vervolging heeft
overgenomen zijn nu immers in de gelegenheid om te verzoeken bij de uitvoering
van de kleine rechtshulp aanwezig te moge  zijn.3 Zij kunnen dan op basis van
eigen waarneming proces-verbaal opmaken.

1.  Zie bijvoorbeeld HR 4 april 1986, NJ 1987, 812
2.  Zie omtrent de kleine rechtshulp J.M. SJOCRONA, De kleine rechtshulp, Arnhem 1990 ofde algemene
en artikelsgewijze commentaar bij de artt. 552h-552q.
3.   Zie omtrent het aanwezigheidsrecht J.M. SJOCRONA, De kleine rechtshulp, Arnhem 1990, p. 93 e.v.
of\vet de aantt. 8 en 9 bij art. 552h. Zie omtrent het aanwezigheidsrecht ook A. KLIP, Hetgrensoverschr#-

dende recht  op ondervraging van  getuigen, DD 1992, p. 798-812. De laatste richt zijn aandacht vooral
op de mogelijkheden hierbij voor de verdachte en zijn raadsman.
4.  De rechtskracht van die processen-verbaal staat - althans naar nederlands recht - om de cnkcle reden
dat de waargenomen handelingen in het buitenland, eventueel door buitcnlandse autoriteiten, hebben
plaats gehad, niet ter discussie Zie bijvoorbeeld HR 10 april  1984, NJ  1984,768;  HR  16 april  1985,
NJ   1986,  769. In andere staten  kan een andere regeling gelden
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Uitlevering

Overlap uitlevering en overdracht van strafvervolging

41. Een van de redenen om een uitleveringsverzoek af te wijzen is aldus art. 9,
eerste lid sub a van de Uitleveringswet het feit dat ten tijde van de beslissing op
het verzoek tot uitlevering in Nederland tegen de opgeeiste persoon ten aanzien
van het feit ter zake waarvan de uitlevering wordt gevraagd een strafvervolging
gaande is van de Uitleveringswet. In art. 9, tweede lid van de Uitleveringswet staat
dat het bepaalde in art. 9, eerste lid sub a uitzondering lijdt indien de minister bij
zijn beslissing tot inwilliging van het vet:zoek tot uitlevering tevens de opdracht
geeft de vervolging te staken. Hier vindt dan met de inwilliging van het uitleve-
ringsverzoek tevens een overdracht van strafvervolging plaats. Een opvallend
verschil met de voor overdracht van strafvervolging voorgeschreven procedure is
dat niet de officier van justitie de zaak in gang heeft gezet doch de staat die om
uitlevering heeft verzocht. Het is overigens niet ondenkbaar dat het ook in deze
situatie uiteindelijk de officier van justitie is geweest die de overdracht heeft
geinitieerd, weliswaar niet door een voorstel te doen bij de minister, doch door
bij de autoriteiten van de andere staat een uitleveringsverzoek uit te lokken. Dit
blijkt uit de in de aantt.  15 en 16 aangehaalde jurisprudentie.

Een andere reden om een uitleveringsverzoek af te wijzen is het feit dat de op-
geeiste persoon in Nederland is vervolgd voor het feit waarop het uit-
leveringsverzoek betrekking heeft en een hernieuwde vervolging is uitgesloten op
grond van art. 255, eerste en tweede lid van het wetboek van strafvordering. Zie
art. 9, eerste lid sub b van de Uitleveringswet. In art. 9, derde lid van de Uitleve-
ringswet staat dat het bepaalde in art. 9, eerste lid sub b uitzondering lijdt in de
gevallen waarin de vervolging in Nederland is gestaakt hetzij omdat de nederlandse
strafwet op grond van de artt. 2-8 van het wetboek van strafrecht niet van toepas-
sing bleek te zijn, hetzij omdat aan berechting in het buitentand de voorkeur werd
gegeven. De eerste situatie levert geen overdracht van strafvervolging op. Door
het ontbreken van rechtsmacht ontbreekt ook het recht tot strafvervolging, en wat
men niet heeft kan men ook niet overdragen (zie aant. 25). Werd de vervolging
echter gestaakt omdat aan een berechting in het buitenland de voorkeur werd
gegeven, dan levert de uitlevering wel een overdracht van strafvervolging op. De
functie van art. 9, derde lid van de Uitleveringswet is de gevolgen - die normaal
gesproken krachtens art. 255 zijn verbonden aan een kennisgeving van niet verdere
vervolging, een buitenvervolgingstelling en een verklaring dat de zaak is ge8indigd -
te beperken. Met name v66r de inwerkingtreding van de artt. 552t-552hh speelde

deze bepaling een belangrijke rol. Wanneer immers, nadat er een gerechtelijk
vooronderzoek had plaats gehad of voorlopige hechtenis was toegepast, besloten
werd de vervolging te staken omdat deze beter in een andere staat zou kunnen
worden voortgezet, dan moest er krachtens de wet (zie art. 244 en art. 245) een
kennisgeving van niet verdere vervolging worden gedaan en daaraan waren de
rechtsgevolgen, omschreven in art. 255, verbonden. Tegenwoordig wordt bij een
overdracht van strafvervolging - krachtens art. 552t, tweede en derde lid - in het
geval een gerechtelijk vooronderzoek of voorlopige hechtenis heeft plaatsgehad,
geen kennisgeving van niet verdere vervolging meer betekend doch een kennisge-
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ving van overdracht van strafvervolging en daarop is art. 255 niet van toepassing.
Dat werd met deze nieuwe kennisgeving ter vervanging van de kennisgeving van
niet verdere vervolging door de wetgever ook beoogd (zie daaromtrent art. 552t,
aant. 25). Toepassing van art. 552t heeft tot gevolg dat het bepaalde in art. 9, derde
lid van de Uitleveringswet alleen nog een rol speelt voorzover het staken van de
vervolging in Nederland te maken heeft met het ontbreken van rechtsmacht.

Uitlokken van een uitleveringsverzoek

42.   Omdat  met de overdracht van strafvervolging  niet de overdracht  van  de
verdachte is geregeld (zie aant. 12) zijn de betrokken staten voor een overdracht
van de persoon met het dossier aangewezen op andere vormen van rechtshulp,
waaronder uitlevering.' Een overdracht van strafvervolging zal daarom niet zelden
met het uitlokken van een uitleveringsverzoek gepaard gaan.2 Vaak ook is juist
het uitleveringsverzoek reden om de vervolging ter zake van de in het uitleverings-
verzoek vermelde feiten (zie hierboven) of van andere niet in dat verzoek vermelde
feiten met de opgeeiste persoon over te dragen. Met het oog op die laatste situatie
kan aan de verzoekende staat worden gevraagd het uitleveringsverzoek met de feiten
die aanvankelijk niet in het uitleveringsverzoek stonden, uit te breiden. Op zich
is deze gang van zaken niet onrechtmatig mits de overdrachtsprocedure maar niet
buiten beschouwing wordt gelaten, hetgeen in de praktijk nog al eens gebeurt.3
Met een verwijzing naar het arrest van het hof 's-Gravenhage aangehaald in aant.
16 wordt deze mogelijkheid genoemd en zelfs aanbevolen in de Handleiding over-

1.  In de praktijk komt het veelvuldig voor dat de verdachte wordt uitgezet alvorens het verzoek tot
strafvervolging wordt gedaan. Meer daarover in aant. 48.
2.  Overdracht van strafrervolging aan Belgie is gezien de belgische wetgeving, met name de regeling
van het actiefpersonaliteitsbeginsel inart   12 van de Voorafgaande Titel van het wetboek van strafrecht,
niet mogelijk indien de verdachte door Nederland aan Belgie moet worden uitgeleverd. Het actief
personaliteitsbeginsel kent in Belgie namelijk aanwezigheid van de verdachte op Belgisch grondgebied
als beperkende voorwaarde. Dit betekent dat Belgie op grond van dit beginsel geen uitlevering kan
verzoeken. Vindt er een uitlevering plaats voor andere feiten, dan staat het specialiteitsbeginsel de
vervolging in de weg. Dit is alleen anders indien de opgeeiste persoon (tevens verdachte) heeft ingestemd
met de toepassing van de verkorte procedure. Het specialiteitsbeginsel geldt namelijk niet voor die
procedure. Het Benelux Overdrachtsverdrag zou dit ook mogelijk maken middels de regeling van
afgeleide strafmacht. Zie art. 17, eerste lid.
3.  in de memoric van antwoord op het wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van strafvordering
in verbandmetde bekrachtiging van het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag
werd op de vraag van de leden van de P.vd.A -fractie of door bekrachtiging van het Europees Over-
drachtsverdrag de 'bestaande praktijk' dat een andere staat Nederland om uitlevering verzoekt van een
vreemdeling die in Nederland een strafbaar feit heeft begaan en dat het verzoek door Nederland wordt
ingewilligd en de vervolging hier wordt stopgezet of achterwege gelaten (hetgeen ook volgens de leden
van de P.vd.A.-fractie een overdracht van strafvervolging impliceert, zie het VV, bijl. hand. II,  1981/1-
982,  15971  (R  1133) enz.,  nr.  9 p. 30) onmogelijk wordt gemaakt door de regering al ontkennend

geantwoord. Volgens de regering kon Nederland in een dergelijk geval - ook na de bekrachtiging van
het Europees Overdrachtsverdrag - blijven volstaan met het stopzetten van de vervolging en kon de ver-
zoekende staat de vervolging op eigen titel voortzetten. MvA, bill. hand. Il, 1981/1982, 15972, enz. nr
10, p. 65-66.
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dracht van strafvervolging (zie omtrent de Handleiding  aant. 99): Hetzelfde  is
geschied in het Rapport van de werkgroep -onder voorzitterschap van mr. P.H.A.J.
CREMERS - Drugs en overlast (herziene versie), uitgebracht aan de vergadering van
procureurs-generaal in februari 1993.2 Noch in de Handleiding, noch in het
Rapport van de Commissie CREMERS wordt er op gewezen dat bij deze handelwijze
tevens de procedure voor overdracht van strafvervolging gevolgd zou moeten
worden.3 Dit rijmt met de volgende - zowel in de Handleiding (p. 20) als in het
Rapport CREMERS (p.  15) - gemaakte opmerking omtrent de overgave van het straf-
dossier: 'Indien de bevoegde buitenlandse autoriteiten bereid zijn tot het doen van
een verzoek tot uitlevering, zal het openbaar ministerie doorgaans enige informatie
dienen te verstrekken, opdat in het buitenland tegen de verdachte een bevel tot
aanhouding kan worden opgesteld. De buitenlandse autoriteiten kunnen desgewenst
later bij wege van rogatoire commissie verzoeken om toezending van de bewijsstuk-
ken.' Omdat er geen sprake zou zijn van een overdracht van strafvervolging,  moet
aan de overdracht van het dossier op een andere wijze vorm worden gegeven.4
Met deze gang van zaken is in de praktijk de vorm boven de inhoud gesteld:

Het uitlokken van een uitleveringsverzoek met het oog op een een overdracht
van strafvervolging is ook enigszins bedenkelijk vanwege het feit dat de figuur van
uitlevering niet vanuit die optiek is opgezet. De uitleveringsverdragen verplichten
een staat niet tot het doen van een uitleveringsverzoek, terwijl de overdrachtsverdra-
gen een staat wel kunnen verplichten tot de overname van de strafvervolging.6
Bovendien blijft bij een overlap van beide rechtshulpfiguren de overdracht en
overname van strafvervolging vaak verborgen. Gezien het ontbreken van een
duidelijke samenloopregeling bestaat ook verschil van mening over de vraag of bij
een overlap van rechtshulpfiguren beide procedures moeten worden toegepast.  De
president van de rechtbank 's-Gravenhage oordeelde dat het van nederlandse zijde
bij de duitse autoriteiten uitlokken van een uitleveringsverzoek betreffende feiten
in Nederland gepleegd in werkelijkheid een 'verkapte' overdracht van strafvervol-
ging inhield en dat de procedure voor overdracht gevolgd had moeten worden (zie
aant. 15). Het hof's-Gravenhage zag - in appel - geen grond voor een cumulatieve
toepassing van de regels betreffende overdracht van strafvervolging en de regels

1.  Zie p. 19 onder d. en p. 20 onder 5/6.
2. Zie p. 14-15.
3.  In de Handleiding wordt naast deze gang van zaken wei gewezen op de keuzemogelijkheid voor de
officier om in de plaats van aan te dringen op een uitbreiding van het uitleveringsverzoek bij de buiten-
landse autoriteiten, de overdrachtte bewerkstelligen door nidatde feitelijke uitlevering heeft plaatsgehad,
een voorstel aan de minister te doen als bedoeld in art. 552t, eerste lid. Zie p. 19 onder b van de
Handleiding.
4.  Zie omtrent de mogelijke gevolgen van deze gang van zaken voor de bewijskracht van de stukken
in het dossier de aantt. 30 en aant. 39.
5.   Op 20 oktober  1981  is in een commentaar op de wetsontwerpen 15971  en  15972 op het gevaar dat
dit zou gebeuren al gewezen door de Werkgroep Knelpunten in het Nederlands recht voor etnische
minderheden  van de stichting Nederlands Centrum Buitenlanders  en wei onder  punt   12  van  die
commentaar.
6   Door het indienen van een uitieveringsverzoek te weigeren, kan de aangezochte staat zijn plicht tot
overname van strafvervolging pareren.
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betreffende uitlevering en vernietigde het vonnis van de rechtbank (zie aant. 16).
De mogelijkheid om met de overdracht van strafvervolging ook de verdachte over
te dragen - de zogenaamde 'actieve overdracht' (zie aant. zie aant. 12) - zou een
oplossing kunnen zijn voor deze problemen. Mede afhankelijk van de ernst van
de onderliggende feiten en de banden die de verdachte persoon heeft met de
aangezochte staat, kan de procedure ten opzichte van de huidige
uitleveringsprocedure een vereenvoudigd karakter krijgen, mits de uiteindelijke
beslissing maar door de rechter getoetst kan worden. Op dit moment zijn er op
europees niveau ook onderhandelingen gaande om de uitleveringsprocedure te
vereenvoudigen. Beide procedures zouden dan op elkaar moeten worden afgestemd.
Zou de uitleveringsprocedure aanmerkelijk zwaarder uitvallen dan de procedure
van actieve overdracht, dan ontstaat het risico dat met de overdrachtsprocedure de
uitleveringsprocedure omzeild wordt. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn of voor
de overdracht van de verdachte tezamen met het dossier - in tegenstelling tot de
enkele overdracht van het dossier - het bestaan van een verdrag noodzakelijk is.
Volkenrechtelijk gezien is voor de fysieke overgave van personen ook wanneer
daarmee strafrechtelijke doeleinden worden beoogd, het bestaan van een verdrag
geen voorwaarde. Een overgave van de verdachte met het dossier valt echter onder
de definitie van art.  1 van de Uitleveringswet. De persoon wordt immers uit Neder-
land verwijderd met het doel hem ter beschikking te stellen van de buitenlandse
autoriteiten ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek dat daar zal plaatsvinden.
Deze vaststelling heeft tot gevolg dat ook art. 2, derde lid van de herziene Grond-
wet op deze overgave van toepassing is en daarmee lijkt de verdragsvoorwaarde -
althans naar nederlands recht  -  een feit.'

In het kader van de Schengenonderhandelingen is van nederlandse zijde het plan
geopperd de overdracht van strafvervolging uit te breiden in die zin dat met het
strafdossier tevens de verdachte zelf zou kunnen worden overgedragen (zie aant.
12). Deze vorm van rechtshulp zou kunnen worden toegepast bij verdachten die
de nationaliteit hebben van of woonachtig zijn in een Schengenland en die zich naar
een ander land hebben begeven en daar een strafbaar feit hebben begaan waarvoor
voorlopige hechtenis mogelijk is. Het initiatief zou komen te liggen bij de staat van
de locus delicti die naar believen ook zou kunnen afzien van een overdracht.
Instemming van de verdachte zou geen vereiste zijn: Dit plan, dat werd ontworpen

1.  Idem A.H.J. SWART, Nederlands uitieveringsrecht, Zwolle  1986, p. 8, De wetgever heeft voor wat
betreft de overdracht van strafexecutie het bestaan van een verdrag niet noodzakelijk geoordeeld, ook
niet in het geval dat met die overdracht tevens de veroordeclde persoon werd overgedragen. Of het
best£tan van een verdrag wei of niet als voorwaarde wordt gesteld, hangt samen  met de ratio  die  in  dat
verband aan de verdragsvoorwaarde wordt toegekend. Uitvoerig daaromtrent, D.J.M.W. PARIDAENS, De
cwerdracht van de tenuitvoerlegging van strafbonnissen, Arnhem, 1994, p. 261 e.v. Zie omtrent de ratio
van art. 2, derde lid van de herziene Grondwet A.H.J. SWART, Nederlands uitieveringsrecht, Zwolle 1986.
p. 60 e.v.
2.  In de begroting van justitie voor hetjaar 1989 is de figuur van de actieve overdracht van strafvervol-
ging nader toegelicht. Als rechtswaarborgen worden genoemd het specialiteitsbeginsel en het ne bis in

idem-beginsel. Kritisch destijds over ditvoorstel: D.J.M.W. PARIDAENS, A.H.J. SWART en G.J.M. VAN WIJK.

Het Europa van de burger en het strafrecht,NJB 1989, p. 791-796, m.n. p. 795-796. K. SCHWAIGHOFER
oordeelt een gedwongen overdracht van de verdachte in verband met de overdracht van strafvervolging
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tegen de achtergrond van de discussie over de harmonisering van het drugsbeleid
met name tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland, heeft het niet gehaald,
althans in de op 19 juni 1990 tot stand gekomen overeenkomst van Schengen is
daarover niets terug te vinden: Naar het zich laat aanzien zal de ontwikkeling van
deze rechtshulpfiguur nog wel enige tijd op zich laten wachten.

andere perikelen van samenloop

43. Het ontbreken van een duidelijke samenloopregeling roept ook andere vragen

op. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraken in kort geding van de Rb. 's-Gravenha-
ge van 29 oktober 1986 KG 1986, 503 en 16 april 1987 KG 1987, 214. In de eerste
zaak ging het om de vraag of een toegestane uitlevering al kon plaatsvinden terwijl
een beklagprocedure tegen een voorgenomen overdracht van straivervolging nog
gaande was. Het uitleveringsverzoek betrof in deze zaak andere feiten dan die ter
zake waarvan Nederland de vervolging wilde overdragen. Niettemin verbood de
president van de rechtbank de uitlevering zolang de eiser (verdachte) niet in de
gelegenheid was geweest op het beklag dat hij ingevolge art. 552t, vijfde lid bij
het Hof 's- Hertogenbosch had gedaan, gehoord te worden. Uitlevering mag geen
middel zijn om de verdachte de door de wet erkende mogelijkheid te ontnemen om
zijn belangen bij het hof persoonlijk te behartigen aldus de president van de
rechtbank. Voor een verdergaande opschorting van de uitlevering zag hij geen
reden. De beslissing van het hof op het beklag behoefde dus niet te worden
afgewacht. In de tweede - reeds meerdere malen ter sprake gekomen (zie met name
aant. 16) - zaak, kwam dezelfde vraag opnieuw aan de orde. Hier overwoog de
president van de rechtbank dat indiende eiser (verdachte) overeenkomstig art. 552t,
vijfde lid een klacht zou indienen, hij niet uitgeleverd zou mogen worden alvorens
het hof op zijn klacht had beslist.  Zou het hof namelijk tot het oordeel komen dat
de overdracht niet zou kunnen worden toegestaan dan zou ook de vraag een rol
gaan spelen of gedaagde nog wel rechtmatig zou handelen door eiser alsnog aan
Duitsland uit te leveren. Bovendien, zo overwoog de president, zou een eerdere

in strijd met de natuur van dat rechtsinstituut Alleen indien de verdachte akkoord gaat met de overdracht

van strafvervolging is dit anders. Het heeft dan zelfs - aldus Schwaigerhofer - tot voordeel dat een
omslachtige uitleveringsprocedure kan worden vermeden. Stemt de verdachte niet in met de overdracht

van strafvervolging dan bestaat het gevaar van een verkapte uitlevering, Aushe»·ung undInternationales
Strafrecht, Eine systematische Darstellung des ARHG, Wien \988, p. 101 en p. 210.
1.  A.M.M. ORIE betreurt het dat de Overeenkomst geen enkele bepaling bevat met betrekking tot de
overdracht van strafvervolging. Ecn belangrijk vraagstuk is aldus blijven liggen,Justitielesamenwerking,
DD 1991, p. 754-761, i.h b. p, 759. Zijn opmerking dat de Overeenkomst geen enkele bepating bevat
betreffende de overdracht van strafvervolging is overigens niet geheel correct. Art. 53, vijfde lid van
de overeenkomst van Schengen (Trb. 1990,145) heeft betrekking op de overdracht van straiVervolging.
In deze bepaling is geregeld dat (overeenkomstig de bestaande praktijk) verzocken ter zake van
overtredingen van de rijtijdenwetgeving op basis van art. 21 Europees rechtshulpverdrag en art. 42
Benelux uitlevering en rechtshulpverdrag gedaan worden door en aan de justitiele autoriteiten van  de
betrokken staten. Hiermee is aansluiting gezochtbij de vooral tussende Benelux-staten bestaande praktijk
A.H.J. sWART is nict rouwig om het sneuvelen van het Nederlandse voorstel; Politie en veiligheid in het
Akkoord en de Overeenkomst van Schengen, NJB 1991, p. 209-216, m.n. p. 214. Hij venvust daarbij
naar de kritische beschouwing van PARIDAENS e.a. omtrent dit voorstel (zie vorige noot).
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uitlevering van eiser tot gevolg hebben dat gedaagde de waarborgen die de wetgever
in de artt. 552t en 552u voor verdachte als eiser heeft willen scheppen, naast zich
neer zou kunnen leggen. Met deze overweging lijkt de president een stap verder
te gaan dan in zijn uitspraak van 1986. Werd in die laatste uitspraak gesteld dat
de uitlevering niet zou mogen plaats vinden voordat eiser (verdachte) door het hof
was gehoord, in de tweede zaak besliste de president dat de uitlevering niet zou
mogen plaatsvinden voordat het hof zijn uitspraak had gedaan. Bij deze constatering
mogen we echter niet uit het oog verliezen dat in de eerste zaak het uitleveringsver-
zoek betrekking had op andere feiten dan die waarvan de overdracht van strafver-
volging werd overwogen, terwijl in de tweede zaak het uitleveringsverzoek juist
de feiten betrof ten aanzien waarvan justitie de vervolging wilde overdragen. Het
gaat daarom te ver - ook al zijn de bewoordingen van de betreffende overweging
zeer algemeen - naar aanleiding van deze laatste uitspraak de conclusie te trekken
dat naar nederlands recht in alle gevallen waarin zowel sprake is van een uitleve-
ringsverzoek als van een voomemen als bedoeld in art. 552t, eerste lid waartegen
de verdachte ex art. 552t, vijfde lid een beklag kan indienen of heeft ingediend,
met de uitlevering gewacht moet worden totdat het hof heeft beslist. De beslissing
van het hof is namelijk alleen van doorslaggevende betekenis voor de beslissing
op het uitleveringsverzoek wanneer dezelfde feiten er aan ten grondslag liggen. Een
bevel tot strafvervolging maakt uitlevering voor de betreffende feiten onmogelijk.
In de eerste zaak waarin het uitleveringsverzoek op andere feiten betrekking had
dan die waarvan de overdracht van strafvervolging werd overwogen zou een bevel
tot strafvervolging hooguit tot uitstel van de uitlevering aanleiding kunnen geven:

Een beklagprocedure bij het hof neemt vaak veel tijd in beslag terwijl uitleve-
ringszaken juist met een snelle afwikkeling zijn gediend. Tegen die achtergrond
moet de uitspraak van de president van Rb. 's-Gravenhage van 19 september 1990,
KG 1990, 323 worden geYnterpreteerd. Eiser (tevens opgeeiste persoon en ver-
dachte) vorderde primair een verbod van uitlevering, subsidiair (onder andere) een
verbod van uitlevering zo lang niet was beslist op zijn beklag ingevolge art. 12.
Beide vorderingen werden afgewezen. Vooral de tweede afwijzing is in het
onderhavige verband van belang. De president achtte - gelet op de mededeling van
de officier van justitie dat er in casu geen sprake was van een in Nederland
gepleegd strafbaar feit en eiser niet in het bezit was van de nederlandse nationaliteit
- een vervolging in Nederland niet goed mogelijk en daarom niet aannemelijk dat
eisers beklag ingevolge art. 12 enige kans van slagen zou hebben.2 Om die reden
staat de rechter de uitlevering toe alvorens het hof op de klacht heeft beslist. Deze

1.  In beide uitspraken spitste de vraag zich toe op de combinatic uitievering en beklag ex art. 552t,
vijfde lid. De vraag laat zich echter evenzeer stellen wanneer de verdachte tegen de voorgenomen
overdracht van strafvervolging een kort geding heeft aangespannen als bedoeld in art. 552u, tweede lid.
In dit geval is het probleem echter minder urgent  Met een procedure in kort geding is veel minder tijd
gemoeid dan met een beklagprocedure bij het hof. Alleen om die reden al zal in de praktijk de uitlevering
vaak niet plaatsvinden voordat de eiser/verdachte zijn belangen bij de rechter heeft kunnen behartigen.
Bovendien zal hij in zijn vordering tevens een (tiidelijk) verbod van zijn uitlevering kunnen vragen.
2. Eiser meent dat een vervolging in Nederland wei mogelijk is en de voorkeur verdient omdat hij in
de nederlandse samenleving is geintegreerd. Nederland heeft met betrekking tot geintegreerden echter
geen originaire strafmacht gereserveerd voor het geval het feit buiten Nederland is gepleegd
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uitspraak heeft echter geen betekenis voor de situatie dat een vervolging in
Nederland wel tot de mogelijkheden behoort. Met andere woorden het ontkracht
de hiervoor besproken uitspraken     van de rechtbank     niet.     Uit de huidige
jurisprudentie is dus af te leiden dat in het geval het uitleveringsverzoek andere
feiten bevat dan die waarvan de overdracht van strafvervolging wordt overwogen
en de beslissing van het hof op de beklagprocedure ex art. 552t, vijfde lid voor
de beoordeling van dat uitleveringsverzoek in principe van geen betekenis is, de
uitlevering ook niet langer opgeschort behoeft te worden dan voor de verdachte

nodig is om zijn belangen bij het hof persoonlijk te behartigen. Beperkt het uitleve-
ringsverzoek zich tot dezelfde feiten waarvan de overdracht van strafvervolging
wordt overwogen en waartegen beklag is ingediend dan mag op basis van

bovengenoemde uitspraak een uitlevering niet plaatsvinden voordat het hof heeft

beslist, tenzij op voorhand zonder meerduidelijk is dat het beklag vrijwel geen kans
van slagen heeft.

Overdracht als alternatief voor uitlevering

44.  In het verleden is wel eens de vraag gesteld of met de komst van de nieuwe
vormen van internationale samenwerking in strafzaken de uitlevering niet zou
verdwijnen of sterk aan betekenis zou inboeten.'  Bij het beantwoorden van deze
vraag moet men twee situaties onderscheiden. Ten eerste de situatie dat er naast
de overdracht van strafvervolging sprake is van uitlevering om te bewerkstelligen
dat met de vervolging ook de verdachte wordt overgedragen. Ten tweede de situatie
dat de overdracht van strafvervolging als alternatief dient voor het indienen van
een uitleveringsverzoek. Deze laatste situatie kan zich voordoen wanneer de
verdachte de staat waar het feit is gepleegd heeft verlaten en deze staat de dader

niet ongestraft wil laten. Er zal dan om uitlevering worden gevraagd, of de
vervolging zal worden overdragen.

De eerste situatie verklaart waarom juist in verband met het nederlandse voorstel
van 'actieve' overdracht in de Schengenonderhandelingen (zie aant.  12) deze vraag
opnieuw werd gesteld. Volgens VAN ATrEVELD zou de 'actieve' overdracht van

strafvervolging - in ieder geval wat de rechtshulp tussen de Schengenstaten betreft -
de uitlevering naar de zijlijn verdringen.2 REMMELINK deelde deze mening 'tot op
grote hoogte'.3 In de voormalige Oost-Europese landen kon met de overdracht van
strafvervolging ook de verdachte worden overgedragen en volgens LECH GARDOCKI

had dit tot gevolg dat van de overdracht van strafvervolging als rechtshulpfiguur

1.  Zic bijvoorbeeld H. SCHULTZ, Das Ende der Auslieferung? in: Aktuelle Probleme des Internationalen

Strafrechts, Geburtstagausgabe ftlr Heinrich Grotzner, Hamburg, 1970, p. 138-148
1.   1 M.A.  v AN  KrrEVELD,  Gevolgen  van  het  Akkoord  van  Schengen voor  de  internationale  rechtshulp
in strafzaken, Migrantenrecht 1989, p 231-234.
3. J. REMMELINK, Uitievering, Arnhern  1990, p. 12-13. Hij verwacht in het algemeen voor de uitlevering
echter meer concurrentie van de overdracht van strafexecutie en dan met name van het Verdrag inzake

de overbrenging van gevonniste personen  (zie  p 1 2 onder  noot  3).
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veel meer gebruik werd gemaakt dan in West-Europa.'  De mogelijkheid om met
de overdracht van strafvervolging ook de verdachte over te dragen zal vermoedelijk
het aantal uitleveringen doen afnemen. Van uitlevering hoeft immers geen gebruik
te worden gemaakt in het geval de verdachte zich bevindt in de om overname van
strafvervolging verzoekende staat. Een samengaan van beide rechtshulpfiguren  is
met andere woorden niet langer noodzakelijk: Het voorstel van een 'actieve'
overdracht is in de Overeenkomst van Schengen echter niet overgenomen en - zoals
gzegd - zal de ontwikkeling van deze rechtshulpfiguur ook nog wel enige tijd op
zich laten wachten. Dit betekent dat in de geschetste situatie de overdracht van straf-
vervolging (nog) geen bedreiging oplevert op voor de uitlevering. Het gaat immers
niet om of/of, maar om en/en. Het is zelfs zo dat de mogelijkheid tot overdracht
van strafvervolging de mogelijkheid tot uitlevering doet toenemen. De aangezochte
staat wordt immers niet meer gedwongen het uitleveringsverzoek af te wijzen of
de uitlevering uit te stellen, omdat de opgeeiste persoon ter zake hetzelfde feit of
andere feiten wordt vervolgd in de aangezochte staat:

Voor zover de overdracht van strafvervolging een alternatief is voor het indienen
van een uitleveringsverzoek, kan deze vorm van rechtshulp zeker van invloed zijn
op het aantal uitleveringen. Het feit dat met de overdracht van het dossier niet de
overdracht  van de verdachte is geregeld speelt daarbij  geen rol. Bevindt  de  ver-
dachte zich bijvoorbeeld niet meer in de staat waar het delict is gepleegd dan kan
deze staat zelf de vervolging ter hand nemen en daartoe uitlevering van de verdachte
vragen, of de strafvervolging overdragen aan de staat waar de verdachte zich
bevindt.4 Hetzelfde geldt wanneer de verdachte in een derde staat verblijft en de
staat van herkomst om zijn uitlevering heeft gevraagd: Bevindt de verdachte zich
nog in de staat van de locus delicti en heeft de staat van herkomst om uitlevering
gevraagd dan heeft de eerste staat deze keuze ook.6 Met de inwilliging van het

1.  LECH GARDOCKE, Transfer of Proceedings and Transfer of Prisoners as New Forms of International
Co-operation, in: (Albin Eser and Otto Lagodny, eds.), Principles and Procedures for a New Transnatio-
nal Criminal Law, Documentation of an International Workshop in Freiburg,  May 1991, Freiburg  im
Breisgau 1992, p. 317-325.
2. Daarmee neemt naar alle waarschijnlijkheid ook de kans op een 'verkapte' of'verborgen' overdracht
van strafvervolging af
3.   Zie  in dit verband ook het door CLARK aangehaalde citaat uit een publicatie van het United Nations
International Drug Control Program: 'Transfer of proceedings is not only a significant tool, which may
replace extradition, but sometimes it also makes extradition possible, because the transferof proceedings
can provide the basis for a civil law State to effect surrender without postponement, despite the fact that
in its territory criminal proceedings are pending for an offence other than that covered by the request
for extradition.' Zie R.5. CLARK. The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program,
Philadelphia 1994, p. 220.
4.   Het beperkt actief nationaliteitsbeginsel heeft in dat verband al vele malen zijn nut bewezen.
5.  Zie bijvoorbeeld Art. IV, tweede lid van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing
van het Europees Verdrag betreffende uitlevering  van 13 december 1957, gesloten te Wittem  op  30
augustus   1979.  In deze bepaling wordt de keuze  zelfs uitdrukkelijk verwoord.
6.  Zie in dit verband evencens Art. IV van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing
van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december  1957.
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uitleveringsverzoek wordt tevens de vervolging overgedragen. De staat van de locus
delicti kan ook de uitlevering weigeren en zelf de vervolging ter hand nemen of
voortzetten. In zijn keuze hieromtrent wordt de betreffende staat niet beperkt. De
overdrachtsverdragen schrijven weliswaar voor bij bepaalde omstandigheden een
overdracht van strafvervolging te overwegen, maar verplichten daartoe niet (zie
aant. 121). Wordt een staat die zelf kan berechten om uitlevering verzocht dan
verplichten de uitleveringsverdragen ook niet tot inwilliging van dat verzoek.'  In
Art. IV, tweede lid van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken
van de toepassing    van het Europees Verdrag betreffende uitlevering    van    13

december 1957 wordt deze keuze zodanig verwoord dat daaruit wel enige voorkeur
is af te leiden, maar van een verplichting tot overdracht kan ook hier niet worden
gesproken. Zie in dit verband ook Resolution (75) 12 on the practical application
of the European Convention on extradition, vastgesteld door het Comitt van
ministers op 21 mei 1975 en dan met name het bepaalde bij art. 7 van het Europees
Uitleveringsverdrag: 'That the possibility granted to a requested state by Article
7, paragraph 1, of the convention of refusing extradition for an offence committed
in whole or in part in its territory or in a place treated as its territory should not
invoked in the case where proceedings and judgement in the territory of the re-
questing state are warranted in order to arrive at the truth or by the possibility of
applying an appropriate sanction or of effecting the social rehabilitation of the

person concerned.' Overdracht van strafvervolging  kan  dus - voorzover  het  als
alternatief daarvan dienst doet  - de behoefte aan uitlevering enigszins doen teruglo-
pen. Bij een voorspelling van het effect dat de overdracht van strafvervolging in
dit verband op de uitlevering zal hebben moet men echter niet vergeten dat van
oudsher veel staten, met name die van het europees continent, niet tot uitlevering
van eigen nationalen bereid zijn (zie aant. 4). Vanuit die situatie bezien zal de
overdracht van strafvervolging op zichzelf dus geen grote verschuivingen teweeg

brengen en de uitlevering sterk aan betekenis doen inboeten. Bovendien is het -
mede gezien de vrijheid van keuze die de staat heeft - goed denkbaar dat de staat

van de locus delicti in plaats van de vervolging over te dragen toch om uitlevering
van de verdachte zal verzoeken wanneer deze laatste naar de staat van herkomst
is ontkomen. Vooral bij zware strafbare feiten zal, vanwege het feit dat ter plaatse
de rechtsorde ernstig is geschokt en vanwege het feit dat daar de werkelijke
toedracht makkelijker te achterhalen is, meer dan eens aan een vervolging en

berechting in de staat van de locus delicti de voorkeur worden gegeven. Ook uit
een oogpunt van het onmiddellijkheidsbeginsel zal men vaak tot deze keuze komen.

1.  Zie bijvoorbeeld art. 7, eerste lid en art.8 van het Europees Uitleveringsverdrag en art. 6, eerste lid
en art. 7 van het Benclux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag. Zie ook art. 5, eerste lid van het Uitleve-

ringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika van 24 juni

1980; art. 3, tweede lid sub d van het Verdrag inzake uitlevering tussen het Koninkrijk der Nederlanden

en Australie  van 5 september  1985;  en  art.  5,  sub a  van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Neder-

landen en Canada inzake uitlevering  van 13 oktober   1989.
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Een  verzoek om uitlevering  is dan aangewezen: De reele mogelijkheid daartoe
is onder invloed   van   de in opmars zijnde executieverdragen,    zel fs uitgebreid.
Sommige staten zijn namelijk bereid tot uitlevering van onderdanen mits bij
oplegging van een vrijheidsstraf de tenuitvoerlegging van die sanctie kan plaatsvin-
den in de thuisstaat.2 Een dergelijke gang van zaken werd door partijen beoogd
met art. 8 van het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederland en de
Verenigde Staten van Amerika, waarin de uitlevering van onderdanen is geregeld.3
Zie in dit verband ook de verklaring die Nederland heeft afgelegd bij art. 6 van
het Europees Uitleveringsverdrag.4 De mogelijkheden tot uitlevering zijn in zekere
zin dus toegenomen in plaats van afgenomen.

Overdracht van strafvervolging behoeft dus niet het einde van de uitlevering te
betekenen. Het is bepaald niet zo dat bij een vlucht naar de thuisstaat, de voorkeur
altijd zal uitgaan naar een vervolging en berechting in die staat. Bovendien - al is
het zo dat door de strafmachtsuitbreiding in allerlei verdragen, de mogelijkheid tot
overname van strafvervolging sterk is toegenomen - ook dit betekent nog niet het
einde van de uitlevering. Integendeel, zolang de zogenaamde 'actieve' overdracht
van strafvervolging geen realiteit is, zal een overdracht van de verdachte met het
dossier min of meer dwingen tot een combinatie met de uitlevering.6 Zoals gezegd
neemt met de mogelijkheid tot overdracht van strafvervolging de mogelijkheid tot
uitlevering zelfs toe. Bevindt de verdachte zich al in de staat waarnaar de vervol-
ging wordt overgedragen, dan nog zal het feit dat, mede door de straf-
machtsuitbreiding in allerlei verdragen, de mogelijkheid tot overname van strafver-

1. Zie in dit verband de door de Projectgroep overdracht van strafvervolging, ten behoeve van de
rechtspraktijk uitgegeven Handleiding overdracht van strafvervolging, Ministerie van Justitie, 1989,
waarin criteria voor de overdracht van straivervolging zijn uitgewerkt (zie daaromtrent aant. 99).
2.  Zie H.M. POELMAN en E.P. VAN SLOTEN, Uitlevering van eigen onderdanen, DD, 1983, p. 659-672.
3.  Zie de Toelichtende Nota, bijl. hand. Il, 1981/1982, 17122 (R 1193), nr. 1.
4.  De tekst van de verklaring staat in aant. 67. De teruglevering in het kader van de overdracht van
strafexecutie is geen uitievering. Een combinatie van uitlevering metoverdrachtvan strafvervolging werd
al  bepleit  door:  H.  saruiTz,   Les  formes  nouvelles  de  la  collaboration  des  6tats  dans  !'administration
de  la justice ptnale. \n·. L'amdlioration  de  la justice rdpressive par le droit europten,  Bruxelles,  1970,
p.  85-105·, en door W. BREUKELAAR en A. MULDER, Das internationale  Strafrecht als  Mittel zu  gerechter
Bestrafung, in: Aktuelle Probleme des Internationalen Strafrechts, Geburtstagausgabe filr Heinrich
Grutzner, Hamburg, 1970, p. 30-41.
5.   Indien de staat waarvan de verdachte de nationaliteit heeft en waarheen hij is gevlucht, dc verdachte
weer uitlevert aan de staat waar het feit is gepleegd om daar te kunnen worden berecht is dit in feite
tevens een overdracht van strafvervolging. In dat verband zou men wei met recht kunnen beweren dat
op het moment dat de overdracht van strafvervolging tevens voorziet in een overdracht van de verdachte,
deze vorm van rechtshulp het aantal uitleveringsverzocken weer zal doen afnemen.
6.   Zie in dit verband Recommendation No.  R (79)  12 of the Committee of Ministers to member states
concerning the application of the Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters
vastgesteld op 14 juni 1979 en wei met name onder I, punt 2, sub b waarin de door het betreffende
verdrag verbonden partijen wordt aanbevolen: 'to be guided, in cases where the suspected person is
present  in the territory of the requesting state, by the rules  laid down either in their national  law or in
the European Conventions on Extradition and on the International Validity of Criminal Judgments  in
respect of the suspected person's provisional arrest, his transfer to the requested state, his transit through
the territory of another state and in respect of the principle of speciality'.
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volging sterk is toegenomen, geen duidelijke afname van het aantal uitleveringsza-
ken betekenen, aangezien in een aantal gevallen waarvoor de uitbreiding van
bevoegdheid is gegeven, uitlevering toch al niet tot de mogelijkheden behoorde.
De uitbreiding is daar juist gegeven om een vacuum iuris te voorkomen.

Overdracht van strafexecutie

Samengaan overdracht van straNervolging en overdracht van strafexecutie

45.  Overdracht van strafvervolging  kan ook samengaan  met een overdracht  van
strafexecutie. Toepassing van de laatste rechtshulpfiguur in een bepaalde strafzaak
kan juist reden zijn om de vervolging ter zake van andere strafbare feiten waarvan
de veroordeelde persoon wordt verdacht over te dragen. Een belangrijk aspect

daarbij is dat met de overdracht van strafexecutie vaak ook de overdracht van de
betrokken persoon wordt bewerkstelligd: Overdracht van strafvervolging houdt

geen overdracht van de verdachte in. Zijn tegenwoordigheid in de aangezochte staat

is echter verzekerd indien de staat die de tenuitvoerlegging van het vonnis op zich

neemt, tevens de vervolging ter zake van andere strafbare feiten waarvan de
veroordeelde wordt verdacht overneemt.2

46. Bij een samenloop van overdracht van strafvervolging en overdracht van
strafexecutie betreft het steeds verschillende strafzaken. Met betrekking tot hetzel fde

strafbare feit kan niet dn de strafvervolging En de strafexecutie worden

overgedragen. Zolang er geen vervolging heeft plaatsgevonden ontbreekt de sanctie
en van een overdracht van strafexecutie kan pas sprake zijn wanneer er in de
overdragende staat een straf of maatregel (al dan niet voorwaardelijk) is opgelegd.
Is er een straf of maatregel opgelegd, dan kan er ter zake van hetzelfde strafbare
feit geen overdracht van strafvervolging meer plaats vinden. Dit laatste is alleen
anders indien de straf of maatregel door vlucht van de veroordeelde niet (geheel)
ten uitvoer kan worden gelegd in het land waar het vonnis is gewezen en een
overdracht van executie niet tot de mogelijkheden behoort (zie aant. 26; zie ook
de aantt. 110-111).

Op de genoemde situatie zijn twee uitzonderingen. Ten eerste is er de
mogelijkheid van verzet door de veroordeelde persoon in de overnemende staat van
een verstekvonnis als bedoeld in art. 26, van het Europees Verdrag inzake de inter-
nationale geldigheid van strafvonnissen van 1970 enart. 22, van het Beneluxverdrag

1.  De overbrenging van gedetineerden is immers voorzien in de verdragen die betrekking hebben op

de overdracht van strafexecutie. Zie bijvoorbeeld art. 43 van het Europees verdrag inzake de interna-

tionale geldigheid van strafrechtelijke vonnissen; art. 36 van het desbetreffende Beneluxverdrag; en art.
2 e.v. van het Europees verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen). Zie ook art. 59 van
de WOTS.
2.   Zie  in dit verband ook Recommendation No. R (79)  12 of the Commitee of Ministers to member

states concerning the application ofthe Convention on the Transfer of Proceeding in Criminal Matters

vastgesteld op 14 juni 1979, met name het gedeelte waarvan de tekst staat vermeld in de laatste noot

van de vorige aantekening.
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inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken van  1968.'
In art. 46, tweede lid van de WOTS is bepaald dat in een dergelijk geval de
overname van strafexecutie dan (tevens) moet worden aangemerkt als een overname
van strafvervolging (zie aant. 21). Vaneen verwarring van beide rechtshulpfiguren
kan geen sprake zijn.

De tweede uitzondering hangt samen met de internationale samenwerking inzake
de opsporing van, beslaglegging op en confiscatie van instrumenten en opbrengsten
van drugs- en witwasdelicten. Vooruitlopend op de overdracht van strafexecutie
kan de vervolgende staat aan een andere staat verzoeken een strafrechtelijk
financieel onderzoek in te stellen en/of conservatoir beslag te leggen (zie voor
Nederland bijvoorbeeld art.  13 e. v.,  WOTS). De staat die zelf een strafvervolging
is gestart en deze ook ten einde wil voeren kan aan een andere staat verzoeken een
deel van de strafvervolging over te nemen namelijk voor zover deze strekt tot
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en de tenuitvoerlegging daarvan
(zie voor Nederland bijvoorbeeld art. 552t, zesde lid). Dat verzoek zal dan worden
gedaan nadat in de onderliggende strafzaak een einduitspraak is verkregen (meer
hierover in de commentaar op art. 552t, zesde lid).

Overdracht  van strafexecutie  als  alternatief voor de overdracht  van sirafvervolging

47. Overdracht van strafvervolging is een vorm van rechtshulp die bij minder zware
feiten veelvuldig wordt toegepast. 2 Hoewel overdracht van strafvervolging    in
principe ook mogelijk is bij de eenvoudigste overtredingen zal dit mede uit een
oogpunt van het kostenaspect achterwege worden gelaten.3 Bij zeer ernstige
strafbare feiten genieten een vervolging en berechting ter plaatse   om  de   in   aant.
44 genoemde redenen vaak de voorkeur. Vindt daarbij een veroordeling plaats tot
een vrijheidsbenemende straf of maatregel van langere duur, dan kan door de
overdracht van strafexecutie de tenuitvoerlegging toch plaats vinden in de staat waar
de veroordeelde is geworteld of waarnaar hij anders na het uitzitten van zijn straf
onmiddellijk zou worden uitgezet. Met de overdracht van strafexecutie kan men
dus tegemoetkomen aan eisen van opvang en reclassering zonder dat men hoeft in
te leveren op de voordelen die in het algemeen zijn verbonden aan een vervolging
in de staat waar het strafbare feit is gepleegd. Het is daarom niet uitgesloten dat
naarmate de overdracht van strafexecutie in betekenis zal toenemen - een ontwikke-
ling die met het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 1983
in gang is gezet - dit voor een deel ten koste zal gaan van de overdracht en
overname van strafvervolging, althans van de overdracht van strafvervolging door
de territorialiteitsstaat aan de staat van herkomst van de verdachte of van zijn
domicilie.

1.    Zie  voor deze verdragen  aant.  71.
2. Jaartijks wordt in de begroting van het ministerie van justitie een overzicht van het overdrachtsverkeer
van het afgelopen jaar gepubliceerd. Hierbij wordt meestal ook gespecificeerd naar verschillende
categorieen van strafbare feiten.
3.  Zie de Richtlijn voor het openbaar ministerie inzake overdracht van strafvervolging van 8 december
1982. Bij overtredingen van de rijtijdenwet vindt overdracht van strafvervolging, indien aangewezen
en mogelijk, wel plaats (zie voor meer informatie over deze richtlijn aant. 97).
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Beschouwt men het door de staat van herkomst of domicilie, ten gunste van en in
overleg met de territorialiteitsstaat, afzien van een mogelijke strafvervolging ook
als een overdracht van strafvervolging (zie aant. 25) dan zal de overdracht van
strafexecutie niet ten koste hoeven te gaan van de overdracht van strafvervolging.
Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de uitlevering van eigen nationalen onder de

garantie van teruglevering voor het ondergaan van de eventueel opgelegde vrijheids-
straf (zie aant.  44).

Uitzetting

Overdracht van strafvervolging en uitzetting

48. Bij strafzaken die voor overdracht van strafvervolging in aanmerking komen
zal het doorgaans niet gaan om Nederlanders of vreemdelingen met een geldige
verblijfstitel hier te lande, maar om vreemdelingen die of uit eigen beweging
Nederland hebben verlaten danwel door de verdenking van het plegen van strafbare
feiten geen aanspraak (meer) kunnen maken op een (voortgezet) verblijf in
Nederland en aldus voor uitzetting op basis van de vreemdelingenwet in aanmerking
komen. Dit blijkt niet uit de wet doch uit de Richtlijn voor het openbaar ministerie
inzake overdracht van strafvervolging  van 8 december  1982.'

Uitzetting is - anders dan uitlevering - geen vorm van internationale samenwer-

king in strafzaken, doch een eenzijdige administratieve maatregel waarmee wordt
beoogd de betrokkene van het grondgebied te verwijderen.2 Er bestaan wel
overeenkomsten waarin verdragspartijen zich hebben verbonden personen die door
een andere verdragspartij worden verwijderd, op het eigen grondgebied toe te laten
maar deze vormen van internationale samenwerking onderscheiden zich dan van
de uitlevering in hun niet-strafrechtelijk doel.3 In beginsel is de uit te zetten
persoon vrij te kiezen naar welk land hij wordt uitgezet. In de praktijk komt
daarvoor dikwijls geen ander land in aanmerking dan het land van herkomst en daar
zal hij veelal kunnen worden berecht voor de strafbare feiten waarvan hij wordt
verdacht. Het resultaat is dan in menig opzicht gelijk aan uitlevering zij het dat de
procedure veel minder omslachtig en tijdrovend is. Deze situatie heeft ertoe geleid
dat overdracht van strafvervolging - wanneer de verdachte het land niet vrijwillig

1.  Volgens die richtlijn behoort overdracht van misdrijfzaken tegen vreemdelingen die toch worden

uitgezet of uitgeleverd naar hun land van herkomst of daarheen inmiddels zelfstandig zijn teruggekeerd

regel te zijn. Bij de behandeling van de goedkeurings- en uitvoeringswetgeving in het parkment wees
ook de regering hierop. Een onmiddellijke verwijdering vaneen illegaal in Nederland verblijvende vreem-

deling die ervan verdacht wordt hier een strafbaar feit te hebben gegaan oordeelde de regering rationeel

en legitiem. MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 (R1133) enz., nr. 10, p. 32. Zie ook de Nota n.a.v.
het eindverslag, bill. hand. II, 1983/1984, 15971 (Rl 133) en 15972, nr. 14, p.  13 en  14.
2.   HR 13 september  1963,  NJ  1963,  509.  Zie  voor een uitvoerige studie omtrent uitzetting  en  het
vreemdelingenrecht A.H.J.  SWART, De toelating en uitzetting van vreemdelingen, Deventer  1978.

3. Zie hieromtrent A.H. . swART, Nederlands uitleveringsrecht, Zwolle 1986, p. 9.
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heeft verlaten - in een groot aantal gevallen wordt voorafgegaan door uitzetting van
de verdachte als ongewenste vreemdeling:

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de regering destijds geen problemen had met
bovengenoemde handelwijze mits de betrokken vreemdeling maar niet ter beschik-
king zou worden gesteld van de justitie van de staat waarheen zijn verwijdering
zou plaats vinden.2 Hetzelfde standpunt werd ingenomen door de Werkgroep
coOrdinatiestrafrechtelijkenadministratiefrechtelijkvreemdelingenbeleid, naarzijn
voorzitter ook wel de Commissie LAGERWAARD genoemd (zie omtrent deze
commissie aant. 97).3 Het is niet helemaal duidelijk wat de regering en de commis-
Sie LAGERWAARD verstonden onder de zinsnede 'mits de betrokken vreemdeling
maar niet ter beschikking zou worden gesteld van de justitie van de staat waarheen
zijn verwijdering zou plaatsvinden'. Beide gingen er in hun betoog wel van uit dat
het verzoek tot overname van strafvervolging en de overdracht van het dossier pas
zouden plaatsvinden nd de uitzetting.4 Het door middel van uitzetting ingevolge
de Vreemdelingenwet ter beschikking van de justitie van een andere staat stellen
van vreemdelingen, onder medezending van een ter zake van in Nederland
gepleegde feiten opgesteld strafdossier, met het verzoek de vervolging ter zake over
te nemen, zou volgens de regering neerkomen op een verkapte uitlevering.

In de praktijk heeft men bovengenoemde handelwijze eveneens geaccepteerd,
mits de overdracht van strafvervolging maar plaatsvindt na de uitzetting. Naar
aanleiding van de bekrachtiging door Nederland van de overdrachtsverdragen en
de met het oog daarop vastgestelde wettelijke regeling heeft ook SCHUTTE verdedigd
dat een verzoek tot overname van strafvervolging mag worden gedaan nadat de uit-
zetting heeft plaatsgehad. Volgens hem is, overeenkomstig de eerder gedane uit-
latingen van de regering, van een verkapte uitlevering pas sprake indien de overna-
me van strafvervolging - nog voordat tot uitzetting wordt overgegaan - aan de
justitiele autoriteiten de staat waarheen de verdachte vermoedelijk zal worden
uitgezet is verzocht en dezen daarin hebben bewilligd en zij vervolgens van het tijd-
stip en de plaats van uitzetting in kennis zijn gesteld: Het valt echter niet te
ontkennen dat met de geschetste gang van zaken de verkapte uitlevering wel zeer

1.  Wanneer het gaat om een overdracht van strafvervolging aan Belgie speelt daarbij ook nog een rol
dat gezien de Belgische wetgeving (art. 12 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering)
een overdracht van de strafvervolging aan Belgie niet mogelijk is indien de verdachte aan Belgie is
uitgeleverd, tenzij de betrokkene heeft ingestemd met toepassing van de verkorte procedure. Het actief
personaliteitsbeginsel kent namelijk als beperkende voorwaarde aanwezigheid van de verdachte op
belgisch grondgebied op het moment dat de vervolging aanvangt. Voor extraterritoriaal gepleegde feiten
kan Belgie op basis van dit beginsel dus geen uitlevering vragen en bij uitlevering beiet het
specialiteitsbeginsel de vervolging van andere feiten dan die waarvoor is uitgeleverd. In geval van
uitzetting doet dit probleem zich niet voor.
2  MvA, bijl hand. Il, 1981/1982, 15971 R(1133) enz., nr. 10, p. 14.
3.  Zie omtrent het ingenomen standpunt met name het Nader Rapport van de Werkgroep coordinatie
strafrechtelijk en administratiefrechtelijk vreemdelingenbeleid, 's-Gravenhage, januari 1983, p. 46,  Zie
omtrent de verhouding uitzetting/verkapte uitlevering ook het Rapport van de Werkgroep coordinatie
strafrechtelijk  en  administratiefrechtelijk vreemdelingenbeleid, 's-Gravenhage, september  1979  p.   19
e.v. en p. 43 e.v.
4. Zie de twee voorafgaande noten.
5.    1.J.E.  SCHUTTE,   Overdracht  en  overname  van  strahervolging,  AA  1986  p.  31
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dicht wordt benaderd: Dit geldt temeer  in die gevallen waarbij  op het moment

van uitzetting al duidelijk is dat de vreemdeling verdacht wordt van een feit dat
voor overdracht van strafvervolging in aanmerking komt en bij de officier van
justitie het voornemen bestaat meteen na de uitzetting een voorstel daartoe te doen.
Het valt dan immers moeilijk te ontkennen dat met de fysieke overgave (tevens)
strafrechtelijke doeleinden worden gediend.2 Daar komt bij dat in samenhang met
de hierboven genoemde overname-overeenkomsten in de praktijk de vreemdeling
die over de grens wordt gezet veelal in het bezit is van een document waarop de
redenen van zijn verwijdering staan vermeld, waarbij wordt verwezen naar de feiten
waarvan hij wordt verdacht en of bewijsmateriaal in zijn bezit is aangetroffen.3
Voor het land waarheen hij wordt uitgezet kan dat document op zichzelf al voldoen-

de grond zijn om, zonder dat daartoe door Nederland nog apart een verzoek wordt
gedaan, tot strafvervolging over te gaan: De feitelijke situatie is dan vrijwel gelijk
aan de situatie dat met en niet na de verwijdering, het verzoek tot overname van

strafvervolging wordt gedaan. De overdracht van het formulier komt dan in feite

neer op een overdracht van de vervolging, die bovendien geschiedt door een onbe-
voegde autoriteit (politie) die niets toetst en de uitzetting op verkapte uitlevering
omdat met de fysieke overgave strafrechtelijke doeleinden worden gediend: In
de praktijk is het ook wet voorgekomen dat het strafdossier voordat de uitzetting
heeft plaatsgevonden al informeel aan de justitiele autoriteiten van de betrokken
staat is toegezonden.6 De staat waarheen de verwijdering plaatsvindt kan ook
middels informatieuitwisseling en/of andere vormen van strafrechtelijke samen-
werking kennis hebben gekregen van de tegen de betreffende persoon bestaande
verdenkingen.7 Ook in die gevallen zal er sprake kunnen zijn van een (verkapte)
overdracht van strafvervolging en wordt de figuur van de verkapte uitlevering zeer
dicht benaderd.

1.    Ook SCHUTTE wijst hierop met zoveel woorden. Zie vorige  noot.
2,   Zie in dit verband ook de kritische opmerkingen van A.H.J. SWART, De overdracht vanstrafvervolgin-
gen, NJB 1982 p. 219, de brief van H.F. VAN PANHUYS Uit 1969 welke als bijlage is gevoegd bij het
Rapport van de commissie LAGERWAARD van  1979 en de opmerkingen van de Werkgroep Rechtsbijstand

op p. 53 van het Nader rapport van de commissie LAGERWAARD van 1983.

3. Vreemdelingencirculaire Decl D, Model D 36.
4.  Zo is er sprake van geweest dat in een dergelijke situatie de duitse autoriteiten niet meer geinteres-
seerd zouden zijn in de overdracht van strafvervolging door Nederland aan Duitsland. De vermelding
op het document werd voldoende geacht om in Duitsland tot strafvervolging over te gaan.
5.  Zie hieromtrent ook  A.H.J. SWART, Nederlands uitleveringsrecht, Zwolle 1986, p. 8 en 9
6.  De commissie LAGERWAARD waarschuwde voor het informeel toezenden van strafdossiers aan de

bevoegde justitiele autoriteiten van een andere staat. Zie hetNader Rapportvan dc Werkgroep coordinatie

strafrechtelijk en administratiefrechtelijk vreemdelingenbeleid, 's-Gravenhage, januari  1983,  p.  46.  In
de Handleiding Overdracht van Strafvervolging (zie aant 99), p. 15, wordt opgemerkt dat de politie
nimmer een dossier aan buitenlandse autoriteiten mag overdragen, zeker niet in combinatie met de

verwijdering van de verdachte uit Nederland op grond van de Vreemdelingenwet
7.  Zie in dit verband bijvoorbeeld de regelingen omtrent informatieverschaffing en samenwerking in

de  Uitvoeringsovereenkomst van Schengen van  19 juni  1990.
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'Actieve'   overdracht  als  mogelijk  alternatief

49. Een regeling waarbij met het strafdossier ook de verdachte kan worden
overgedragen, zou de hierboven beschreven bedenkelijke handelwijze, die niet
zelden een verkapte uitlevering oplevert, misschien kunnen terugdringen en de
controlemogelijkheden op de overdracht van strafvervolging kunnen doen
toenemen.' De (bewuste) combinatie van uitzetting en overdracht van strafvervol-
ging lijkt bovendien op gespannen voet te staan met het bepaalde in de Recom-
mendation No.  R (79)  12 of the Committee of Ministers to member states concer-
ning the application of the Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal
Matters vastgesteld op 14 juni 1979, onder I, punt 2, sub b. Daarin wordt de door
het betreffende verdrag verbonden partijen wordt aanbevolen: 'to be guided, in
cases where the suspected person is present in the territory of the requesting state,
by the rules laid down either in their national law or in the European Conventions
on Extradition and on the International Validity of Criminal Judgments in respect
of the suspected person's provisional arrest, his transfer to the requested state, his
transit through the territory of another state and in respect of the principle of
speciality'.  Om die redenen en dus niet als wisselgeld  voor het behoud  van een
eigen drugsbeleid, zoals oorspronkelijk in de Schengenonderhandelingen het geval
was, zou het raadzaam zijn om de mogelijkheden voor een overdracht van de
verdachte tezamen met de overdracht van het strafdossier opnieuw te bestuderen
en  in  overweging te nemen (meer hierover  in  aant.  42).

1.   Idem D.J.M.W. PARIDAENS e.a., Het Europa van de burger en het strafrecht,NJB 1989, p. 791-796,

met name 796.
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Hoofdstuk 4

De bronnen

Algemeen

50. In dit hoofdstuk worden de voornaamste bronnen van het overdrachtsrecht
genoemd. Eerst wordt een overzicht gegeven van de internationale bronnen. Daarna
komen de nationale bronnen aan bod. Met betrekking tot de wettelijke regeling zal
een kort overzicht worden gegeven van de ontstaansgeschiedenis en de systematiek
van de regeling. In Deel II van deze commentaar komt het verdragsrecht nader aan
de orde. In Deel III volgt de artikelsgewijze commentaar.

Overdrachtsverdragen

Europees Overdrachtsverdrag

51. Voor Nederland is met name van belang het Europees Verdrag betreffende de
overdracht van strafvervolging, gesloten te Straatsburg op 15 mei 1972 (Trb. 1973,
84). Het verdrag is door Nederland bekrachtigd op 18 april 1985 (Trb.  1985, 65).'
De goedkeuring bij Rijkswet van 27 februari 1985 (Stb. 1985, 116) betreft het
geheleKoninkrijk. Zie voordeuitvoeringswetgeving, Stb.  1985,  131. Het Europees
Overdrachtsverdrag is voor Nederland in werking getreden op  19 juli  1985 (Trb.
1985,65). Bij de bekrachtiging heeft Nederland bij art. 18, bij art. 21, tweede lid
sub d en bij art. 43, vierde lid, een voorbehoud gemaakt (Trb. 1985, 65). Het
laatste voorbehoud betreft de toepasselijkheid van het Benelux Overdrachtsverdrag -
met uitsluiting van het Europees Overdrachtsverdrag - in de relatie met Belgit en
Luxemburg. De eerste twee hebben betrekking op eventuele vertalingen van
documenten en de voorwaardelijke niet vervolging of afdoening buiten proces. In
de volgende hoofdstukken komen deze voorbehouden in samenhang met de
bepalingen waarop zij betrekking hebben nader aan de orde. In Trb 1992, 89 is
de verklaring opgenomen die Nederland heeft afgelegd in overeenstemming met
art. 42, eerste lid van het verdrag. Meer over deze verklaring die te maken heeft
met het inwerkingtreden van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers-
voorschriften  (Stb.   1989,  300 en  Stb.   1990,  436)  in  aant.   103.

Het Europees Overdrachtsverdrag bevat een uitgebreide opsomming van
overdrachtsgronden (art. 8).2 Daarnaast kent het een limitatief aantal imperatieve
en facultatieve weigeringsgronden (art. 10 respectievelijk art. 11). Het regelt de
overdrachtsprocedure (artt. 13-20), de rechtsgevolgen voor de verzoekende staat
(artt. 21-22) en de rechtsgevolgen voor de aangezochte staat (artt. 23-26), waaron-

1.   Zie voor andere staten die partij zijn bij het verdrag de bijlagen.
2.   Er worden zoveel overdrachtsgronden genoemd, dat het verdrag om die reden kritiek heeft geoogst,
Van enige bepaaldheid van de rechter is daardoor geen sprake meer. Zie hieromtrent aant. 80.
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der ook de mogelijkheid voor die staat tot het nemen van voorlopige maatregelen
(artt. 27-29). Het verdrag regelt verder een afgeleide rechtsmacht voor het geval
de aangezochte staat geen originaire rechtsmacht heeft art. 2). Daarnaast zijn er
voorzieningen getroffen voor de zogenaamde 'Ordnungswidrigkeiten' (art. 1) en
is er - voor de staten die geen opportuniteitsbeginsel hanteren - een beperking van
de werking van het 'legaliteitsbeginsel' bewerkstelligd (art. 3). Tot slot is in het
verdrag bij een (dreigende) samenloop van strafvervolgingen in twee of meer staten
een consultatieprocedure voorgeschreven (artt. 30-34) en is de internationale
werking van het ne bis in idem-geregeld Cam. 35-37).'  Deze laatste  bepalingen
zijn een gevolg van het feit dat het Europees Overdrachtsverdrag het resultaat is
van een algemene studie gericht op het voorkomen van internationale straf-
machtsconflicten (zie aant. 7 onder vii). Zie omtrent de inhoud van het verdrag
verder de hoofdstukken 5 (voorwaarden), 6 (procedure)  en 7 (rechtsgevolgen).

In de bestaande overdrachtspraktijk heeft het verdrag voor Nederland twee
belangrijke wijzigingen gebracht. Ten eerste schept het verdrag door de limitatieve
opsomming van weigeringsgronden voor de aangezochte staat een verplichting tot
overname van strafvervolging voor de gevallen waarin op die weigeringsgronden
geen beroep kan worden gedaan. Ten tweede kan ingevolge art. 2, een op het
verdrag gegrond verzoek een bevoegdheidsuitbreiding bewerkstelligen indien de
aangezochte staat ter zake van de in het verzoek genoemde feiten geen originaire
rechtsmacht heeft. Dit laatste betekent een aanzienlijke uitbreiding van het aantal

gevallen waarin overdracht en overname van strafvervolging mogelijk is. Zo kan
Nederland bij toepassing van dit verdrag de vervolging overnemen indien in het
buitenland strafbare feiten zijn gepleegd door personen die niet de nederlandse
nationaliteit bezitten, maar wel in Nederland hun vaste woon- of verblijfplaats
hebben en is de overname van straivervolging - voorzover het nederlandse daders
betreft - niet meer beperkt tot de feiten die hier als misdri f worden gekwalificeerd.,
Vermeldenswaard is ook de in art. 7, tweede lid vaniet verdrag met betrekking
tot de vaststelling van de dubbele strafbaarheid voorgeschreven transformatieve
interpretatie. Daardoor is de rechtshulpfiguur ook van toepassing op delicten met
nationale bestanddelen zoals, ambtenaar, wet en weg.

Benelux Overdrachtsverdrag

52. Grote gelijkenis met het Europees Overdrachtsverdrag vertoont het Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk Belgie en het Groothertog-
dom Luxemburg inzake het overnemen van strafvervolgingen, gesloten te Brussel
op 11 mei 1974 (Trb. 1974, 184) en door Nederland bekrachtigd op 10 mei 1985.2
Zie voor de goedkeuringswet, Stb. 1985, 116 en voor de uitvoeringswetgeving,
Stb. 1985, 131. Het ontwerp van het Benelux Overdrachtsverdrag heeft als bron

1.  1ngevolge het bepaalde in art. 32 van het Europees Overdrachtsverdrag is de consultatieprocedure
ook voorgeschreven bij een (dreigende) samenloop van vervolgingen van meerdere strafbare feiten
gepleegd door dezelfde persoon of verschillende personen tezamen en eveneens als het gaat om de
vervolging van den strafbaar feit begaan door meerdere personen tezamen. Zie omtrent de uitwerking
van  het ne  bis in idem-beginsel de aantt.   110-113.

2.   Per 1 januari  1996 is het verdrag nog niet door andere staten van de Benelux bekrachtigd.
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gediend bij de totstandkoming  van het Europees Verdrag.' Dit neemt overigens
niet weg dat er een aantal meer en minder belangrijke punten van verschil is waar
te nemen tussen beide verdragen. Zo is het Beneluxverdrag eenvoudiger van opzet
dan het Europees Verdrag. Dit heeft te maken met het feit dat de rechtsstelsels op
Benelux niveau onderling minder uiteenlopen dan op Europees niveau. In het
Beneluxverdragzijnbijvoorbeeld geen voorzieningengetroffen voorde zogenaamde
'Ordnungswidrigkeiten'.2 Er hoefde evenmin een beperking  van de werking  van
het 'legaliteitsbeginsel' te worden geregeld. Het Beneluxverdrag is bovendien strik-
ter van aard dan het Europees Overdrachtsverdrag. Het biedt minder mogelijkheden
om de vervolging over te dragen en minder mogelijkheden om de overname te
weigeren (zie art. 1 respectievelijk art. 3). Anderzijds staat het Beneluxverdrag in
bepaalde gevallen een overdracht van strafvervolging toe, zonder dat aan het
vereiste van dubbele strafbaarheid is voldaan (zie art. 2, eerste lid). In het Benelux-
verdrag is ook een regeling getroffen voor het geval een burgerlijke partij ofwel
de benadeelde partij zich heeft gevoegd   (zie   art. 1, tweede   lid).    Een   punt   van
verschil is verder dat het Europees Overdrachtsverdrag bij een (dreigende) samen-
loop van strafvervolgingen in twee of meer staten een consultatieprocedure
voorschrijft en daarnaast een algemene regeling bevat betreffende de internationale
werking van het ne bis in idem-beginsel, terwijl dergelijke voorschriften ontbreken
in het Beneluxverdrag. De verklaring  van dit verschil is gelegen  in de oorsprong
van beide verdragen. Het Europees Overdrachtsverdrag is het resultaat van een
algemene studie gericht op het voorkomen van internationale strafmachtsconflicten,
terwijl het Benelux Overdrachtsverdrag van meet af aan is opgezet als een verdrag
van beperkter strekking. Het zou alleen de overdracht en overname van strafver-
volging moeten regelen en geen voorzieningen behoeven te treffen ter voorkoming
van internationale strafmachtsconflicten   (zie   aant. 7 onder   vii). Zie omtrent   de
inhoud van het verdrag verder de hoofdstukken 5 (voorwaarden), 6 (procedure)
en  7   (rechtsgevolgen).
Het Beneluxverdrag treedt pas in werking als twee van de drie Beneluxlanden het
verdrag hebben geratificeerd (zie art. 23).3

EG Overeenkomst

53. Te noemen is ook de op 6 november 1990 gesloten overeenkomst tussen de
lid-staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de overdracht van strafver-
volging (niet in het tractatenblad afgedrukt). Deze overeenkomst beoogt - aldus de
prealabele overwegingen - door aanvulling 'met nauwkeuriger regels inzake de
overdracht van strafvervolging' - daarbij indachtighet Europees Overdrachtsverdrag

1.  Zie daaromtrent F. THOMAS, De Europese rechishu/pverdragen in stra/Baken, Gent 1980, p. 73
2.   Nu in Nederlandde administratiefrechtelijke afdoeningvan inbreuken op bepaalde verkeersvoorschrif-
ten een feit is, (Wet van 3 juli 1989, Stb.  1989, 300, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 17 november 1994,
Stb. 1994,858), doetook op Benelux niveau de vraag zich voor of het niet wenseiijk zou zijn deze feiten
onder de werking van het verdrag te brengen.
3.    Het  is de vraag of dit  in de tockomst nog zal gebeuren gezien het overleg  dat  gaande is tussen  de
lidstaten van de Benelux om in de toekomst het overdrachtsverkeer over te laten aan de betrokken
oflicieren van justitie (zie aant. 129, met name onder de laatste noot).
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- de toepassing van art. 21 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken te vergemakkelijken. De overeenkomst kent drie over-
drachtsgronden (zie art. 2). Een limitatieve opsomming van weigeringsgronden
ontbreekt (art. 6). De overeenkomst schept op zichzelf dus weinig verplichtingen.
Het regelt wel een bevoegdheidsuitbreiding (art. 4) en met betrekking tot de
voorwaarde van dubbele strafbaarheid een transformatieve interpretatie (art. 3) en
een uitbreiding tot feiten die in eerste instantie bestuurlijk worden afgedaan (art.
1, tweede lid). Daarnaast regelt de overeenkomst de procedure voor overdracht
(artt.  12-14), de rechtsgevolgen voor de verzoekende staat (art. 7) en de rechtsge-
volgen voor de aangezochte staat, waaronder de mogelijkheid voor die staat tot het
nemen van voorlopige maatregelen (art. 8 respectievelijk art. 9). In de EG
Overeenkomst ontbreekt een algemene regeling betreffende de internationale
werking  van  het  ne  bis in idem-beginsel. Op EG-niveau  moet de Overeenkomst
tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van
het beginsel ne bis in idem van 1987 (Trb. 1987, 167) oplossing bieden (zie aant.
7  onder  vii;   zie  ook  aant.   74).1

De EG Overeenkomst is veel eenvoudiger van opzet dan het Europees Over-
drachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag en schept - zoals gezegd - weinig
verplichtingen. De overeenkomst zal pas in werking treden indien het door alle
lidstaten van de EG (met uitzondering van Groot-Brittannie en Ierland) is bekrach-
tigd.2 De nederlandse regering heeft inmiddels te kennen gegeven niet tot onder-
tekening en bekrachtiging van dit verdrag te zullen overgaan: Zie omtrent de
inhoud van de overeenkomst verder de hoofdstukken 5 (voorwaarden), 6 (procedu-
re)  en 7 (rechtsgevolgen).

VN modelverdrag

54. Door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is bij resolutie 45/118
van 14 december 1990 een modelverdrag betreffende de overdracht van strafvervol-
ging aanvaard (niet in het traktatenblad afgedrukt)4 Het betreffende VN
modelverdrag heeft op zichzelf niet de status van een verdrag, maar kan door de
lidstaten van de VN - voorzover die staten op dat punt niet reeds door een ander
verdrag zijn verbonden - in bilaterale verhoudingen wel al zodanig van toepassing
worden verklaard (door Nederland is dit nog niet gebeurd). Het modelverdrag is
aan te merken als een richtlijn voor het overdrachtsverkeer. Vandaar dat het hier
toch wordt genoemd.

1.  De  overeenkomst is  per  1  januari 1996 bekrachtigd door Denemarken, Frankrijk, Italie, Nederland

en Portugal, maar is nog niet in werking getreden. Belgie, Duitsland, Griekenland. Luxemburg en het
Verenigd Koninkrijk hebben de overcenkomst ondertekend.
2. Alleen Frankrijk en Portugal hebben per I januari 1996 de overeenkomst bekrachtigd. Belgie.
Denemarken, Griekenland, Italie. Luxemburg en Spanje hebben de overeenkomst ondertekend.
3.  Het voegt aldus de regering niets toe aan eerdere verdragen ter zake en het maakt bovendien op

afzienbare tijd geen enkele kans op inwerkingtreding. Bijl. hand. II, 1991/1992, 22300 V, nr. 77, p  9-10.
4. Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters. A/res/45/L. 36. De tekst is ook

opgenomen in de bijlagen.
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Het modelverdrag is eenvoudig van aard. In de regeling is, met een verwijzing naar
het begrip goede rechtsbedeling, afgezien van een opsomming van
overdrachtsgronden (art. 1). Het aantal weigeringsgronden is beperkt (zie de artt.
6 en 7), doch kan in bilaterale verhoudingen worden uitgebreid. Het is immers een
modelverdrag waaraanpartijenbij het sluiten vanhun overeenkomst nader invulling
kunnen geven. In de annotaties bij het modelverdrag wordt met zoveel woorden
op deze mogelijkheid gewezen.'

Opvallend in dit modelverdrag is het feit dat het, naast aandacht voor de positie
van de benadeelde, ook uitdrukkelijk refereert aan het belang van de verdachte.
In art. 8, eerste lid is bepaald dat de verdachte het recht heeft om aan elk van de
betrokken staten zijn belang bij een overdracht van strafvervolging kenbaar te
maken. Een gelijk recht komt toe aan zijn wettelijk vertegenwoordiger of naaste
familieleden. In het tweede lid van art. 8 is geregeld dat de staat die de vervolging
wil overdragen in beginsel geen verzoek daartoe mag doen uitgaan alvorens hij de
verdachte daaromtrent heeft gehoord of in de gelegenheid heeft gesteld zijn mening
daaromtrent kenbaar te maken. De overdrachtsprocedure treft men aan in de artt.
2-5. In art. 9 is aandacht voor het slachtoffer. De rechtsgevolgen voor de verzoe-
kende en de aangezochte staat zijn geregeld in art. 10 respectievelijk art. 11 van
het modelverdrag. Art. 12 betreft de voorlopige maatregelen. In art. 13 is -
vergelijkbaar met de regeling in het Europees Overdrachtsverdrag - bij een
(dreigende) samenloop van strafvervolgingen in twee of meer staten een
consultatieprocedure voorgeschreven waarbij aan de overeenstemming die de staten
bereiken, de consequenties zijn verbonden van een overdracht van strafvervolging.2
Een algemene regeling betreffende de internationale werking van het ne bis in idem-
beginsel ontbreekt echter. Uiteraard geldt ook hier weer dat Staten die op basis van
dit modelverdrag een overeenkomst sluiten, daarin wel een dergelijke regeling
kunnen opnemen. Zie omtrent de inhoud van het modelverdrag verderde hoofdstuk-
ken  5   (voorwaarden), 6 (procedure)  en 7 (rechtsgevolgen).

Onderlinge verhouding

55.  In art.  43  van het Europees Overdrachtsverdrag  is de relatie  van het verdrag
tot andere overeenkomsten geregeld. In grote lijnen komt deze regeling er op neer
dat het verdrag rechten en verplichtingen uit bestaande verdragen onverlet laat en
nieuwe overeenkomsten inzake door het verdrag geregelde onderwerpen alleen
gesloten mogen worden voorzover deze ertoe strekken de bepalingen van het

1.   Zie bijvoorbeeld noot 99 bo art. 7 van het modelverdrag, waarin de weigeringsgronden staan vermeld.

'When negotiating on the basis of this Model Treaty, States may wish to add other grounds for refusal
or conditions to the list in this section, relating, for example, to the nature or gravity of the offence,
to the protection of fundamental human rights, or to considerations or public order.
2. Deze regeling heeft in tegenstelling tot het Europees Overdrachtsverdrag alleen betrekking op de
eendaadse samenloop. Wat in dit verband onder hetzelfde feitmoct worden verstaan is echter niet vastges-
teld.

3.  Zie omtrent dit modelverdrag; ROGER S. CLARK, The United Nations Crime Prevention and Criminal
Justice Program, Philadelphia  1994, p. 219-222.
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verdrag aan te vullen of de toepassing van de daarin vervatte beginselen te
vergemakkelijken.

Het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag vertonen -
afgezien van een aantal verschilpunten (zie aant. 52) - veel gelijkenis. Tijdens de
parlementaire behandeling van de goedkeuringswetgeving werd de vraag gesteld
of genoemde punten van verschil tezamen het bestaan van twee verdragen omtrent
dezelfde materie en die overigens een grote gelijkenis vertonen, rechtvaardigden.
De nederlandse regering meende van wel, ondanks het  feit dat  in de praktische
toepassing van beide verdragen geen aanmerkelijke verschillen werden verwacht.'
Van belang achtte de regering daarbij dat het Benelux Overdrachtsverdrag zou
kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de reeds bestaande verdragen en
overeenkomsten betreffende de strafrechtelijke samenwerking in Beneluxverband
en aan deze verdragen en overeenkomsten hechtte de regering een extra waarde
omdat zij uitdrukking zouden geven aan de nauwe betrekkingen tussen de landen
van de Benelux.2 Bij ratificatie van het Europees Overdrachtsverdrag heeft Neder-
land - onder verwijzing naar art. 43, vierde lid van dit verdrag - verklaard dat niet
het Europees Verdrag, doch het Benelux Overdrachtsverdrag, van toepassing zal
zijn in de relaties met Belgie en Luxemburg.3

In art.  15 van de EG Overeenkomst is de verhouding van deze Overeenkomst
met het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag en met
het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 1959
en het Beneluxverdrag inzake uitlevering en rechtshulp in strafzaken van 1962
geregeld. De regeling komt er op neer dat de EG Overeenkomst van toepassing
is 'voor zover zij de bepalingen van die Verdragen aanvult of de toepassing van
de daarin vervatte beginselen vergemakkelijkt.'

Het VN modelverdrag is geen verdrag doch slechts een modelverdrag op basis
waarvan staten omtrent deze materie een overeenkomst kunnen sluiten. Het model
is vooral bedoeld om in bilaterale verhoudingen te werken. Het is echter ook
denkbaar dat op basis van dit modelverdrag multilaterale afspraken worden
gemaakt.4 Het modelverdrag biedt zelf geen regeling omtrent de relatie die ontstaat
tussen het verdrag dat op basis van dit model wordt gesloten en andere verdragen

en afspraken.

Bijzondere verdragen

56. Onder bijzondere verdragen zijn in dit verband de verdragen gerangschikt
waarin op de een of andere wijze de overdracht en overname van strafvervolging
is geregeld, maar dan beperkt tot bepaalde strafbare feiten. Deze verdragen hebben
dus gemeen dat zij - in tegenstelling tot de hiervoor genoemde overdrachtsverdragen
- geen algemeen karakter hebben. In sommige verdragen is de overdrachtsregeling

1.  MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 nrs. 1-4, p. 3 en 4.
2. MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 enz., nr. 10, p. 21.
3. Trb. 1985,65.
4.  Het is ook mogelijk dat staten een wettelijke regeling treffen die in overeenstemming is met het
modelverdrag.
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min of meer uitgewerkt. Meestal zal de regeling uit niet meer bestaan dan een ver-
wijzing naar de mogelijkheid of verplichting om de strafvervolging over te nemen,
waarbij - met het oog daarop - tevens een bevoegdheidsuitbreiding voor de
aangezochte staat is voorgeschreven. In een enkel geval zal zelfs van een be-
voegdheidsuitbreiding op basis van het verdrag geen sprake zijn.

Europees Verdrag inzake bestrajying van verkeersdelicten

57. Het eerste verdrag waarin de basisbeginselen van de overdracht en overname
van strafvervolging zijn uitgewerkt is het Europees verdrag inzake bestraffing van
verkeersdelicten  van  1964  (Trb.   1965,  54): Van belang  zijn  met  name  art.   1,
eerste en derde lid, en de artt. 3-7. In art. 14 en volgende zijn de zaken onderge-
bracht die voor alle in het verdrag genoemde rechtshulpvarianten gelijk geregeld
zijn, zoals de vorm en inhoud van de verzoeken, de betrokken instanties, verdeling
van kosten, definities enz.2 Het verdrag regelt de overdracht van strafvervolging
tussen de staat waar het feit is gepleegd en de staat van domicilie (zie art. 1).
Ingevolge art. 24 (a) van het verdrag is deze regeling alleen van toepassing op
verkeersdelicten die voorkomen op de 'elastische' (zie art. 25) lijst van Bijlage I
bij het Verdrag, die betiteld is: 'Common Schedule of road traffic offences'.3 Deze
beperking tot bepaalde strafbare feiten is de re(len dat het verdrag door ons niet
als overdrachtsverdrag is aangemerkt (zie aant. 32). De overdrachtsbepalingen uit
het verdrag werden als referentiekader benut tijdens de redactie van het Europees
Overdrachtsverdrag. Sommige regelingen die daarin zijn getroffen hebben als voor-
beeld gediend, vaak ook is men in het Europees Overdrachtsverdrag bewust van
de regelingen uit dit verkeersverdrag afgeweken.4 In de Gemeenschappelijke
Memorie van Toelichting op het Benelux Overdrachtsverdrag wordt eveneens naar
dit verdrag verwezen en dat gebeurt ook bij het bespreken van de onderhavige vorm
van rechtshulp in de volgende hoofdstukken.

Het verdrag is door Nederland in 1965 ondertekend doch een bekrachtiging zal
waarschijnlijk niet meer plaatsvinden. Het verdrag is daarvoor te gebrekkig en
bovendien achterhaald door het Europees Overdrachtsverdrag.5

Beneluxovereenkomst  inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking
op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezentijking van
de doelstellingen van de Benelux Economische Unie en de daarbij behorende
protocollen

58. Een door de strekking van het verdrag met betrekking tot de toepassing beperkte
regeling aangaande overdracht en overname van strafvervolging vindt men ook in

1.  Zie voor de staten die per 1 januari 1996 partij zijn bij het verdrag de bijlagen.
2.  De artt. 8-13 hebben betrekking op de overdracht van strafexecutie.
3.  De franse titel is 'Fonds commun d'infraction routiere'. Van het verdrag bestaat geen officiele
nederlandse vertaling Alleen de titel van het verdrag zelf is vertaald in het tractatenblad afgedrukt
4    Zie voor een bespreking van dit verdrag: F THOMAS, De Europese rechrshutpverdragen in stra/Baken,

Gent 1980, p. 345 e.v. en p. 426 e.v.
5.  Zie ondermeer bijl. hand. Il, 1983/1984, 18128, nr. 6, p. 3.
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deBeneluxovereenkomstinzakedeadministratieveenstrafrechtelijkesamenwerking
op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van
de doelstellingen van de Benelux Economische Unie van 1969 (Trb. 1969, 124 en
1971, 27) en de daarbij behorende protocollen. De strafrechtelijke samenwerking
op basis van deze overeenkomst - die na bekrachtiging door de drie landen op 1
februari 1971 in werking is getreden - betreft vooral strafbare feiten die verband
houden met regels van in- uit- en doorvoer en douanen en accijnzen. Van belang
in dit verband zijn met name de artt. 10-15. In art. 10 is geregeld welk land tot
strafvervolging bevoegd is. Daarbij wordt een voorkeur uitgesproken voor het land
waar het feit is begaan. Bevindt de verdachte zich daar niet, doch houdt hij verblijf
in een ander land, dan kan dat laatste land een vervolging instellen, tenzij het eerste
land binnen dertig dagen verzoekt de zaak aan haar over te dragen. Is het niet
mogelijk vast te stellen in welk land het feit is begaan dan moet de vervolging plaats
hebben in het land waar de verdachte verblij f houdt. Bij gebreke van alle hiervoor
genoemde omstandigheden berust de bevoegdheid tot vervolging bij de autoriteit
van het land waarin het stralbare feit is geconstateerd. In art. 11 is bepaald dat het
land dat overeenkomstig art. 10 bevoegd is een strafbaar feit te vervolgen, op elk
ogenblik - met toepassing van art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechts-

hulpverdrag - een der beide andere landen kan verzoeken de strafvervolging over
te nemen. Een dergelijk verzoek kan zowel uit eigen beweging als op verzoek van
het andere land worden gedaan en verleent -indien daaraan gevolg wordt gegeven -
de aangezochte staat de bevoegdheid het strafDare feit te vervolgen. Het verzoek

kan dus een bevoegdheidsuitbreiding bewerkstelligen. Bij deelneming van meer dan
een persoon aan hetzelfde strafbare feit schept de bevoegdheid tot vervolging ten
aanzien van een hunner tevens bevoegdheid tot vervolging ten aanzien van de
anderen. Dit is bepaald in art.  12 van het verdrag en de strekking van deze bepaling
is duidelijk, namelijk concentratie van strafzaken. Art. 13 regelt de negatieve
werking van de rechterlijke uitspraak. Het geeft dus uitvoering aan het ne bis in
idem-beginsel. Art. 14 kent aan een veroordeling - uitgesproken in een van de drie
landen - een zekere positieve werking toe in de beide andere landen. Een veroor-
deling in een van de drie landen heeft met betrekking tot recidive in de beide andere
landen namelijk dezelfde strafrechtelijke gevolgen als waren zij in die landen
uitgesproken. Art. 15 tenslotte regelt de gelijkstelling voor wat betreft de rechts-
kracht en bewijskracht van ambtshandelingen en processen-verbaal verricht en
opgemaakt in een der landen van de Benelux. In het derde lid wordt nog eens
uitdrukkelijk gewezen op het feit dat deze ambtshandelingen en processen-verbaal -
verricht en opgemaakt in een van de drie landen - in de beide andere landen ook
de verjaring kunnen stuiten, indien in die landen aan overeenkomstige daden een

dergelijk gevolg is verbonden.

Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanning van
motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)

59. Van belang is vervolgens de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoor-
waarden voor de bemanning van motorrijtuigen in het internationale vervoer over
de weg, gesloten te Gendve op 1 juli 1970 (Trb. 1972, 97). Op basis van deze
overeenkomst (zie met name art. 14, derde lid) kan de vervolging ter zake van
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overtredingen van de rijtijdenwetgeving behalve naar een aantal van de EG-lidstaten
ook wordt overgedragen aan bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden, en Oostenrijk.'
Een overdracht van strafvervolging naar de EG-lidstaten wordt meestal gebaseerd
op de daartoe door de Raad van de Europese Gemeenschappen uitgevaardigde
verordeningen waarover  meer  in  aant.   78.

Een punt van verschil tussen AETR en de EG verordeningen is het feit dat in
de overeenkomst voor de vervolging wordt aangeknoopt bij de staat van domicilie,
terwijl de beide verordeningen er van uit gaan dat de handhaving ervan geschiedt
in het land waar het voertuig, waarmee de overtreding is begaan, staat ingeschre-
ven.

Noch in art. 14 van de AETR, noch elders in de overeenkomst wordt een
procedure beschreven voor de overdracht van strafvervolging van overtredingen
van de rijtijdenwet. Er wordt in dit verband ook niet verwezen naar art. 21 van
het Europees Rechtshulpverdrag of art. 42 van het Benelux Uitleverings- en
Rechtshulpverdrag en evenmin naar een van de overdrachtsverdragen. Dit neemt
niet weg dat staten op deze bepalingen en overdrachtsverdragen wel zijn aangewe-
zen nu een speciale regeling met betrekking tot de procedure van overdracht
ontbreekt ter zake van overtredingen van de rijtijdenwet. Art. 53, vijfde lid van
de  Uitvoeringsovereenkomst van Schengen van  1990  is van toepassing wanneer
de overdracht plaatsvindt tussen de zogenaamde Schengenstaten (zie aant. 73).

Europees Verdrag tot bestrijding van terrorismelOvereenkomst betreffende de toepas-
sing van het Europees Verdrag  tot bestrijding van terrorisme tussen de lidstaten van
de Europese Gemeenschappen

60. Het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gesloten te Straatsburg
op 27 januari 1977 (Trb. 1977, 63), is door Nederland gelijktijdig met het Europees
Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag bekrachtigd (Trb. 1985,
66).2 Het verdrag is voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd bij Rijkswet van 27
februari 1985, Stb. 1985, 116 (zie voor de nederlandse uitvoeringswet, Stb.  1985,
131). Bij deze Rijkswet werd tevens de op 4 december 1979 te Dublin tot stand
gekomen Overeenkomst betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot
bestrijding van terrorisme tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschappen
(Trb. 1980, 14), goedgekeurd. Deze Overeenkomst is - in tegenstelling tot het
verdrag van 1977 - nog niet in werking getreden:
Het verdrag schrijft in art. 7 - ter zake van de in art. 1 genoemde feiten - een
overname van strafvervolging voor wanneer de uitlevering wordt geweigerd. Art.
6 verplicht de verdragsluitende staten de nodige maatregelen te treffen zodat zij
in een dergelijke situatie tot kennisneming van de feiten bevoegd zijn.4 De betref-
fende bepalingen gaan er wel van uit dat er een verzoek tot uitlevering is ontvangen
en alleen bij afwijzing van dat verzoek, is de aangezochte staat verplicht de zaak

1.   Zie voor de staten die per 1 januari 1996 partij zijn bij de overeenkomst de bijlagen.
2.    Zie  voor de staten  die  per  1  januari 1996 partij  zijn  bij het verdrag de bijlagen.
3.  Zic voor de staten die per 1 januari 1996 partij zijn bij de overeenkomst de bijlagen.
4.  Zic omtrent dit verdrag N. KEIJZER, Het europees verdrag tot bestruding van Terrorisme, Deventer
1979.

95



Artt. 552t-552hh

voor vervolging over te dragen aan zijn bevoegde autoriteiten. Het verdrag conver-
teert in feite dus de afwijzing van het uitleveringsverzoek in een ingewilligd verzoek
tot strafvervolging. Met name deze in de artt. 6 en 7 van het verdrag gekozen uit-
werking van het adagium 'aut dedere aut judicare'  en (le bijbehorende bevoegd-
heidsregeling, was voor de regering reden om het verdrag, met de later te Dublin
tot stand gekomen Overeenkomst (15971, nr. 7-8), gelijktijdig met het Europees
Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag ter goedkeuring aan het
parlement voor te leggen. '

Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal
beschermde personen,  met inbegrip van diplomaten 1 Internationaal Verdrag tegen
het nemen van gijzetaars I Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal
1 het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de
veiligheid van vaste platforms op het continentale plat/Protocol tot bestrijding van
wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burger-
luchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag
totbestrijding van wederrechtelijke  gedragingentegendeveiligheid vandeburger-
luchtvaart.

61. In art. 552hh worden naast het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme
nog andere verdragen genoemd: Ook in deze verdragen is het adagium'aut dedere
aut judicare' te herkennen en dat betekent dat zij in principe als rechtsbron voor
het overdrachtsrecht kunnen worden aangemerkt. Van belang in dat verband zijn:
- art. 7 (verplichting tot vervolging) respectievelijk art. 3, tweede lid (rechtsmacht)
van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen
internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten (Trb.  1981,69),
goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk bij Rijkswet van 19 mei 1988 (Stb.  1988,
274), zie voor de nederlandse uitvoeringswetgeving de Wet van 19 mei 1988, (Stb.
1988, 276);
- art. 8, eerste lid (verplichting tot vervolging) respectievelijk art. 5, tweede lid
(rechtsmacht), van het Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars (Trb.
1981,53), voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd bij Rijkswet van 19 mei 1988,
(Stb.  1988,275), zie voor de nederlandse uitvoeringswetgeving de Wet van 19 mei
1988, (Stb. 1988, 276);
- art. 10 (verplichting tot vervolging) respectievelijk art. 8, tweede lid (rechtsmacht)
van het Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal (Trb. 1981, 7),
goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk bij Rijkswet van 17 december 1987 (Stb.
1987,673), zie voor de nederlandse uitvoeringswetgeving de Wet van 17 december
1987 (Stb. 1987, 640);
-  art.    1,   eerste lid (verplichting tot vervolging) respectievelijk  art. 3, vierde  lid
(rechtsmacht) van het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen
gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 1989,

1.   MvT, bijl. hand. 11,1979/1980,15971  (R1132), nrs.  1-4, p. 9. Zie omtrent het adagium 'aut dedere

autjudicare' aant. 4 en de commentaar op art. 552hh.
2. Gezien het groot aantal staten dat deze VN-verdragen heeft bekrachtigd is een lijst daarvan niet

opgenornen.
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18), goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk bij Rijkswet van 20 november 1991
(Stb. 1991, 625), zie voor de nederlandse uitvoeringswetgeving de Wet van 20
november 1991 (Stb. 1991, 626).
- art III (verplichting tot rechtsmacht bij niet uitlevering) van het Protocol tot
bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internati-
onale burgerluchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van
de burgerluchtvaart. (Trb. 1988, 88) goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk bij
Rijkswet van 30 maart 1995 (Stb.  1995,  194), zie voor de nederlandse uitvoerings-
wetgeving de Wet van 30 maart 1995 (Stb. 1995, 195).

De wijze waarop het adagium in deze verdragen is uitgewerkt wijkt echter af van
die in het Terrorismeverdrag. In dat verdrag is de verplichting tot strafvervolging
en de bevoegdheidsuitbreiding gekoppeld aan de afwijzing van een uitleveringsver-
zoek. Er moet dus een verzoek tot uitlevering zijn ontvangen en alleen bij afwijzing
van dat verzoek is de aangezochte staat verplicht de zaak voor vervolging over te
dragen aan zijn bevoegde autoriteiten. In de onderhavige verdragen is zowel de
verplichting tot strafvervolging als de bevoegdheidsuitbreiding veel algemener gefor-
muleerd. Voor het ontstaan daarvan geldt niet de voorwaarde dat daadwerkelijk
een uitleveringsverzoek is ontvangen en bij het ontbreken van een dergelijk verzoek
is het veel minder vanzelfsprekend om de verplichting tot strafvervolging als een
overname van strafvervolging aan te merken. Het verzoek tot strafvervolging is
immers begripskenmerk  van de onderhavige  vorm van samenwerking   (zie   aant.
14 e.v.). Ontbreekt ieder verzoek, dan valt er ook niet te converteren. Nederland
heeft bij bekrachtiging van de betreffende verdragen echter een verklaring afgelegd
waardoor het mogelijk is geworden aan de verplichtingen uit deze verdragen toch
op dezelfde wijze uitvoering te geven als aan de verplichting uit het Terroris-
meverdrag (zie hieromtrent verder de commentaar op art. 552hh).

In art. 552hh, tweede lid zijn niet alle verdragen genoemd waarin het adagium
' aut dedere  aut judicare'  is te herkennen. In veel verdragen die bepaalde rechtsgoe-
deren beogen te beschermen of die zijn gesloten ter bestrijding van bepaalde vormen
van criminaliteit komt men - ter voorkoming van een vacuum iuris - het adagium
tegen.   Deze verdragen kunnen als basis en daarmee als rechtsbron van de over-
dracht en overname van strafvervolging dienst doen. Men kan stellen dat alle
verdragen waarin - ter voorkoming van een vacuum iuris - een universele of
afgeleide strafmacht is geregeld (denkbijvoorbeeld aande luchtvaartpiraterijverdra-
gen van den Haag van 16 december 1970 (Trb. 1971, 50) en van Montrtal van
23 september 1971 (Trb.  1971,218) en ook aan het verdrag tot bestrijding der valse
munterij van 20 april 1929 (Stb. 1932, 385) een rol kunnen spelen in het over-
drachtsverkeer (zie aant. 7 onder  i). Een uitgewerkte overdrachtsprocedure kennen
deze verdragen meestal niet. In sommige van die verdragen is wel een regeling
getroffen ter voorkoming of beslechting van de positieve strafmachtsconflicten

1.    Om de zaak ook daadwerkelijk aan de bevoegde autoriteiten ter vervolging voor te kunnen leggen,
is in deze verdragen veelal tevens voorgeschreven dat staten daartoe voldoende rechtsmacht moeten

reserveren.
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welke inherent zijn aan de opzet van vermelde verdragen, bijvoorbeeld in het
Verdrag van Genave inzake de volle zee van 29 april 1958, Trb. 1959, 124. Der-
gelijke regelingen geven meestal in eerste instantie aan welke reserveringen de
voorkeur genieten. Dit neemt echter niet weg dat ingeval twee of meer staten tot
strafvervolging bevoegd zijn en zij overeenkomen dat een van die staten de
vervolging op zich zal nemen, dit een overdracht en overname van strafvervolging
oplevert (zie aantt. 11 e.v.) en de regeling die deze gang van zaken voorschrijft
dus tevens als een bron van deze vorm van rechtshulp kan worden aangemerkt.
Het is niet onze bedoeling hier een opsomming te geven van al deze verdragen.
De betreffende verdragen zeggen meestal niets over de rechtshulpfiguur als zodanig
en gezien het ontbreken van de verdragsvoorwaarde (zie aant. 3) is een limitatieve
opsomming van de verdragen die de basis kunnen vormen van een overdracht en
overname van strafvervolging ook niet noodzakelijk. Voor de verdragen genoemd
in art. 552hh, tweede lid hebben wij een uitzondering gemaakt vanwege de wijze
waarop in de wet uitvoering is gegeven aan de in die verdragen voorkomende
verplichtingen.

Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschou-
wers rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden

62.  Overdracht van strafvervolging wordt  als vorm van samenwerking genoemd
in art. 5, tweede  lid van de Europese overeenkomst inzake gewelddadigheden door
en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen en in het bijzonder rond
voetbalwedstrijden van 19 augustus 1985 (Trb. 1985, 133; zie voor de
goedkeuringswet, Stb. 1988, 635).2 Het tweede lid luidt - voor zover hier van
belang - als volgt: 'Waar passend, vooral in het geval van bezoekende supporters,
en overeenkomstig de toepasselijke internationale overeenkomsten, dienen Partijen
te overwegen:
a. de rechtsvervolging van personen die zijn aangehouden in verband met geweldda-
digheden of ander strafbaar gedrag rond sportevenementen, over te dragen aan het
land waar deze wonen;
b.  de uitlevering te verzoeken van personen die verdacht worden van gewelddadig-
heden of ander strafbaar gedrag rond sportevenementen;
C. (...).'

Voorschriften omtrent de overdracht en overname van strafvervolging ontbreken.
Daarvoor wordt verwezen naar de 'toepasselijke internationale overeenkomsten'.
Welke overeenkomsten dat zijn, wordt niet gezegd. Uit het tweede lid blijkt wel
dat er een duidelijke voorkeur is voor een vervolging in de staat van domicilie.

1.  Gcen van de bedoelde regelingen is echter zodanig uitgewerkt als de bij een (dreigende) samenloop
van strafvervolgingen voorgeschreven consultatieprocedure in het Europees Overdrachtsverdrag
2      Zie  voor de staten  die  per  1  januari 1996 partij  zijn  bij de overeenkomst de bijlagen
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Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en
psychotrope stoffen

63.   Overdracht van strafvervolging treft   men   ook   aan   in het verdrag   van   de
Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope
stoffen, gesloten te Wenen op 20 december 1988 (Trb.  1989, 97 en 1990, 94). Dit
verdrag is goedgekeurd bij Rijkswet van 2 juli 1993 (Stb. 1993, 387) en voor
Nederland in werking getreden  op 7 december   1993   (zie  voor de uitvoerings-
wetgeving,  Stb.   1993,  388 ).' Bijzonder aan het VN-verdrag  is het feit dat dit het
eerste mondiale verdrag is waarin met zoveel woorden de overdracht van strafver-
volging als vorm van samenwerking wordt genoemd  (art.  8). Een gedetailleerde
regeling biedt het verdrag echter nog niet. Van belang in dit verband zijn ook art.
5, vierde lid sub a (i), waarin de mogelijkheid tot overname van de
confiscatieprocedure wordt voorgeschreven (zie ook art. 552t, aant. 44 e.v.); art.
6, negende lid, waarin het beginsel 'aut dedere autjudicare' zijn neerslag heeft
gekregen en art. 11 waarin de gecontroleerde aftevering aan de orde komt hetgeen
uiteindelijk ook een overdracht van strafvervolging kan impliceren (zie aant. 36).2

Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie
van opbrengsten van misdrijven

64. Van belang is ook het Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de
inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, gesloten te
Straatsburg op 8 november 1990 (Trb. 1990, 172 en 1993, 88). Het verdrag is voor
het gehele Koninkrijk goedgekeurd bij Rijkswet van 10 maart  1993 (Stb.  1993,164)
en voor Nederland op 1 september 1993 in werking getreden (vindplaats van de
uitvoeringswetgeving, Stb.  1993, 12).i Het verdrag regelt de. overdracht en
overname van strafvervolging voorzover die bestaat uit de overdracht en overname
van de confiscatieprocedure (zie met name art. 13, eerste lid sub b en art. 14). In
art. 10 wordt de mogelijkheid tot spontane informatieuitwisseling vermeld, hetgeen
op zichzelf ook weer een overdracht van strafvervolging kan betekenen (zie aant.
36). Op 15 september 1993 hebben het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland een verdrag gesloten ter aanvul-

1.  Het verdrag is inmiddels door zoveel staten bekrachtigd dat een lijst daarvan - net als bij de andere

VN-verdragen - nict opgenomen.
2.  Het verdrag is niet opgenomen in art. 552hh. Voor het creeren van rechtsmacht in verband met het

bepaalde in art. 4a Sr werd dit niet nodig geacht omdat Nederland geen subsidiaire strafmacht aanvaardt
in dit verband. Bovendien is een op voorhand in de wet verankerde omzetting van de afwijzing van het
uitleveringsverzoek in een ingewilligd verzoek tot strafvervolging niet in overeenstemming met het
bepaalde in art. 6, negende lid van het verdrag Volgens die bepaling kunnen de verzoekende en

aangezochte partij bij het uitleveringsverzoek immers overeenkomen dat bij een afwijzing van dat
uitleveringsverzoek de aangezochte staat de zaak niet aan de bevoegde autoriteiten ter vervolging zal
voorleggen en bij een afgeleide rechtsmacht (zie art. 4, tweede lid, sub b van het verdrag) kan de
verzoekende staat zel fs verzoeken dat dit niet gebeurt teneinde zijn legitieme rechtsmacht veilig te stelien
(meer hierover in art. 552hh, aant. 3).
3  Zie voor de staten die per 1 januari 1996 partij zon bij het verdrag de bijlagen.
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ling en vergemakkelijking van de werking van de Overeenkomst van de Raad van
Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie
van opbrengsten van misdrijven (Trb. 1993, 150). Op 2 juni 1994 is dit verdrag
in werking getreden (Trb.  1994,112). Het geldt alleen voor Nederland. Het verdrag
heeft echter geen betrekking op bovengenoemde bepalingen.

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van
Amerika inzake wedemjdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en con-
fiscatie van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen van misdrijven en de
verdeling van geconjisceerde voorwerpen

65.   De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden  en de Verenigde
Staten van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagne-
ming en confiscatie van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen van
misdrijven en de verdeling van geconfisceerde voorwerpen, gesloten te Washington
op 20 november 1992 (Trb.  1993,5), is voor Nederland op 31 juli 1994 in werking
getreden (Trb. 1994, 171; vindplaats van de goedkeuringswet, Stb. 1994, 237;
vindplaats van de uitvoeringswet, Stb. 1994, 238). Het bilaterale verdrag regelt -
net als het Verdrag van Wenen en het Verdrag van Straatsburg - de overdracht

en overname van strafvervolging, voorzover die bestaat uit de overdracht en
overname van de confiscatieprocedure (zie art. 3). Art. 1, tweede lid heeft
betrekking op de spontane informatieuitwisseling, hetgeen dus ook een overdracht
van strafvervolging kan betekenen.

De overeenkomst is geen aanvulling op het hiervoor genoemde Verdrag van
Straatsburg. Door verwijzing in de goedkeuringswet (art. 2) naar bepalingen van
het Verdrag van Straatsburg (art. 18, eerste, tweede, derde en vierde lid) maken
deze bepalingen wel deel uit van de nederlandse wetgeving waarop een amerikaans
verzoek tot confiscatie kan afstuiten.'

Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiele belangen van de
Europese Gemeenschappen

66.  Op 26 juli  1995 is te Brussel de Overeenkomst aangaande de bescherming van
de financiele belangen van de Europese Gemeenschappen gesloten (Trb. 1995,
289).2 In art. 4 is voorgeschreven dat de lidstaten rechtsmacht moeten vestigen
ter zake van de in art.  1 en art. 2, eerste lid strafbaar gestelde feiten (fraudedelicten
waardoor de financiele belangen van de Europese Gemeenschappen worden
geschaad). In art. 5, eerste en tweede lid is het adagium 'aut dedere autjudicare'
verwerkt, zij het beperkt tot eigen onderdanen (zie voor het adagium aant. 4).
Zowel voor de uitvoering van deze verplichting (zie art. 5, tweede lid) als voor
de invulling van het begrip onderdaan (zie art. 5, vierde lid) wordt aansluiting

1.   Ziehieromtrentook D.J.M.W. PARIDAENS, De overdracht van de tenuitvoerlegging van strabonnissen,
Arnhem 1994, p. 146-147.
2. De overeenkomst is per 1 januari 1996 ondertekend door Belgie, Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, lerland, Italie, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en het
Verenigd Koninkrijk.
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gezocht bij het bepaalde in art. 6 van het Europees Uitleveringsverdrag en bij de
verklaringen die de lidstaten met het oog daarop bij die bepaling hebben afgelegd
(zie hieromtrent aant. 67). In art. 6 van de overeenkomst is, voor het geval twee
of meer lidstaten betrokken zijn bij een strafbaar gestelde fraude als omschreven
in art. 1, samenwerking voorgeschreven bij het onderzoek, de vervolging en de
bestraffing van het strafbaar feit en daarbij wordt - naast wederzijdse rechtshulp,
uitlevering en de tenuitvoerlegging van een in een andere lidstaat genomen
rechterlijke beslissing - gewezen  op  de  overdracht  van  strafvervolging.   In  art.   6,              ,
tweede lid is een consultatieprocedure voorgeschreven voor het geval meer dan een
lidstaat bevoegd is ter zake van dezelfde feiten een vervolging in te stellen. Art.
7 regelt de internationale werking van het ne bis in idem-beginsel. De regeling
vertoont overeenkomst met andere regelingen op dit terrein,  met name met de artt.
35-37 van het Europees Overdrachtsverdrag, de artt. 54-58 van de
Uitvoeringsovereenkomst van Schengen en met de Overeenkomst tussen de Lid-
Staten van de EG inzake de toepassing van het beginsel ne bis in idem (meer over
deze ne bis in idem-regelingen in de aantt. 110-112).

Uitleveringsverdragen

Europees  Verdrag  betrefende   uitleveringl Uitieveringsverdrag   tussen   het   Koninkrijk
der Nederlanden en de Verenigde Staten van AmerikaiVerdrag inzake uitlevering
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en AustralitiVerdrag tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en Canada inzake uitleveringlVerdrag tussen Nederland en
Argentinit tot wederkerige uitlevering van misdadigers

67. Een uitwerking van het adagium aut 'dedere aut judicare' (zie aant. 4) treft men
- naast de verdragen genoemd in de aantt. 60 en 61 - aan in de uitleveringsverdra-
gen. Van belang zijn:
-  art. 6, tweede lid van het Europees Verdrag betreffende uitlevering, gesloten

te Parijs, op 13 december 1957 en door Nederland bekrachtigd op 14 februari
1969 (Trb. 1965, 9 en 1969, 62; zie voor de goedkeuringswet, Stb. 1967, 141
en voor de uitvoeringswetgeving,  Stb.   1967,  139);'

1.  Zie in verband met het bepaalde in art. 6, de verklaring die Nederland bij de betreffende bepaling
heeft afgelegd (Trb.  1995,45). Deze luidt als volgt: The Government ofthe Kingdom of the Netherlands
will not permit the transit of Netherlands nationals nor their extradition  for the purposes  of the enfor-
cement of penalties or other measures.
However, Netherlands nationals  may be extradited for purposes of prosecutions  i f the requesting State

provides a guarantee that the person claimed may be returned, to the Netherlands to serve his sentence
there if, following his extradition, a custodial sentence other than a suspended sentence or a measure

depriving him of his liberty is imposed upon him.
As regards the Kingdom of the Netherlands, 'nationals'  for the purposes of the Convention are to be
understood as meaning persons of Netherlands nationality as well as foreigners integrated into the
Netherlands community in so far as they can be prosecuted within the Kingdom ofthe Netherlands for
the act in respect of which extradition is requested, and in so far as such foreigners are not expected
to lose their right of residence  in the Kingdom as a result of the imposition of a penalty or measure
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-     art. 8, derde lid van het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlan-
den en de Verenigde Staten van Amerika, gesloten te 's-Gravenhage, op van
24 juni 1980, door Nederland voor het gehele Koninkrijk bij Rijkswet bekrach-
tigd op 16 augustus 1983 en in werking getreden op 15 september 1983 (Trb.
1980, 111 en 1983, 133; zie voor de goedkeuringswet, Stb. 1983, 295);

-    art. 3, tweede lid sub a van het Verdrag inzake uitlevering tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en Australit, gesloten te 's-Gravenhage, op 5 september 1985,
door Nederland voor het gehele Koninkrijk bij Rijkswet bekrachtigd en in
werking getreden op 1 februari 1988 (Trb. 1985, 137 en 1988, 6; zie voor de
goedkeuringswet Stb. 1987, 357);

-  art. 3, derde lid van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
Canada inzake uitlevering, gesloten te Montrtal, op 13 oktober 1989 en in
werking getreden op 1 december 1991 (Trb. 1989, 169 en 1991, 169; zie voor
de  goedkeuringswet,  Stb.   1991,  298).'

In deze bepalingen is overeengekomen dat de om uitlevering verzochte staat die
weigert zijn onderdaan uit te leveren, op verzoek van de om uitlevering verzoe-
kende staat, de zaak voor vervolging moet voorleggen aan de bevoegde autoriteiten.
De overnameregeling in deze verdragen is dus beperkt tot een overnameplicht als
alternatief voor het niet uitleveren van eigen onderdanen (zie ook aant. 4). Het
Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag gaat er ook vanuit dat onderdanen niet
worden uitgeleverd. Het legt daarbij echter niet de verplichting op, de zaak ter
vervolging aan bevoegde autoriteiten voor te leggen. Aan de opsomming is wel
toe te voegen art. 7 van het Verdrag tussen Nederland en Argentinie tot wederke-
rige uitlevering van misdadigers, gesloten te Buenos Aires, op 7 september 1893
(Stb. 1898, 29).

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek
Duitsland betreffende  de aanvulling  en het  vergemakkelijken  van de toepassing van
het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957

68. Van betekenis is tevens Art. IV van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het
vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag betreffende uitleve-
ring van 13 december 1957, gesloten te Wittem, op 30 augustus 1979, door
Nederland bekrachtigd   op 30 december   1982   en voor Nederland in werking
getreden op 30 januari 1983 (Trb. 1979, 142 en 1983, 13; zie voor de goedkeu-
ringswet, Stb. 1982, 651).

Het eerste lid van deze bepaling heeft betrekking op de weigeringsgronden
genoemd in art. 7, eerste lid (het feit waarvoor de uitlevering wordt verzocht is
geheel of ten dele op eigen grondgebied begaan) en art. 8 (in eigen land is ter zake

subsequent to theit extradition.  Zie  voor de staten  die  per  1  januari 1996 partij  zijn  bij het verdrag  de
bijlagen. Het verdrag geldt sinds kort ook voor de Nederlandse Antillen en Aruba (zie Trb.  1994, 20,
21,37,38,65,66, en 115).
1. Data waarop deze verdragen voor Nederland in working zijn getreden:  15 mei 1969, respeetievelijk,
15 september 1983, respectievelijk, I februari 1988, respectievelijk, 1 december 1991
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van het feit waarvoor de uitlevering wordt verzocht al een vervolging gaande) van
het Europees Uitleveringsverdrag. In beide gevallen moet de om uitlevering
verzochte staat - indien het strafbare feit dat aan het verzoek tot uitlevering ten
grondslag ligt ook aan zijn rechtsmacht onderworpen is - bezien of het beter is dat
de opgeeiste persoon door een rechterlijke autoriteit van de verzoekende staat wordt
berecht. Hetzelfde geldt ook voor verzoeken achteraf om toestemming de opgeeiste
persoon te vervolgen ter zake van feiten waarvoor hij niet is uitgeleverd, alsmede
voor verzoeken tot verderlevering. Het gaat hier dus niet zozeer om een overname
van strafvervolging als alternatief voor het niet inwilligen van een uitleveringsver-
zoek, maar om de verplichting om bij bepaalde omstandigheden (namelijk wanneer
een uitleveringsverzoek is ontvangen) een overdracht van strafvervolging te
overwegen in plaats van zelf tot vervolging over te gaan en inwilliging van het
uitleveringsverzoek te weigeren.

Het tweede lid van art. IV heeft ook betrekking op de overdracht van strafver-
volging maar dan niet naar aanleiding van een ontvangen uitleveringsverzoek maar
als vorm van rechtshulp waaraan de voorkeur wordt gegeven boven het indienen
van een uitleveringsverzoek. Deze situatie doet zich voor wanneer Duitsland aan
een derde staat de uitlevering van een van zijn onderdanen heeft verzocht wegens
een feit dat ook aan de rechtsmacht van Nederland is onderworpen. Op Nederland
rust in dat geval de plicht om een overdracht van strafvervolging aan Duitsland te
overwegen boven zelf bij die derde staat een uitleveringsverzoek in te dienen. De
definitieve keuze blijft in beginsel echter voorbehouden aan de minister vanjustitie.

Rechtshulpverdragen

Europees  Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp  in strafzaken en Benelux-
verdrag aangaande de uitlevering en rechtshulp in strafzaken

69. Een grote rol in het overdrachtsverkeer spelen art. 21 van het Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gesloten te Straatsburg, op 20
april 1959, door Nederland bekrachtigd op 14 februari 1969 en voor Nederland
in werking getreden op 15 mei 1969 (Trb. 1965, 10 en 1969, 63; zie voor de
goedkeuringswet, Stb. Stb.  1969,141 en voor de uitvoeringswetgeving, Stb.  1969,
140); en art. 42 van het Beneluxverdrag aangaande de uitlevering en rechtshulp
in strafzaken, gesloten te Brussel op 27 juni 1962, door Nederland bekrachtigd op
11 oktober 1967 en voor Nederland in werking getreden op 11 december 1967 (Trb.
1962, 97 en 1967, 183; zie voor de goedkeuringswet, Stb. 1967, 141 en voor de
uitvoeringswetgeving, Stb. 1967,140): Beide bepalingen treffen een regeling voor
het doen van aangiften tot het uitlokken van een strafvervolging in een van de ver-
dragsstaten door een andere verdragsstaat. De betreffende aangiften scheppen geen
verplichtingen voor de aangezochte staat en leiden evenmin tot een bevoegdheidsuit-
breiding van de aangezochte staat. Deze staat moet wel meedelen welk gevolg aan

1.   Zie voor de staten die per 1 januari 1996 partij zijn bij het Europees Rechtshulpverdrag de bijlagen.
Het Beneluxverdrag is door alle drie de landen de Benelux geratificeerd.
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de aangifte is gegeven. In art. 42, tweede lid van het Benelux Uitleverings- en
Rechtshulpverdrag is daarnaast nog bepaald dat de processen-verbaal van ambtena-
ren en beambten van de verzoekende staat en de ambtshandelingen van zijn
rechterlijke autoriteiten, in het andere land de verjaring van het recht tot straf-
vervolging stuiten, indien in het betrokken land aan overeenkomstige processen-
verbaal en overeenkomstige ambtshandelingen een dergelijk gevolg is verbonden
(meer daarover in aant. 142). Een vergelijkbare regeling ontbreekt in het Europees
Rechtshulpverdrag.
Volgens art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux
Uitleverings- en Rechtshulpverdrag behoeft de staat die aangifte doet zelf niet
vervolgingsbevoegd te zijn. Van een overdracht van strafvervolging is dan geen
sprake (zie hieromtrent aant. 23). Een uitlokking van strafvervolging op basis van
art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleve-
rings- en Rechtshulpverdrag levert dus niet altijd eenoverdracht van strafvervolging
op en in die zin is het toepassingsgebied van deze bepalingen ruimer dan het toepas-
singsgebied van bijvoorbeeld het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux
Overdrachtsverdrag.  Is de aangifte echter afkomstig van een vervolgingsbevoegde
staat dan is er sprake van een overdracht van strafvervolging. Het doet niet ter zake
dat de overige bepalingen van deze verdragen betrekking hebben op secundaire
rechtshulp:
Van art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag en art 42 van het desbetreffende
Beneluxverdrag wordt gebruik gemaakt indien een overdracht van strafvervolging
plaatsvindt zonder dat het Europees Overdrachtsverdrag of het Benelux
Overdrachtsverdrag ofenig ander bijzonder verdrag van toepassing is. In de praktijk
betekent dit dat bijvoorbeeld het overdrachtsverkeer tussen Nederland, Belgie, de
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Israel, Italie, Liechten-
stein, Luxemburg, Portugal en Zwitserland plaatsvindt op de grondslag van deze
bepalingen. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft het Europees Rechtshulpverdrag
inmiddels geratificeerd. Bij staten met een anglo-amerikaans rechtssysteem behoort
een overdracht van strafvervolging echter vaak niet tot de mogelijkheden omdat
deze staten, behoudens enkele wisselende uitzonderingen, krachtens nationaal recht
meestal alleen tot strafvervolging bevoegd zijn met betrekking tot strafbare feiten
die op eigen territoir zijn gepleegd.2

1.  In dezelfde zin: Nota naar aanleiding van het eindverslag, bijl. hand. 11, 1983-1984, 15971 (Rl 133)
en 15972, nr. 14, p. 13.
2.   Zie  in dit verband de Circulaire van de staatssecretaris van justitie van 19 januari 1982 betreffende

uitleveringsverzoeken en overdrachten van strafvervolging aan landen meteen Angelsaksisch rechtssys-
teem. De circulaires zijn opgenomen in Richtlijnen & Circulaires Openbaar Ministerie, SDU uitgeverij,
losbladig; in S&J Internationale rechtshulp in strafzaken, uitgave 1989 (met aanvulling); en in R.C.P.
Haentjens, Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken, 2e bijgewerkte en
herziene druk, Amhem  1992.  Zie  ook  aant.  98.
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Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlan£len en de Bondsrepubliek
Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakketijken van de toepassing van
het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20
april 1959

70. In Art. XI van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van
de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken van 20 april 1959, gesloten op 30 augustus 1979 te Wittem, door
Nederland bekrachtigd op 30 december 1982 en voor Nederland in werking
getreden op 30 januari 1983 (Trb.  1979,  143 en 1983,  14; zie voor de goedkeu-
ringswet, Stb. 1982, 651) is art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag verder
uitgewerkt. In het eerste lid van Art. XI is een regeling getroffen voor klachtdelic-
ten, in het tweede, derde en vierde lid komt de procedure aan de orde en zijn de
rechtsgevolgen beschreven die het verzoek zowel in de verzoekende staat als in de
aangezochte staat teweeg brengt. Het vijfde lid heeft betrekking op de verjaring
en de rechtskracht van opsporingshandelingen over en weer. In het zesde en
zevende lid tenslotte worden de bevoegde instanties aangewezen (zie omtrent dit
alles nader de aantt. 123, 124, 126, 129, 133, 142, 143, 144, 145).

Executieverdragen

Europees Verdrag inzake de internationate geldigheid van strafrechtelijke
vonnisseniBeneluxverdrag  inzakedetenuitvoerlegging vanrechterlijke beslissingen
in strafzaken

71.  Van een overname van strafvervolging  kan ook sprake  zijn  bij de overname
van de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis als geregeld in de artt. 21-30 van
het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafrechtelijke
vonnissen, gesloten te 's-Gravenhage op 28 mei 1970 (Trb. 1970, 137) en de artt.
17-24 vanhet Beneluxverdrag inzakede tenuitvoerlegging van rechterlijkebeslissin-
gen in strafzaken, gesloten te Brussel op 26 september 1968 (Trb. 1969, 9). Het
eerste verdrag is door Nederland bekrachtigd op 30 september 1987 (Trb. 1987,
162) en voor Nederland in werking getreden op 1 januari 1988 (zie voor de
goedkeuringswet, Stb. 1986, 462 en voor de uitvoeringswetgeving, Stb. 1986,
464).1 Het tweede verdrag  is door Nederland bekrachtigd op 22 september  1987
(zie voor de goedkeuringswet, Stb. 1986, 461 en voor de uitvoeringswetgeving,
Stb. 1986, 464). Het verdrag is ook door Belgie bekrachtigd, maar is nog niet in
werking getreden omdat het verdrag daarvoor - aldus art. 64, tweede lid - door
alle drie de staten van de Benelux moet zijn bekrachtigd en de goedkeuring van
Luxemburg per 1 januari 1996 nog steeds ontbreekt.

Om bij de overname van de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis daadwerke-
lijk van een overname van strafvervolging te kunnen spreken moet het gaan om

1.   Zie  voor de landen  die  per  1  januari 1996 partij  zijn  bij het verdrag de bijlagen.
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de overname van de tenuitvoerlegging van een verstekvonnis waartegen de veroor-
deelde verzet heeft gedaan met het oog op een behandeling in de aangezochte staat.
De veroordeelde wordt dan gedagvaard om in de aangezochte staat ter terechtzitting
te verschijnen die is vastgesteld voor een nieuwe behandeling van de zaak (art. 26,
eerste lid respectievelijk art. 22, eerste lid). Verschijnt de veroordeelde niet of doet
hij zich niet vertegenwoordigen conform de wetgeving van de aangezochte staat,
dan verklaart de rechter het verzet vervallen. In dat geval - en indien de rechter
het verzet niet ontvankelijk verklaart - wordt voor de toepassing van beide verdra-
gen de bij verstek uitgesproken veroordeling beschouwd als een veroordeling op
tegenspraak (art. 26, tweede lid respectievelijk art. 22, tweede lid). Verschijnt de
veroordeelde in persoon dan wordt de zaak berecht als ware het feit in die staat

begaan en de in de verzoekende staat uitgesproken veroordeling wordt als niet
gedaan beschouwd (art. 26, derde lid respectievelijk art. 22, derde lid jo art.  23).
De in de staat van veroordeling rechtsgeldig verrichte onderzoekshandelingen en
daden van vervolging hebben daarbij in de aangezochte staat dezelfde rechtskracht
als waren zij door de autoriteiten van die staat verricht (art. 26, vierde lid respectie-
velijk art. 22, vierde lid). In het Europees Verdrag wordt op deze gelijkstelling
voor wat betreft de rechtskracht van onderzoekshandelingen en daden van vervol-
ging - in overeenstemming met art. 26, eerste lid van het Europees Overdrachtsver-
drag - de uitzondering gemaakt dat deze niet tot gevolg kan hebben dat aan die han-
delingen een grotere bewijskracht wordt toegekend dan daaraan in de verzoekende
staat is verbonden (zie art. 26, vierde lid). Een dergelijke uitzondering ontbreekt
in het Beneluxverdrag. In het op latere datum tot stand gekomen Benelux Over-
drachtsverdrag wordt deze uitzondering wel gemaakt. Hier staat echter tegenover
dat in art. 19 van het Benelux Overdrachtsverdrag de betreffende gelijkstelling
alleen betrekking heeft op stukken, terwijl in het oudere Beneluxverdrag de
gelijkstelling alle handelingen van onderzoek en vervolging betreffen (zie hierom-
trent verder de aantt. 144-146).

In het Europees Executieverdrag worden de mogelijke problemen die met betrek-
king tot de verjaring van het recht tot strafvordering kunnen ontstaan, voorkomen
door simpelweg te stellen dat de aangezochte staat bij de nieuwe behandeling van
de zaak niet mag onderzoeken of het recht tot strafvordering is verjaard (art. 26,
derde lid). Het Beneluxverdrag besteed aan de verjaring geen aandacht. Door de
gelijkstelling voor wat betreft de rechtskracht van in de verzoekende staat rechtsgel-
dig verrichte handelingen van onderzoek en vervolging met dergelijke handelingen
verricht in de aangezochte staat, zal dit echter niet snel tot een probleem leiden
(zie aant. 141).

In het Benelux Executieverdrag treffen we nog een vorm van samenwerking aan
waarbij in feite sprake is van overdracht en overname van strafvervolging. Bedoeld
wordt hier de overname van strafexecutie van een gedeeltelijke beslissing als
omschreven in de artt. 25-29 van het verdrag. In dat geval bevat het vonnis niet
meer dan de beslissing dat de verdachte het hem ten laste gelegde strafbare feit
heeft begaan en dat een straf of een maatregel moet worden opgelegd.  In een rech-
terlijke procedure in de aangezochte staat moet dan worden vastgesteld welke straf
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of  maatregel zal worden opgelegd:   De nederlandse wetgever heeft  in  art.  50,
eerste lid, sub a van de WOTS deze gang van zaken aangemerkt als een overname
van executie. Wij zijn echter van mening dat deze hybride figuur - voor zover het
de straftoemeting betreft - is aan te merken als een overname van strafvervolging
(zie hieromtrent aant.  20).

Overige verdragen

NAVO-Statusverdrag

72. Overdracht en overname van strafvervolging ligt ook besloten in art. VII, derde
lid van het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag
nopens de rechtspositie van hun strijdkrachten, gesloten te Londen op  19 juni 1951
en voor Nederland in werking getreden op 18 december 1953 (Trb. 1951, 114 en
1953, 10 (vertaling); zie ook de Wet van 7 augustus 1953, houdende goedkeuring
en uitvoering van het NAVO-Statusverdrag, Stb. 1953, 438).2 In deze bepaling
is namelijk een regeling getroffen voor de gevallen waarin sprake is van samenloop
van rechtsmacht.3 Naast het noemen van preferente aanspraken op rechtsmacht
wordt in de regeling ook uitgegaan vanoverleg tussendebetrokken staten. Gebruik-
making van de voorrangsregeling heeft tot gevolg dat de samenloop van rechtsmacht
wordt opgeheven en de rechtsmacht uitsluitend berust bij de staat die voorrang
heeft: Deze staat kan echter van zijn voorrangsrecht afzien. Dit blijkt uit art. VII,
derde lid onder c. Daarin staat dat indien de staat die voorrang heeft, besluit niet
tot uitoefening van rechtsmacht over te gaan, hij de autoriteiten van de andere staat
daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt en verder, dat de autoriteiten van de
staat die voorrang heeft, het verzoek van autoriteiten van de andere staat om van
dit recht af te zien in gevallen waarin die andere staat zulks van bijzonder belang
acht, in 'welwillende' overweging nemen. Het in overleg afzien van vervolging

1.  Zie omtrent deze regeling D.J.M.W. PARIDAENS, De overdracht van de tenuitvoerlegging van
strafronnissen, Arnhem  1994,  p.  84-85.  Ter plaatse  merkt zij op dat de sanctie  in de aangezochte  staat
zwaarder kan uitvallen dan de sanctie die zou (kunnen) zijn vastgesteld door de rechter in de verzoekende
staat. Dit gevolg zou - aldus PARIDAENS onder verwijzing naar de Gemeenschappelijke Memorie van
Toelichting bij het verdrag - juist reden zijn geweest om in de overdracht van gedeeltelijke beslissingen
te voorzien. Doorgaans geldt bij de overdracht van strafexecutie dat deze voor de betrokkene geen
strafverzwaring tot gevolg mag hebben. Het mogelijke gevolg is echter ook in strijd met het bepaalde

in art. 17, eerste lid van het Benelux Overdrachtsverdrag (meer daarover in aant. 135).
2. Bij dit verdrag zijn naast het Koninkrijk der Nederianden partij: Belgie, Bondsrepubliek Duitsland,
Canada, Denenmarken, Frankrijk, Griekenland, 1 tai ie, IJsland, Luxemburg, Noonvegen, Portugal, Spanje,
Turkije, Verenigd Koninkrok en de Verenigde Staten.
3.   De rechtsmacht over door Nederlandse militairen buiten Nederland gepleegde misdrijven berust niet

op art. 5, eerste lid sub 2, maar op art. 4 van het Wetbock van Militair strafrecht. Zie ook de Aanvullende

Overeenkomst bij het NAVO-Verdrag nopens de rechtspositie der krijgsmachten, betreffende de in de
Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijsmachten, met Protocol van ondertekening
van 3 augustus 1959, (Trb. 1960,37 en 1961,119 (vertaling)), art. 19.
4.   Zie  HR  11  september  1990 NJ  1991,  250 (Short II).
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door de voorrangsgerechtigde staat ten behoeve van een strafvervolging in de andere
betrokken staat is aan te merken als een overdracht van strafvervolging.
Van belang is ook art. VII, zesde lid waarin de wederzijdse rechtshulp is geregeld
met betrekking tot nasporingen, het bijeenbrengen vanbewijsmateriaal met inbegrip
van inbeslagnemingen en het overdragen van voorwerpen. Omtrent de rechtskracht
van deze handelingen en het verzamelde bewijsmateriaal zegt het NAVO-Statusver-
drag niets. Hiervoor zal men terug moeten vallen op de algemene regels die
daarvoor gelden tussen de betrokken staten.'  In art. VII, zesde lid  is ook voorge-
schreven dat de autoriteiten van de verdragsluitende partijen elkander in kennis
stellen van de afdoening van alle gevallen, waarin samenloop van rechtsmacht
bestaat. In het achtste lid is vervolgens een ne bis in idem-regeling getroffen (die
overigens niet geldt ten opzichte  van de staat van herkomst). Partij  bij het verdrag
zijn per 1 januari 1996: Belgi8, Bondsrepubliek Duitsland, Canada, Denemarken,
Frankrijk, Griekenland, Italie, Luxemburg, Koninkrijk der Nederlanden, Noorwe-
gen, Portugal, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Overeenkomst van Schengen

73. Van betekenis   in   ook de Overeenkomst ter uitvoering   van het tussen   de

regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek
Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord
betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen, gesloten te Schengen op 19 juni 1990 (Trb. 1990, 145; zie voor de
goedkeuringswet, Stb.  1993,  138 en voor de uitvoeringswetgeving, Stb.  1993,141;
de overeenkomst is voor Nederland in werking getreden op 1 december 1993 (Trb.
1993, 115 en Trb. 1994, 39); de uitvoeringswetgeving is bij besluit van 23
december 1993, op 31 december 1993 in werking getreden)2, In art. 53, vijfde
lid van de overeenkomst is bepaald dat aangiften - op basis van art. 21 van het
Europees Rechtshulpverdrag  en  art.  42  van het Benelux Uitleverings- en Rechts-
hulpverdrag - tot het uitlokken van strafvervolging wegens overtredingen van de
rijtijdenwetgeving, rechtstreeks door de justitiele autoriteiten van de verzoekende
staat aan de justitiele autoriteiten van de aangezochte staat kunnen worden gericht.
Met deze bepaling, die op instigatie van Belgit en Nederland in de overeenkomst
was opgenomen, werd aansluiting gezocht bij de bestaande praktijk. In rijtijdenza-
ken werden zeer frequent verzoeken tot overname van strafvervolging gedaan, in
het bijzonder tussen Nederland en Belgie. Rijtijdenzaken zijn uit hun aard zeer
eenvoudig, waardoor ook voor het in werking treden van de Uitvoeringsover-

1.  Idem A-G MEIJERS in zijn conclusie voor HR, 4 november 1986, NJ  1987, 812. Meer hierover in
de commentaar op art. 552gg
2. Bij de overeenkomst zon per I januari 1996 naast het Koninkrijk der Nederlanden, Belgie, de
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Luxemburg inmiddels partij Italic (Trb. 1991,27), Spanje (Trb.
1992,49, Trb. 1994,45), Portugal (Trb. 1992, 51, Trb. 1994,46), Griekenland (Trb. 1993,18), en
Oostenrijk (Trb. 1995, 177). De overeenkomst is voor Italie Griekenland en Oostenrijk per 1 januari
1996 nog niet in werking getreden.

108



Artt. 552t-552hh

eenkomst de toetsing door de minister van justitie van deze verzoeken op hun
geschiktheid voor overdracht in de praktijk niet meer was dan een formaliteit.'

Art. 53, vijfde lid verwijst uitdrukkelijk naar art. 21 van het Europees Rechts-
hulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag en niet
naar andere verdragen. Het lijkt echter niet meer dan redelijk te veronderstellen
dat deze bepaling ook van toepassing is indien de aangifte ter zake van overtredin-
gen van de rijtijdenwetgeving op een van de algemene overdrachtsverdragen -
bijvoorbeeld het Europees Overdrachtsverdrag ofhet Benelux Overdrachtsverdrag -
zou zijn gebaseerd. Deze verdragen staan een nadere regeling omtrent de uitwisse-
ling van verzoeken en de daarbij betrokken autoriteiten niet in de weg (zie aant.
124 en aant. 129).

Van betekenis voor de overdracht van strafvervolging zijn - naast art. 53, vij fde
lid - ook art. 46 betreffende de spontane informatieuitwisseling en art. 73 betreffen-
de de gecontroleerde aftevering van verdovende middelen en psychotrope stoffen.
Beide vormen van samenwerking kunnen immers een overdracht van strafvervolging
impliceren (zie aant. 36). Verder zijn van belang de artt. 54-58 waarin de toepas-
sing van het ne bis in idem-beginsel is geregeld. Deze bepalingen zijn van belang
omdat een overname van strafvervolging niet mag plaats hebben in strijd met het
ne bis in idem-beginsel (meer hierover in de aantt. 110-112).

EG Overeenkomst betreffen(ie het ne bis in idem

74. Niet onbelangrijk voor de overdracht en overname van strafvervolgingen is ook
de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake
de toepassing van het beginsel ne bis in idem, gesloten te Brussel op 25 mei  1987
(Trb. 1987, 167). De regeling in deze overeenkomst komt in grote lijnen overeen
met de artt. 54-58 van de Overeenkomst van Schengen. Een tweede vervolging ter
zake van een feit waarvoor de betrokkene eerder in een andere lidstaat is vervolgd
en berecht en in het geval van veroordeling zijn straf of maatregel heeft ondergaan
danwel dat die straf op wettelijke gronden niet meer ten uitvoer gelegd kan worden,
is verboden. Op deze hoofdregel is een aantal uitzonderingen mogelijk, die bij een
voorbehoud of verklaring kenbaar moeten worden gemaakt. Een voorbehoud kan
bijvoorbeeld worden gemaakt ten aanzien van feiten die (mede) op eigen grondge-
bied zijn gepleegd, of die de veiligheid van de staat raken. Beide regelingen
vertonen op hun beurt overeenkomst met de artt. 35-37 van het Europees Over-
drachtsverdrag. Een verschil  is dat de uitzonderingen  in het Europees Overdrachts-
verdrag gelden zonder dat daarvoor een aparte verklaring is afgelegd. Zie hierom-
trent verder de aantt. 110-111.

De EG Overeenkomst, waartoe ook niet-lidstaten kunnen toetreden, is door
Nederland goedgekeurd, maar is per 1 januari  1996 nog niet in werking getreden.

1.   Zie de MvT op de Goedkeuringswet,  bijl. hand. II, 1990/1991, 22140, nr.  3,  p  32.
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El/RM

75.   Tot slot, verdient vermelding het Europees Verdrag tot bescherming  van  de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem-
ber 1950 (Trb. 1951, 154). Het verdrag kan als rechtsbron van overdracht en
overname van strafvervolgingen worden aangemerkt voorzover het grenzen en
voorwaarden stelt aan de toepassing van de onderhavige vorm van samenwerking.
Daarbij kan men name worden gedacht aan het recht op toegang tot de rechter,
dat ligt verankerd in art. 6 en art. 13 van het EVRM. Maar ook de andere in het
verdrag vermelde rechten kunnen een rol  spelen bij het overdrachtsverkeer.'  Het
recht op toegang tot de rechter komt in aant. 80 aan de orde bij bespreking van
art. 17 van de Grondwet. In art. 552u, aant. 4 wordt de mededelingsplicht

besproken die naar onze mening voortvloeit uit art. 6 en art. 13 van het EVRM.
Voor wat betreft de overige rechten volgen hier een paar opmerkingen.

In het geval er duidelijk aanleiding is voor de verzoekende staat om te vermoe-
den dat in de aan te zoeken staat voorschriften uit het EVRM op flagrante wijze
geschonden zulten worden, moet een verzoek tot overname van strafvervolging
achterwege blijven.2 Dit volgt uit de beslissing van het Europese Hof van 7 juli
1989, Series A 161, NJ 1990, 158 (Soering). Daarin werd vastgesteld dat een
aangezochte staat die is aangesloten bij het EVRM, zelf art. 3 EVRM schendt
indien hij uitlevert ondanks het reele risico dat de opgeeiste persoon in de verzoe-
kende Staat zal worden onderworpen aan foltering of aan onmenselijke of vernede-
rende behandeling of bestraffing.3 Hoewel het onderhavige arrest een uitleverings-
zaak betreft en de jurisprudentie van het Europese Hof altijd casuYstisch is,  is deze
beslissing van betekenis voor de andere vormen van internationale samenwerking
voorzover daaruit kan worden afgeleid dat de door het EVRM gewaarborgde
rechten - door een staat die partij is bij de conventie - kunnen worden geschonden,
ook al doen zich de gevolgen van de schending pas voelen in een andere staat die
(at dan niet) is aangesloten bij het EVRM: Het feit dat een overdracht van
strafvervolging - in tegenstelling tot uitlevering - niet gepaard gaat met een
overdracht van de persoon, vormt daarvoor geen beletsel. Wanneer het feit in
Nederland is begaan zal een vervolging elders doorgaans niet denkbaar zijn zonder
dat de buitenlandse justitie door de nederlandse van dit feit op de hoogte is gesteld
en de vervolging daar maakt geen kans van slagen zonder dat van nederlandse zijde

1.   Zie omtrent de door het EVRM gewaarborgde rechten, P. VAN DiJK en G.J.H. VAN HOOF, De Europese
conventie in theorie en praktijk, derde herziene druk, Nijmegen 1990.
2    Dat is ook de mening van K. SCHWAIGHOFER, Auslieferung undlnternationales Strafrecht, W ien 1988,

p. 210-211.

3.  Zie omtrent deze beslissing W.F. VAN HATTUM, Uitievering, een  kwestie  van vertrouwen?,DD 1989,

p. 928-940; B.P. vERMEULEN, Uitlevering somseen ki*estievan vertrou,wn, DD  1990, p 325-336; S.M.J.
VAN DIJK en A.E. MOS-VERSTRATEN, Uitlevering en het EFRilf: een kivstie van verplichtingen, NJB
1993, p. 304-311. Zie ook HR 30 maart  1990, NJ  1991,249 m.nt. A.H.J.  SWART.
4. Zie voor de betekenis van deze uitspraak voor de kleine rechtshulp, J.M. SJOCRONA, De kleine

rechtshulp, Arnhem, p. 29-30, ofwel de artt. 552h-552q, aant. 6; en voorde betekenis van deze uitspraak
met betrekking totde overdracht van executie D. .M.W. PARIDAENS, De overdracht van de tenuitvoerleg

ging van strafvonnissen, Arnhem 1994, p. 230 e.v.
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het onmisbare bewijsmateriaal wordt toegezonden. Wordt de betrokkene misschien
niet fysiek ter beschikking gesteld van de rechtsmacht van de andere staat, materieel
gezien wordt hij wel door toedoen van de nederlandse autoriteiten onderworpen
aan de rechtsmacht  van de andere staat.

Bij een mogelijke strijd met de verplichtingen uit het EVRM is de zaak bij
overdracht van strafvervolgingen trouwens minder gecompliceerd dan bij uit-
levering. Een plicht tot overdracht van de vervolging is er namelijk niet. Men kan
hooguit spreken van een plicht tot het in overweging nemen van een verzoek, als
daartoe termen zijn. Dit betekent dat wanneer er aanleiding is voor de verzoekende
staat om te vermoeden dat in de aan te zoeken staat voorschriften uit het EVRM
op flagrante wijze geschonden zullen worden - waarbij moet worden aangetekend
dat het vertrouwensbeginsel met betrekking tot dit punt niet verblindend mag
werken -de bevoegde autoriteiten het verzoek achterwege kunnen en moeten laten,
zonder dat de vraag aan de orde komt of dat strijd oplevert met een
verdragsverplichting.' Zie omtrent deze toetsing ook art.  552u,  aant.  12.

Ook waar het de overname van strafvervolging betreft is de zaak, althans voor
zover de overdracht plaats vindt buiten verdrag of op basis van het Europees
Overdrachtsverdrag minder gecompliceerd dan bij uitlevering. Indien het verzoek
niet op een verdrag is gebaseerd, is er geen sprake van een verplichting voor de
aangezochte staat tot overname van strafvervolging en dus ook niet van strijdende
verdragsverplichtingen (hetgeen  vaak het probleem  is bij uitlevering). Geschiedt
de overdracht op basis van het Europees Overdrachtsverdrag, dan is er evenmin
een probleem. In dat verdrag is namelijk uitdrukkelijk rekening gehouden met het
EVRM. Naast de non-discriminatie bepaling van art.  11 sub e, - die overigens ook
voorkomt in het Europees Uitleveringsverdrag (art. 3, tweede lid), doch ontbreekt
in het Benelux Overdrachtsverdrag - is er in dezelfde bepaling onder sub i een
algemene weigeringsgrond opgenomen voor het geval de strafvervolging in strijd
zou zijn met internationale verplichtingen van de aangezochte staat, waarbij volgens
het toelichtend rapport  het  EVRM van bijzonder belang  is (zie hieromtrent  aant.
118). Hoewel het hier facultatieve weigeringsgronden betreft zal bij strijdigheid
met het EVRM de rechtshulp toch moeten worden geweigerd en wel op basis van
de   verplichtingen  van  het   EVRM.   Voor de vraag in hoeverre de betrokken
verdachte hier een beroep op kan doen, wordt opnieuw verwezen naar de
artikelsgewijze commentaar op de wettelijke regeling. Zou het verzoek zijn gedaan
op basis van het Benelux Overdrachtsverdrag dan wordt de zaak weer gecompliceer-
der  omdat dit verdrag niet verwijst  naar  het   EVRM. Het verdrag   kent   zel fs   -
overigens volgens vaste traditie - geen non-discriminatie bepaling. Blijkbaar hield
men dergelijke schendingen in Beneluxverband niet voor erg waarschijnlijk.2 Wat
hiervan ook zij, indien het verdrag ooit in werking zal treden, dan kan de situatie
zich kunnen voordoen dat hier - net als bij uitlevering - een conflict ontstaat tussen
verdragsverplichtingen. Dit is alleen anders indien men er van uit gaat dat het
Beneluxverdrag impliciet ruimte biedt om bij dreigende schending van het EVRM

1.  Men kan ook redeneren dat in een dergelijk geval geen termen voor overdracht aanwezig zijn.
2. Deze opvatting werd uitgesproken door de Nederlandse regering: MvA, bijl. hand. II, 1981/1982,
15972, nr.  10, p.  52.  Anders A.H.J.  SWART, De overdracht van strafvervolgingen, NJB 1982, p. 216.
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de overname te weigeren. Beter zou zijn geweest indien dit overeenkomstig het

Europees Verdrag uitdrukkelijk was geregeld.

Resoluties van de Verenigde Naties

76. De door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vastgestelde
resolutie  45/118 van  14 december  1990 waarinhet modelverdragbetreffende de
overdracht van strafvervolging werd aanvaard is reeds ter sprake gebracht bij de
overdrachtsverdragen (zie aant. 54).

Van belang is verder de resolutie 827 van de Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties van 25 mei 1993, waarbij het Statuut werd aanvaard voor een Internationaal
Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen
van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voor-
malige Joegoslavie sedert  1991  (Trb.  1993,  168).1  In art.  9 is de samenloop van
jurisdictie geregeld met betrekking tot ernstige schendingen van het internationale
humanitaire recht, waarbij het primaat is toegekend aan het Internationaal Tribunaal.
In iedere fase van het proces kan het Tribunaal de nationale gerechten verzoeken
voorrang te verlenen aan de competentie van het Tribunaal.  In art.  10 is uitvoering
gegeven aan het ne bis in idem-beginsel.  Uit het  feit dat het Tribunaal in bepaalde
gevallen een persoon die al door een nationale rechter is berecht, voor hetzelfde
feit opnieuw mag vervolgen, blijkt nog eens het primaat van het Tribunaal.2 In
Part Two (Rules  8-13) van de Rules of Procedure and Evidence (aanvaard op  11
februari 1994; IT/32, 14 March 1994) is een en ander nader uitgewerkt.

De rechtshulpverlening aan het Tribunaal heeft een bijzonder karakter. De
internationale rechtshulpverdragen zijn niet van toepassing omdat deze verdragen
de rechtshulpbetrekkingen tussen staten regelen. De nationale wet waarin de
rechts(hulp)betrekkingen met (vreemde) staten zijn geregeld (zie aant. 81), was
aanvankelijk evenmin van toepassing. In de Wet van 21 april 1994, houdende

bepalingen verband houdende met de instelling van het Internationaal Tribunaal
voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het
internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van het voormalige
Joegoslavie sedert 1991 (Stb. 1994, 308) zijn echter voorzieningen getroffen ten
einde uitvoering te geven aan genoemde resolutie 827 van de Veiligheidsraad en
het bij die resolutie aanvaarde Statuut. Met het oog op de overlevering en doorvoer
van personen die als verdachten worden aangemerkt, het verlenen van rechtshulp

1.  Zie ook het Report ofthe Secretary-General pursuant to Paragraph 2 of Security Council Resolution

808 (1993), S/25704,3 mei, 1993, met name p. 16-18.
2.  Die omstandigheden luiden als volgt:
(a) the act for which he or she was tried was characterized as an ordinary crime, or
(b) the national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused

from international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted.

De regeling onder (a) is ontleend aan art. 9 van het Ontwerp-Verdrag van misdrijven tegen de vrede

en veiligheid van de mensheid. Zie hieromtrent A.H.J. SWART, Article 9: Non bis in idem in: M. Cherif
Bassiouni ed., Commentaries on the International Law Commission's 1991 Draft Code ofCrimes against
the  Peace and Security of Mankind, Nouvelles Etudes Pdnales vol. 11, Toulouse  1993.
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en de tenuitvoerlegging van door het Tribunaal opgelegde vrijheidsstraffen zijn in
deze wet bepalingen uit de Uitleveringswet, het wetboek van Strafvordering (de
artt. 552i, 552j, 552n en 5520 tot en met 552q) en uit de Wet overdracht tenuitvoer-
legging strafvonnissen van overeenkomstige toepassing verklaard.' Met betrekking
tot de overdracht van strafvervolging is in deze wet geen regeling getroffen. De
wet bevat geen bepalingen omtrent de (verplichte) overdracht van strafvervolging
door Nederland aan het Tribunaal en de artt. 552t e.v. zijn evenmin van toepassing
verklaard. Blijkbaar oordeelde de wetgever een dergelijke regeling niet nodig of
niet wenselijk. De rechtshulpverlening aan het Tribunaal heeft gezien Chapter VII
van het Handvest van de Verenigde Naties echter een bindend karakter zodat er
een overdracht van strafvervolging aan het Tribunaal moet plaatsvinden, wanneer
het Statuut van het Internationaal Tribunaal en de Rules of Procedure and Evidence
dat voorschrijven, ongeacht de vraag of daarvoor in de nationale wet een regeling
is getroffen.

Bij de resolutie 955 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 8
november 1994 is de beslissing genomen tot oprichting van een Internationaal
Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor genocide en andere
ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan in Rwanda
of op het grondgebied van naburige staten en het Statuut voor het Internationaal
Tribunaal van Rwanda aanvaard. Van belang zijn met name de artt. 8 en 9 van het
Statuut waarin de samenloop van rechtsmacht en het ne bis in idem-beginsel is
geregeld. Deze bepalingen komen overeen met artt. 9 en 10 van het Statuut voor
het Joegoslavie Tribunaal. In art. 14 van het Statuut voor het Rwanda Tribunaal
zijn de Rules of procedure and evidence van het Joegoslavie Tribunaal van
toepassing verklaard.

Aanbevelingen van de Raad van Europai

77. Van betekenis zijn ook enkele aanbevelingen - destijds resoluties genoemd -
vastgesteld door het Comit6 van Ministers van de Raad van Europa. Het betreft
de twee resoluties die werden vastgesteld  op  21   mei 1975 tijdens  de  245e  Ver-
gadering van de Minister-plaatsvervangers:
- Resolution (75) 11 on the criteria governing proceedings held in the absence of
the  accused,   is van belang  voor wat betreft het bepaalde onder  I  punt  4:   ' The
accused must not be tried in his absence, if it is possible and desirable to transfer
the  proceedings to another state  or to apply for extradition.';4

1.  Ook deze bepalingen regelen in beginsel slechts de rechts(hulp)betrekkingen met (vreemde) staten
2.  in het duitse wetsontwerp is de overdracht van de strafzaak aan het Tribunaal wei geregeld. Zie Par.
2 van het Entwurf eines Gesetzes Ober die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof
mr das chemalige Jugoslawien (Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetz), Bundesrats Drucks 991/94 (4
november 1994).
3. De aanbevelingen die in deze aantekening worden genoemd, zijn opgenomen in : R.C.P. IiAENTJENS.

Nederlandse  instrumenten van  internationale  rechtshulp  in strafzaken,le bijgewerkte enherzkne  druk,
Arnhem 1992.
4.  Naar deze resolutic is reeds venvezen in aant. 7 onder iv.
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- Resolution (75) 12 on the practical application of the European Convention on
extradition, is van belang voor wat betreft het bepaalde bij art. 7 en bij art. 9. Bij
art. 7 wordt partijen gevraagd om als aangezochte staat op wiens grondgebied het
feit waarvoor uitlevering wordt gevraagd (mede) is gepleegd, geen beroep te doen

op de weigeringsgrond genoemd in art. 7, eerste lid van het Europees
uitleveringsverdrag, wanneer een vervolging in de verzoekende staat de voorkeur
verdient uit een oogpunt van waarheidsvinding, het opleggen van een passende
sanctie of reclasseringsmogelijkheden. In feite worden hier dus omstandigheden
genoemd waarbij de om uitlevering verzochte staat een overdracht van strafvervol-
ging in plaats van het afwijzen van het verzoek om uitlevering in overweging moet
nemen. Bij art. 9 wordt de omuitlevering verzoekende staat gevraagd bij strafopleg-
ging rekening te houden met de detentie die de uitgeleverde persoon in de aange-
zochte staat al heeft ondergaan in verband met de vervolging aldaar ter zake van
het feit waarvoor hij is uitgeleverd.  Ook  in dit geval  is er naast de uitlevering
sprake van een overdracht van strafvervolging en wordt de verzoekende staat

gevraagd met de detentie die in dat verband heeft plaats gehad, rekening te
houden:

Van betekenis met betrekking tot de overdracht van strafvervolging zijn verder
de aanbevelingen die werden vastgesteld op 14 juni 1979 tijdens de 306e Vergade-
ring van de Ministers-plaatsvervangers;
- Recommendation  No.  R  (79)  12  of the Committee  of Ministers to member states
concerning the application of the Convention on the Transfer of Proceedings in
Criminal Matters. Deze aanbeveling heeft vooral betrekking op de uitleg van enkele

bepalingen van het Europees verdrag betreffende overname van strafvervolging.
Het gaat daarbij om art. 17, art. 26, eerste lid en art. 43, tweede lid. Daarnaast
schenkt de aanbeveling aandacht aan de overdracht van de verdachte met het dossier
en wordt er bij de lidstaten die het verdrag nog niet hebben goedgekeurd op
aangedrongen dit alsnog te doen (zie met betrekking tot deze aanbeveling ook aant.
44 onder de laatste noot, aant. 45 onder de tweede noot, aant. 49, aant. 130 en
aant. 145).
- Recommendation (79) 15 of the Committee of Ministers concerning the application
of the European Convention on the punishment of road trafjic offences (zie omtrent
deze aanbeveling aant. 130 en aant 132);
- Recommendation No.  R (82)  1  of the Committee  of Ministers to member states
concerning international co-operation in the prosecution and punishment of acts
ofterrorism, die werd vastgesteld op 15 januari 1982 tijdens de 342e Vergadering
vande Ministers-plaatsvervangers. Deze aanbeveling heeft betrekking op de samen-
werking tussen staten bij de strafrechtelijke aanpak van terroristische daden. Met
name het laatste onderdeel, punt III, art. 7, speelt een rol voor de overdracht van
strafvervolging. Als er meerdere terroristische daden zijn gepleegd in twee of meer
verschillende staten en tussen die daden of de daders bestaat een verband, dan
moeten de betrokken staten de mogelijkheid onderzoeken om de strafvervolging
te concentreren in een staat. Hetzelfde moet gebeuren indien een of meer terroristi-
sche daden zijn gepleegd in een staat, doch door verschillende daders die handelen

1.  De tekst van de resolutie (voorzover hier van belang) staat in aant. 44.
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in vereniging en die optreden in meerdere staten. Bij het onderzoek door de
betrokken staten naar de meest geschikte moeten de volgende aspecten in overwe-
ging worden genomen; het aantal feiten gepleegd in elke staat afzonderlijk; de ernst
van de feiten; de beschikbaarheid van bewijsmateriaal; de persoonlijke
omstandigheden van de vermoedelijke dader in het bijzonder, zijn nationaliteit en
plaats van domicilie en de mogelijkheden tot reclassering;
- Recommendation  No.  R  (85)  10 of the  Committee  of Ministers to member states
concerning the practical application of the European Convention on Mutual
Assistance in Criminal Matters in respect  of letters rogatory form the interception
of telecommunications. Deze aanbeveling werd vastgesteld op 28 juni 1985 tijdens
de 287e Vergadering van de Ministers-plaatsvervangers. Van betekenis is het
bepaalde in punt 5 van de Appendix; 'If it appears from the records resulting from
the interception that the offence in respect of which the request for assistance has
been made was committed wholly or mainly within the territory of the requested
Party, the requesting Party should consider the possibility of laying information
to the requested Party, in accordance with Article 21  of the convention'.

EG-verordeningen

78. In verband met de overdracht van strafvervolging verdienen twee verordeningen
afkomstig van de Raad van de Europese Gemeenschappen enige aandacht. Beide
verordeningen houden verband met de overdracht van strafvervolging van overtre-
dingen van de Rijtijdenwet.
- Verordening nr. 543/69 van 25 maan 1969 (PB nr. L 77 van 29-3-1969, p. 49
e.v.) ziet op harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer. Voor de overdracht van strafvervolging is met name art. 18, derde
lid van betekenis: 'Wanneer de bevoegde instanties van een Lid-Staat er kennis van
krijgen dat een bemanningslid van een in een andere Lid-Staat ingeschreven voertuig
de bepalingen van deze verordening overtreedt, kunnen zij dit melden aan de instan-
ties van de Staat waar het voertuig is ingeschreven. De bevoegde instanties wisselen
alle in hun bezit zijnde gegevens uit over de op deze overtredingen toegepaste
sancties.' Deze verordening is later aangevuld met:
- Verordening nr. 1463/70 van 20juli 1970 (PB nr. L 164 van 27-7-1970, p.  1 e.v.)
waarin het gebruik van de tachograaf is geregeld.  Voor de overdracht van strafver-
volging is belangrijk art. 21, derde lid, welke bepaling vrijwel letterlijk
overeenstemt met de hierboven geciteerde bepaling uit de Verordening nr. 543/69.

Beide verordeningen gaan er vanuit dat de handhaving ervan geschiedt in het
land waar het voertuig, waarmee de overtreding is begaan, is ingeschreven. Naar
aanleiding van deze verordeningen is in art. la van de Rijtijdenwet uitbreiding
gegeven aan de artikelen 2-5 van het Wetboek van strafrecht door te bepalen dat
de Rijtijdenwet mede van toepassing is met betrekking tot geheel of ten dele in het
buitenland door een in Nederland gevestigde onderneming verricht wegvervoer en
daarmee samenhangende werkzaamheden van de bemanningsleden. Nog niet alle
EG partners (waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italic, Griekenland en
Portugal) hebben de benodigde nationale uitvoeringswetgeving tot stand gebracht.
Overdracht van de strafvervolging van overtredingen van de Rijtijdenwet aan die

115



Artt. 552t-552hh

staten is daarom nog niet mogelijk. Zie in verband met de overdracht van strafver-
volging van overtredingen van de Rijtijdenwet aan andere staten dan EG-lidstaten,
aant.   59).

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

79. Overdracht van strafvervolging is een vorm van strafrechtelijke samenwerking
tussen 'vreemde' staten. Overdracht van strafvervolging kan echter ook plaats
vinden tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze landen kennen
een eigen strafwetgeving en een eigen rechtsmachtregeling, hetgeen voor een
overdracht van strafvervolging noodzakelijk is (zie aant. 13). Het feit dat de landen
van het Koninkrijk ten opzichte van elkaar geen 'vreemde' staten zijn, heeft wel
tot gevolg dat de internationale rechtshulpverdragen, die de rechtsbetrekkingen
tussen 'vreemde' staten regelen, hier niet van toepassing zijn en hetzelfde geldt voor
de regeling in de artt. 552t-552hh. Ook in deze bepalingen wordt van 'vreemde'
staten of 'buitenlandse' autoriteiten gesproken:

De basis van de onderhavige vorm samenwerking moet worden gezocht in de
artikelen 36 tot en met 40 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
(Wet van 28 oktober 1954, Stb. 503, laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 22 juli
1985, Stb. 452) en dan met name in art. 36 waarin staat dat Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba elkander hulp en bijstand verlenen. HOFSTEE en
SCHALKEN merken terecht op dat deze bepaling niet meer verwoordt dan de
grondgedachte van de vrijwillige samenwerking. Allerlei vragen die bij toepassing
van deze vorm van rechtshulp worden opgeroepen blijven onbeantwoord.2 Een
sprekend voorbeeld biedt HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 231. In deze zaak speelde
onder andere de vraag of bij een overname van strafvervolging door de Antillen,
aan de nederlandse processen-verbaal dezelfde bewijskracht toekwam als aan de
nederlands-antilliaanse processen-verbaal.   De  hoge raad stelde  dat bij overname
van strafvervolging tussen twee landen van het Koninkrijk aan de stukken opge-
maakt door autoriteiten van het verzoekende land in het land dat de vervolging over-
neemt dezelfde bewijskracht toekomt als waren zij door de autoriteiten aldaar
opgesteld. De hoge raad kwam tot deze conclusie niet door art. 552gg direct op
deze rechtsbetrekking van toepassing te verklaren, doch een middels een analoge

redenering:   ' Nu mitsdien in Nederland zelfs aan stukken betreffende ambtshan-
delingen ter zake van opsporing en vervolging, afkomstig van een vreemde Staat
waarmee Nederland geen verdragsrechtelijke band heeft, in het kader van een
overname van strafvervolging dezelfde bewijskracht wordt toegekend als aan
dienovereenkomstige Nederlandse stukken, moet worden aangenomen dat het zelfde
geldt bij overname van strafvervolging tussen twee landen van het Koninkrijk der
Nederlanden, tussen welke blijkens het hiervoor onder 7.2 overwogene een
gezamenlijke rechtsorde bestaat'. Volgens scHALKEN,  in zijn noot onder dit arrest,

1.  Zie ook HR 13 juli  1987, NJ  1988, 721 en HR 12 juni 1990, NJ 1991,236, beide arresten met noot
van SCHALKEN.
2.   E.l. HOPSTEE en T.M. SCHALKEN, Strafrechi  binnen het Koninkruk,  beginselen van interregionaal en
internationaal strafrecht, Amhem 1991, p. 100.

116



Artt. 552t-552hh

overschat de hoge raad met dit standpunt de in strafvorderlijk opzicht constituerende
kracht van de beginselen van gelijkwaardigheid en wederkerigheid die in het Statuut
van het Koninkrijk uitdrukking hebben gekregen. De idee van een gezamenlijke
rechtsorde is - aldus SCHALKEN - veeleer een inspiratiebron voor de legislatieve
uitwerkingvanwenselijke vormenvanonderling rechtsverkeer. Zij biedtonvoldoen-
de basis om, bij het ontbreken van adequate (rijks)wetgeving, een andere gradatie
in bewijskracht van processtukken aan te brengen dan de wet toestaat om zodoende
een eigensoortige grondslag te crearen voor een rechterlijke veroordeling tot een
gevangenisstraf van tien jaar.  De hoge raad wekt - aldus nog steeds SCHALKEN -
teveel de indruk dat de Nederlandse wetgeving, via een omleiding langs het
statutaire principe van de gelijkwaardigheid, voor het hele Koninkrijk geldt.1

Het ontbreken van een specifieke wettelijke regeling heeft ook tot gevolg dat
niet duidelijk is wie de bevoegde autoriteiten in dit kader zijn en welke rechtsgang
in acht genomen moet worden. In bovengenoemde strafzaak wees de verdediging
in haar verweer voor het gemeenschappelijk hof er op dat art. 36 van het Statuut
spreekt over landen die elkaar hulp en bijstand verlenen, niet van officier tot officier
die overdracht verzoeken. Voor de verdediging was het ontbreken van een specifie-
ke regeling zelfs reden om de overname van strafvervolging in strijd te achten met
het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel. Nadat het hof erop had gewezen dat de basis
voor een overdracht en overname van strafvervolging (impliciet) kan worden
gevonden in de artikelen 36 tot en met 40 van het Statuut, kwam het tot de
conclusie dat het feit dat deze overdracht geschiedde tussen de respectieve instanties
van het openbaar ministerie en niet langs diplomatieke weg, gerechtvaardigd werd
door het gegeven dat de overdracht plaatsvond binnen het Koninkrijk der Nederlan-

l.  A-G MEIJERS komt in dezelfde zaak tot een andere conclusie. Het oordeel van  het hof dat aan neder-
landse bewijsstukken dezelfde bewijskracht tockomt als aan nederlands-antilliaanse processen-verbaal,
vindt volgens hem geen enkele steun in het antilliaanse strafprocesrecht of in enige regel van
interlandelijk' recht. Hij wijst er daarbij nog eens uitdrukkelijk op dat de nederlandse bepalingen met
betrekking tot de overdracht en overname van strafvervolging en dan in het bijzonder art. 552gg, op
het rechtshulpverkeer tussen de drie staten niet van toepassing zijn. In zoverre vertoont zijn opvatting
dus grote overeenkomst met die van SCHALKEN. Vo|gens A-G MEIJERS  had het hof het bepaalde in art.
307, cerste lid onder 2e SvNA niet middels 'creatieve' rechtsvinding opzij mogen zetten, doch had het
ho fde nederlandse ambtsedige processen-verbaal alleen als een ander geschrift, bedoeld in art. 307, eerste
lid onder 5e SvNA voor het bewijs kunnen gebruiken. Hij vcrwijst daarbij naar HR 21 maart  1967, NJ
1968,19 (proces-verbaal terechtzitting Gerecht in eerste aanleg Curacao)  en   HR 14 september  1987,
NJ   1988, 301 (proces-verbaal duitse douane-ambtenaar). SCE{ALKEN meent  - in tegenstelling  tot  A-G
MEIJERS - dat de hoge raad voor een andere oplossing had kunnen kiezen waarbij het vonnis van het
hof, zij het in gecorrigeerde vorm, intact had kunnen blijven zonder dat de fictie van interregionale
gelijkwaardigheid als abstracte rechtvaardiging werd gebruikt om inbreuk te maken op de autonomie
van de Antillen. Hijverwijst daarbij naar een methode die de hoge raad eerder had gevolgd in zijn arrest
van 3 januari 1989, NJ 1989, 899: 'Ook toen ging het om de toelaatbaarheid van Nederlands
bewijsmateriaal ten behoeve van een Antilliaanse strafzaak. Ook toen ontbrak op dat punt toegesneden
wetgeving. Niettemin accepteerde de Hoge Raad dat het bewijs werd toegelaten omdat het AntiUiaanse
recht zich daartegen niet verzette. Het zou denkbaar zon geweest dat de Hoge Raad het standpunt van
het Hof onder de redactie van deze vanuit de nationale autonomie opgezette gedachtengang had
"herlezen." - aldus SCHALKEN.
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den. In cassatie overwoog de hoge raad dat het hof aldus het verweer op
toereikende grond had verworpen.

In bovengenoemde strafzaak speelde verder een rol de vraag of de verdachte

ingezetene was in de zin van art. 5 Sr. N.A. Het ontbreken van een specifieke
regeling mag dan voor een overname van strafvervolging in het beginsel geen
belemmering zijn (zelfs tussen vreemde staten is overdracht en overname van

strafvervolging mogelijk buiten verdrag), het betekent echter wel dat de strafwet
van het land dat de vervolging wil overnemen van toepassing moet zijn omdat het
verzoek zelf geen bevoegdheidsuitbreiding kan bewerkstelligen.

Aan het eind van zijn noot merkt SCHALKEN op dat het arrest van de hoge raad
voor de zoveelste keer demonstreert dat een nadere regeling tussen de landen van
het Koninkrijk noodzakelijk is.'

Grondwet

80. De grondwet noemt de overdracht en overname van strafvervolging niet. Dit
neemt niet weg dat de vraag kan rijzen of de grondwet grenzen stelt aan de
toepassing van de onderhavige vorm van samenwerking waarbij dan met name
gedacht moet worden  aan de overdracht van strafvervolging.

In art. 17 van de grondwet is bepaald dat niemand tegen zijn wil kan worden
afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.2 Daarnaast kan het voor de
verdachte en zijn verdediging groot verschil maken waar de vervolging plaatsvindt.
De plaats van vervolging is bepalend voor de kwaliteit en duur van de voorlopige
hechtenis, voor de strafmaat en voor de kwaliteit van de eventueel te ondergane

vrijheidsstraf. Is het feit in Nederland gepleegd en zijn hier de (meeste) bewijsmid-
delen voorhanden, dan is de verdediging gebaat bij een vervolging in Nederland.

Zij heeft namelijk ook behoefte aan informatie, onderzoekshandelingen en getuigen-
verklaringen. Bij een vervolging hier te lande hebben de verdachte en zijn raadsman
door de regels van het strafproces een bepaalde status die het mogelijk maakt
initiatieven te ontplooien en van de bevoegde autoriteiten bepaalde zaken te
verlangen. Bij een vervolging elders raken zij deze positie hier kwijt.3 Een

1. In zijn noot wijst hij er tevens op dat in 1991 door minister Hirsch Ballin van Koninkrijkszaken de
Commissie art.  40 van het Statuut werd ingesteld, die in oktober 1992 rapport uitbracht in  de vorm van

een Voorontwerp van Rijkswet inzake de strafrechtelijke samenwerking tussen de landen van het

Koninkruk Dit ontwerp maakt decl uit van het overleg tussen de koninkrijkspartners in het kader van

de herziening van het Statuut en in het kader van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.
2.  Dit recht ligt ook verankerd in art. 6 EVRM. Zie P. vAN DIJK en G.J.H. VAN HooF, De Europese

comentie in theorie en praktijk, derde herziene druk, Nijmegen 1990, p. 348 e.v. In verband met dit
recht wordt in de literatuur wei gesproken van de wettelijke ofnatuurlijke rechter. Zie bijvoorbeeld A.H.J.

sw ART, Goede rechtsbedelingeninternationale rechtshulpin strafzaken,Deventer  \983, p.1 . \\\Ustral\ef
is het voorbeeld dat hij geeft in noot 22; Zie ook N. WITSCm, Die Obernahme der Strafverfolgung nach
kunfligem schweizerischem Recht, Bern 1977, p. 79, met name noot 26.
3.   Politie en justitie die zich met grenzen geconfronteerd zien, kunnen cen beroep doen op de regels

van internationale samenwerking. De verdediging heeft deze mogelijkheid doorgaans niet. Zie Individu

en internationale rechtshulp in strafzaken, Rapport van de Commissie tot bestudering van de positie
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belangrijk punt in dit verband is ook de controle op de rechtmatigheid van het
onderzoek. Door een overdracht van de vervolging wordt deze controle moeilijker
omdat de overnemende staat veelal minder thuis is in het strafprocessuele stelsel
van de overdragende staat en minder gelegenheid heeft en vaak ook niet bereid is
een uitvoerig onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van handelen en bewijsver-
zameling in de overdragende staat:  Met het oog op deze punten is het daarom niet
verwonderlijk dat in het verleden meerdere malen de vraag aan de orde is gesteld
of overdracht van strafvervolging als vorm van internationale samenwerking op
gespannen voet staat met het bepaalde in art. 17 van de grondwet, ook wel het ius

de non evocando genoemd.2
Bij overdracht en overname van strafvervolgingen worden de traditionele rechts-

machtbeginselen dienstbaar gemaakt aan goede internationale rechtsbedeling: Bij
een samenloop van bevoegdheden waardoor berechting in meer dan een staat
mogelijk is, wordt bekeken bij welke nationale rechter de zaak zal worden aange-
bracht. In de overdrachtsverdragen gaat men zelfs nog een stap verder. Wanneer
het met het oog op een goede rechtsbedeling wenselijk is dat een zaak wordt voor-
gelegd aan een rechter in een bepaalde staat,  maar deze staat zelf geen rechtsmacht
heeft, kan de staat deze verkrijgen door een op de betreffende verdragen gebaseerd
verzoek tot strafvervolging afkomstig van een bevoegde staat. In de literatuur wordt
wel gesproken van het 'jurisdictieverdelingsbeginsel' ofwel het 'Kompetenzver-
teilungsprinzip'.4 OEHLER typeert zelfs  de  vorm van samenwerking als Kompe-
tenzverteilung: Kern van de zaak is, zoals SWART - in navolging van OEHLER -
treffendformuleert, 'datjurisdictiebeginselengaanfungerenalsdirecteaanknopings-

van verdachten enandere belanghebbenden in de intemationale strafrechtelijke samenwerking,'s-Graven-
hage, december 1993, p. 5.
1.   Zie  A.A.M.  ORIE,  De  verdachte  tussen  wai en  schip 6f de  systeembreuk  in  de  kleine  rechtshulp,  in:
Bij deze stand van zaken (Liber Amicorum A.L. Melai), Arnhem 1983, p. 351-361. Zie ook Individu
en internationale rechtshulp in strahaken, Rapport van de Commissie tot bestudering van de positie
vanverdachtenenanderebelanghebbenden inde internationalestrafrechtelijkesamenwerking, 's-Graven-
hage, december 1993, p. 31-32.
2.    Zie  omtrent deze  problematiek,  A H.1.  SWART,  Goede  rechtsbedeling  en  internationale  rechtshulp
in strafzaken,Deventer  1983, p.  6 e.v.; N. wr[sati,  Die  Obernahme  der Strafverfolgung nach konfigem
schweizerischem Recht, Bern  1977, p. 79-83 en D. OEHLER,  Internationales Stra#echt, 2., neubearbeitete
und erweiterte Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Monchen  1983, p.  434 e.v. De regering destijds beschouwde
de overdracht van strafvervolging als een vorm van seponeren en niet als een aftrekken van de wettelijke
ofnatuurlijke rechter. Art. 17 hield volgens de regering voor de verdachte niet het recht in de strafrechter
te adieren en ook niet dat de wet zou dienen voor te schrijven onder welke omstandigheden de
nederiandse rechter al of niet moet worden ingeschakeld. Zie MvA,  bijl. hand. II, 1981/1982, 15971

(Rl 133) enz., nr.  10, p  31  en de nom naar aanleiding van het eindverslag, bijl. hand. 11, 1983/1984,
15971 (R 1 1 33) en 115972, nr. 14, p. 6.
3.   Zie  A.H.1.  SWART,  Goede  rechtsbedeling en  internationale  rechtshulp  in strafzaken,  Deventer  \983,
P. 6

4.    Zie F. THOMAS, De Europese RechLshulpverdragen,  Gent  1981,  p. 355; respectievelijk D. OEHLER,
Internationales Strafrecht, 1., neubearbeitete underweiterte Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Munchen  1983,
p  138 e.v.
5.     Zie   D. OEHLER Internationales Strafrecht, 2., neubearbeitete und enveiterte Aulage, Koln/Ber-
lin/Bonn/Munchen 1983, p. 431
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punten voor het toedelen van zaken aan de strafrechter, als regels van relatieve
competentie,  op een internationaal  niveau."  Met de overdracht en overname van
strafvervolgingen is dus een nieuw competentieniveau aan de bestaande toegevoegd.
De verdachte wordt niet afgehouden  van de rechter  die  de  wet hem toekent.   De
rechter in de andere staat is dat immers ook. De wettelijke grondslag voor het
optreden van de officier is te vinden in de artt. 552t-552hh en niet in de bepalingen
waaraan hij zijn vervolgingsmonopolie ontleent.2

Overdracht van strafvervolging is op zichzelf dus niet onverenigbaar met het
ius de non evocando,  mits de overdracht op een deugdelijke wettelijke of verdrags-
basis berust: De vraag is echter of de verdragen en de wet op dit punt deugdelijk
zijn. Omtrent deze vraag merkt SWART het volgende op: 'De betekenis van het jus
de non evocando houdt niet op bij het beginsel dat een zaak alleen mag worden
aangebracht bij de door de wet aangewezen rechter. Men kan de analogie met het
legaliteitsbeginsel nog verder doortrekken. Zoals het legaliteitsbeginsel ook een
opdracht aan de wetgever bevat, ter wille van de rechtszekerheid te streven naar
een zo groot mogelijke mate van precisie en duidelijkheid bij het omschrijven van
strafbare gedragingen, zo vraagt het jus de non evocando om een zo groot mogelijke
mate van precisie en duidelijkheid bij het aanwijzen van de bevoegde rechter. De
ratio daarvan ligt in de wenselijkheid, manipulatie van de rechter door een vrije
forumkeuze door een der procespartijen, de forumshopping, te voorkomen. Die
doet immers afbreuk aan de rechterlijke onafhankelijkheid, schaadt de geloofwaar-
digheid van de rechtspraak en kan in het nadeel zijn van een andere procespartij.
( . . . )   Met een beroep  op de rechtspraak  van het Bundesverfassungsgericht   in  het
bijzonder geloof ik dat men aan competentieregelingen de grondwettelijke eis mag
stellen dat zij vooraf aan de hand van algemene criteria de bevoegde rechter zo
eenduidig en precies mogelijk bepalen. (...) De keuze van de rechter in het concrete
geval dient met andere woorden voldoende verantwoord te kunnen worden aan de
hand van algemene wettelijke criteria en door anderen, in het bijzonder de rechter,
te kunnen worden nagemaakt.  Voor het strafproces  komt  daar  nog  bij  dat  de
bevoegdheid van de rechter in beginsel niet afhankelijk behoort te zijn van omstan-
digheden die zich voordoen na het begaan zijn van het feit, voor zover zij gescha-
pen kunnen worden door de vervolgende instantie.'4 Beziet men de regeling in de

1.  Zie A.H.1. SWART, Goederechtsbedelingen internationale rechtshulpinstra»ken, Deventer  1983,

P. 6

2.   Overdracht van strafvervolging mag niet worden aangemerkt als een vorm van seponeren. De destijds
door de regering verdedigde opvatting is daarom niet houdbaar.
3.    Zie  ook F. THOMAS, De Europese Rechtshulpverdragen,  Gent  1981, p. 436-437.
4.   Zie  A.H.1. swART,  Goede rechtsbedeling en  internationale rechtshulp in strafzaken, Deventer  \983

p. 8-9. Idem wr[sCHI   in Die Obernahme der Straherfolgung nach  kunftigem schweizerischem  Recht,
Bem 1977, p. 80. Beide auteurs ontlenen deze opvatting aan de duitse doctrine beschreven door K.A.

BETTERMANN,  Die  Unabhangigkeit der Gerichte und der gesetzliche  Richter, in'. Bettermann e.a., Die
Grundrechte, Band Ill/2, Berlin  1959, p. 561-565. Zie ook E. VON BUBNOFF, Ausliefening Verfol-
gungsobernahme FoUstreckungshige, Berlin/New York 1989, p. 91-92 en OEHLER, Internationales

Stra#echt, 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Munchen 1983, p 434 e.v. Beiden

zijn van mening dat daar waar de kenbaarheid van de bevoegdheid van de rechter zeer vaag  is of totaal

ontbreekt, er strijd  is met het jus de non evocando en het nulla poena beginsel  (zie ook de commentaar
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overdrachtsverdragen en de wet dan is van enige bepaaldheid van de rechter
nauwelijks sprake. Het concept van de goede rechtsbedeling - zoals dat de makers
van de overdrachtsverdragen voor ogen stond -is een open concept dat op zichzelf
weinig houvast biedt (zie aant. 9). In het Europees Overdrachtsverdrag en het
Benelux Overdrachtsverdrag is het begrip wel nader uitgewerkt in overdrachts-
gronden maar deze omvatten, met name in het Europees Overdrachtsverdrag zo
veel situaties dat van enige bepaaldheid niet meer kan worden gesproken (zie
omtrent de overdrachtsgronden aant. 114). Een aantal van de in het Europees
Overdrachtsverdrag genoemde gronden knoopt bovendien aan bij omstandigheden
die zich voordoen  na het strafbare  feit.'  Voor wat betreft de wettelijke regeling
is er een verschil tussen de overdracht en de overname van strafvervolging.  In art.
552t is bepaald dat de officier justitie een vervolging voor overdracht aan de
minister kan voordragen wanneer hij dat in het belang van een goede rechtsbedeling
wenselijk acht. Een nadere uitwerking ontbreekt (zie voor de invulling die het
openbaar ministerie in de praktijk aan het begrip geeft, art. 552t, de aantt. 9-13).2
Voor wat betreft de overname van strafvervolging biedt de wet in art. 552y meer

op art. 4a Sr in aant. 189).
Anders naarhetschijntde regering in de nom naar aanleiding van heteindverslag, bijl. hand. 11,1983/19-
84,15971 (R1133) en  115972, nr.  14, p. 6, 'Anders dan de leden van de V.V.D.-fractie stellen, houdt

dit beginsel (YB: bedoeld wordt hetjus de non evocando beginsel) niet in dat de wet de bevoegde rechter
dient aan te wijzen en ook niet dat, zoals zij kennelijk in navolging van de Nederlandse Orde van Ad-
vocaten stellen, dat in een rechtsstaal voorkomen dient te worden dat een der procespartijen, of in
strafzaken dat de vervolgende instantie, naar eigen believen kan bepalen voor welk forum een zaak zal
worden behandeld.'
1.  Ten aanzienvandeze grondenmerktOEHLER Op:'Gewissentspringtdas Kompetenzverteilungsprinzip
der Solidaritat der Staaten, und die Grundsatze, die aus der Solidaritat entstehen, erfordem begriffsnot-
wendig gerade nicht, dass der Tater das anzuwendende Recht berechnen kann. (...) Die Anknop-
fungspunkte nach dem Obereinkommen (bedoeld wordthet Europees Overdrachtsverdrag, YB) ergeben
sich z. T. aber erst nach der Tat und sind von ihm gar nicht mehr bedingt, sondern werden unberechenbar
vondemersuchenden Staataufgegriffen.' Zk Internationales Strafrecht,1., neubearbeitete underweiterte

Au flage, Koln/Berlin/Bonn/Munchen  1983, p. 434-435; Voor wITscHi was dit reden om met betrekking
tot die gronden aan te nemen dat zij alleen de overdracht en overname van strafvervolging zel fstandig
zouden kunnen rechtvaardigen wanneer zij zouden worden gehanteerd met instemming van de verdachte.

Zie  Die  Obernahme  der Straherfolgung nach  kiinftigem sch,teizerischem  Recht, Bern  \917,  p.  83:'D\e
Kriterien in Art. 8 lit.e-h sind jedoch derart unbestimmt und auslegungsbedurftig, dass der durch sie
berufene Richter kein gesetzlicher, weil kein zum voraus berechenbarer ist. Die nationale Einfithrungsge-
setzgebung zur Konvention sollte deshalb vorschreiben, dass die Anknupfungspunkte in lit.e-h nur mit
einem der objektiven Rechtfertigungsgrunde des Art. 8 KOStrV (YB: Europees Overdrachtsverdrag)
oder einer unabhangigen landesrechtlichen Zustandigkeit zusammen gewordigt werden dorfen. Sollen
sie selbstandig die Obemahme der Strafvervolgung rechtfertigen, muss gesetzlich die Zustimmung des
Verfolgten vorbehalten werden.' Zie ook E. VON BUBNOFF, Ausliefemng Fe,folgungsubernahme
Volistreckungshige, Berlin/New  York  1989,  p   91-92
2. Terecht illustreert swART aan de hand van de Zwitserse en de Oostenrijkse wet op de internationale
rechtshulp dat het ook anders kan. Zie Goede rechtsbedeling en internationale rechtshulp in stra#aken,
Deventer 1983, p. 9, noot 35.
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houvast in de vorm van verplichte weigeringsgronden (zie hieromtrent nader het
commentaar op art. 552y).1

Van verschillende kanten werd naar aanleiding van bovengenoemde knelpunten
gepleit voor een recht van bezwaar voor de verdachte in die zin dat de vervolging
alleen zou kunnen worden overgedragen wanneer de verdachte daarmee akkoord
zou gaan.2 Desondanks is in de nederlandse wet geen vetorecht aan de verdachte
toegekend. De regering heeft zich daartegen steeds verzet. Onder andere vanwege
praktische bezwaren zoals tijd, extra kosten en het gevaar dat de verdachte hiermee
een feitelijke vervolging zou kunnen frustreren. In veel gevallen bevindt de
verdachte zich allang niet meer op nederlands grondgebied wanneer een overdracht
van strafvervolging wordt overwogen en dat kan de voortgang van de procedure
behoorlijk vertragen wanneer men zijn toestemming verlangt.3 De regering wees
er verder op dat nationaal gezien ook meerdere rechters bevoegd kunnen zijn tot
kennisneming van een strafbaar feit (artt 2 - 6). Ook dan bepaalt het openbaar
ministerie of en zo ja voor welke rechter (bijvoorbeeld die van Groningen of die
van Maastricht) de strafvervolging plaats moet vinden en heeft de verdachte hierbij
geen beslissende stem. De regering zag geen reden om de verdachte op internatio-
naal niveau wel een recht van keuze te geven. Het is, aldus de regering, in beginsel
(er zijn uitzonderingen denkbaar) een zaak van de soevereine staten om uit te maken
waar vervolgd zal worden indien meerdere staten daartoe bevoegd zijn.4

1.  Met name deze asymmetrie ontlokte de vrees dat de nederlandse autoriteiten de vorm van rechtshulp
vooral zouden hanteren als middel om het eigen overbelaste apparaat te ontlasten. Zie bijvoorbeeld C.F
ROTER, Moet de was de deur uitp DD 1984, p. 101 e.v.
2. Onder ander door de Werkgroep Knelpunten in het Nederlands Recht voor Etnische Minderheden
van de Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders (N.C.B.)in een briefvan 20 oktober 1981 die betrek-

king had op beide verdragen. de Nederlandse Orde van Advocaten in haar commentaar op de MvA d.d
24 januari 1983;
A.H.J. SWART, De overdracht van strahervolgingen,N]B 1982, p. 222-223, en meer uitvoerig in Goede
rechtsbedeling en internationale rechtshulp in stra»ken, Deventer  1983,  p.  16; in het buitenland door
N.  WITSCHi,  Die  Obernahme  der  Strafverfolgung  nach  kiinftigem  schweizerischem  Recht,  Bem  1911,

p. 83. Hij beperkte dit recht wei tot bepaalde situaties (zie drie noten terug)
Bij de parkmentaire behandeling van de wetsontwerpen is het uitdrukkelijk verdedigd door leden van

de PvdA en 066. Zie bill. hand. Il, 1981/1982, 15971 enz., nr. 9, p. 9 en 12. Het vetorecht is zonder

stelling te nemen, ook ter sprake gebracht door leden van de CDA en VVD. Bijl. hand. Il, 1981/1982,
15971 enz, nr.9, p. 2,en p. 11.
Tegen een vetorecht hebben zich gekeerd: G.A.M. STRIJARDS, Rechtshulpbetrekkingen systematisch be-
schouwd, in: CORSTENS  e.a.,  Internationalisering van het strafrecht, Nijmegen  1986, p 203-204,  en K.
SCHWAIGHOFER, Auslieferung und internationales Strafrecht, Wien 1988, p. 211.Zij achten een vetorecht

in strijd met het publiekrechtclijk karakter c.q 'Zwangscharakter' van het strafrecht.

3.  Zie MvA, bijl  hand. II, 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr.  10, p. 14- 1 7 en de nota naar aanleiding
van het eindverslag, bijl. hand. II, 1983/1984, 15971 (R1133) en 115972, nr. 14, p. 6.
4.  MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 (R1133) enz.,nr. 10, p. 14-15. Blijkbaarspeelde ditargument
niet waar het de inspraak van derden betrof In art. 552t, vierde lid is namelijk bepaald dat in het geval
de benadeelde partij te kennen heefl gegeven zich te willen voegen, de officier geen voorstel tot
overdracht van strafvervolging kan doen alvorens hij zijn instemming heeft verkregen of - indien hij
die instemming niet verkrijgt - over een machtiging beschikt van de rechter (meer over deze regeling
in dc commentaar op de betreffende bepaling)
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De forumkeuze door het openbaar ministerie op nationaal niveau - waarnaar de
regering verwijst  - is echter niet onbekritiseerd: Bovendien  gaat  het  daar  nog
steeds om een rechter die nederlands recht toepast. Voor zover er al sprake kan
zijn van forumshopping, dan blijft het effect voor de verdachte in ieder geval be-
perkt. Op internationaal niveau ligt de zaak beduidend anders. Het gevaar van
forumshopping is duidelijk aanwezig en de consequenties voor de verdachte zijn
vaak - zoals aan het begin van deze aantekening is opgemerkt - veel ingrijpender.
Een recht van bezwaar als hierboven bedoeld kan vreemd overkomen daar in de
internationale en supranationale rechtssfeer het individu veelal niet wordt gezien
als een rechtssubject, maar als een rechtsobject.2 Geheel ongebruikelijk is het
echter niet. Een vergelijkbaar recht treft men bijvoorbeeld aan in art. 36 van het
Beneluxverdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafza-
ken en in art. 3 van het Europees verdrag inzake de overbrenging van gevonniste
personen.3 Bij een afgeleide bevoegdheid schrijft art. 17 Europees Overdrachtsver-
drag de aangezochte staat voor, dat de verdachte eerst wordt gehoord. Zie in dit
verband ook het bepaalde in art. 552aa, tweede lid. De verdachte heeft hier dus
het recht gehoord te worden. Van een vetorecht is echter geen sprake. Het Benelux
Overdrachtsverdrag en de andere verdragen kennen aan de verdachte evenmin een
vetorecht toe. Zij staan een dergelijke regeling op nationaal niveau echter ook niet
in de weg, althans niet in het geval de regeling wordt getroffen in de verzoekende
staat. Geen van de verdragen kent immers de plicht om, wanneer dat geYndiceerd
is, de overname van strafvervolging te verzoeken. Er bestaat hooguit de plicht een
dergelijk verzoek in overweging te nemen (zie aant. 121).4

Overdracht en overname van strafvervolging is een onmisbaar instrument in de
moderne benadering van het internationale strafrecht waarin ondermeer wordt
gestreefd de berechting van personen in die staat te doen plaats vinden waar uit
een oogpunt van een goede rechtsbedeling de beste resultaten zijn te verwachten.
Welke staat dat zal zijn is op voorhand niet te zeggen. Het is afhankelijk van tal
van, eventueel met elkaar in strijd zijnde, factoren en overwegingen die in het
concrete geval een rol (kunnen) spelen. Aan welke factoren en overwegingen dan

1.  Zie O.a. G.J.M. CORSTENS, De verhoudingrechter-openbaarministerie, een  lat-relatie  in het strafrecht,
Arnhem 1983, p. 29 e.v.en m.n. ook de onder noot 79 vermelde literatuur.
2.   Zie G.A.M. STRIJARDS, Rechtshuipbetrekkingen systematisch beschouwd, in: CORSTENS e.a., Internatio-

nalisering van het strafrecht, Nijmegen 1986, p. 182-183 en de daar aangehaaide literatuur. Onder invioed
van de mensenrechtenverdragen en uitspraken van het Europese Hofvoor de rechten van de mens komt
daarin wei enige verandering. Ook in het internationale rechtshulpverkeer krijgt zijn rechtspositie meer
betekenis.
3.    Toestemming  van de betrokken persoon speelt ook  een  rol  bij de verkorte uitleveringsprocedure.
Vergelijk in dit verband ook art. 7 van de zwitserse wet op de internationale rechtshulp, waarin de
uitievering is gebonden aan de voonvaarde dat de betrokkene er mee instcmt. Terecht merkt SWART op
dat daarmee de zwitser in feite in belangrijke mate de keuze heeft tussen berechting in de staat van de
locus en berechting in eigen land. Zie Goede rechtsbedeling en internationale rechtshulp in stra#aken,
Deventer 1983, p. 11.
4.  Voor de aangezochte staat ligt de situatic lets genuanceerder. De overdrachtsverdragen verplichten
in principe namelijk tot overname van de vervolging wanneer aan de voorwaarden van het verdrag is
voldaan. Anderzijds laten de weigeringsgronden zoveel ruimte dat weigering vrijwel steeds mogelijk
zal zijn bij een veto van de verdachte.
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prioriteit moet worden toegekend is vooraf moeilijk te regelen. Die beslissing zal
in het concrete geval moeten worden genomen. Deze benadering vraagt, naast de
bereidheid van staten tot onderlinge samenwerking en overleg, om een grote mate
van beleidsvrijheid voor de betrokken instanties om tot een goede beslissing te
kunnen geraken. Die beleidsvrijheid is terug te vinden in het Europees Overdrachts-
verdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag en eveneens in de artt. 552t-552hh.
Het mag zo zijn dat enige flexibiliteit op het terrein van de strafrechtspleging en
het internationale strafrecht vele voordelen heeft.   Men moet echter ook bedacht
zijn op de gevaren die dat in zich bergt. De destijds door de opstellers van de
verdragen en door de wetgever gekozen benadering staat op gespannen voet met
het ius de non evocando.  Het tast de rechtszekerheid aan omdat bij het plegen van
een strafbaar feit niet meer voorspelbaar is onder welk strafrechtelijk systeem het
feit zal worden afgedaan. Bij overdracht en overname van strafvervolging is er
sprake van een bestuurlijk monopolie. Het zijn de officier van justitie en de minister
van justitie die beslissen of een verzoek tot overname van strafvervolging zal
worden gedaan en of het zal worden ingewilligd. Met andere woorden zij keizen
het forum en dat verdraagt zich niet met de grondgedachte achter het ius de non
evocando:   Het is bovendien niet denkbeeldig dat deze beleidsruimte gebruikt zal
worden om andere doeleinden na te streven dan die waarvoor de beleidsruimte
eigenlijk was geschapen. Dit gevaar is temeer aanwezig omdat het centrale begrip
in deze, 'de goede rechtsbedeling', een open concept is dat vanuit verschillende
gezichtshoeken kan worden ingevuld.2 Deze beleidsmatige aanpak en de daaraan
inherente gevaren maken een goede procesbewaking en bescherming van de rechten
en belangen van de verdachte noodzakelijk.3 De realiteit is echter anders. Controle
door de rechter is - met name waar het de overdracht betreft - onvoldoende
geregeld (meer hierover in de commentaar op artt. 552t en 552u; men kan hier met
name wijzen op de gebrekkige mededelingsplicht, besproken in art. 552u, aant.
4). Bovendien heeft het er alle schijn van dat in de toekomst de beslissingsbevoegd-
heid voor een belangrijk deel zal komen te liggen bij de officier. De minister blijft
weliswaar politiek verantwoordelijk maar zijn controle op iedere overdracht en
overname afzonderlijk komt dan ook te vervallen (zie aant. 129; zie ook art. 552t,
aant. 2, onder de laatste noot en art. 552aa, aant. 2). De zeggenschap van het open-
baar ministerie wordt dan nog groter.

1. idem G.J.M. CORSTENS, Naar een geinternationaliseerd strafrecht? Enkele inleidende opmerkingen,
in: Corstens e.a., Internationlisering van het strafrecht, Nijmegen 1986, p.  10.
2.   Het wordt de nederlandse wetgever en justitie verweten dat de beleidsruimte die de verdragen bieden

bijoverdrachtenovernamevanstrafvervolging vooralwordtaangewendomhetoverbelastestrafrechtelij-
ke apparaat te ontlasten en veel minder om de positie van de verdachte te verbeteren (zie aant. 9).
3.    In het buitenland is dit verdedigd door D. OEHLER, Internationales Stra»cht, 2.,  neubearbeitete und
enveiterte Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Munchen  1983,  p.  438.
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Wetboek van Strafvordering

Artt. 552t-552hh

Algemeen

81. Het overgrote   deel   van de nationale regeling betreffende de overdracht   en
overname van strafvervolging is ondergebracht in de artt. 552t-552hh. Deartt. 552t-
552w regelen de overdracht van strafvervolging door Nederland aan het buitenland.
De artt. 552x-552hh regelen de overname van strafvervolging door Nederland van
het buitenland. Het betreft hier de rechtshulpbetrekkingen met (vreemde) staten
en niet die met de landen van het Koninkrijk of met internationale of supranationale
instanties. Dit blijkt   uit   het   feit dat gesproken wordt van 'vreemde staten'   en
buitenlandse autoriteiten (zie ook aant. 79 en aant. 95). De laatste bepaling neemt
daarbij een wat bijzondere plaats in omdat zij - ter uitvoering van een aantal in de
betreffende bepaling genoemde verdragen - een conversie voorschrijft van een
afgewezen uitleveringsverzoek in een ingewilligd verzoek tot strafvervolging (meer
hierover in de commentaar op art. 552hh).

De bepalingen zijn vastgesteld bij Wet van 6 maart 1985 (Stb. 1985, 131), tot
wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering met
het oog op de overdracht van strafvervolgingen door en aan Nederland, alsmede
tot uitvoering van de desbetreffende Europese en Benelux-verdragen tot wijziging
van de Uitleveringswet en tot uitvoering van het Europees Verdrag tot bestrijding
van terrorisme en de Overeenkomst betreffende de toepassing van dat Verdrag
tussen de lid-staten van de Europese Gemeenschappen en traden in werking op 19
juli 1985.' Art. 552t is nadien gewijzigd bij Wetten van 27 november 1991, Stb.
1991,663 (wijziging termijnen); 23 december 1992, Stb.  1993, 29 (voorzieningen
ten behoeve van slachtoffers van strafbare feiten); en 8 november 1993, Stb. 1993,
591 (herziening raadkamerprocedure). Zie omtrent de inhoud van deze wijzigingen
de commentaar op art. 552t. Bij Wet van 10 december 1992 (Stb. 1993, 12) is aan
art. 552t, het zesde lid toegevoegd en aan de artt. 552y, 552z en 552gg, het tweede
lid. De toevoegingen houden verband met de overdracht en overname van de
confiscatieprocedure. Het tweede lid van art. 552hh is aangevuld bij de Wetten van
19 mei 1988 (Stb. 1988, 276) en 10 december 1992 (Stb. 1993, 12). Meer daarover
in de commentaar op art. 552hh.

Wetsgeschiedenis

82.  Op 14 december  1979 werd  bij de tweede kamer het Wetsontwerp tot goedkeu-
ring  van  het  op   15  mei   1972 te Straatsburg tot stand gekomen Europees Verdrag
betreffende de overdracht van strafvervolging (met bijlage),  het  op  11  mei  1974
te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussenhet Koninkrijk Belgie, het Groothertog-
dom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het overnemen van

1.  Zie het Besluit van 23 mei 1985, houdende de vaststelling datum van inwerkingtreding van de Wet
van 6 maart 1985 (Stb. 1985,285).

125



Artt. 552t-552hh

strafvervolgingen (met billage) en het op 27 januari 1977 te Straatsburg tot stand
gekomen Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, ingediend: Tegelij-
kertijd werd ter uitvoering van de betreffende verdragen het Wetsontwerp tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met
het oog op de overdracht van strafvervolgingen door en aan Nederland alsmede
uitvoering van de desbetreffende Europese en Benelux-verdragen, wijziging van
de Uitleveringswet en uitvoering van het Europees Verdrag tot bestrijding van
terrorisme, bij de tweede kamer ingediend.2 Eerst in 1985 hebben beide ontwerpen
kracht van wet gekregen (Rijkswet van 27 februari 1985, Stb. 116 en Wet van 6
maart 1985, Stb. 131).

Bij de behandeling in het parlement heeft het Verdrag tot bestrijding van terroris-
me veel aandacht getrokken. Toch is ook de voorgestelde regeling tot overdracht
en overname van strafvervolging niet zonder slag of stoot door de eerste en tweede
kamer gerold. Punten van kritiek hadden hoofdzakelijk betrekking op de positie
van de verdachte en de controle door de rechter.

Het kan voor de verdachte en zijn verdediging groot verschil maken waar de
vervolging plaatsvindt. Goede rechtsbedeling, sleutelbegrip bij de overdracht van
strafvervolging, is echter een open concept bij de invulling waarvan verschillende
overwegingen en belangen, die niet altijd in elkaars verlengde liggen of harmonisch
samengaan, een rol spelen. De vraag is dan aan welk belang voorrang moet worden
verleend (zie hieromtrent aant. 9). In de discussie is tevens de vraag naar voren
gebracht of de rechtshulpregeling op gespannen voet staat met het in art. 17 van
de grondwet verankerde recht dat niemand van de rechter mag worden afgehouden
die de wet hem toekent. Het zogenaamde 'ius de non evocando'. Van verschillende
kanten werd mede naar aanleiding daarvan gepleit voor een recht van bezwaar voor
de verdachte in die zin dat de vervolging alleen zou kunnen worden overgedragen
wanneer de verdachte daarmee akkoord zou gaan. Een vetorecht voor de verdachte
werd dus gezien als een mogelijke oplossing voor (eventuele) grondwettelijke
problemen. Bovendien zou met een vetorecht voor de verdachte zijn gewaarborgd
dat zijn positie door de overdracht van strafvervolging niet (te zeer) zou verslechte-
ren. Het zou met andere woorden uitdrukking geven aan het ne peior-beginsel.1
Ondanks het feitdatdaarop van verschillende zijdenherhaaldelijk was aangedrongen
bleef de regering tegen en is uiteindelijk in de nederlandse wet geen vetorecht aan
de verdachte toegekend (zie hieromtrent verder aant. 80).

Tijdens de behandeling in het parlement is ook meerdere malen gepleit voor het
in de procedure opnemen van een toetsingsmoment door de strafrechter. Ook
hiertegen heeft de regering zich verzet. Een toelaatbaarheidstoetsing vergelijkbaar

1.  Bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971 (R1132), nrs.  laI. Dat de goedkeuring van het Terrorismeverdrag
en later tevens  van de op 4 december  1979 te Dublin tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de

toepassing van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme tussen de Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen (15971, nrs. 7-8), tezamen met de goedkeuring van het Europees Overdrachtsverdrag
en het Benelux Overdrachtsverdrag in cen wetsontwerp aan de tweede kamer zijn voorgelegd, werd in
de memorie van toelichting, p. 9, verantwoord met een beroep op de bevocgdheidsregeling in de artt.
6 en 7 van het Terrorismeverdrag (zie hieromtrent verder aant 72?).
2. Bijl. hand. 11, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3.
3.   Zie omtrent dit beginsel in het overdrachtsrecht aant.  10
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met die van het uitleveringsrecht wilde de regering niet omdat de verdragen
betreffende overdracht van strafvervolging niet voorzagen in een overlevering van
de   verdachte   ter   fine   van de vervolging   in de aangezochte staat.' Waarom   de
regering een dergelijke toelaatbaarheidstoetsing doorde rechterhooguit vond passen
in een systeem waarbij de verdachte met de vervolging wordt overgeleverd aan de
aangezochte staat, blijkt niet uit de kamerstukken (meer hierover in art. 552u, aant
3). Niet direct in samenhang met de toelaatbaarheidstoetsing doch wel in het kader
van het inschakelen van de strafrechter als beroepsrechter in de overdrachts-
procedure, stelde de regering verder dat het overdragen van de strafvervolging
behoort tot het instrumentarium van het vervolgingsbeleid van het openbaar
ministerie en daarover heeft de strafrechter niet te beslissen.2 Ook in het feit dat
bij de overdracht van strafexecutie de strafrechter wel is ingeschakeld zag de
regering geen reden om bij de overdracht van strafvervolging de strafrechter in
te schakelen of een algemene toelaatbaarheidstoetsing voor te schrijven. Bij de
overdracht van strafexecutie speelt het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie
namelijk geen rol.3 De regering heeft steeds een voorkeur gehad voor toetsing van
het overdrachtsbeleid door de rechter in kort geding. Tot een nieuwe beroepsproce-
dure zou volgens haar, gezien de belasting van de rechterlijke macht, alleen moeten
worden besloten als de bestaande beroepsmogelijkheden ontoereikend zouden zijn.4
Om dat laatste nog eens vast te stellen heeft de regering een aantal uitgangspunten
geformuleerd waarop het recht van bezwaar gebaseerd zou moeten zijn en volgens
de regering beantwoordde het kort geding aan al deze uitgangspunten.5

1   Zie MvA, bijl. hand. 11, 1981/1982, 15971 enz nr. 10, p. 36 en p. 44.
2.   Zie vorige noot. In het uitleveringsrecht is dat aldus de regering, niet anders. Daar waar het initiatief
aan nederlandse zijde ligten het vragen van uitlevering dus onderdeel uitmaakt van het vervolgingsbeleid,
vindt immers geen toetsing plaats door de nederlandse uitleveringsrechter en gaat het om uitlevering
door Nederland betreffende feiten die ook in Nederland vervolgd (kunnen) worden, dan is de uitleve-
ringsrechter in de systematiek van de uitleveringswet juist niet bevoegd op die grond de uitlevering
ontociaatbaar te verklaren. Zie in dit verband echter ook A.H.J. SWART, Nederlands uitleveringsrecht,
Zwolle  1986, p. 378, waar hij t.a.v. de uitleveringsprocedure pleit voor een andere rolverdeling tussen
de strafrechter en de minister zodat, overeenkomstig de eisen en denkbeelden van deze tijd, de rechter
meer mogelijkheden krijgt het beleid van de minister te toetsen.
Blijkbaar speelde dit argument niet waar het de positie van de benadeelde betrof. In art. 552t, vierde
lid is immers bepaald dat in het geval de benadeelde partij te kennen heeft gegeven zich te willen voegen,
de officier geen voorstel tot overdracht van strafvervolging kan doen alvorens hij zijn instemming heeft
verkregen of - indien hij die instemming niet verkrijgt - over een machtiging beschikt van de bevoegde
rechter. Als bevoegde rechter moet dan worden aangemerkt de strafrechter waar anders de zaak zou
worden aangebracht. Bovendien zal deze rechter niet alleen de rechtmatigheid maar ook de opportuniteit

van de overdrachtsbeslissing mogen toetsen (meerover deze regeling in de commentaarop de betreffende
bepaling).
3.  Nom naar aanleiding van het eindverslag, bijl. hand. 11, 1983/1984, 15971 (R1133) en 15972, nr.
14, p. 10-11.
4. MvA, bijl hand. II, 1981/1982, 15971 enz. nr. 10, p. 8.
5.   Nota naar aanleiding van het eindverslag,  bijl. hand. li, 1983/1984, 15971 (R1133) en  15972, nr.
14, p. 11 De uitgangspunten luidden als volgt:
- de rechter die het bezwaar behandelt, dient een andere rechter te zijn, dan de rechter die bevoegd is
van het feit, waarvan wordt overwogen de vervolging over te dragen, of waarvan de vervolging is
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Tijdens de behandeling in de tweede kamer zijn verschillende amendementen inge-
diend.' Slechts  Edn van die amendementen, ingediend  door het kamerlid PATIJN,
is bij de beraadslaging aanvaard.2 Het heeft er onder andere toe geleid dat aan art.
552t het vijfde lid en aan art. 552u de laatste volzin van het vierde lid is toege-
voegd, waardoorde strafrechter in bepaalde gevallen toch kan worden ingeschakeld.
Zie omtrent deze kwestie verder de commentaar op de betreffende bepalingen.

Karakter van de regeling

83. De artt. 552t-552hh geven niet slechts uitvoering aan de overdrachtsverdragen.
De regeling heeft een meer algemene strekking.3 De betreffende bepalingen zijn
van toepassing op alle verzoeken tot strafvervolging door en aan Nederland gedaan,
mits zij maar afkomstig zijn van vreemde staten en niet van landen van het
Koninkrijk of van internationale of supranationale instanties (zie aant. 81). Ten op-
zichte van de verdragen heeft de wettelijke regeling een aanvullend karakter. Dit
houdt in dat bij de behandeling van zowel inkomende als uitgaande verzoeken die
op een verdrag zijn gegrond, het toepasselijke verdrag in de eerste plaats moet
worden geraadpleegd. Dat de wet geen specifieke overdrachtsgronden noemt en
ook de dubbele strafbaarheid niet heeft verwoord (zie aant. 84), betekent dus niet
dat deze voorwaarden niet in acht moeten worden genomen in de verhouding met
de verdragspartners.4 Bij strijd tussen bepalingen uit het verdrag en bepalingen
uit de wet, blijven de laatste buiten beschouwing.5 In het verlengde hiervan is in
art. 552u, eerste lid uitdrukkelijk bepaald dat, indien een verzoek tot overname van
strafvervolging op een verdrag kan worden gegrond, de bepalingen van dat verdrag
in acht moeten worden genomen. Deze zinsnede kan worden aangemerkt als een
extra aanwijzing van de wetgever om op de verdragen te letten. Aan de opmerking

overgedragen, in eerste aanleg kennis te nemen;
- het bezwaar moet primair door de verdachte zelf kunnen worden ingediend;
- dc door de rechter op het overdrachtsbeleid van het openbaar ministerie gerichte toetsing dient een
redelijkheidstoctsing te zijn dat wil zeggen cen toetsing of het openbaar ministerie in het gegeven geval

onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid kon besluiten de voorkeur te geven aan cen vervolging
in het buitenland boven een vervolging in Nederland;
- het bezwaar dient in beginsel in alle gevallen, ongeacht de ernst van de feiten en ongeacht de plaats
waar de verdachte zich bevindt, te kunnen worden ingediend;
- gelet op de omstandigheid dat in het overgrote deel der gevallen de verdachte zich buiten Nederland

bevindt op het moment dat de tegen hem gerichte vervolging wordt overgedragen, dient de procedure
voor de behandeling van het bezwaar toe te laten dat de verdachte zich door zijn raadsman laat

vertegenwoordigen en zelf niet aanwezig is;
- gegarandeerd dient te zon dat een bezwaarschrift op zeer korte termijn wordt behandeld en dat daarop

ten spoedigste wordt beslist.
1. Bill. hand. 11, 1983/1984, 15972, nrs. 10-13.
2.  Bijl. hand. II, 1983/1984, 15972, nr. 11.
3.  De wetgever wilde een regeling van meer algemene strekking. Zie bill. hand. II, 1979/1980, 15972,

nrs 1-3, p. 7.

4. MvT, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 15.
5.  MvT, bill. hand. Il, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 10 onder punt 4. Zie ook p. 15 onder art. 552t

en p. 17 onder art. 552y.
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in de memorie van toelichting inhoudende dat het bepaalde in art. 552u, eerste lid
niet uitsluit dat Nederland, ook aan staten waarmee Nederland door een verdrag
betreffende overname van strafvervolging is verbonden, buiten dat verdrag een
verzoek tot het instellen van een vervolging kan doen, moet dan ook niet de
betekenis worden toegekend dat met een beroep op de verdragsloze overdracht,
naleving van het verdrag zou kunnen worden vermeden.'  Dat zou lijnrecht in strijd
zijn met de door de wetgever benadrukte rangorde tussen verdrag en wet. Door
een dergelijke handelwijze te accepteren verliezen de verdragen en de daarin
gestelde voorwaarden, immers sterk aan betekenis. Dat laatste kan niet de bedoeling
van de wetgever zijn geweest (meer hierover in art. 552u, aant. 2).

Inhoud van de regeling

84.  De regeling bevat in hoo fdzaak voorschriften van procedurele aard en een aantal
van de aan overdracht en overname van strafvervolging verbonden rechtsgevolgen.
Buiten de regeling zijn gehouden bepalingen die een bevoegdheidsuitbreiding voor
Nederland impliceren en bepalingen, zoals bijvoorbeeld de verlenging van ver-
jaringstermijnen, waarvan, aldus de toelichting ophet oorspronkelijke wetsontwerp,
een regeling op basis van wederkerigheid in de rede ligt. Voor deze bepalingen
is een verdrag de meest geeigende plaats.2 Het begrip 'goede rechtsbedeling' is
voor wat de overdracht betreft niet uitgewerkt in een opsomming van specifieke
gronden. Ookde voorwaarde van dubbele strafbaarheid ontbreekt. Deze voorwaarde
werd niet gesteld omdat - aldus de memorie van toelichting - de regeling ook van
toepassing zou moeten zijn op verzoeken tot het instellen van een strafvervolging

  die zijn gebaseerd op art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van
het desbetreffende Beneluxverdrag en deze bepalingen scheppen de mogelijkheid
dat een van de verdragsstaten, die krachtens zijn eigen strafwet een bepaald feit
niet kan berechten maar wel over relevant bewijsmateriaal beschikt, een andere
verdragsstaat in de gelegenheid stelt tot strafvervolging over te gaan.3 In de
opschriften van Titel VI van het Europees Rechtshulpverdrag en Hoofdstuk II par.
7 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag wordt ook niet gesproken
van overname van strafvervolging of van verzoeken daartoe, doch van aangifte tot
het uitlokken van een strafvervolging (zie aant. 23). In de opschriften boven art.
552t en art. 552x wordt wel gesproken van overdracht en overname van strafver-
volging. Deze opschriften dekken daarmee slechts ten dele de handelingen waarop
de wettelijke regeling van toepassing   is   of - beter   nog   - zou moeten   zijn.    De
wetgever lijkt namelijk niet geheel in zijn opzet te zijn geslaagd, althans niet waar
het de overdracht betreft. De tekst van art. 552t biedt geen ruimte voor een zuivere
aangifte.  In dat geval  is er immers geen sprake van een strafvervolging tegen een
verdachte ter zake van een feit, met de opsporing waarvan de officier is belast en
alleen in dat geval kan de officier een voorstel doen als bedoeld in art. 552t, eerste
lid. Voor de toepassing van art. 552t e.v. moet er dus sprake zijn van een feit
waarop de nederlandse strafwet van toepassing is. De artt. 552x e.v. daarentegen

1. MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 16.
2.   MvT,  bijl hand. Il, 1979/1980,15972,  nrs.  1-3, p  8 en 9.
3.    Zie  vorige  noot.
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kunnen wel worden toegepast in de situatie waarin de om strafvervolging verzoeken-
de staat zelf niet beschikt over het recht tot strafvervolging (meer hierover in de
artikelsgewijze commentaar).

Het feit dat de wettelijke bepalingen niet alleen van toepassing moesten zijn op
de overdracht en overname van strafvervolgingen maar ook op aangiften tot het
uitlokken van een strafvervolging die geenoverdracht van strafvervolging zijn, heeft
er toe geleid dat een aantal vragen, onder andere op het gebied van de dubbele
strafbaarheid, onbeantwoord is gebleven. Bij iedere casus moet men zich, in
verband met de geldende voorwaarden, afvragen of er sprake is van een aangifte I
danwel van een verzoek tot overname van strafvervolging. In het laatste geval zal 1
men zich bovendien moeten afvragen of het verzoek op een (overdrachts)verdrag
berust of niet en zo ja dan moet men ook nog nagaan of er sprake is van originaire
of van subsidiaire bevoegdheidsuitoefening. Al deze vaststellingen zijn van belang
bij de afdoening van een verzoek tot strafvervolging (met name in de commentaar
op art. 552y zal de gecompliceerdheid hiervan blijken; zie ook art. 552dd, aant.
1)

Plaats van de regeling

85.  Aangezien de regeling een algemene strekking heeft  en  niet is beperkt  tot  een
samenstel van regels die slechts uitvoering geven aan verdragen (zie de aantt. 83
en 84) heeft de wetgever gemeend dat niet een afzonderlijke wet - zoals bij het uit-
leveringsrecht (en later dus ook bij de overdracht en overname van de tenuitvoerleg-
ging van strafvonnissen) - maar een plaats in het wetboek het meest was aangewe-
zen. Enkele bepalingen hebben een plaats gekregen in het wetboek van strafrecht
en wel in titel I en titel VIII van het eerste boek. Het overgrote deel van de regeling
is dus als derde afdeling toegevoegd aan titel X, handelend over internationale
rechtshulp, van het vierde boek van het wetboek van strafvordering.

Bij opname in het wetboek van strafvordering lag deze plaats volgens de
memorie van toelichting voor de hand, omdat in deze titel - in de eerste afdeling -
ook de kleine rechtshulp is ondergebracht en deze laatste regeling voor wat haar
algemene strekking betreft vergelijkbaar is met de regeling aanga=le de overdracht
en overname van strafvervolging.1 Echt overtuigend  is deze argumentatie van de
wetgever overigens niet.  Het is waar dat  - in tegenstelling tot uitlevering - de onder-
havige vorm van samenwerking ook buiten verdrag kan plaatsvinden, maar dat geldt
eveneens voor de overdracht van strafexecutie (let op! niet voor de overname), en
toch vond de wetgever het daar blijkbaar wel nodig de regeling in een aparte wet
onder te brengen. Misschien zou het de voorkeur verdienen om - in navolging van
onder andere Zwitserland en Duitsland - alle zaken die betrekking hebben op
internationale rechtshulp in strafzaken in een afzonderlijke wet te regelen.2
Daarmee zou de materie inzichtelijker kunnen worden gemaakt en het zou tevens

1.  MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 9 onder punt 3.
2.  Das Bundesgesetz uber die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG), van 20-3-1981 resp.
das Gesctz Ober die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG), van 23-12-1982.
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een aanleiding kunnen zijn om de samenloop van rechtshulpfiguren beter te regelen
(zie  in dit verband hoofdstuk  3).'

Procedure bij overdracht

86. Wanneer de officier van justitie het in het belang van een goede rechtsbedeling
wenselijk acht dat de vervolging wordt overgedragen doet hij een met redenen
omkleed voorstel daartoe aan de minister van justitie (art. 552t, eerste lid). Ingeval
een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaats gehad of voorlopige hechtenis is toege-
past, wordt de verdachte van het voorstel in kennis gesteld, welke kennisgeving
in de plaats treedt van een kennisgeving van niet verdere vervolging (art. 552t,
tweede en derde lid). De verdachte heeft dan de mogelijkheid tegen de overdracht
beklag te doen bij het hof. De procedure van art. 12 is hiervoor in grote lijnen van
toepassing verklaard (art. 552t, vijfde lid). Heeft de beledigde partij te kennen
gegeven zich in het geding te willen voegen, dan is overdracht van strafvervolging
slechts mogelijk met toestemming van de beledigde partij of machtiging van de
rechter (art.552t, vierde lid). De minister van justitie beslist zo spoedig mogelijk
en neemt daarbij indien het verzoek op een verdrag kan worden gegrond de
bepalingen van dat verdrag in acht (art. 552u, eerste lid). Bevindt de verdachte zich
nog in Nederland en heeft hij niet verklaard met de overdracht in te stemmen, dan
moet de minister als hij gevolg wit gaan geven aan het voorstel van de officier,
de verdachte hiervan schriftelijk in kennis stellen en zijn beslissing twee weken op-
schorten, zodat de verdachte de gelegenheid heeft tegen de voorgenomen beslissing
een kort geding aan te spannen (art. 552u, tweede lid). Nadat de officier zijn
voorstel heeft gedaan, kan hij de strafzaak niet meer ter terechtzitting aanhangig

maken, maar nog wel onderzoekshandelingen verrichten (art. 552v, eerste lid).
Door overdracht vervalt het recht tot strafvordering pas volledig Cart. 77bis, eerste
lid  Sr). Het herleeft bij intrekking of afwijzing  van het verzoek en indien de staat
die de vervolging heeft overgenomen meedeelt geen strafvervolging in te stellen
(art. 552v, eerste lid en art. 77bis, tweede lid Sr). Intrekking van het verzoek is
mogelijk tot het moment dat de aangezochte staat mededeling doet omtrent zijn
beslissing (art. 552u, vierde lid).

Procedure bij overname

87.   Bij de overname van strafvervolging  is het wederom de minister van justitie
die beslist (art. 552bb, eerste lid). Aan zijn beslissing gaat geen toelaatbaarheids-
toetsing vooraf. In de regel zal een uit het buitenland afkomstig verzoek tot het
instellen van een strafvervolging binnenkomen bij het ministerie van justitie.  Soms
kan het verzoek rechtstreeks tot een bepaalde officier van justitie worden gericht.
In dat geval moet de officier het verzoek met de daarbij gevoegde stukken,
vergezeld van een van hem afkomstig gemotiveerd advies, doorzenden aan de
minister (art. 552x). De minister wijst het verzoek aanstonds af indien onmiddellijk

1.   Binnen de Raad van Europa is het ook een al lang gekoesterde wens om alle verdragen betreffende

de internationale rechtshuip in strafzaken in Un verdrag onder te brengen (zie aant. 2).

131



Artt. 552t-552hh

kan worden vastgesteld dat een van de weigeringsgronden genoemd in art. 552y
zich voordoet. In alle andere gevallen beslist hij pas na advies van de officier. Hij
kan het verzoek dan alsnog op een van de gronden genoemd in art. 552y afwijzen
(art. 552bb, tweede lid). Bovendien wijst hij een niet op een verdrag gegrond ver-
zoek af, als naar het oordeel van het openbaar ministerie geen strafvervolging in
Nederland kan plaats vinden en wanneer het verzoek op een verdrag is gegrond
neemt hij de weigeringsgronden van dat verdrag in acht (art. 552bb, derde en vierde
lid). Voor inwinning van dat advies zendt hij het verzoek met de daarbij gevoegde
stukken aan de officier van justitie bij de rechtbank van het arrondissement waar
degene op wie het verzoek betrekking heeft zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft.
Deze toezending blijft achterwege indien de officier reeds overeenkomstig het
bepaalde in art. 552x zijn advies aan de minister heeft uitgebracht (art. 552z). Heeft
Nederland geen originaire strafmacht dan moet de officier, alvorens hij het
gevraagde advies uitbrengt, de verdachte eerst horen (art. 552aa, tweede lid). De
wet regelt verder de mogelijkheid tot het nemen van voorlopige maatregelen voor
het geval Nederland zijn strafmacht moet ontlenen aan het verzoek (art. 552ff, art.
5520 en 552p) en daarnaast de bewijskracht van de stukken die naar aanleiding van
het verzoek worden overgelegd (art. 552gg). Bezwaren tegen de gang van zaken
kan de verdachte kenbaar maken in een bezwaarschriftprocedure (art. 250 en art.
262 ) en eventueel bij de rechter in een kort geding. Zolang het onderzoek op de
terechtzitting nog niet is aangevangen kan de minister bij bepaalde later gebleken
omstandigheden de inwilliging van het verzoek intrekken (art. 552dd, eerste lid).
Hij kan dit eveneens indien de straf waartoe de verdachte is veroordeeld niet ten
uitvoer kan worden gelegd (art. 552dd, tweede lid).

An. 5521, sub c

88. In aant. 36 is er op gewezen dat informatieuitwisseling en het verlenen van
kleine rechtshulp nauw samenhangen met de overdracht en overname van strafver-
volging. De relatie kan zelfs zodanig zijn dat deze varianten van rechtshulp niet
meer van elkaar te scheiden zijn. Met andere woorden een spontane informatiever-
schaffing kan een verzoek tot strafvervolging inhouden en het verlenen van kleine
rechtshulp kan een overdracht van strafvervolging betekenen. Dit betekent dat met
name het bepaalde in art 5521, eerste lid sub c van betekenis kan zijn voor het
overdrachtsrecht en andersom. In art. 5521, eerste lid sub c, is - met het oog op
het voorkomen van een dubbele vervolging - bepaald dat aan een verzoek om kleine
rechtshulp geen gevolg mag worden gegeven voor zover het is gedaan ten behoeve
van een onderzoek naar de feiten ter zake waarvan de verdachte in Nederland wordt
vervolgd: Meer hierover in aant.  37.

1.  Er is een duidelijke parallel met het bepaalde in art. 9, eerste lid sub a van de Uitleveringswet. Zie
aant. 41 en aant. 94.
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Wetboek van Strafrecht

Art. 4a  Sr

89. Naar aanleiding van de Wet van 6 maart 1985 (Stb. 1985, 131), tot wijziging
van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering met het oog op
de overdracht van strafvervolgingen door en aan Nederland, alsmede tot uitvoering
van de desbetreffende Europese en Benelux-verdragen en tot wijziging van de
Uitleveringswet en tot uitvoering van het Europees Verdrag tot bestrijding van ter-
rorisme en de Overeenkomst betreffende de toepassing van dat Verdrag tussen de
lid-staten van de Europese Gemeenschappen zijn in het wetboek van strafrecht ook
enkele bepalingen gewijzigd of toegevoegd. Titel I van het wetboek van strafrecht
is uitgebreid met art. 4a. Hierin is bepaald dat de nederlandse strafwet van
toepassing is op een ieder tegen wie de strafvervolging door Nederland van een
vreemde staat is overgenomen op grond van een verdrag waaruit de bevoegdheid
tot strafvervolging voor Nederland volgt. Met deze bewoordingen heeft de wetgever
duidelijk willen maken dat een verdrag de grondslag moet bieden voor de bevoegd-
heidsuitbreiding bij een overname van strafvervolging. Met andere woorden,
wanneer Nederland een verzoek tot overname van strafvervolging ontvangt ter zake
van een feit ten aanzien waarvan Nederland geen rechtsmacht heeft, dan is het
verzoek tot strafvervolging zelf niet voldoende om die rechtsmacht te scheppen.
De wetgever was met het oog op de overname van strafvervolging alleen bereid
tot uitbreiding van rechtsmacht wanneer het verzoek daartoe op een verdrag berustte
waarin diebevoegdheidsuitbreiding was geregeld. Dit ter voorkoming van internati-
onale jurisdictieconflicten met staten die sterkere aanspraken zouden kunnen doen
gelden.'

In art. 4a gaat het dus niet om originaire rechtsmacht, doch om een afgeleide,
een subsidiaire rechtsmacht.2 Er moet sprake zijn van een verzoek, afkomstig van
een staat die wel originaire rechtsmacht heeft.3 Bovendien moet dat verzoek
berusten op een verdrag waaruit die bevoegdheid tot strafvervolging voor Nederland
kan volgen. Men kan daarbij denken aan de overdrachtsverdragen, de executiever-
dragen (voorzover zij voorzien in een overdracht van de vervolging; zie aant. 71),
de verdragen die met het oog op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen
voordeel de overname van de confiscatieprocedure regelen (zie de aantt. 63-65),
of een van de verdragen genoemd in art. 552hh (zie de aantt. 60 en 61). Berust
het verzoek niet op een verdrag, danwel op een verdrag waaraan de bevoegdheid
tot strafvervolging niet kan worden ontleend, zoals bijvoorbeeld art. 21 van het
Europees Rechtshulpverdrag, art. 42 van het desbetreffende Beneluxverdrag, of
art. 6, negende lid en art. 8 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de
sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, dan doet de in art. 4a
Sr geschetste situatie zich niet voor en zal Nederland - bij afwezigheid van een
originaire bevoegdheid - aan dit verzoek geen gevolg kunnen geven.

1.   Zie MvT,  bijl.  hand. II, 1979/1980,15972, nrs  1-3, p.  12. Zie omtrent de verdragsvoorwaarde in
het algemeen, aant. 3.
2.  In zoverre wijkt deze bepaling af van de overige in Titel  I opgesomde bepalingen

3.  De eis van een verzoek benadrukt nog eens dat het hier om rechtshulp gaat.
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In de literatuur wordt met betrekking tot het bepaalde in art. 4a Sr wel gesproken
van het beginsel van subsidiaire of secundaire strafrechtspleging of van het beginsel
van afgeleide rechtsmacht.1 Aangezien art. 4a een ruim toepassingsgebied heeft
en niet alleen ziet op overdrachtsverdragen of andere verdragen waaruit in verband
met een verzoek tot overname van strafvervolging de bevoegdheid daartoe voor
Nederland kan volgen, maar - mede gezien de constructie van art. 552hh - ook op
een aantal verdragen waarin het adagium 'aut dedere autjudicare' is uitgewerkt,
zijn in deze bepaling twee varianten van bevoegdheden onderscheiden. Ten eerste

het beginsel van de verdeling van rechtsmacht ofwel het Kompetenzveneitungsprin-
zip en ten tweede de zogenaamde stellvenretende Strafrechtspflege.2 Bij de laatste
variant is de bevoegdheid subsidiair aan (niet) uitlevering en heeft deze vooral tot
doel te voorkomen dat er een vacuum iuris ontstaat (zie aant. 7 onder i; zie ook
de commentaar op art. 552hh). De eerst variant beoogt de vervolging daar te laten

plaats vinden waar dit uit een oogpunt van een goede rechtsbedeling de voorkeur
verdient (zie aant. 9).3 Beide varianten hebben gemeen dat zij in het teken staan
van solidariteit tussen staten.

Toepassing van art. 4a Sr komt pas aan de orde wanneer Nederland een verzoek
tot strafvervolging ontvangt ter zake van feiten waarover Nederland geen originaire
jurisdictie heeft. Met andere woorden de overige rechtsmachtbepalingen uit de
eerste Titel van het wetboek van strafrecht mogen niet van toepassing zijn en
hetzelfde geldt voor rechtsmachtbepalingen uit bijzondere wetgeving.4 Art. 4a Sr
zal daarom vooral een rol spelen bij verzoeken tot strafvervolging die een vreem-

1.   Zie  D.  HAZEWINKE.-SURINGA's,   Inleiding  lot  de  studie  van  het  Nederiandse  strafrecht,  door  J.

Remmelink, (veertiende druk), Arnhem 1995, p. 535-536; A.M.M. ORIE, J.G. VAN DER MEus en A.M.G.
SMIT, internationaal stra»chI (Meede druk),Zwolle 1991, p. 50-52; A.H.J. SWART, De overdracht van
strafvervolgingen,NJB 1982, p.112, 1.1.E.  semirm,  Overdracht en overname van strafrervolging,  AA
1986, p. 33.

Omdat deze nieuwe bevoegdheid slechts kan worden uitgeoefend op verzoek van een andere staat,
die daarmede te kennen heeft gegeven zijn aanspraken op uitoefening van rechtsmacht door de
aangezochte staat te willen laten waarnemen, is van regeringszijde wei gesproken van het
'waarnemingsbeginsel'. Zie SCHUTTE t.a.p., p. 34. Zie bijvoorbeeld ook de memorie van toelichting bij
het wetsontwerp ter goedkeuring van het Verdrag tegen het nemen van gijzclaars  van  1979,  bijl.  hand.

11,1983/1984, 18438 (R 1261), nrs. 1-3, p. 6. In onderhavig commentaar op de overdrachtsregeling is
het begrip 'waarnemingsbeginsel' vooral gereserveerd die gevallen waarin de vervolging subsidiair is
aan de uitlevering (zie aant. 7 onder i; zie ook het commentaar op art. 552hh).
2.   Zie omtrent beide varianten D. OEHLER, Internationales Strq»cht, 2., neubearbeitete und erweiterte
Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Monchen 1983, p 138-142 en p. 144-147; F. THOMAS, De Europese Rechts-

hulpverdragen, Gent 1980, p. 355. Zij spreekt van het beginsel van jurisdictieverdeling.
3.  Zie omtrent dit onderscheid tussen beide D. OEHLER, Internationales Stra#echt, 2., neubearbeitete
und erweiterte Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Munchen 1983, p. 142. Ter plaatse wijst hij er op dat bij het
Kompetenzverteilungsprinzip een verzoek begripskenmerkend is tenvijl dat bij de stellvertretende Straf-
rechtspflege niet het geval is. Meer over dit laatste in de commentaar op art. 552hh.
4   Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan art.  la van de Rijtijdenwet waarin - naar aanleiding van
EG Verordeningen (zie aant. 78) - ten behoeve van verzoeken tot strafvervolging, uitbreiding is gegeven
aan de am. 2-5 Sr door te bepalen dat de Rijtijdenwet mede van toepassing is op geheel of ten dele in
het buitenland door een in Nederland gevestigde onderneming verricht wegvervoer en daarmee

samenhangende werkzaamheden van de bemanningsleden.
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deling betreffen. Op deze bepaling kan ook een beroep worden gedaan wanneer
de verdachte een nederlander is en Nederland geen originaire strafmacht heeft.  Deze
situatie doet zich bijvoorbeeld voor indien het strafbare feit buiten Nederland is
gepleegd naar nederlands recht geen misdrijf doch een overtreding oplevert. Art.
5, eerste lid sub 2 is dan niet van toepassing. Gezien de geringe ernst van deze
feiten en de vrij zware procedure die de verdragen voorschrijven, zal in de praktijk
een dergelijk verzoek niet  snel te verwachten zijn.'

90. Omdat de bevoegdheidsuitbreiding, bedoeld in art. 4a Sr, is gekoppeld aan
verzoeken tot overname van strafvervolging, kan de bepaling niet worden begrepen
zonderdaarbij de overnameregeling uit het wetboek van strafvordering tebetrekken.
Van belang zijn met name art. 552y, eerste lid onder a (verzoek betreft vreem-
deling), art. 552y, tweede lid (verzoek strekt tot strafvordering ter zake van
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel) en art. 552hh, tweede en derde
lid (aut dedere aut judicare). De consequenties van de toepassing van deze artikelen
voor het bepaalde in art. 4a Sr komen ter sprake in de commentaar op de betref-
fende artikelen. Hier past echter nog een opmerking. Een probleem bij de afgeleide
strafmacht is namelijk dat er op zichzelf geen voorspellende werking van uit gaat
ten tijde van het plegen van het strafbare feit. Met andere woorden, tijdens het
plegen van het strafbare feit is niet voorspelbaar onder welk strafrechtelijk systeem
het feit zal worden afgedaan. Het verzoek van een staat met originaire strafmacht -
eventueel op basis van een verdrag - dat de bevoegdheidsuitbreiding kan bewerk-

stelligen, is in principe voldoende. Van een speciale band (lien de droit) tussen ver-
dachte en vervolgende staat hoeft - indien de wet of het toepasselijke verdrag
daarover niets zeggen - geen sprake te zijn. De bevoegdheid tot strafvervolging
kan berusten op omstandigheden die pas na het plegen van het strafbare feit zijn
ontstaan. Een afgeleide strafmacht staat daarom al snel op gespannen voet staan
met het kenbaarheidsvereiste.2 En de kenbaarheid speelt weer een belangrijk rol
in verband met het jus de non evocando (zie hieromtrent aant. 80) Bij de toepassing
van art. 4a Sr is dit in principe niet anders. Voor het aanknopingspunt tussen
Nederland en de verdachte zal men te rade moeten gaan bij het toepasselijke
verdrag. Het aanknopingspunt wordt echter ook nader vorm gegeven door de
verbondenheid van art. 4a Sr met de nationale regeling betreffende de overname
van strafvervolging, met name met art. 552y, eerste lid sub a. De onbepaaldheid
is hierdoor toch wat minder groot dan art. 4a Sr in eerste instantie doet vermoeden.
De wetgever heeft met betrekking tot de overname van strafvervolging namelijk
strengere eisen gesteld voor het aanvaarden van een afgeleide strafmacht dan
waartoe de verdragen verplichten. Zo zal de verdachte indien hij een vreemdeling
is - op enkele uitzonderingen na (zie art. 552y, tweede lid en art. 552hh, derde
lid) - in Nederland zijn vaste woon- of verblijfplaats moeten hebben, wil een
overname van zijn vervolging door Nederland tot de mogelijkheden behoren. Men
kan dus stellen dat er naar nederlands recht (meestal) toch een duidelijke band moet

1 Overtredingen van de Rijtijdenwet spelen in dit verband geen rol Zie vorige noot
2.   Zie omtrent het kenbaarheidsvereiste, G.A.M. STRIJARDS, internationaal strafrecht. strafmachtsrecht,
Amhem 1984, p. 42 e.v.
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zijn tussen de verdachte en de nederlandse staat, een band die bijvoorbeeld in het
Europees Overdrachtsverdrag  niet als onmisbare voorwaarde wordt aangemerkt.'
Zie hieromtrent verder de artikelsgewijze commentaar op de aangehaalde bepalingen
en voor wat betreft de regeling in de verdragen, aant. 113 e.v.

An.   68   Sr

91. In art. 68, tweede lid Sr was voor de wijziging bij Wet van 6 maart 1985 (stb.
1985, 131) aan het ne bis in idem-beginsel al een vergaande internationale werking
toegekend. In grote lijnen was de erkenning in deze bepaling al ruimer dan in het
Europees Overdrachtsverdrag (zie voor de uitwerking van het ne bis in idem-

beginsel in de overdrachtsverdragen de aantt. 110-112). Zo werd - in tegenstelling
tot het bepaalde in art. 35 van het Europees Overdrachtsverdrag - in art. 68, tweede
lid Sr (oud) geen onderscheid gemaakt naar het land waar het vonnis was gewezen.
Ook de uitzonderingen in het tweede en derde lid van art. 35 van het Europees
Overdrachtsverdrag, die betrekking hebben  op de kracht  van de strafmachtsaan-
spraak, kwamen niet voor in art. 68, tweede lid (oud) Sr. In art. 68, tweede lid
Sr (nieuw) is dit niet anders. Met betrekking tot de ne bis in idem-regeling in het
Benelux Overdrachtsverdrag kan niet worden gesteld dat die van art. 68, tweede
lid Sr (oud en nieuw) ruimer is. Integendeel, in art. 3, tweede lid van het Benelux-
verdrag wordt aan een onherroepelijke beslissing - genomen in een van de drie
verdragsluitende staten - waarbij een straf of maatregel is opgelegd, zelfs een
negatieve werking toegekend indien de dader die straf of maatregel niet volledig
heeft ondergaan of daarvan is vrijgesteld.  Bij dit alles mag men overigens niet uit
het oog verliezen dat het ne bis in idem-beginsel, zoals uitgewerkt in het Benelux
Overdrachtsverdrag, zich alleen doet gelden als weigeringsgrond bij een verzoek
tot strafvervolging, terwijl in art. 68, tweede lid 2 Sr. (oud en nieuw) hieraan een
algemene werking is toegekend.

In een opzicht was de regeling van art. 68, tweede lid Sr (oud) beperkter van
strekking. Het kende in tegenstelling   tot de overdrachtsverdragen  geen ne bis in

idem werking toe aan buitenlandse vonnissen die een schuldigverklaring zonder
oplegging van straf inhielden. Op dit punt moest de nationale regeling dan ook
worden aangepast aan de betreffende verdragsbepalingen. In art. 68, tweede lid
Sr (nieuw) is aan deze eis voldaan.

Bij deze door de verdragen verlangde aanpassing is het echter niet gebleven.
Bij Wet van 6 maart 1985 (Stb. 1985, 131) is aan art. 68 Sr een derde lid toege-
voegd, waarin staat dat ook aan onherroepelijke buitenlandse buitengerechtelijke
afdoeningen een ne bis in idem werking kan toekomen. Vereist is dan wet dat de
afdoening onherroepelijk is geworden doordat voldaan is aan een voorwaarde die
door de bevoegde autoriteit is gesteld ter voorkoming van de strafvervolging. In
de toelichting bij  art.  68 Sr wordt gewezen op voorwaardelijke sepot-beslissingen

1.  Omgekeerd moet worden vastgesteld dat Nederiand de vervolging niet altijd overdraagt aan het land
van herkomst. Het komt regelmatig voor dat Nederland gelijktijdig met de inwilliging van een uit-
leveringsverzoek de vervolging overdraagt van feiten die op nederlands grondgebied zijn begaan ten,ijl
de verdachte noch door nationaliteit of door domicilie, noch op enige andere wijze binding heeft met
de aangezochte staat.
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waarbij de voorwaarde bestaat uit het verrichten van een bepaalde prestatie en op
transacties: Men zou in dit verband ook nog kunnen denken aan voegingen ad
informandum. Ook dan is de strafzaak naar nederlands recht immers onherroepelijk
afgedaan.2

Het nieuwe derde lid omvat geen buitenlandse beslissingen die neerkomen op
een onvoorwaardelijk sepot of kennisgeving van niet verdere vervolging en evenmin
uitspraken die vergelijkbaar zijn met de in het nederlandse strafprocesrecht voorko-
mende figuren van buitenvervolgingstelling of verklaring dat de zaak getindigd is.3
De reden dat aan deze beslissingen geen blokkerend effect is toegekend, is gelegen
in het feit dat deze beslissingen ook geen onherroepelijk blokkerend effect hebben
indien zij afkornstig zijn van nederlandse autoriteiten.4

Aangezien volgens art. 21, tweede lid sub d van het Europees Overdrachtsver-
drag de verzoekende staat zijn vervolgingsrechten ook mag hernemen als de aange-
zochte staat na inwilliging te kennen heeft gegeven geen strafvervolging in te stellen
of de ingestelde vervolging te staken, heeft de nederlandse regering in verband met
art. 68, derde lid bij bekrachtiging van het Europees Overdrachtsverdrag, bij die
bepaling een verklaring afgelegd waarin het voorwaardelijk afzien van een vervol-
ging gelijk wordt gesteld met het instellen van een vervolging, mits aan de gestelde
voorwaarde is voldaan.5 Bij bekrachtiging van het Benelux Overdrachtsverdrag
was een dergelijke verklaring niet nodig daar de werking van het ne bis in idem-
beginsel in art. 3, tweede lid niet is beperkt tot rechterlijke beslissingen en
bovendien een bepaling overeenkomstig art. 21, tweede lid sub d van het Europees
Overdrachtsverdrag ontbreekt.

Art.   77  Sr

92. Art. 77 Sr, toegevoegd bij de Wet van 6 maart 1985, (Stb. 1985, 131) en
vernummerd van 77bis Sr tot 77 Sr bij Wet van 7 juli 1994, Stb. 528, regelt de
rechtsgevolgen die zijn verbonden aan de overdracht van strafvervolging. Van een
overdracht van strafvervolging in de zin van art. 77 Sr is eerst sprake aldus de
memorie van toelichting wanneer de aangezochte staat heeft bericht dat hij zich
met de strafzaak heeft belast.6 Daarmee bedoelt de regering te zeggen dat het
verzoek tot overname van strafvervolging moet zijn ingewilligd. Bepalend voor het
moment waarop de in art. 77, eerste lid Sr genoemde rechtsgevolgen intreden is
het ogenblik waarop dat bericht van de aangezochte staat wordt ontvangen. De
rechtsgevolgen die optreden in de tussenliggende periode, dus in de periode nadat
het verzoek is gedaan maar nog geen bericht van de aangezochte staat is ontvangen,

1. MvT, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 14.
2.  HR 13 februari 1979, NJ 1979, 243. Zie omtrent deze vorm van afdoening: A.A. FRANKEN, Voeging
ad  informandum  in  strafzaken,   Amhem  \993.
3.  Idem HR 6 december 1988, NJ 1989,498.
4.  Zie MvA, bijl. hand. il, 1981/1982, 15971 (R 1133) enz. nr. 10, p. 63. Zie ook art. 255, eerste lid.
5. Deze verklaring luidt als volgt:  - with reference to Article 2 1, second paragraph, subparagraph  d:
The Kingdom ofthe Netherlands understands that the decision to institute proceedings includes the con-
ditional decision not to prosecute, in so far as the conditions imposed have been met; (Trb.  1985,65).
6. MvT, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 14.
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zijn uitgewerkt in art. 552v. In de commentaar op deze bepaling zullen deze
gevolgen worden besproken.

In het eerste lid van art. 77 Sr staat dat het recht tot strafvordering en tot uit-
voering van de straf vervallen door de overdracht van strafvervolging aan een
vreemde staat. Dit rechtsgevolg was al geregeld in art. 21 Europees
Overdrachtsverdrag en art.  15 van het Benelux Overdrachtsverdrag maar door art.
77 Sr wordt dit gevolg ook verbonden aan een overdracht van strafvervolging buiten
verdrag.

In het tweede lid van art.  77  Sr is bepaald dat het recht tot strafvordering en
het recht tot uitvoering van de straf herleven indien de autoriteiten van de staat die
de strafvervolging had overgenomen op die beslissing terugkomen of meedelen dat

geen strafvervolging zal worden ingesteld, danwel dat de ingestelde strafvervolging
is gestaakt. Volgens de regering is deze bepaling in overeenstemming met de
verdragsbepalingen  op  dit  punt:   Voor wat betreft het herleven  van het recht  tot
strafvordering bij intrekking  van een eerder gedane inwilliging klopt  dit ook wel.
Ten aanzien van de mededeling dat geen vervolging is ingesteld of dat de ingestelde
vervolging is gestaakt ligt de zaak echter genuanceerder. In art. 21, tweede lid sub
d Europees Overdrachtsverdrag is bepaald dat de verzoekende staat in dat geval
zijn recht tot strafvordering mag hememen.2 In art. 15, tweede lid van het Benelux
Overdrachtsverdrag daarentegen wordt van een dergelijke mededeling geen gewag
gemaakt. Laat staan dat hierin is bepaald dat onder dergelijke omstandigheden het
recht tot strafvordering herleeft. Het is dus zeer de vraag of art. 77, tweede lid
Sr - in tegenstelling tot wat de regering destijds beweerde - op dit punt niet in strijd
is met het Beneluxverdrag.3

Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

Art. 46, tweede lid en art. 50, eerste lid sub a

93. De Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen van 10 september 1986
(Stb. 1986, 464) regelt - zoals de naam al doet vermoeden - de overdracht en de
overname van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen. In art. 46, tweede lid is
echter bepaald dat een verzoek om tenuitvoerlegging van een in de verzoekende
staat bij verstek gewezen vonnis - indien de veroordeelde rechtsgeldig verzet heeft

gedaan - met het oog op een behandeling daarvan in Nederland moet worden
beschouwd als een door de minister ingewilligd en op een verdrag gegrond verzoek
tot strafvervolging. Hier wordt dus in feite een conversie voorgeschreven en wel
van een verzoek tot overname van strafexecutie in een verzoek tot overname van

1. MvT, bijl. hand. ll, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 15.
2.  Let hierbij wei op art. 68, derde lid Sr en op de door Nederland bij bekrachtiging van het Europees

Overdrachtsverdrag afgelegde verklaring. Zie de vorige aantekening.
3  Bij de behandeling van het wetsontwerp in de eerste kamer werd deze vraag - naar onze mening
terecht - door leden van de fractie van de PvdA aan de orde gesteld: bijl. hand. 1, 1984/1985, 15971

en 15972, nr 20, p  l. De regering deelde deze mening echter niet; MvA, bill. hand. I, 1984/1985, 15971

en 15972, nr 20 4 p. 2.
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strafvervolging: Zie omtrent art. 46, tweede lid ook aant. 21  (zie in verband met
de toepasselijke verdragen aant. 71). Ter plaatse is tevens gewezen op het feit dat
de overname van de straftoemetingsprocedure als bedoeld in de artt. 25-29 van het
Beneluxverdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in
strafzaken eveneens als een overname van strafvervolging is aan te merken. In art.
50, eerste lid, sub a van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen heeft
de wetgever echter uitdrukkelijk anders bepaald.

Uitleveringswet

An. 9

94. Een van de redenen om een uitleveringsverzoek af te wijzen is het feit dat ten
tijde van de beslissing op het verzoek tot uitlevering in Nederland tegen de
opgetiste persoon ten aanzien van het feit ter zake waarvan de uitlevering wordt
gevraagd een strafvervolging gaande is (zie art. 9, eerste lid sub a UW). In art.
9, tweede lid UW staat dat het bepaalde in art. 9, eerste lid sub a UW uitzondering
lijdt indien de minister bij zijn beslissing tot inwilliging van het verzoek tot uitleve-
ring tevens de opdracht geeft de vervolging te staken. In feite vindt met de
inwilliging van het uitleveringsverzoek een overdracht van strafvervolging plaats.
Daarin schuilt tevens de betekenis van deze bepaling voor het overdrachtsrecht.
Zie omtrent deze bepaling verder aant. 41.

Wet van 21 april 1994, houdende bepalingen verband houdende met de
instelling van het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen
aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationale humanitaire
recht, begaan op het grondgebied van het voormalige JoegoslaviE sedert 1991

95. In de Wet van 21 april 1994, houdende bepalingen verband houdende met de
instelling van het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen
aansprakelijk voor ernstige schendingen van het intel:nationale humanitaire recht,
begaan op het grondgebied van het voormalige Joegoslavit sedert 1991 (Stb. 1994,
308) zijn voorzieningen getroffen ten einde uitvoering te geven aan de in aant. 76
genoemde resolutie 827 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 25
mei   1993.   In die aantekening is tevens  is  deze  wet ter sprake gebracht  en  is  er  op
gewezen dat daarin de artt. 552t e.v. niet van toepassing zijn verklaard op de
overdracht van strafvervolging door Nederland aan het Tribunaal: In de wet is
met betrekking tot de overdracht en overname van strafvervolging ook anderszins
geen regeling getroffen, tenzij men art. 8 als zodanig wil aanmerken. Daarin is
bepaald dat uit het politieregister, ook zonder een daartoe strekkend verzoek,

1.  In art. 552hh, eerste lid is ook een conversie voorgeschreven en wei van een afgewezen uitleverings-
verzoek in een ingewilligd verzoek tot strafvervolging.
2. Deze bepalingen regelen in beginsel slechts de rechts(hulp)betrekkingen met (vreemde) staten. Zie
aant. 81.
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gegevens kunnen worden verstrekt aan de Openbare Aanklager bij het Tribunaal.
Voorzover die informatie leidt tot een strafvervolging voor het Tribunaal, terwijl
de zaak waarop de informatie betrekking had ook onder de nederlandse rechtsmacht
viel en Nederland met het verstrekken van die informatie afziet van strafvervolging,
is hier sprake van een overdracht van strafvervolging. In zoverre is er enige

gelijkenis  met  art.  21  van het Europees Rechtshulpverdrag  en  art.  42  van  het
desbetreffende Beneluxverdrag en met de bepalingen uit andere verdragen die het
verstrekken van spontane informatie regelen. Zie bijvoorbeeld art. 46 van de
Overeenkomst van Schengen (zie aant. 73). Zie voor de relatie tussen het verschaf-
fen van informatie en de overdracht van strafvervolging verder aant. 36.

Rijtijdenwet

An.la

96. Ter uitvoering van de EG verordeningen die verband houden met overtredingen
van de rijtijdenwet (zie aant. 78) is in art. la van die wet uitbreiding gegeven aan
de artt. 2-5 van het wetboek van strafrecht door te bepalen dat de rijtijdenwet mede
van toepassing is met betrekking tot geheel of ten dele in het buitenland door een
in Nederland gevestigde onderneming verricht wegvervoer en daarmee samen-
hangende werkzaamheden van de bemanningsleden. Nederlandheeft met betrekking
tot deze feiten dus originaire rechtsmacht gevestigd. Art. 4a Sr speelt bij overtredin-
gen van de rijtijdenwet dus geen rol (zie aant. 89).

Richtlijn van 1982

97. Naast de wettelijke regeling is voor overdracht van strafvervolging van belang
de Richtlijn voor het openbaar ministerie inzake overdracht van strafvervolging van
8 december  1982 en in werking getreden op  1 januari 1983 (Stcrt  1983,  nr.  1).'
De richtlijn is in sterke mate geinspireerd door de voorstellen van de Werkgroep
CoOrdinatie Strafrechtelijk en Administratiefrechtelijk Vreemdelingenbeleid (naar
de voorzitter ook wel de Commissie LAGERWAARD genoemd). Deze commissie werd
ingesteld bij besluit van de minister van justitie van 7 juli 1976 (Hoofdafdeling
Staats- en Strafrecht, nr. 471/276) en had kort samengevat tot taak:
-  het opstellen van regels voor informatie en communicatie tussen het openbaar

ministerie en de diensten belast met het administratief vreemdelingenbeleid;
het formuleren van criteria waaraan een voornemen tot overdracht van een straf-
zaak getoetst moet worden;

1. Deze richtlijn is onder andere opgenomen in Richtlijnen & Circulaires Openbaar Ministerie,  SDU
uitgeveru, losbladig en in R.C.P. HAENTJENS, Nederlandse instrumenten van internationale rechishulp

in strafzaken Ce bijgewerkte  en  herziene  druk),  Amhem   1992.
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-   het ontwerpen van richtlijnen voor het vervolgingsbeleid in de gevallen waarin
overdracht van strafvervolging niet mogelijk of niet wenselijk is en de verdachte
een vreemdeling is die mogelijk zal worden uitgezet.

Hoewel de richtlijn destijds is vastgesteld voor de verdragsloze overdracht is zij
ook nu nog van belang. Uitgangspunt van de richtlijn is dat een strafvervolging
in het land van herkomst doorgaans prevaleert. Dit, aldus de richtlijn, in verband
met betere kansen tot verdediging, meer mogelijkheden tot communicatie met
medegedetineerden en personeel, betere resocialisatieaspecten, mogelijkheden tot
proefverloven, strafverkorting, etc. Gezien dit uitgangspunt is als regel gesteld dat
de strafvervolging van misdrijven die in Nederland zijn begaan door vreemdelingen
die toch worden uitgezet of uitgeleverd naar hun land van herkomst, of daarheen
inmiddels zelfstandig zijn teruggekeerd, zal worden overgedragen.'Op deze regel
zijn enige uitzonderingen aangebracht. Zo dient van een overdracht te worden
afgezien in de zaken die voor sepot in aanmerking komen, waarin een geldboete
van minder dan 250 gulden wordt verwacht en waarin de verdachte vreemdeling
beschikt over een geldige verblijfstitel hier te lande. Op vreemdelingen met een
geldige verblij fstitel behoort aldus de richtlijn, zoveel mogelijk een gelijkebehande-
ling te worden toegepast als op nederlanders.2 Van een overdracht kan worden
afgezien in zaken waarin mededaders in Nederland terecht moeten staan, of waarin
gevaar bestaat voor collusie of andere bewijsrechterlijke problemen en in zaken
waarin een gerechtvaardigd belang van het slachtoffer overweegt om het proces
tegen de verdachte te kunnen volgen.3 Ten aanzien van overtredingen bepaalt de
richtlijndatovertredingen vande rijtijdenwetgevingzoveel mogelijk moeten worden
overgedragen. In de praktijk vormen deze overtredingen een belangrijk aandeel van
de jaarlijks over te dragen zaken. Andere overtredingen worden in de richtlijn niet
genoemd. De vaak geringe ernst van deze feiten brengt met zich mee dat een
overdracht van strafvervolging voor deze feiten niet is aangewezen.4

1. Nederland draagt de vervolging overigens niet altijd over aan het land van herkomst.  Het komt ook
voor dat Nederland gelijktijdig met de inwilliging van een uitieveringsverzoek de vervolging overdraagt
van feiten die op nederlands grondgebied zijn begaan terwijl de verdachte vreemdeling noch door natio-
naliteit of domicilie, noch op enige andere wijze een binding heeft met de aangezochte staat anders dan
dat hij daar vervolgd (gaat) worden of dat hij daar een straf moet ondergaan.
2.  Of deze behandeling in de praktijk inderdaad zo gelijk is valt nog te bezien. In ieder geval kan een
vrecmdeling door het plegen van strafbare feiten zijn verblijfstitcl kwijtraken terwijl dit bij nederlanders
niet het geval is. Hij moet dan wei ter zake van een strafbaar feit in nederland zijn veroordeeld. Dit
betekent dat een overdracht van strafvervolging eerst na een veroordeling ter sprake kan komen en het
betekent tevens dat een overdracht van strafexecutie dan niet mogelijk moet zijn
3.  Zie in verband met het gerechlvaardigd belang van het slachtoffer art. 552t, vierde lid.
4.  Zie in dit verbInd ook de eerste twee uitzonderingen op misdrijf zaken. De in de verdragen
voorgeschreven procedure voor overdracht van strafvervolging wordt gezien de geringheid van de
betreffende feiten beschouwd als een te zware en tijdrovende procedure. Om bij geringe ernst van de
feiten  af te zien  van een overdracht van strafvervolging ligt overigens niet zonder meer voor de  hand,
Juist bij deze feiten zou overdracht van strafvervolging een probaat middel kunnen zijn, zeker indien

de mogelijkheid om de strafexecutie over te dragen ontbreekt, om het aantal onbestraft gebleven zaken
terug te dringen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het grensoverschrijdende verkeer en de vele
verkeersovertredingen die bij de huidige stand van zaken onbestraft blijven. Het openbaar ministerie
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In de richtlijn vindt men naast deze criteria ook nog enige opmerkingen over de
verhouding overdracht van strafvervolging en uitlevering en zij wijst de landen aan

waarop het overdrachtsbeleid met kracht moet worden gericht en ook de landen
die daarvoor niet in aanmerking komen:

Circulaires

98.  De circulaires die een rol spelen bij de overdracht en overname van strafvervol-
ging zijn:

De    Circulaire    van de staatssecretaris van justitie    van 13 november     1978
betreffende overdracht en overname van strafvervolging inzake overtredingen
van de rijtijdenwetgeving;
De Circulaire van de staatssecretaris vanjustitie van 6 augustus 1979 betreffende
de overdracht van strafvervolging inzake overtredingen rijtijdenwetgeving;
De Circulaire van de staatssecretaris vanjustitie van 19 januari 1982 betreffende
de uitleveringsverzoeken en overdrachten van strafvervolging aan landen met
een Angelsaksisch rechtssysteem.2

De eerste twee circulaires hebben betrekking op overtredingen van de rijtijdenwet-
geving. De eerste verschaft informatie omtrent de betreffende EG verordeningen
(zie aant. 78), de tweede verschaft informatie over de problemen die er zijn in het
overdrachtsverkeer met de Bondsrepubliek Duitsland vanwege de duitse wetgeving
aangaande overtredingen van de rijtijdenwetgeving. De rechtsmacht van Duitsland
is ten aanzien van deze overtredingen zodanig beperkt dat een overname alleen

mogelijk is indien de overtreding ook gedeeltelijk op duits grondgebied is gepleegd
De derde circulaire gaat in op het feit dat landen met een angelsaksisch rechtssys-
teem de strafwet in beginsel alleen van toepassing hebben verklaard op feiten die
zijn gepleegd op eigen territoir waardoor een overdracht van strafvervolging aan
die landen sterk wordt bemoeilijkt.

Handleiding overdracht van strafvervolging

99. De Werkgroep prioriteitstelling en beleidsplanning van het openbaar ministerie
stelde in haar rapport van 14 februari 1989 over de uitvoering van het beleidsplan

denkt daar echter anders over.
1.  Het overdrachtsbeleid moet met kracht worden gericht op alle landen van de Raad van Europa die

het Europees Verdrag inzake de bescherming van de rechten van de mens hebben geratificeerd en tevens

het individuele klachtrecht hebben erkend.
Niet in aanmerking komen de landen die strafmachtsbeperkingen kennen zoals Groot-Brittannie (landen
met een Angelsaksische rechtsstelsel erkennen in grote lijnen alleen hetterritorialiteitsbeginsel) en landen

met een onduidelijk rechtssysteem zoals bijvoorbeeld de meeste Zuid-Amerikaanse landen.

2. Deze circulaires zijn onder andere opgenomen in Richtlijnen & Circulaires Openbaar Ministerie, SDU
uitgeverij, losbladig en in R.C.P. HAENTJENS, Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp

in strafzaken Ge bijgewerkte  en  herziene  druk),  Amhem   1992.
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Samenleving en Criminaliteit dat het in het kader van de toenemende internationale
samenwerking wenselijk zou zijn de overdracht van strafvervolging te intensiveren.
Op aanbeveling van die werkgroep had de vergadering van procureurs-generaal
vervolgensde Projectgroepoverdracht vanstrafvervolging ingesteld methet verzoek
zich te buigen over: 'een beknopte typologie van zaken die voor overdracht in
aanmerking komen en het wenselijk gebruik van het daartoe ten dienste staande
instrumentarium'. Ter uitvoering van haar taak heeft de Projectgroep ten behoeve
van de rechtspraktijk een handleiding geschreven met het oogmerk de wettelijke
regeling en de toepassingsmogelijkheden van het instrument van overdracht
inzichtelijker te maken. Deze handleiding is door de vergadering van procureurs-
generaal vastgesteld op 28 juni 1989 en uitgegeven bij het ministerie van justitie.

In de handleiding komt uitsluitend de overdracht van strafvervolging aan een
andere staat aan de orde. Verzoeken aan Nederland blijven hierin dus buiten
beschouwing. De handleiding bevat een overzicht   van de criteria   die   bij    een
beslissing tot overdracht een rol spelen en geeft daarbij enige voorbeelden van zaken
die extra aandacht vragen. Er wordt kort ingegaan op de verdragsrechtelijke
regeling en de wettelijke regeling en er wordt uitleg gegeven over praktische
toepassingsmogelijkheden.
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Verdragsrecht



Hoofdstuk 5

Voorwaarden

Algemeen

100. Zowel voor de overdracht van strafvervolging als voor de overname van
strafvervolging is het bestaan van een verdrag niet noodzakelijk (zie aant. 3). Dit
neemt  niet  weg dat verdragen  -  met  name  de vier overdrachtsverdragen  (in  aant.
32 is aangegeven wat in deze studie onder een 'overdrachtsverdrag' wordt verstaan)
- een belangrijke bron van het overdrachtsrecht zijn. Het belang van deze over-
drachtsverdragen is niet gelegen in het aantal bekrachtigingen en de mate waarin
deze verdragen van toepassing zijn op de rechtsbetrekkingen tussen staten (zie de
volgende aantekeningen),   doch  in het algemene karakter  dat deze verdragen
kenmerkt. De regelingen en voorwaarden in de overdrachtsverdragen zijn bedacht
voor alle strafbare feiten, zonder onderscheid naar ernst of soort. Dat maakt dat
deze verdragen - voorzover zij niet rechtstreeks van toepassing zijn op de samen-
werking tussen de betrokken staten - als richtlijn voor het overdrachtsverkeer
kunnen dienen (zie in dit verband art. 552u, aant. 2). Dat laatste onderscheidt deze
verdragen van de overige verdragen waarop deze vorm van rechtshulp kan worden
gebaseerd.

Gezien het belang vande overdrachtsverdragen als richtlijn voorhet overdrachts-
verkeer, zal de bespreking van de voorwaarden in dit hoofdstuk en de procedure
en rechtsgevolgen in de volgende twee hoofdstukken, vooral geschieden aan de hand
van deze verdragen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan art. 21 van het
Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings en Rechtshulp-
verdrag. Deze bepalingen bieden op zichzelf niet meer dan enige procedurele regels.
Het aantal overdrachten op basis van deze bepalingen is in verhouding gezien echter
groot. Ook Art. XI van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken
van de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken van 20 april 1959, gesloten op 30 augustus 1979 te Wittem, zal hier
en daar ter sprake komen. In deze bepaling is art. 21 van het Europees Rechtshulp-
verdrag en daarmee de overdracht en overname van strafvervolging, nader
uitgewerkt. De overige in hoofdstuk 4 genoemde verdragen en bepalingen hebben
een meer bijzonder karakter en komen om die reden in dit en de volgende
hoofdstukken niet, dan wel bij uitzondering, ter sprake. In de artikelgewijze
commentaar komen deze verdragen, indien daarvoor aanleiding bestaat, wet nader
aan de orde.
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Dubbele stralbaarheid

De voorwaarde van dubbele strafbaarheid

101. De voorwaarde van dubbele strafoaarheid speelt een belangrijke rot bij de
internationale strafrechtelijke samenwerking en wordt ondermeer gerechtvaardigd
met een beroep  op het wederkerigheidsbeginsel. Dat beginsel houdt  in  dat  de  ene

staat niet meer verplichtingen op zich neemt tegenover de andere, dan die andere

staat doet tegenover die ene. De voorwaarde van dubbele strafbaarheid moet tevens

voorkomen dat staten gedwongen kunnen worden mee te werken aan het handhaven

van normen die met de eigen rechtsopvattingen in strijd zijn.
In de overdrachtsverdragen is dubbele strafbaarheid voorwaarde voor overdracht

en overname van strafvervolging. Dit blijkt uit art. 6 jo art. 7 van het Europees

Overdrachtsverdrag; art. 1 jo art. 2 van het Benelux Overdrachtsverdrag; art. 2
jo art. 3 van de EG Overeenkomst en art. 1 jo art. 6 van het VN modelverdrag.
Het gaat hierbij  niet om een gekwalificeerde dubbele strafbaarheid. De ernst van
het strafbare feit is niet bepalend voor de vraag of overdracht en overname van
strafvervolging tot de mogelijkheden behoort.2 Dat het feit strafoaar (en
vervolgbaar) moet zijn in de verzoekende staat ligt besloten in de rechtshulpfiguur
zelf. Het is een begripskenmerk (zie aant. 23 e.v.). Men zou echter een overname
van strafvervolging kunnen verdedigen in het geval het feit in de verzoekende staat

niet, of slechts middels een transformatiebepaling (vergelijkbaar met art. 168 MW
Sr) strafbaar is gesteld. De meeste staten zijn tot een dergelijke vergaande samen-

werking en solidariteit echter niet bereid omdat de toepassing van buitenlands recht
bijzonder moeilijk is.3 Bij extraterritoriaal gepleegde delicten passen zij de lex fori
toe   en   niet   de   lex   loci.    Om die reden   is   in de overdrachtsverdragen eveneens

1.  Zie omtrent de rol en de rechtvaardiging van de voorw=de van dubbele strafbaarheid op het terrein

van de intemationale strafrechtelijke samenwerking; M. PLACHTA, The role  of double crm,inality  in

international cooperation in penal matters, in: Nils Jareborg (ed.), Double criminality, Studies in
International Criminal Law, Uppsala,  1989, p 84-134. Zie omtrent het wederkerigheidsbeginsel en het
beginsel van dubbele strafbaarheid A.H.J. SWART, Nederlands uitieveringsrecht Zwolle 1986, p. 128 e.v.

en p.  135 e.v. Ook in hetjurisdictierecht speelt de voonvaarde van dubbele strafbaarheid een belangrijke

rol. Zie hieromtrent bijvoorbeeld C. VAN DEN WYNGAERT, Double criminality as a requirement tojuris-

diction, in: Nils Jareborg (ed.), Double criminality, Studies in International Criminal Law, Uppsala 1989,

p. 43-57

2.   De geringe ernst van het feit kan natuurlijk wel een reden zijn om van de mogelijkheid tot overdracht

geen gebruik te maken. Zie bijvoorbeeld de Richtlijn voor hetOpenbaar Ministerie inzake strafvervolging
van 8 december 1982, besproken in aant. 97. Bij uitlevering speelt de ernst van het feit wei een essentiele

rol. Zie bijvoorbeeld art. 2 van het Europees Uitleveringsverdrag en art. 2 van het Benelux Uitleverings-

en Rechtshulpverdrag.
3. Zie omtrent de problemen bij de toepassing van buitenlands recht; D. OEHLER, Internationales

Strafrecht, 1., neubearbeitete underweiterte Auflage, Koln-Berlin-Bonn-Munchen 1983, p. 145-146 en

p. 462-463; en G.A.M. STRIJARDS, Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht, Amhem 1984, p. 83-84

en p. 209-211. Strijards merkt daarbij  nog op dat de toepassing van vreemd recht op gespannen voet
kan staan met het nationale nulla poena beginsel, met name met het daaruit voortvloeiende

'Bestimmtheitsgebot'. Zie omtrent de toepassing van vreemd recht ook dc terplaatse door bovengenoem-
de auteurs aangehaalde literatuur.
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gekozen voor toepassing van de lex fori - dat wil zeggen de strafwet van de
aangezochte staat: Dit betekent wel dat er naast de strafbaarheid in de verzoekende
staat ook sprake moet zijn van een strafbaarstelling naar het recht van de
aangezochte staat, anders behoort een overname van de vervolging, wegens het
ontbreken van die strafbaarstelling, niet tot de mogelijkheden. Bovendien - hier-
boven is daarop al gewezen - zijn staten in de regel niet bereid mee te helpen aan
de strafrechtelijke handhaving van normen waarvan zij de schending niet strafwaar-
dig achten en waarvan de wederkerigheid niet is gewaarborgd.2

Dubbele strafbaarheid is ook voorwaarde bij de overdracht en overname van
strafvervolging die plaatsvindt op basis van verdragen waarvan het toepassingsge-
bied is beperkt tot bepaalde strafbaar gestelde feiten (zie voor deze verdragen aant.
56). Uitdrukkelijk in deze zin bijvoorbeeld art. 2 van het Europees verdrag inzake
bestraffing van verkeersdelicten van 1964 (zie aant. 57). De dubbele strafbaarheid
ligt echter al besloten in het feit dat de betreffende verdragen slechts betrekking
hebben op bepaalde, naar het recht van de verdragspartijen strafbaar gestelde feiten
en daarom is in deze verdragen de voorwaarde van dubbele strafbaarheid niet altijd
nog eens met zoveel woorden herhaald. Zie bijvoorbeeld het VN Verdrag tegen
de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 1988 (zie aant.
63).3

Een aparte opmerking verdienen art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag
en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag. Vele overdrachten
van strafvervolging vinden plaats op basis van deze bepalingen. De betreffende
bepalingen laten echter de mogelijkheid open dat een staat die krachtens zijn eigen
strafwet een bepaald feit niet kan vervolgen maar wel over relevant bewijsmateriaal
beschikt, een andere staat in de gelegenheid stelt tot strafvervolging over te gaan
(zie   aant. 69). Hierbij   moet dan vooral worden gedacht   aan de situatie   dat   de
verzoekende staat geen strafmacht heeft en niet aan de situatie dat het feit als
zodanig daar niet strafbaar is (zie aant. 23). Het is op basis van deze bepalingen
echter ook mogelijk dat het feit op zich zelf niet strafbaar is in de staat die aangifte
doet, al zal een dergelijke situatie zich in de praktijk niet snel voordoen. In het
eerste geval is er nog wel sprake van een dubbele strafbaarheid zij het niet in
concreto doch in abstracto (meer over deze begrippen in aant.  105). In het tweede
geval ontbreekt ook de dubbele strafbaarheid in abstracto. Dit betekent niet dat uit
het bestaan van deze bepalingen mag worden afgeleid dat de voorwaarde van
dubbele strafbaarheid niet geldt voor overdrachten die plaatsvinden op basis van
deze verdragen. In beide gevallen is van een overdracht van strafvervolging geen
sprake omdat het recht tot strafvervolging in de staat die aangifte doet ontbreekt

1.  Zie het Toelichtend Rapport bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (R 1133), nr. 5, p.  12 en Gemeenschap-
pelijke Memorie van Toelichting, bill. hand. II, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 47-48. Zie omtrent
de toepassing van eigen recht aant.  135.
2.  De uitzonderingen op de voorwaarde van dubbele strafbaarheid die in aant. 5 worden besproken,
zijn juist gemaakt omdat ondanks het verschil in wetgeving,  bij de verdragspartijen over de strafwaar-
digheid van de feiten geen verschil van mening bestond.
3. Idem maar dan met betrekking tot de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen, D.J.M.W.
PARiDAENS, De overdracht van de tenuitvoerlegging van strahonnissen, Amhem 1994, p. 304.
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(zie aant. 23 e.v.). Het toepassingsgebied van deze bepalingen is dus ruimer dan
de overdracht en overname van strafvervolging.

Dubbele strafbaarheid moet er ook zijn indien de overdracht en overname van
i strafvervolging plaatsvindt buiten verdrag.  Dat  het feit strafbaar (en vervolgbaar)
moet zijn in de verzoekende staat ligt - zoals hiervoor gezegd - besloten in de
rechtshulpfiguur zelf. Voorzover het feit in de verzoekende staat is gepleegd en
de aangezochte staat zijn bevoegdheid moet baseren op het beperkt actief
personaliteitsbeginsel of het waamemingsbeginsel ligt de voorwaarde van dubbele
strafbaarheid tevens besloten in de lex loci voorwaarde.1 Het feit zal met het oog
op de benodigde bevoegdheid echter ook strafbaar (en vervolgbaar) moeten zijn
in de aangezochte staat. Een overname van de vervolging buiten verdrag behoort
anders niet tot de mogelijkheden.

Tijdstip waarop de dubbele strafbaarheid moet bestaan

102. De dubbele strafbaarheid moet bestaan op het moment dat het strafbare feit
wordt gepleegd.  Voor de verzoekende staat spreekt dit vanzelf. Wanneer er geen
strafbaar feit is gepleegd door een dader die daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk
en vervolgbaar is, valt er niets te vervolgen en kan er dus ook geen overdracht van
strafvervolging plaatsvinden. In feite is dit in het uitleveringsrecht niet anders. Ook
daar zal het feit in de verzoekende staat strafbaar moeten zijn ten tijde van het
plegen van het feit. De staat heeft anders geen belang bij de uitlevering. In het
uitleveringsrecht wordt dit laatste door de aangezochte staat echter niet onderzocht
doch  verondersteld.

Dat de strafbaarheid in de aangezochte staat moet bestaan ten tijde van het
plegen van het feit ligt minder voor de hand. Strafbaarheid in de aangezochte staat
is geen begripskenmerk en de redenen voor het stellen van de voorwaarde van dub-
bele strafbaarheid in aanmerking genomen, is strafbaarheid in de aangezochte staat
ten tijde van het verzoek voldoende. De strafbaarheid in de aangezochte staat
behoeft vanuit die optiek slechts de wederkerigheid te bewerkstelligen en te
voorkomen dat de aangezochte staat verplicht kan worden mee te werken aan het
handhaven van normen die met de eigen rechtsopvatting in strijd zijn. Gaat men

1.  Met betrekking tot de lex loci voorwaarde bestaat er discussie of de strafbaarheid in abstracto danwel
in concreto moetworden beoordeeld. Zo bestaatbijvoorbeeld in Duitsland de tendens om de strafbaarheid

in concrete te beoordelen. Zie D. OEHLER, Internationales Strafrecht, 2., neubearbeitete und erweiterte
Auflage, Koln, Berlin, Bonn, Monchen 1983, p. 151-154; zieook K. CORNILS, The use offoreign  law
in domestic adjucation, in: Nils Jareborg (ed.), Double criminality, Studies in International Criminal
Law,  Uppsala  1989,  p.  70-84,  met name p.  74 e.v. In Nederland wordt voor de toepassing van art.  5,
eerste lid sub 2 Sr volstaan met een toctsing in abstracto. Alken bij het bestaan van rechtvaardigings-

gronden in de verzoekende staat wordt weI aangenomen dat aan de lex loci voorwaarde niet is voldaan.
Zie NOYON-LANGEMEIJER, p. 88 en NOYON-LANGEMENER-REMMELINK,  art. 5, aant. 8. Zie ook D. HAZE-
WiNKEL-SURINGA'S, Inleiding lot de studie van het Nederland,e stra#echt, veertiende herziene druk,
bewerkt  door J. REMMELINK, Arnhem  1995, p. 522-523. Zie omtrent deze discussie  ook c.  VAN  DEN

WYNGAERT, Double criminality as a requirement to jurisdiction, in: Nils Jareborg (ed.), Double crimi-

nality, Studies in International Criminal Law, Uppsala 1989, p 43-57, met name 51 e.v. Zie omtrent
de lex loci voorwaarde ook art. 552y, aant. 10 e.v.
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er vanuit dat het recht van de verzoekende staat wordt toegepast, dan is er in
zoverre een overeenkomst met het uitleveringsrecht. De voorwaarde van dubbele
strafbaarheid moet ook daar de wederkerigheid bewerkstelligen en voorkomen dat
de aangezochte staat verplicht kan worden mee te werken aan het handhaven van
normen die met de eigen rechtsopvatting in strijd zijn. In het uitleveringsrecht vindt
die beoordeling uitsluitend plaats naar de toestand zoals die bestaat ten tijde van
de  beslissing  op het uitleveringsverzoek.'   Er  is geen reden  om  hier een ander
standpunt in te nemen. Het feit dat het bij uitlevering gaat om secundaire rechtshulp
en bij overname van strafvervolging om primaire rechtshulp is op dit punt dus niet
van betekenis. Wordt er bij de overname van strafvervolging echter van uitgegaan
dat de vervolging uiteindelijk zal plaatsvinden naar het recht van de aangezochte
staat - en dat laatste is het uitgangspunt dat de overdrachtsverdragen en de doctrine
bij deze vorm van samenwerking hanteren (zie de vorige aantekening; zie ook aant.
135) - dan ligt de zaak anders. Veel staten hanteren het legaliteitsbeginsel en wel
in die zin dat de strafbaarstelling in de (nationale) wet moet zijn geregeld op het
moment dat het feit wordt gepleegd.2 Is het bij overname van strafvervolging de
bedoeling dat de aangezochte staat de nationale strafwet gaat toepassen, dan zal
deze toepassing veelal in strijd met dat legaliteitsbeginsel worden geoordeeld,
wanneer de strafbaarstelling in de aangezochte staat pas zou bestaan ten tijde van
het verzoek en niet reeds ten tijde van het plegen van het feit.

Dubbele strafbaarheid moet niet alleen bestaan ten tijde van het plegen van het
feit, maar ook ten tijde van het verzoek. Ontbreekt deze strafbaarheid op het
moment van verzoek, dan behoort een overname van strafvervolging niet (meer)
tot de mogelijkheden, tenzij de opvattingen omtrent de strafwaardigheid van het
gepleegde feit niet zijn veranderd en de dader voor het betreffende feit nog gewoon
vervolgbaar is.3 In dat geval behoort een overname van strafvervolging nog wel
tot de mogelijkheden. Hieraan doet dan niet af dat het betreffende feit, waarvoor
de strafvervolging wordt verzocht, naar het recht van de verzoekende of aangezoch-
te staat niet meer strafbaar zou zijn indien het werd gepleegd op het moment van
het  verzoek.

Vervalt de dubbele strafbaarheid na inwilliging van het verzoek dan heeft dat
voor de overdracht in beginsel geen gevolgen meer, tenzij het de strafbaarheid in
de verzoekende staat betreft en de bevoegdheid van de aangezochte staat een
afgeleid karakter heeft.    In dat geval heeft deze afgeleide bevoegdheid   geen
bestaansrecht meer en zal de vervolging moeten worden gestaakt, ook indien de
zaak al op die zitting aanhangig is gemaakt. In art. 4 van het Europees

1.  Zie HR 16 januari 1973 NJ 1973, 281 ; HR 1 juli 1977, NJ 1977, 601; en HR 2 april 1985, NJ 1985,
890.

2.  De landen die behoren tot de anglo-amerikaanse rechtskring hebben een afwijkend rechtssysteem
maar deze landen nemen - vanwege de rechtsmachtbeperkingen - nauwelijks deel aan het overdrachtsver-
keer.  Zic  de Richtlijn inzake strafrervolging  van  1982,  besproken  in  aant.  97
3.  In dat geval is er geen 'verandering van wetgeving' opgetreden in de zin van art. 1, tweede lid Sr.
Zie hieromtrent NOYON-LANGEMEIJER-REMMELINK,  art. 1, aant.  11-12 en D. HAZEWINKEL-SURINGA's,
Inleiding tot de studie van het Nederlandse  strafrecht, bewerkt door l. REMMEUNK,  Amhem 1995,  p
492 e.v.
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Overdrachtsverdrag is dit expliciet tot uitdrukking gebracht.' Dit uitgangspunt moet
echter gelden voor iedere overname van strafvervolging waarbij de aangezochte
staat slechts over een afgeleide jurisdictie beschikt. Bij originaire jurisdictie ligt
de zaak enigszins anders.   Men  kan dan verdedigen  dat de vervolging wordt

voortgezet op basis van de eigen bevoegdheid. De verdragen tasten deze originaire
bevoegdheid immers niet aan (zie aant. 134). Als men echter recht wil doen aan
het zaakwaarnemend karakter dat de vervolging krijgt door de overname, dan is
er toch veel voor te zeggen dat ook in dat geval de vervolging in de aangezochte

I staat moet worden gestaakt. Vervalt de strafbaarheid in de aangezochte staat dan
kan die staat afzien van vervolging of de vervolging beeindigen.  Is de zaak reeds

voor de rechter dan zal deze overeenkomstig dat gegeven moeten beslissen en de
officier niet ontvankelijk verklaren of de verdachte ontslaan van alle rechtsvervol-

ging. Hiervan wordt dan een alloopbericht gestuurd naar de verzoekende staat en
daarmee is de zaak in beginsel afgedaan. Een intrekking van de inwilliging hoeft
niet te volgen. Het ontbreken van de dubbele strafbaarheid is niet eerst na de

inwilliging gebleken - in welk geval de overdrachtsverdragen intrekking van de
inwilliging voorschrijven (zie aant. 109) - doch is pas later ontstaan. Door de ver-
volging over te dragen heeft de verzoekende staat het risico aanvaard dat de
strafbaarheid in een later stadium in de aangezochte staat zal komen te vervallen.
Een ongedaanmaking van de overdracht verdient daarom niet de voorkeur 2.

Bijzondere voorzieningen

103.  In het Europees Overdrachtsverdrag zijn bijzondere voorzieningen getroffen
om de, aanvankelijk voornamelijk in de Bondsrepubliek Duitsland voorkomende,
rechtsfiguur volgens welke over-tredingen in eerste instantie administratief worden

afgedaan met de mogelijkheid van beroep op de strafrechter, de zogenaamde

'Ordnungswidrigkeiten', ook onder de werking van het verdrag te brengen. Art.
1 van het Europees Overdrachtsverdrag bepaalt, onder verwijzing naar de in bijlage
III van het verdrag genoemde wettelijke bepalingen, dat voor de toepassing van
het verdrag dergelijke feiten onder het begrip strafbaar feit zijn begrepen. In bijlage
III is een lijst van feiten opgenomen die niet in de strafwet als strafbaar feit staan

vermeld, maar wel daarmee moeten worden gelijkgesteld. Uit de verwijzing naar
de bijlage kan men afteiden dat de gelijkstelling alleen doorgang kan vinden indien
de feiten in de betreffende bijlage zijn genoemd. Op dit moment zijn dat:
-   in Frankrijk: onwettig gedrag dat wordt bestempeld als een 'contravention de

grande voirie';
-  in de Bondsrepubliek Duitsland: onwettig gedrag waarvoor een procedure is

geschapen bij het 'Gesetz Ober Ordnungswidrigkeiten' van 24 mei 1968 (BGBL
1968, I 481);

- in Itali8: onwettig gedrag waarop de wet No. 317 van 3 maart 1967 van
toepassing is;

1.   Zie ook het Toelichtend Rapport bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971  (Rl 133),  nr.  5,  p.  15.

2.   In hoeverrehier art. 21, tweedelid onder d van het Europees Overdrachtsverdrag door de verzoekende

staat kan worden toegepast  is niet zonder meer duidelijk.  Meer  over deze bepaling  in  aant.   133.
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-    in Nederland: onwettig gedrag waarop de Wet administratiefrechtelijke handha-
ving verkeersvoorschriften van 3 juli 1989 (Stb.  1989, 300) van toepassing is:

In verband met de voorwaarde van de dubbele strafbaarheid maakt het dus geen
verschil of men van doen heeft met in het strafrecht strafbaar gestelde feiten, dan
wel met een van de hierboven bedoelde gedragingen. Een verdragsluitende staat
kan echter een voorbehoud maken, inhoudende dat hij geen gevolg zal geven aan
een verzoek tot overname van strafvervolging wegens een daad met betrekking
waartoe de sanctie volgens zijn eigen wet slechts door een administratieve autoriteit
kan worden opgelegd.2 Bovendien heeft de aangezochte staat, indien de verboden
gedraging waarvoor overname van strafvervolging is verzocht, in zijn rechtsstelsel
door een administratieve autoriteit zal worden bestraft, volgens art. 9, tweede lid
de verplichting de verzoekende staat hiervan in kennis te stellen: De verzoekende
staat wordt dan alsnog in de gelegenheid gesteld het verzoek weer in te trekken.
Doet hij dit niet dan is hij verplicht de gevolgen van de beslissing van de admini-
stratieve autoriteit in de aangezochte staat te erkennen.4

Een bijzondere voorziening als hierboven omschreven is ook getroffen in art.
1 van de EG Overeenkomst. Hierin is bepaald dat voor de toepassing van die
overeenkomst onder 'strafbaar feit' ook worden verstaan handelingen die een
inbreuk maken op het bestuursrecht of op voorschriften betreffende de orde, welke
inbreuken met een vermogenssanctie zijn bedreigd, mits de betrokkene, indien ter
zake van het strafbare feit een bestuurlijke autoriteit bevoegd is, de mogelijkheid
heeft de zaak aan de rechter voor te leggen.

Inhet VN modelverdragenhet Benelux Overdrachtsverdragontbrekendergelijke
regelingen. De staten die onderhandelen op basis van het VN modelverdrag kunnen
uiteraard in hun onderlinge verhouding een dergelijke voorziening overeenkomen.
Op Benelux-niveau bestond aanvankelijk geen behoefte aan een dergelijke voorzie-
ning. Of dit anders wordt nu in Nederland de administratieve afdoening van
verkeersdelicten een feit is zal de toekomst moeten uitwijzen. Het openbaar
ministerie heeft in het Jaarverslag van 1987, Strafrechtshandhaving en open gren-
zen, te kennen gegeven weinig behoefte te voelen de overdracht van strafvervolging
uit te breiden tot andere (verkeers)overtredingen dan die van de rijtijdenwet omdat
de in de verdragen voorgeschreven procedure van overdracht daarvoor, aldus het

1.   Op  1  september  1990, (Stb.  1990,436) is deze wet, ook wei genoemd de Wet MULDER, in werking
getreden. De verklaring die Nederland in overeenstemming met art. 42, eerste lid van het Europees
Overdrachtsverdrag heeft afgclegd is opgenomen in Trb. 1992, 89.
2.  Zie bijlage I bij het verdrag onder sub b.
3.  In het derde lid van art. 9 wordt het de staten mogelijk gemaakt van tevoren een algemene verklaring
afte geven betreffende de gevallen waarin de nationale wet voorziet in een afdoening door een bestuur-
lijke autoriteit. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa moct krachtens art  46 alle verdragslui-
tende staten hiervan in kennis stellen. De algemene verklaring vervangt de kennisgeving bedoeld in het
tweede lid van art. 9 van het verdrag.
4. Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980,  15971  (R1133), nr. 5, p. 20-21.
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openbaar ministerie, te zwaar is.' Dit heeft echter niet verhinderd dat de regering
de betreffende verkeersdelicten in bijlage III van het Europees Overdrachtsverdrag
heeft laten opnemen, hetgeen er op wijst dat zij een overdracht van strafvervolging
met betrekking tot deze feiten  in de toekomst met uitgesloten acht.

In art. 2, eerste lid van het Benelux Overdrachtsverdrag is wel een andere

uitbreiding aangebracht waardoor binnen zekere grenzen ook strafvervolgingen
kunnen worden overgedragen zonder dat aan de voorwaarde van de dubbele
strafbaarheid is voldaan. Het gaat hier om delicten die in de strafwetgeving van
verdragspartijen op een zodanig verschillende wijze zijn omschreven dat niet langer
sprake is van dubbele strafbaarheid. Aan die verschillen ligt echter geen principieel
andere opvatting over de strafwaardigheid van de feiten ten grondslag. Vandaar
dat men ook voor deze feiten primaire rechtshulp mogelijk heeft willen maken. De
bedoelde feiten zijn vermeld op een bij het verdrag gevoegde lijst. Het betreft
verkeers-, visserij-, jacht- en vogelbeschermingsdelicten. Indien de vervolging voor
een dergelijk feit wordt overgenomen zal de aangezochte staat krachtens art. 17,
derde lid de strafbepaling van de verzoekende staat toepassen.2

Beoordeling van de dubbele strafbaarheid

Strafbaarheid in analoge situatie

104. Voor de vaststelling van de dubbele strafbaarheid moet worden nagegaan of
de betreffende gedraging, zowel in de verzoekende staat als in de aangezochte staat,
alle elementen van een delictsomschrijving vervult. Van geen belang daarbij is de
juridische kwalificatie of nomen juris van het strafbare feit in de betrokken staten.

Dit volgt uit de ruime bewoordingen van de verdragsbepalingen waarin de voor-
waarde van de dubbele strafbaarheid tot uitdrukking is gebracht. Het stellen van
deze voorwaarde zou de werkingssfeer van de verdragen te zeer inperken.3

Met betrekking tot het onderzoek naar het bestaan van dubbele strafbaarheid
i schrijven de overdrachtsverdragen ficties voor ten aanzien van de lokatie van het

delict (zie art. 7, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag; art. 2, tweede
lid van het Benelux Overdrachtsverdrag; art. 3, eerste lid van de EG Oovereen-
komst en art. 6 van het VN modelverdrag) en - met uitzondering van het VN
modelverdrag - ten aanzien van de bestanddelen die betrekking hebben op nationaal
bepaalde situaties (zie art. 7, tweede lid van het Europees overdrachtsverdrag; art.
2, derde lid jo art. 17, tweede lid van het Benelux Overdrachtsverdrag en art. 3,
tweede lid van de EG Overeenkomst). Er wordt dus uitgegaan van een strafbaarheid
in analoge situaties. Zo dient bijvoorbeeld omkoping van een ambtenaar van de

1. Jaarverslag Openbaar Ministerie 1987, 's-Gravenhage  1988, p. 26. Ook de aan het overdrachtsbeleid
ten grondslag liggende gedachte dat een vervolging in het land van herkomst prevaleert in verband met

betere mogelijkheden totverdediging in eigentaal, communicatiemogelijkheden metmedegedetincerden,
resocialisatic e.d. slaat niet op overtredingen.
2.  Zie voor de lijst met feiten onderdeel C van de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl.
hand. II, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 65. e.v.
3.   Zie het Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p.  17 en de Gemeen-

schappelijke Memorie van Toelichting,  bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971  (RI 133), nr.  5, p. 46.
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verzoekende staat te worden beschouwd als een daad van omkoping van een
ambtenaar van de aangezochte staat. Deze methode is bekend uit het uitleverings-
recht en wordt in de duitstalige literatuur aangeduid als sinngenlasse Umstellung
des Sachverhalts: STRIJARDS spreekt van 'transformatieve interpretatie'.2  In het
VN modelverdrag ontbreekt een specifieke bepaling aangaande de transformatieve
interpretatie van nationale bestanddelen.  Het is echter niet uitgesloten  dat  men
eenzelfde interpretatie accepteert op grond van het bepaalde in art. 6 van het
modelverdrag.  Met name de laatste zinsnede van art.  6 die luidt '(...) would be
an offence if committed in the territory of the Requested State', biedt een aankno-
pingspunt voor een analoge redenering. Niet in strijd met de tekst van deze bepaling
is immers de uitleg dat voor de vaststelling van dubbele strafbaarheid ook in het
geval dat het verzoek betrekking heeft op bijvoorbeeld een daad gepleegd tegen
een ambtenaar in de verzoekende staat, slechts gekeken moet worden of een der-
gelijke daad gepleegd tegen een ambtenaar in de aangezochte staat ook daar een
strafbaar feit zou opleveren.3 Tegen deze ruime uitleg zou kunnen pleiten dat de
andere drie verdragen een vergelijkbare bepaling hebben en niettemin in een extra
bepaling de gelijkstelling hebben geregeld van ambtenaren en instellingen van open-
bare dienst. Bij een ruime uitleg zou deze uitdrukkelijke gelijkstelling overbodig
zijn geweest tenzij men hiermee mogelijke twijfels omtrent de toelaatbaarheid van
een transformatieve interpretatie heeft willen wegnemen: Bovendien zijn de bepa-
lingen waarin de fictie omtrent de lokatie van het delict is voorgeschreven ook te
lezen in verband met het feit dat men in de verdragen met betrekking tot de vraag
van dubbele strafbaarheid geen betekenis heeft willen toekennen aan het ontbreken
van (originaire) rechtsmacht in de aangezochte staat.5 Dat de voorgeschreven fictie
dit bewerkstelligt, verhindert op zich zelf echter niet dat daarnaast aan de fictie ook
nog betekenis wordt toegekend in verband met de vaststelling van dubbele strafbaar-
heid in analoge situaties.

1.   In de nederlandse  literatuur ook  wei Sinngemasse UmsteUung des Tatbestandes genoemd.  Zie
hieromtrent A.H.J. SWART, Nederlands uitleveringsrecht, Zwolle 1986, p. 151-158.
2.    C.A.M.  STRIJARDS,  lnternationaal stra/>echt, strafnachtsrecht, Amhem  1984,  p.  89-91.  Zie  ook D.
HAZEWINKEL-SURINGA'S,   Inleiding  tot de studie  van  het  Nederlandse  stra#·echt,  door J. REMMELINK,
(veertiende druk), Arnhem 1995, p. 524.
3. Een vergelijkbare redenering maar dan in verband met de tenuitvoerlegging van buitenlandse
strafvonnissen   is  te   vinden   bij   D.J.M.W.   PARlDAENS,   De   overdracht   van   de   tenuitvoerlegging  van
strahonnissen, Arnhem 1994, p. 327.
4.  De uitdrukkelijke gelijkstelling van ambtenaren en instellingen in een verdragsbepaling kan ook van
belangzijn in verband methetnullapoenabeginsel en de daarmeesamenhangende restrictievetoepassing
van de strafwet aangezien de aangezochte staat moet gaan oordelen over de telastegelegde feiten. In deze
zin de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. lI, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5,
p 45. Meer hierover in de volgende alinea.
5. Uitdrukkelijk in deze zin de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. ll, 1979/1980,
15971  (Rl 133),  nr.  5, p.  45. Vergelijk ook PAULI  die in verband met dezelfde fictie maar dan in de
verdragen betreffende de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen meent dat deze fictie tot doel
heeft rechtsmacht voor de aangezochte staat over het felt te fingeren. F.J. PAULI, Das Europaische
Ubereinkommen uber die Internationale Gultigkeit von Strafurteilen aus der Sicht der Bundesrepublik
Deutschland, Giessen 1978, p. 104-105.
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De methode van de analogische transformatie ofwel transformatieve interpretatie
is - zoals gezegd - bekend uit het uitleveringsrecht.1 Het effect is bij een overname
van strafvervolging echter ingrijpender. Bij uitlevering wordt de transformatieve

interpretatie alleen toegepast bij de beoordeling of aan de voorwaarde van dubbele
strafbaarheid is voldaan. Met andere woorden, er wordt slechts getoetst of de
hypothetische strafbaarheid is gegeven. Tot een toepassing van de (opgerekte)

strafbepaling komt het niet. Bij overname van strafvervolging heeft deze interpreta-
tiemethode tot gevolg dat ook bij de berechting zelf, de strafwet van de aangezochte

, staat door middel van analogie op het betreffende feit moet worden toegepast.2

 

Er wordt namelijk gekwalificeerd volgens de wet van de aangezochte staat (meer
daarover in aant. 135).

De vraag of transformatieve interpretatie een rol kan spelen bij de beoordeling
van verzoeken tot overname van strafvervolging buiten verdrag, of op basis van
een verdrag waarin geen transformatiebepaling is opgenomen, zal in beginsel voor
ieder rechtsstelsel afzonderlijk moeten worden beantwoord. Voor Nederland wordt
deze kwestie besproken in art. 552y, aant. 11.

Dubbele strafbaarheid in concreto

105.  Evengoed als  in het uitleveringsrecht (en het jurisdictierecht) kan ook hier de
vraag worden gesteld of de dubbele strafbaarheid er moet zijn in abstracto dan wel
in concreto. Met andere woorden, moet bij de onderhavige rechtshulpfiguur alleen
worden gekeken of het feit zowel naar het recht van de verzoekende staat als naar
het recht van de aangezochte staat strafbaar is gesteld (dubbele strafbaarheid in
abstracto), of moet tevens worden nagegaan of in het concrete geval de feiten

aanleiding zouden kunnen geven tot strafoplegging (dubbele strafbaarheid in concre-
to).3 Dat de strafbaarheid in concreto moet worden bezien is in het Europees
Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag tot uitdrukking gebracht
door in de betreffende bepalingen niet alleen te refereren aan de strafbaarheid van
het feit, maar ook aan de strafbaarheid van de dader: Minder duidelijk in dit
opzicht zijn de EG Overeenkomst en het VN modelverdrag. In beide regelingen
wordt alleen gesproken over de strafbaarheid van het feit. In zoverre lijken de
betreffende bepalingen uit deze verdragen meer op art. 2 van het Europees Verdrag
inzake bestraffing van verkeersdelicten   van 1964 waarin een beoordeling    in

1.  Ook in het recht omtrent de overdracht en overname van de tenuitvoerlegging van strafvonnissen

speelt deze interpretatievorm een rol. Zie hieromtrent D.J.M.W. PARIDAENS, De overdracht van de

tenuitvoerlegging van stratvonnissen, Arnhem, 1994, p. 326-327.
2.   Idem N.  KEIJZER,  /nternationalisering van Stra#echt, in: G.J.M.  CORSTENS e.a.,  Internationalisering
van het strafrecht, Nijmegen 1986, p. 15-36, met name p. 21.
3.    Zic  omtrent deze begrippen:  c.  VAN DEN WYNGAERT, Double criminality as a requirement  fojuris-

diction, in: Nils Jareborg (ed.), Double criminality, Studies in International Criminal Law, Uppsala, 1989,
p. 43-57, met name 51-52. Zie in hetzelfde werk vooral ook de bijdrage van M. PLACHTA, The role of
double criminality  in  international cooperation in penal matters, p. 84-134, met name p.  \04-105 en
p. 108-110.

4.   Zie  ook het Toelichtend Rapport,  bill.  hand. II, 1979/1980, 15971  (R 1133),  nr.  5,  p.  17  en  de

Gemeenschappelijke Memorievan Toelichting, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (RI 133), nr. 5, p. 50-51,
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abstracto is voorgeschreven, dan op de bepalingen uit het Europees Overdrachtsver-
drag  en het Benelux Overdrachtsverdrag.'  In de optiek  van de rechtshulpfiguur
en van de daarop betrekking hebbende verdragen past echter een toetsing in
concreto. Het gaat immers om een vervolging op verzoek van een andere staat,
waarbij de aangezochte staat wordt geacht de grenzen van de bevoegdheden van
de verzoekende staat niet te kunnen overschrijden, althans voor zover hij daarbij
optreedt als waarnemer van de rechtsmachtaanspraken van de verzoekende staat.2  1
Het maakt daarbij geen verschil  of het verzoek  al  dan  niet  op een verdrag berust.  <
Ook wanneer het feit in de verzoekende staat is gepleegd en de bevoegdheid van
de aangezochte staat slechts kan berusten op het beperkt actiefpersonaliteitsbeginsel    0
zal de beoordeling van de lex loci om die reden in concreto moeten geschieden.3

Wordt de strafbaarheid naar het recht van de aangezochte staat in abstracto
beoordeeld, dan hoeft dit voor de verdachte geen nadelige gevolgen te hebben. In-
tegendeel, tijdens de vervolging en berechting moeten de naar het recht van de aan-
gezochte staat toepasselijke straf- en vervolgingsuitsluitingsgronden leiden tot een
ontslag van rechtsvervolging of een niet-ontvankelijkverklaring. Een vervolging
in de oorspronkelijk verzoekende staat is door de overdracht van strafvervolging
uitgesloten. Bij een beoordeling in concreto zou de aangezochte staat het verzoek
moeten afwijzen of de inwilliging moeten intrekken. Met andere woorden de
overdracht zou geen doorgang (meer) vinden en daarmee zou een vervolging in
de verzoekende staat weer tot de mogelijkheden behoren. Om die reden zal de ver-
zoekende staat er naar alle waarschijnlijkheid de voorkeur aan geven dat, bij de
beoordeling van het verzoek, de strafbaarheid naar het recht van de aangezochte
staat ook concreet wordt genomen. Bij overdracht en overname van strafvervolging
lijkt een beoordeling van de dubbele strafbaarheid in concrete dus het meest
aangewezen, ook wanneer het toepasselijke verdrag dit niet uitdrukkelijk voor-
schrijft of wanneer het verzoek plaatsvindt buiten verdrag.4 Problemen rijzen er

1.  Zie omtrent deze bepaling uit het verkeersverdrag, F. THOMAS, De Europese rechtshu/pverdragen
in stra#aken, Gent 1980, p. 358-360 en p. 427.
2.  idem J.J.E. SCHUTTE, Overdracht en overname van st«vervolging, AA 1986, p. 34.
3.  SCHUTrE zal naar alle waarschijnlijkheid dezelfde mening zijn toegedaan, gezien het feit dat hij met
betrekking tot de toepassing van art. 5, cerste lid sub 2 Sr - in tegenstelling tot de meer gangbare opvat-

ting -pleit voor een beoordeling in concreto. Zie de vorige noot. Zie omtrent de gangbare opvatting
omtrent de toepassing van art. 5, eerste lid sub 2, art. 552y, aant.  10. c. VAN DEN WYNGAERT is daarnaast

van mening dat een beoordeling naar de /ex loci in concreto min of meer besloten ligt in de toepassing
van het legaliteitsbeginsel: c. VAN DEN WYNGAERT, Stra»cht en strafprocesrecht, tweede volledig
herziene en bijgewerkte druk, Antwerpen-Apeldoom 1994, p 116-117. Zie in dit verband ook haar op-
merkingen met betrekking tot de lex loci voorwaarde in: Double criminality as a  requirement  to juris-
diction, in: Nils Jareborg (ed.), Double criminality, Studies in International Criminal Law, Uppsala  1989,

p. 43-57, met name p. 53-54 onder 6.3.
4.  Zie C. VAN DEN WYNGAERT, Double criminaho, as a requirement to jurisdiction, in: Nils Jareborg

(ed.), Double criminality, Studies in International Criminal Law, Uppsala,  1989, p  43-57, met name
p. 53 onder 6.2. Zie in hetzelfde werk ook de bijdrage van K. CORNILS,  77ze use offoreignlaw indomes-
tic  aclucation,  p.   70-84,  met  name  p.   79-81;  en de bijdrage  van  M.   pLACHTA,   The  role of doub/e
criminality in international cooperation in pena/ matters, p 84-134, met name p. 120-122. Met
betrekking tot de (voormalig) socialistische staten WijSt PLACHTA er op, dat ook in die landen de

overtuiging heerst dat de dubbele strafbaarheid in concreto moet worden vastgesteld, al  is dit in de van
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pas wanneer het toepasselijke verdrag tot een overname van strafvervolging
verplicht niettegenstaande het ontbreken van de dubbele strafbaarheid in concreto.
Hoewel de redactie van de betreffende bepalingen in de EG Overeenkomst en het
VN modelverdrag vooral wijzen in de richting van een abstracte toetsing, met name
waar dit het recht van de aangezochte staat betreft, staan ze een beoordeling in
concreto niet in de weg. De EG Overeenkomst schept namelijk geen verplichting
tot het inwilligen van een verzoek tot overname van strafvervolging zodat de
aangezochte staat de vrijheid behoudt om het verzoek af te wijzen bij het ontbreken
van een dubbele strafbaarheid in concrete.'  Het VN modelverdrag  laat  aan  de
verdragsluitende partijen alle ruimte om de weigeringsgronden aan te vullen (zie
aant. 118).

Dubbele vervolgbaarheid

106. Aangeziende mogelijkheid tot strafoplegging naast het bestaan van eendelicts-
omschrijving en de afwezigheid van strafuitsluitingsgronden ook afhankelijk is van
de vervolgbaarheid doet de vraag zich voor of de voorwaarde van dubbele strafbaar-
heid in concrete ook de voorwaarde van dubbele vervolgbaarheid omvat.2 Zowel
de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting op het Benelux Overdrachtsver-
drag als de memorie van toelichting op het ontwerp van de uitvoeringswet gaan
er expliciet van uit dat de dubbele strafbaarheid in concreto ook de voorwaarde
van dubbele vervolgbaarheid omvat.3 Om die reden worden in het Benelux
Overdrachtsverdrag de verjaring van het recht tot strafvordering in de verzoekende
staat en de verjaring van het recht tot strafvordering in de aangezochte staat - naast
de voorwaarde van dubbele strafbaarheid - niet als zelfstandige weigeringsgrond
genoemd.4 Minder duidelijk in dit verband is het Europees Overdrachtsverdrag.

toepassing zijnde - veelal bilaterale - verdragen niet tot uitdrukking gebracht.
1.  Het Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake tenuitvoerlegging van
buitenlandse strafvonnissen van 13 november  1991 formuleertde voorwaarde van dubbele strafbaarheid
eveneens inabstracto. Volgens de toelichtende notavan de nederlandse regering is de achtergrond hiervan

de wens de verdragsverplichtingen zo eenvoudig mogelijk te houden; tweede kamer 1992-1993, 23321

(R1482),  nrs. 375 en  1, p. 4-5.  Aan de gebruikte formulering ligt dus geen principiele overweging ten
grondslag. De EG Overeenkomst betreffende de overdracht van strafvervolging beoogt ook een een-
voudiger regeling te bieden dan het Europees Overdrachtsverdrag om op deze wijze bekrachtiging en
praktische toepassing te stimuleren (zie aant. 2) en naar men mag aannemen verklaart dat ook hier de

formulering in abstracto van de voorwaarde van dubbele strafbaarheid.
2.  De vraag ofdubbele strafbaarheid ook dubbele vervolgbaarheid omvat kan ook aan de orde komen
in verband met de lex loci voorwaarde bij het beperkt actiefpersonaliteitsbeginsel en het waarnemingsbe-
ginsel. Zie de in de vorige aantekening aangehaalde literatuur.
3. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971  (R1133),nr.  5, p
51 en 53. MvT uitvoeringswet, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 8-9 en p. 13.
4. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr.  5, p

50-51 respectievelijk p. 53. Zie ook p. 60. Dat verjaring ingevolge het ontbreken van dubbele strafbaar-
heid in concreto moet leiden tot een afwijzing van het verzoek tot overname van strafvervolging is voor
het Europees Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten bepaald in de Recommendation (79) 15
ofthe Committee ofMinisters concerning the application ofthe European Convention on the punishment
of road traffic offences (zie voor het Verkeersverdrag aant. 57).
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Dit verdrag stelt wel als voorwaarde dat het feit waarvoor overname wordt verzocht
vervolgbaar  is  in de verzoekende staat.' Blijkens  art.   11   sub  f  en  g  is  -  in
tegenstelling tot het Benelux Overdrachtsverdrag - overname van strafvervolging
echter ook nog mogelijk wanneer het recht op strafvordering in de aangezochte staat

al is verjaard. Aan art.  11  sub f zou men ondanks de ruime bewoordingen nog een
beperkte uitleg kunnen geven in die zin dat de betekenis van deze facultatieve
weigeringsgrond niet verder strekt dan de mogelijkheid tot het uitschakelen van
de in art. 26, tweede lid overeengekomen regels van verlenging van de verjarings-
termijn.2 Met betrekking tot de in sub g genoemde weigeringsgrond is een
dergelijke beperkte uitleg echter niet verdedigbaar. Ook het commentaar in het
Toelichtend Rapport op beide bepalingen geeft niet direct aanleiding tot verdediging
van een dergelijke beperkte uitleg: Een aanwijzing dat volgens het Europees
Overdrachtsverdragdubbelestrafbaarheidnietautomatischdubbelevervolgbaarheid
impliceert valt ook te putten uit art. 10 sub c, waarin - in tegenstelling tot het
Benelux Overdrachtsverdrag - verjaring van het recht tot strafvordering in de ver-
zoekende staat als verplichte weigeringsgrond wordt genoemd naast het ontbreken
van de dubbele strafbaarheid. Zoals gezegd is in het Benelux Overdrachtsverdrag,
juist vanwege het feit dat de vervolgbaarheid deel uitmaakt van de dubbele
strafbaarheid in concreto, noch de verjaring naar het recht van de verzoekende staat
noch de verjaring naar het recht van de aangezochte staat geregeld.
De EG Overeenkomst en het VN modelverdrag verschaffen geen informatie omtrent
de vraag of voor inwilliging van het verzoek dubbele vervolgbaarheid als voorwaar-
de  is   gesteld.   In de overeenkomst  en het modelverdrag wordt alleen gerefereerd
aan de strafbaarheid van het feit in de verzoekende staat en niet aan de strafbaarheid
van de dader, noch aan zijn vervolgbaarheid. De overeenkomst en het modelverdrag
hebben daarbij een zodanig open karakter - weigeringsgronden worden niet of niet
limitatief genoemd - dat uit het ontbreken van weigeringsgronden die de dubbele
vervolgbaarheid betreffen, geen argumenten pro of contra zijn af te leiden. Art.
21 van het Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings-,
en Rechtshulpverdrag stellen in het algemeen niet de voorwaarde van dubbele
strafbaarheid (zie aant. 101; zie ook aant. 69) en evenmin de voorwaarde van
dubbele vervolgbaarheid. Dit neemt niet weg dat feit en dader in de aangezochte
staat vervolgbaar moeten zijn wil aan het verzoek op basis van deze bepalingen
gehoor kunnen worden gegeven. De overige in hoofdstuk 4 genoemde verdragen
verschaffen weinig of geen informatie omtrent de voorwaarde van vervolgbaarheid.
Los van hetgeen hierboven is opgemerkt kan men vaststellen dat van een overdracht
van strafvervolging geen sprake kan zijn indien het recht tot strafvervolging in de
verzoekende staat ontbreekt. Vervolgbaarheid  in de verzoekende staat is immers

1.  Zie in dit verband ook het Toelichtend Rappori bill. hand. il, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p.
13, met name de volgende opmerking: 'Het is duidelijk dateen overdracht van strafvervolging nimmer
kan plaatsvinden wanneer het recht tot strafvervolging in de verzoekende staat is verjaard. De

mogelijkheid van vervolging van het strafbare feit in de verzoekende staat is trouwens een algemene
voorwaarde voor de toepassing van dit deel van het verdrag.'
2.  Zie in dit verband ook het bepaalde Bijlage I onder sub f bij het Europees Overdrachtsverdrag. Meer
over de verlenging van die verjaringstermijn in aant. 136 e.v.?
3.  Toelichtend Rappori bijl. hand. ll, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 13.
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een begripskenmerkende voorwaarde (zie de aantt. 23-26; ter plaatse is ook
aandacht besteed aan de vraag in welke gevallen er wel en in welke gevallen er
niet  of niet langer sprake  is van vervolgbaarheid  in de verzoekende staat).  Met
betrekking tot de vraag of voor inwilliging van het verzoek de dader ook vervolg-
baar moet zijn in de aangezochte staat is een genuanceerd antwoord mogelijk. Het
is immers niet - per definitie - uitgesloten dat het vervolgingsrecht in de aange-
zochte staat eerst ontstaat door het verzoek tot strafvervolging. Zo is een overname
van strafvervolging bijvoorbeeld mogelijk wanneer het de aangezochte staat
ontbreekt aan originaire rechtsmacht (zie hieromtrent de volgende aantekening).
Het verzoek moet dan wel berusten op een verdrag dat die uitbreiding van bevoegd-
heid kan bewerkstelligen.' Berust het verzoek  niet  op een dergelijk verdrag  dan
zal de strafvervolging door die staat slechts kunnen worden overgenomen indien
feit en dader - ook naar het recht van die staat - vervolgbaar zijn. Het Europees
Overdrachtsverdrag staat een overname van strafvervolging ook toe wanneer het
recht in de aangezochte staat reeds is verjaard, zelfs wanneer rekening is gehouden
met de verlenging van de verjaringstermijn. De invulling die aan het begrip dubbele
strafbaarheid in concreto in het verdrag is gegeven, is bepalend voor de uit-
zonderingen op de voorwaarde van dubbele vervolgbaarheid. Wanneer het recht
op strafvervolging in de aangezochte staat is komen te vervallen omdat een straf-
vervolging ter plaatse niet meer geoorloofd wordt geacht, zou een overname van
de vervolging ook niet meer tot de mogelijkheden moeten behoren.

uitzonderingen op de dubbele vervolgbaarheid

107. Vooralle overdrachtsverdragen geldt dat de strafwet van de aangezochte staat
niet reeds op originaire titel van toepassing behoeft te zijnop de gedraging. Integen-
deel, de verdragen beogen juist de mogelijkheden tot overdracht en overname van
strafvervolging uit te breiden tot die gevallen waarin de aan te zoeken staat geen
originaire strafmacht kan doen gelden (art. 2 van het Europees Overdrachtsverdrag,
art. 17, eerste lid van Benelux Overdrachtsverdrag, art. 4 van de EG Overeenkomst
en art. 1, tweede lid van het VN modelverdrag). Het is zelfs zo dat de
overdrachtsverdragen niet als voorwaarde stellen dat de gedraging in een
vergelijkbaar geval onder de strafwet van de aan te zoeken staat zou zijn gevallen.
Met andere woorden de bevoegdheid van de verzoekende staat behoeft niet op een
reservering van rechtsmacht te berusten die ook door de aangezochte staat is
gemaakt. De aangezochte staat kan in een dergelijk geval wel het verzoek tot
overname van strafvervolging afwijzen. Volgens art. 11 sub h Europees Over-
drachtsverdrag en art. 3, derde lid sub c van het Benelux Overdrachtsverdrag kan
een afwijzing van het verzoek immers steeds plaatsvinden wanneer het feit buiten
het grondgebied van de verzoekende staat is begaan. In de EG Overeenkomst zijn
geen afzonderlijke weigeringsgronden genoemd doch wordt gesteld dat de

1.  Er zijn ook wetgevingen die de toepassing van extraterritoriale rechtsmacht alhankelijk stellen van
een verzoek tot strafvervolging afkomstig van de territorialiteitsstaat, zonder dat dit verzoek op een

verdrag moet zijn gebascerd, waaraan de bevoegdheidsuitbreiding kan worden ontleend. In dat geval
kan men verdedigen dat er nog steeds sprake is van originaire rechtsmacht al geldt hier het verzoek als

beperkende voorwaarde (zie hieromtrent aant. 33).
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aangezochte staat het verzoek kan weigeren indien hij daarvoor redenen heeft (zie
art. 6). Bovengenoemde situatie kan zo'n reden inhouden. Onder de weigerings-
gronden genoemd in het VN modelverdrag komt bovengenoemde situatie niet voor
(zie art. 7), maar de betrokken staten kunnen naar aanleiding van de onderhandelin-
gen op basis  van dat modelverdrag wel anders overeenkomen.'

Bij de vraag naar dubbele vervolgbaarheid spelen de regels omtrent verjaring
en klachtdelicten een bijzondere rol.  In de vorige aantekening  is al gewezen op het
feit dat het Europees Overdrachtsverdrag een overname van strafvervolging toestaat
bij verjaring van het recht tot strafvervolging in de aangezochte staat. Zie omtrent
de regels van verjaring en klachtdelicten verder aant. 136 e.v.

De voorwaarde van dubbele vervolgbaarheid hangt ook nauw samen met de ne
bis in idem regel. Is er bijvoorbeeld sprake van een gewijsde dan behoren over-
dracht en overname van strafvervolging - in het beginsel - niet meer tot de
mogelijkheden (zie aant. 110). Op dit uitgangspunt is in de overdrachtsverdragen
echter ook een uitzondering voor het geval de dader is ontkomen. Meer daarover
in  aant.    111.

Het onderzoek naar de dubbele strafbaarheid

108. Het is de taak van de autoriteiten van de aangezochte staat om te bepalen of
er sprake is van dubbele strafbaarheid in concreto. Dit volgt uit de art. 9 Europees
Overdrachtsverdrag, art. 3 van het Benelux Overdrachtsverdrag, art. 5 van het VN
modelverdrag en art. 6 van de EG Overeenkomst.2 Een belangrijke - zij het niet
de enige - kenbron daarbij is het verzoek. Bij twijfel ten aanzien van de in het
verzoek vermelde feiten of wettelijke bepalingen kan volgens de artt.  14 van het
Europees Overdrachtsverdrag en 8 van het Benelux Overdrachtsverdrag aan de
autoriteiten van de verzoekende staat om nadere uitleg of informatie worden ge-
vraagd. Het VN modelverdrag en de EG Overeenkomst wijzen niet op de mogelijk-
heid tot het vragen van nadere uitleg of informatie. Het ontbreken van een dergelij-
ke bepaling sluit de mogelijkheid daartoe echter nog niet uit.

Een wezenlijk punt is, op welke wijze en aan de hand van welke gegevens het
al dan niet aanwezig zijn van deze dubbele strafbaarheid moet worden vastgesteld.
In de overdrachtsverdragen is aan dit aspect nauwelijks aandacht besteed. Het
Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag preciseren niet
welke informatie gegeven moet wordm: Het onderzoek naar dubbele strafbaarheid
in concreto bestaat uit rechtsvragen en feitelijke vragen.4 Met betrekking tot de

1.  Zie noot nr. 9 bij art. 7 van dit modelverdrag waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op het feit dat
partijen tijdens de onderhandelingen op basis van dit modelverdrag de wens kenbaar kunnen maken om

nog andere voorwaarden of weigeringsgronden in de overeenkomst die zij sluiten op te nemen.
2.  Zie ook het Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971  (R1133),nr. 5, p. 17 onderaan.

3.  Het VN modelverdrag en - in mindere mate - de EG Overeenkomst verschaffen op dit punt wat meer
duidelijkheid (zie aant. 124).
4. SWART maakt - naar aanleiding van de discussie omtrent het bereik van de voorwaarde van dubbele
strafbaarheid in het uitleveringsrecht - een onderscheid tussen rechtsvragen en feitelijke vragen en gaat
ervervolgens van uit dat met name de rechtsvragen omtrent de strafbaarheid in concreto heel goed beant-
woord kunnen worden zondereen diepgaand onderzock naar de feitelijke toedracht ofde gefundeerdheid
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rechtsvragen moet men aannemen dat het onderzoek geen marginaal karakter mag
hebben, ook niet waar het de toepassing van het recht van de verzoekende staat
betreft:  Het  gaat  hier om primaire rechtshulp  en de autoriteiten  in de aangezochte
staat zullen na de overname van strafvervolging de plaats innemen van de autori-
teiten van de verzoekende staat en dan de beslissingen nemen die anders de
autoriteiten van de verzoekende staat zouden nemen.2 Dit neemt natuurlijk niet
weg dat met name het beantwoorden van rechtsvragen aan de hand van vreemd
recht geen gemakkelijke opgave is. Het is daarom des te opvallender - zoals SWART
terecht opmerkt - dat de overdrachtsverdragen aan dit aspect nauwelijks aandacht
besteden.3 Wellicht kan het Aanvullend Protocol bij de Europese Overeenkomst
nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht bij dat onderzoek
van dienst zijn.4

De beantwoording van rechtsvragen geschiedt - mede - aan de hand van feitelijke
gegevens. Hoewel   in het uitleveringsrecht onenigheid bestaat omtrent het bereik
van de voorwaarde van dubbele strafbaarheid, bestaat er wel duidelijkheid omtrent
de gegevens die onderzocht moeten worden: Bij de onderhavige vorm van
rechtshulp is dat veel minder het geval. Zoals gezegd preciseren het Europees
Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag niet welke gegevens naar
aanleiding  van het verzoek moeten worden verstrekt. Bovendien heeft  het  er  alle
schijn van dat de aangezochte staat zijn oordeel niet hoeft te baseren op het mate-
riaal dat door de verzoekende is verstrekt, eventueel aangevuld met de nadere
informatie. Het feit dat de inwilliging - althans volgens de overdrachtsverdragen -
moet worden ingetrokken wanneer na de overname van strafvervolging blijkt dat

de dubbele strafbaarheid in concreto ontbreekt (zie aant. 109) wijst erop dat de aan-
gezochte staat, na de overname van strafvervolging, niet is gebonden aan de
gegevens zoals die door de verzoekende staat ten tijde van het verzoek zijn
overgelegd. Met het oog daarop is het ook verdedigbaar dat de aangezochte staat
reeds zijn beslissing op het verzoek baseert op gegevens uit eigen strafrechtelijk
onderzoek en zelfs dat de aangezochte staat - naar aanleiding van het verzoek - enig
strafrechtelijk onderzoek verricht, alvorens hij zijn beslissing neemt. Acht men -
terecht overigens, het betreft hier immers een overname van de strafvervolging -
de aangezochte staat na de inwilliging van het verzoek niet gebonden aan de feiten
zoals die door de verzoekende staat zijn overgelegd, dan is het niet meer dan

van de verdenking. 'Welk bereik de regel van dubbele strafbaarheid heeft, staat in beginsel los van de
vraag op welke wijze en aan de hand van welke gegevens het al dan niet aanwezig zijn van deze dubbele
strafbaarheid in een procedure wordtvastgesteld.' Zie A.H.J. SWART, Nederlands uitleveringsrecht, Zwolle
1986, p. 147.

1.   Hoewel na de overname van strafvervolging in beginsel de eigen strafwet wordt toegepast en volgens
de eigen strafwet wordt gekwalificeerd (zie aant. 135), moeten de bevoegde autoritciten en de rechter
van dc aangezochte staat bij het onderzoek naar de dubbele strafbaarheid, ook het recht van de
verzoekende staat uitleggen en toepassen.
2. Idem A.H.J. SWART, De overdracht van strafvervolgingen, NJB 1982, p. 213.

3.  A.H.J. SWART, De overdracht van strafi,ervolgingen, NJB 1982, p. 213.
4 SWART stelt dat dit Protocol mogelijk juist mede met dit doel is opgesteld. Zie vorige noot en de
ter plaatse door hem aangehaalde literatuur.
5.    Zie  hieromtrent A.H.J.  SWART,  Nederlandse  uitleveringsrecht,  Zwolle   1986, p 145-151.
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logisch om de aangezochte staat ook bij het nemen van zijn beslissing naar aan-
leiding van het verzoek niet gebonden te achten aan de door de verzoekende staat

gestelde feiten. De aangezochte staat mag zijn beslissing op het verzoek tot strafver-

volging dus baseren op gegevens uit eigen onderzoek. Daarmee is echter nog geen
antwoord gegeven op de vraag hoe diepgaand het onderzoek naar de feitelijke toe-
dracht en de gefundeerdheid van de verdenking moet zijn alvorens de aangezochte
staat zijn beslissing neemt. Zowel de betrokken staten als de verdachte hebben niet
alleen belang bij een snelle beslissing, maar ook bij een juiste beslissing. Wanneer
de zaak achteraf moet worden teruggedraaid is dat bezwarend voor de verdachte
en een verspilling van tijd en middelen van de betrokken staten. Op de aangezochte
staat rust daarom de plicht - zonder de procedure nodeloos te vertragen -de kans
op intrekking van de inwilliging zo klein mogelijk te doen zijn. Omtrent de vraag
hoe diepgaand het onderzoek naar de feitelijke toedracht en de gefundeerdheid van

de verdenking moet zijn, verschaffen de verdragen echter - zoals gezegd - geen
aanwijzingen. Een handicap bij dit alles is dat een dergelijk onderzoek vaak pas
wordt voltooid in het strafproces zelf, terwijl de beslissing op het verzoek in
beginsel aan dat strafproces vooraf dient te gaan. De praktijk zal daarom naar een
aanvaardbare oplossing moeten streven. Dit neemt niet weg dat wat meer duidelijk-
heid hieromtrent in de verdragen wenselijk was geweest.

Het ontbreken van de dubbele strafbaarheid

109. Ontbreekt de dubbele strafbaarheid in concreto dan moet dit leiden tot afwij-
zing van het verzoek. In art. 10 sub a Europees Overdrachtsverdrag en art. 3,
tweede lid sub a Benelux Overdrachtsverdrag wordt de aangezochte staat daartoe
met zoveel woorden verplicht.  In de EG Overeenkomst en het VN modelverdrag
wordt dezeomstandigheid niet explicietals weigeringsgrond genoemd. Afwezigheid
van dubbele strafbaarheid zal echter ook volgens en de EG Overeenkomst en het
VN modelverdrag moeten leiden tot afwijzing van het verzoek (zie aant. 101).

Betreft het verzoek tot overname van strafvervolging verschillende strafoare
feiten en voldoet 66n van deze feiten niet aan het vereiste van dubbele strafbaarheid
dan kan de aangezochte staat de weigering tot dat feit beperken.

Blijkt eerst na inwilliging van het verzoek dat de dubbele strafbaarheid ontbreekt
dan moet zowel volgens art. 12, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag
als volgens art. 3, vierde lid Benelux Overdrachtsverdrag deze inwilliging alsnog
worden ingetrokken ongeacht de fase waarin het onderzoek in de aangezochte staat
zich bevindt. De overeenkomst tussen de staten blijkt dan op basis van verkeerde
feiten en veronderstellingen te zijn gesloten en dat rechtvaardigt de intrekking van
de inwilliging.' Deze mogelijkheid moet daarom ook aanwezig worden geacht bij
overeenkomsten die niet berusten op het Europees Overdrachtsverdrag of het
Benelux Overdrachtsverdrag. Overigens, volgens beide verdragen rechtvaardigt
de dwaling met betrekking tot de dubbele strafbaarheid de intrekking niet alleen.
maar verplicht daartoe ook. Hiermee wordt aan de verzoekende staat gegarandeerd

1.   idem N. wrrscm, Die Obernahme  der Strafverfolgung nach kunftigem schwizerischem Recht, Bem
1977, p. 63 en p. 75.
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dat de overdracht ongedaan wordt gemaakt en zijn recht tot strafvordering herleeft,
indien achterafblijkt dat dubbele strafbaarheid ontbreekt. Zowel SWART als WITSCHI
maken op dit punt een onderscheid tussen de uitoefening van originaire bevoegdheid
endeuitoefening van subsidiairebevoegdheid. Volgens WITSCHIbestaatde verplich-
ting tot intrekking niet bij uitoefening van originaire bevoegdheid. Hij baseert dit
op het bepaalde in art. 5 Europees Overdrachtsverdrag en verwijst daarbij tevens
naar het protocol van de eerste zitting van de voortgezette commissie van experts:
Ook 818-RTwijst er op dat de overdrachtsverdragen, blijkens het bepaalde in art.
5 van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 5 van het Benelux Overdrachtsver-
drag, geen beperking van de originaire bevoegdheid beogen en dat de uitoefening
van deze bevoegdheid op verzoek van een andere verdragspartij in geen enkel
opzicht wordt beperkt door het recht van de verzoekende staat. Vervolgens stelt
hij dat het ontbreken van strafbaarheid naar het recht van de verzoekende of
aangezochte staat - wanneer dat eerst blijkt na de inwilliging van het verzoek - voor
de  uitoefening van originaire bevoegdheid geen enkel gevolg heeft. Zelfs  bij  de
uitoefening van subsidiaire jurisdictie ziet hij  in het ontbreken van de strafbaarheid
naar het recht van de verzochte staat blijkbaar geen reden de inwilliging ongedaan
te maken. Alleen bij het ontbreken van de strafbaarheid naar het recht van de
verzoekende staat acht hij - bij uitoefening van subsidiaire jurisdictie - de bodem
onder de vervolging weggeslagen en is hij van mening dat de vervolging moet
worden beeindigd.2 Het is waar dat de betreffende overdrachtsverdragen in beginsel
geen beperking van de originaire bevoegdheid beogen doch juist een uitbreiding
van de bevoegdheid van verdragsstaten (meer hierover in aant. 134). Beide auteurs
zien met hun conclusie echter voorbij aan het bepaalde in art. 12, eerste lid van
het Europees Overdrachtsverdrag en art. 3, vierde lid van het Benelux Overdrachts-
verdrag en aan de rechtvaardiging van deze bepalingen. Noch de bepalingen, noch
de toelichtingen, onderscheiden bij de verplichting tot intrekkingnaarde uitoefening
van originaire en subsidiaire jurisdictie.3 Bovendien moet de verzoekende staat er
op kunnen vertrouwen dat de overdracht ongedaan wordt gemaakt en dat zijn recht
tot strafvervolging herleeft wanneer achteraf blijkt dat dubbele strafbaarheid
ontbreekt. Een intrekking van de inwilliging is dus ookbij uitoefening van originai-
re jurisdictie voorgeschreven ongeacht het feit dat de verdragen de uitoefening van
originaire jurisdictie door de aangezochte staat in beginsel onverlet laten. Zonder
die intrekking herleeft namelijk het recht tot strafvordering in de verzoekende staat
niet. De intrekking laat de originaire bevoegdheid van de aangezochte staat
weliswaar onaangetast, dit neemt echter niet weg dat een afhandeling van de straf-
zaak die in gang was gezet door het verzoek tot strafvervolging, niet fraai
overkomt, zeker niet wanneer men aan die uitoefening van originaire bevoegdheid
een hulpverlenend karakter wit blijven toekennen. Bovendien laat de vraag zich
stellen inhoeverre de aangezochte staat nog gebruik mag maken van materiaal uit
het dossier dat aanvankelijk met de vervolging was overgedragen en inhoeverre,

1.   N. wiTsclil, Die  Obernahme der Straherfolgung nach kiinftigem schweizerischem Recht, Bem  \971,
p. 64 onder noot 32.
2. Zie A.H.J. SWART, De overdracht van strafvervolgingen, NJB 1982, p. 212 en p. 213-214.
3. Toelichtend Rapport, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 23 en Gemeenschappelijke
Memorie van Toelichting, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 54.
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door de intrekking van de inwilliging, materiaal - dat naar aanleiding van dat
dossier later was verzameld  - is besmet geraakt. Zie omtrent de intrekkingsproce-
dure en de daarmee samenhangende vraagstukken verder aant.  128. De bijzonderhe-
den van de intrekkingsprocedure moeten in de nationale wetgeving wordengeregeld.
De technische uitwerking kan voor iedere staat verschillend zijn. Zie voor Neder-
land de commentaar op art. 552dd. Zie ook 552y, aant. 13.

Krachtens art. 3, vijfde lid sub a van het Benelux Overdrachtsverdrag is intrek-
king niet meer mogelijk wanneer in de aangezochte staat onherroepelijk over het
feit is beslist. Hierbij moet men in aanmerking nemen dat volgens dat verdrag onder
een onherroepelijk beslissing niet alleen uitspraken van de rechter vallen maar ook
onherroepelijke beslissingen van het openbaar ministerie zoals bijvoorbeeld een
aanbod tot transactie waarop de verdachte door middel van betaling is ingegaan:
Deze beperking lijkt vooral te zijn aangebracht in het belang van de dader. Hij moet
op een bepaald moment weten waar hij aan toe is. Op deze wijze wordt recht
gedaan aan het ne bis in idem-beginsel dat niet alleen omvat het verbod van dubbele
bestraffing (non bis puniri), maar ook het verbod van dubbele vervolging (nemo
debet bis verari-beginsel). Om die reden is er zelfs veel voor te zeggen om een
intrekking van de inwilliging niet meer mogelijk te achten wanneer de zitting
eenmaal is aangevangen. Blijkt de verdachte niet strafbaar naar het recht van de
aangezochte staat dan is dat voor risico van de verzoekende staat die de vervolging
heeft overgedragen. Moeilijker wordt het indien de verdachte niet strafbaar is naar
het recht van de verzoekende staat, doch wel naar het recht van de aangezochte
staat. Bij uitoefening van subsidiaire jurisdictie zal de vervolging moeten worden
beeindigd (zie aant. 102). Bij uitoefening van originaire jurisdictie kan het stand-

punt, dat de inwilliging niet meer kan worden ingetrokken wanneer de zaak op de
zitting is, in het nadeel van de verdachte uitpakken. Dit is onder andere afhankelijk
van de vraag of de toegepaste jurisdictieregel uitgaat van de tex loci voorwaarde 1
en zo ja of de strafbaarheid dan in abstracto of in concreto moet worden beoordeeld 1
(zie aant.  105; zie voor Nederland art. 552y, aant.  10). In het eerste geval bestaat
het risico dat de verdachte veroordeeld wordt (een meer algemene toepassing van
het ne peior-beginsel zou dit kunnen voorkomen; zie hieromtrent aant.  135). In
het tweede geval zal een vervolging niet mogelijk blijken omdat jurisdictie ontbreekt
(zie hieromtrent ook art. 552y, aant. 13 en het commentaar op art. 552dd).

Een beperking vergelijkbaar met het bepaalde in art. 3, vijfde lid sub a van het
Benelux Overdrachtsverdrag  komt  niet  voor  in het Europees Overdrachtsverdrag.
Naar de tekst van art. 12, eerste lid van het laatst genoemde verdrag is intrekking
van de inwilliging onder alle omstandigheden verplicht mits een weigeringsgrond
als bedoeld in art. 10 zich voordoet (zie omtrent de intrekking verder aant. 128).

1.   Zie Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr.
5, p 53 bovenaan en p. 54 onderaan.
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Ne bis in idem

110. Het verzoek tot overname van strafvervolging mag niet in strijd zijn met wat
wel genoemd wordt het ne bis in idem-beginsel.  Over de vraag wanneer sprake  is
van strijd met het ne bis in idem-beginsel, oordelen niet alle staten hetzelfde. De
meeste staten kennen een ne bis in idem werking toe aan een onherroepelijke
veroordeling of vrijspraak door de nationale rechter, doch de mate waarin staten
rekening houden met buitenlandse beslissingen als hindernis voor de uitoefening
van het recht tot strafvordering is heel verschillend: Zo kennen sommige staten -
waaronder Nederland in art. 68, tweede lid Sr - onder bepaalde voorwaarden aan

een gewijsde van een buitenlandse rechter een negatieve werking toe. Nederland
kent zelfs een negatieve werking toe aan een onherroepelijke afdoening in het
buitenland door de voldoening aan een voorwaarde (zie art. 68, derde lid Sr) en
differentieert niet naar jurisdictieaanspraak. Andere staten - waaronder Duitsland
(zie aant. 7 onder vii) - zijn alleen bereid de in het buitenland ondergane straf in
mindering te brengen en houden in de regel wel rekening met de jurisdictiebasis
waarop het buitenlandse gewijsde berust.2

Het ne bis in idem-beginsel heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling
van de overdrachtsverdragen. Met name de wens om dubbele berechtingen van
dezelfde persoon in verschillende staten tegen te gaan heeft ertoe geleid dat in het
Europees Overdrachtsverdrag middels een algemene regeling - dat wil zeggen een
regeling los van de overdracht van strafvervolging - een internationale werking is
toegekend aan het ne bis in idem-beginsel (zie aant. 7 onder vii). Deze regeling
is neergelegd in de artt. 35-37. In het Benelux Overdrachtsverdrag ontbreekt een
vergelijkbare regeling. Aan een dergelijke regeling bij verdrag zou in Beneluxver-
band minder behoefte bestaan omdat de kans op een dubbele berechting van
dezelfde persoon wegens hetzelfde strafbare feit in verschillende landen van de
Benelux veel geringer zou zijn, gezien de internationale werking die in de nationale
wetgeving van de drie landen aan het ne bis in idem-beginsel al was gegeven (zie

1.   Het ne bis in idem-beginsel ligt verankerd in art. 14, zevende lid van het Internationaal verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, gesloten te New York op 19 december 1966, Trb. 1969,99 (vertaling
Trb.  1978,  177). Bij lezing van dit artikel  is niet duidelijk of alleen nationale,  of ook buitenlandse
uitspraken in de weg staan aan een tweede berechting of bestraffing. Het Comite van de Rechten van
de Mens bepaalde echter dat in deze bepaling niethet internationale ne bis in idem-beginsel is neergelegd
HRC, 2 november 1987, nr. 204/1986, par. 7.3, SD II, p. 67-68. Zie voor eenzelfde opvatting van de
nederlandse rechter: Rb. 's-Gravenhage  8  mei   1984,  KG  1984,   156.  Zie  ook  art.  4  van het Zevende
Protocol van het EVRM, Trb. 1985, 2 (vertaling Trb. 1990, 161). Het gewijsde van een buitenlandse
rechter vormt ook volgens deze bepaling gecn belemmering voor een vervolging

1.   Zie H.G.M. KRABBEEN H.M. PC)ELMAN,  Enkele  aspecten vanhetne bis inidem-beginselininternatio-
naal verband, in: Liber Amicorum Th. W. van Veen, Amhem 1985 p. 123-145; en D. OEHLER, The
European System, in: International Criminal  Law,  Vol Il, Procedure, Chapter 3  (recognition of foreign
penal judgments), Ed. M.Ch. Bassiouni, Dobbs Ferry, New York,  1986, met name p 204-211 Ontwik-
kelingen van later datum dan dit artikel zijn de EG Overeenkomst inzake de toepassing van het beginsel
ne  bis  in  idem  van   1987  en  de  Uitvoeringsovereenkomst van Schengen  van 1990 waarin een apart
hoofdstuk is gewijd aan de toepassing van het beginsel ne bis in idem. Zie omtrent deze verdragen ook
de aantt. 73 en 74.
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aant. 52). Het beginsel is in art. 3, tweede lid van het Benelux Overdrachtsverdrag
wel als verplichte weigeringsgrond verwerkt.

In de EG Overeenkomst betreffende overdracht van strafvervolging en het VN
modelverdrag betreffende overdracht van strafvervolging, ontbreken niet alleen
bepalingen die een algemene regeling geven aangaande de werking van buitenlandse
beslissingen, doch wordt een buitenlandse onherroepelijke beslissing ook niet als
(verplichte) weigeringsgrond aangewezen. In het VN modelverdrag is - overeen-
komstig het Europees Overdrachtsverdrag - wel een consultatieprocedure voor-
geschreven bij een (dreigende) samenloop van strafvervolgingen in twee of meer
staten, waarbij aan de overeenstemming die de betreffende staten bereiken, de
gevolgen worden verbonden van een overdracht van strafvervolging (zie art. 13).
Voor de staat die overdraagt betekent dit een verlies van het recht tot strafvordering
(zie  voor de relatie  met het  ne  bis in idem-beginsel verder  aant.   112).'  Op  EG-
niveau zal de EG Overeenkomst inzake de toepassing van het beginsel ne bis in

idem dienst doen (zie aant. 74). Voor de Schengenstaten is niet onbelangrijk de
algemene regeling betreffende de internationale werking van het ne bis in idem-
beginsel, neergelegd in de artt. 54-58 van de Uitvoeringsovereenkomst van
Schengen (zie aant. 73).

De uitwerking van het beginsel in het Europees Overdrachtsverdrag en het
Benelux Overdrachtsverdrag is verschillend. Zo kent art. 35, eerste lid van het
Europees Verdrag alleen een negatieve werking toe aan onherroepelijke en voor
tenuitvoerlegging vatbare einduitspraken van een buitenlandse rechter waarbij een
beslissing is gegeven over het feit zelf, terwijl volgens art. 3, tweede lid van het
Benelux Verdrag en de toelichting op die bepaling deze werking ook al kan
toekomen aan beslissingen genomen in een eerder stadium, mits tegen de beslissing

geen gewone rechtsmiddelen (meer) openstaan en deze beslissing naar het recht
van de staat waarin zij is genomen een beletsel oplevert voor verdere of hernieuwde
vervolging ter zake van hetzelfde feit. Men kan hier denken aan een beschikking
van een onderzoeksgerecht waarbij de verdachte buiten vervolging wordt gesteld,
of aan een kennisgeving van niet verdere vervolging door het openbaar ministerie.
Voor beide beslissingen geldt dan wel dat nieuwe bezwaren die een vervolging weer
mogelijk zouden maken moeten ontbreken. In de Gemeenschappelijke Memorie
van Toelichting wordt er in dit verband nog op gewezen, dat aan een in Belgie of
Luxemburg door het openbaar ministerie genomen sepot-beslissing geen betekenis
toekomt, aangezien een dergelijke beslissing in die landen geen beletsel vormt voor
het hervatten of alsnog instellen van een strafvervolging. Naar Nederlands recht
zou er verschil zijn tussen een kennisgeving van niet verdere vervolging en een
eenvoudige sepot-mededeling. Aan de laatste mededeling zou volgens de toelichting
evenmin betekenis toekomen.2 Gezien de latere jurisprudentie is dit standpunt op

1.  In het Europees Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten ontbreekt een regeling betreffende
het ne bis in idem-beginsel eveneens.  In de Recommendation (79)  15 of the Committee of Ministers
concerning the application of the European Convention on the punishment of road traffic offences,  is
het ne bis in idem-beginsel wei als weigeringsgrond uitgewerkt (zie aant. 77).
2. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. Ii, 1979/1980, 15971 (R 1133), nr  5, p
53.
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zijn minst betwistbaar geworden: Is aan een sepot-mededeling naar het recht van
de staat waarin deze mededeling is gedaan geen verval van het recht tot strafvor-
dering verbonden maar zou dat wel het geval zijn in de aangezochte staat, dan kan
deze staat overname weigeren wegens het ontbreken van dubbele strafbaarheid in
concreto. Aan deze voorwaarde is immers pas voldaan indien er (enkele uitzonde-
ringen daargelaten) ook sprake is van dubbele vervolgbaarheid.

Verder heeft art. 35, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag blijkens
de woorden 'in een andere Verdragsluitende Staat' alleen betrekking op einduit-
spraken gegeven in staten die zelf partij zijn bij het verdrag, terwijl in art. 3,
tweede lid van het Benelux Overdrachtsverdrag deze beperking niet wordt gemaakt.
Volgens het Benelux Overdrachtsverdrag is een weigering dus ook voorgeschreven
indien ten aanzien van het feit in een derde staat onherroepelijk is beslist. Is bij
die beslissing een straf of maatregel opgelegd, dan moet de dader die wet volledig
hebben ondergaan danwel daarvan zijn vrijgesteld. Deze laatste voorwaarde, die
inhet Europees Overdrachtsverdrag algemeen geldt, isniet vantoepassing verklaard
opbeslissingen genomen in de verdragsluitende staten. Dit komt omdat de opstellers
van het Benelux Overdrachtsverdrag een overdracht van strafvervolging niet meer
wenselijk oordeelden indien er al een veroordelend vonnis in een van de verdrag-
sluitende staten was gewezen ook al zou de straf daar niet of niet verder ten uitvoer
kunnen worden gelegd.2

Tot slot zijn in het tweede en derde lid van art. 35 van het Europees Over-
drachtsverdrag twee uitzonderingen gemaakt op het ne bis in idem-beginsel die niet
voorkomen in het Benelux Overdrachtsverdrag. Het betreft de staten waarvan de
strafmacht is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel of op nader aangegeven
varianten van het beschermingsbeginsel. In het laatste geval kan men denken aan:
aanslagen op personen in overheidsdienst, spionage, valsemunterij en het aannemen
van steekpenningen. Deze staten zijn niet verplicht een negatieve werking toe te
kennen aan een onherroepelijk vonnis gewezen in een van de andere verdragslui-
tende staten tenzij zij de vervolging die daaraan ten grondslag heeft gelegen zelf
hebben uitgelokt. Reden voor deze uitzonderingen is het bijzondere belang dat deze
staten kunnen hebben bij een strafvervolging.3 De vraag of een strafbaar feit op
het grondgebied van een bepaalde staat werd gepleegd moet volgens art. 35, derde
lid volgens de nationale wet van die staat worden beantwoord. Dit is aldus de

1.   Zie bijvoorbeeld HR 29 mei  1978, NJ  1978, 358 en HR 26 juni  1984 NJ  1985, 41.
2. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. 11,1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p.
53. Zie hieromtrent ook de volgende aantekening.
3.  Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 38. In Rule 12 van de Rules
o f Procedure and Evidence (zie aant.  76) is overeenkomstig het bepaalde in art. 10, tweede lid van het
Statuut van het Internationaal tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige
schendingen van het internationale humanitaire recht, begaan op het grondgebied van voormalig
Joegoslavie, eveneens een uitzondering gemaakt op het ne bis in idem-beginsel in die zin dat het
Tribunaal toch nog tot berechting kan overgaan wanneer de persoon in kwestie al is berecht door een
nationale rechter, wanneer: '(a) the act for which he or she was tried was characterized as an ordinairy
crime; or (b) the national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield
the accused from international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted.' De
reden hier is het voorkomen van scherts-berechtingen.
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toelichting uitdrukkelijk in het verdrag bepaald omdat de lidstaten verschillende
criteria hanteren   om de plaats   van het strafbare   feit   vast te stellen: Wordt   een
nieuwe vervolging ingesteld tegen een persoon die voor hetzelfde feit in een andere
verdragsluitende staat reeds is veroordeeld, dan moet de periode van vrijheidsbene-
ming - ondergaan bij de tenuitvoerlegging van het vonnis - in mindering worden
gebracht.

De ne bis in idem-regelingen in de EG Overeenkomst inzake de toepassing van
het beginsel ne bis in idem van 1987 en de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen
komen bijna woordelijk overeen en vertonen grote gelijkenis met die van het
Europees Overdrachtsverdrag. De punten van verschil   met het Europees   Over-
drachtsverdrag betreffen vooral de uitzonderingen op het  ne bis in idem-beginsel.
Zo kan de territorialiteitsstaat geen beroep doen op deze uitzondering wanneer de
feiten zich gedeeltelijk hebben afgespeeld op het grondgebied van de lidstaat waar
het vonnis werd gewezen. De uitzonderingen in relatie met het beschermingsbegin-
sel zijn enigszins anders geformuleerd.2 Bovendien is het beroep op de gemaakte
uitzonderingen niet alleen uitgesloten indien de betreffende staat zelf om de
vervolging heeft gevraagd, maar ook indien hij heeft ingestemd met de uitlevering
van de betrokken persoon. Deze aanvulling op de belemmering is terecht aangezien
een uitlevering bij samenloop van rechtsmacht in feite een overdracht van straf-
vervolging impliceert (zie de aantt.  15-17 en de aantt. 41 en 42). Om dezelfde reden
kan men echter stellen dat de aanvulling overbodig is en dat het Europees
Overdrachtsverdrag enerzijds en de EG Overeenkomst en de Uitvoeringsovereen-
komst van Schengen anderzijds, op dit punt niet verschillen.

111.   Het ne bis in idem-beginsel hangt nauw samen met de voorwaarde van dubbele
strafbaarheid in concreto of beter nog met de voorwaarde van dubbele vervolgbaar-
heid.  Zo  zal een verzoek tot overname van strafvervolging moeten worden  af-
gewezen wanneer in de aangezochte staat over de betreffende strafzaak onherroepe-
lijk is beslist. De mogelijkheid tot strafvervolging bestaat dan immers niet meer
(zie aant. 106). Om dezelfde reden moet het verzoek ook worden afgewezen
wanneer in de verzoekende staat al onherroepelijk over de strafzaak is beslist. Art.
8, tweede lid van het Europees Overdrachtsverdrag maakt hierop een uitzondering
door te bepalen dat een verzoek tot overname van strafvervolging ook nog tot de
mogelijkhedenbehoort, indien de verdachte in de betreffende staat al onherroepelijk
is veroordeeld doch deze staat de sanctie, ook met toepassing van uitlevering, niet
zelf ten uitvoer kan leggen en de andere verdragsluitende staat het beginsel van de
tenuitvoerlegging van een in het buitenland gewezen vonnis niet aanvaardt of
weigert een vonnis als het onderhavige ten uitvoer te leggen. Doel van deze
voorziening is te vermijden dat de dader door vlucht de hem opgelegde sanctie kan
ontgaan. Vanuit internationaal perspectief is onder de geschetste omstandigheden

1.  Toelichtend Rapport, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 38. Zie omtrent de theorieen
van de loci delicti ook G.A.M. STRIJARDS, Internation(lai strafrecht, Strafmachtsrecht,  Amhem   1984,

p. 213 e.v.
2.   Er wordt niet gesproken over feiten gericht tegen cen tot de openbare dienst van de staat behorende

persoon instellingofzaak, doch over feiten dieeen inbreuk vormen op de veiligheid ofandere wezenlijke
belangen van de staat.
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het recht tot strafvordering (in de verzoekende staat) niet volledig vervallen omdat
de opgelegde sanctie niet (volledig) ten uitvoer kan worden gelegd: In het verleng-
de van deze visie op het internationale ne bis in idem-beginsel, is in art. 35
Europees Overdrachtsverdrag bepaald dat hij die bij een onherroepelijk en voor
tenuitvoerlegging vatbaar strafvonnis is veroordeeld, niet voor hetzelfde feit kan
worden vervolgd, veroordeeld of onderworpen aan de tenuitvoerlegging van een
sanctie in een andere verdragsluitende staat, tenzij een sanctie is opgelegd die nog
niet geheel is ondergaan.2 Het nemo debet bis vexari-beginsel dat deel uitmaakt
van het ne bis in idem-beginsel wordt hier dus terzijde geschoven. Het non bis
punin beginsel blijft echter gehandhaafd.3

Het Benelux Overdrachtsverdrag maakt bovengenoemde uitzondering niet,
althans niet voor onherroepelijke einduitspraken die in de Benelux-staten zijn
gewezen. Dit blijkt ten eerste uit het ontbreken van een met art. 8, tweede lid van
het Europees Overdrachtsverdrag vergelijkbare bepaling en ten tweede uit art. 3,
tweede lid sub b. In deze laatste bepaling wordt een onherroepelijke beslissing,
genomen in een van de verdragsluitende staten, zonder meer als imperatieve
weigeringsgrond aangewezen: Indien dus bij een onherroepelijke beslissing in een
van de verdragsluitende staten een straf of maatregel is opgelegd, wordt de
weigering niet afhankelijk gesteld van de vraag of de veroordeelde deze straf of
maatregel ondergaat of heeft ondergaan dan wel daarvan is vrijgesteld, doch is het
bestaan van die beslissing voldoende. In de toelichting op art. 3, tweede lid sub
b wordt het uitgangspunt dat alleen de weg van het strafrechtelijk executieverdrag
nog openstaat indien de veroordeelde is ontkomen en uitlevering niet tot de
mogelijkheden behoort, uitdrukkelijk als reden genoemd voor het ontbreken van
deze nadere voorwaarden: Het Benelux Overdrachtsverdrag doet op deze wijze

1.  Zie hieromtrent H.G.M. KRABBE EN H.M. POELMAN, Enkele aspecten van hit ne bis in idem-beginsel
in internationaal verband, opgenomen in: Liber Amicorum Th.W.  van Veen, Arnhem  1985  p,  128   Zie
ook aant. 26.
2.   Zie  in dit verband  ook  de  artt.  54  van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen  van  1990  en  de
EG Overeenkomst betreffende het ne bis in idem-beginsel. De nederiandse wet biedt deze mogelijkheid
ook. Dit is af te leiden uit art. 77, eerste lid Sr waarin gesproken wordt over het recht tot uitvoering
van de straf dat vervalt door de overdracht van strakervolging en uit art. 552v, eerste lid waarin staat
dat de officier van justitie nadathijeen voorstel heeft gedaan, niet mag overgaan tot de tenuitvoerlegging
van een in de zaak tegen de verdachte gewezen vonnis. Bovendien stelt de memorie van toelichting op
art. 552t dit uitdrukkelijk. Zie bijl  hand. Ii, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 15. Zie ook art 68, tweede
en derde lid Sr waaruit blijkt dat Nederland voor het verval van het recht tot strafvordering aan buiten-
landse beslissingen eveneens nadere eisen stelt
3. Zie in dit verband art 36 van het Europees Overdrachtsverdrag,  art. 56 van de Uit-
voeringsovereenkomst van Schengen en de EG Overeenkomst inzake de toepassing van het beginsel

ne bis in idem.
4. In het Beneluxverdrag wordt gesproken van een onherroepelijke beslissing en niet zoals in het
Europccs Verdrag van een onherroepelijk (straf)vonnis, omdat in de wetgevingen van de Beneluxstaten
aan afdoeningen buiten proces ook een ne bis m idem werking tockomt. Zie de vorige aantekening.
5. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p.
53. Bevreemdend in dit verband is de toelichting van de nederlandse regering op het wetsvoorstel van
art. 77bis Sr (oud) voorzover zij daarin verklaart dat in de voorgestelde bepaling het verval van het ex-
ecutierecht mede is begrepen omdat beide verdragen uitdrukkelijk de mogelijkheid open latin dat een
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meer recht aan het nemo debet bis vexari-beginsel,   dan het  Europees  Overdrachts-
verdrag. Dit verschil tussen het Europees en het Beneluxverdrag berust echter niet
zozeer op principiele overwegingen, als wel op het feit dat op Europees niveau de
kans dat alle partijen bij het verdrag aangaande de overdracht van strafvervolging
ook partij zullen zijn bij de verdragen die betrekking hebben op de overdracht van
strafexecutie, veel kleiner is dan op Benelux niveau. Een strikt vasthouden aan het
uitgangspunt, dat na een onherroepelijke einduitspraak een overdracht van strafver-
volging niet meer tot de mogelijkheden behoort, heeft dan snel tot gevolg dat de
veroordeelde  zich door grensoverschrijding  aan zijn straf kan onttrekken.'  Op
Benelux niveau speelde deze overweging - blijkens het bepaalde in art. 3, tweede
lid sub c en d - slechts een rol voorzover het beslissingen betrof die in een derde
staat waren genomen. Alleen bij die beslissingen zijn met betrekking tot de
negatieve werking, nadere voorwaarden gesteld.

Het VN modelverdrag en de EG Overeenkomst verschaffen op dit punt geen
informatie. Ook hier geldt echter dat de staten die op basis van het VN modelver-
drag onderhandelen hieromtrent nadere afspraken kunnen maken. In de verhoudin-
gen tussen de lidstaten die tevens partij zijn bij het Europees Overdrachtsverdrag
of het Benelux Overdrachtsverdrag brengt de EG overeenkomst geen verandering
(zie aant. 55). Bovendien zal als uitgangspunt moeten gelden dat de overdracht niet
in strijd mag zijn met het bepaalde in de EG Overeenkomst inzake de toepassing
van het beginsel ne bis in idem (zie aant. 74).

112. De overdrachtsverdragen spelen op nog een andere wijze een speciale rol met
betrekking  tot de internationale werking  van  het  ne  bis in idem-beginsel.   In  de

verdragen is namelijk bepaald dat door de overdracht van strafvervolging de ver-
zoekende staat zijn recht tot strafvordering verliest   (zie  aant.    132). Een nieuwe
vervolging ter zake van hetzelfde strafbare feit is in die staat niet meer mogelijk.
Met de overdracht van strafvervolging erkent de verzoekende staat de beslissing
van de aangezochte staat en geeft daaraan een ne bis in idem werking. Om die reden
kan de staat die de vervolging zelf heeft overgedragen ook geen beroep meer doen
op de anders van toepassing zijnde uitzonderingen op het ne bis in idem-beginsel

(zie  aant.   110).
Voor de verdachte is deze bescherming tegen een nieuwe vervolging aanvan-

kelijk een voorwaardelijke. In zoverre is er enige gelijkenis met de processuele

strafvervolging wordt overgedragen nadat de verdachte reeds is veroordeeld doch de straf nog niet ten
uitvoer is gelegd; MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs  1-3, p.  14 en 15. Dit standpunt mag juist
zijn met betrekking tot het Europees Overdrachtsverdrag, het is niet te verdedigen voor het Benelux

Overdrachtsverdrag (zie hieromtrent ook aant 97). Het Benclux Overdrachtsverdrag verbindt blijkens
art. 3, tweede lid sub c crt d wei naderc voorwaarden aan een onherroepelijke beslissing genomen in
een derde staat. Een onherroepelijke uitspraak zal dus ook op Benelux-niveau een overdracht van

strafvervolging niet altijd in de weg staan, maar er is dan wei sprake van een heel andere situatie dan

die waarop de nederlandse regering doelt. In het Europees Overdrachtsverdrag worden onherroepelijke
bestissingen die in een derdc staat - dat wil zeggen een staat die geen partij is bij het Europees
Overdrachtsverdrag - zijn genomen in het geheel niet genoemd als een beletsel voor het instellen van

een  strafvervolging  of de overdracht daarvan.  Zie  de artt.   10-11  en 35 Europees Overdrachtsverdrag.
1. Aldus de nederlandse regering; MvA, bijl. hand. 11, 1981/1982, 15971 enz. nr. 10, p. 36-37.
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werking van het ne bis in idem-beginsel die is verankerd in art. 255. Wordt de
inwilliging van het verzoek later ingetrokken of deelt de aangezochte staat mede
ondanks inwilliging van het verzoek, van een vervolging af te zien, dan herleeft
(meestal) het recht tot strafvordering in de verzoekende staat (zie hieromtrent aant.
133).

Goede rechtsbedeling

Algemeen

113.  In alle overdrachtsverdragen staat centraal dat met de overdracht van strafver-
volging het belang van een goede rechtsbedeling moet worden gediend. Het betreft
hier geen strak omlijnd begrip (zie aant. 9). Voor de inhoud zal elders naar
aanknopingspunten moeten worden gezocht. Belangrijk in dit verband zijn de in
de verdragen genoemde gronden voor overdracht. Zij verschaffen enig zicht   op
de invulling van dat begrip door de verdragspartijen. Van belang zijn daarnaast
ook de weigeringsgronden. Zij bepalen eveneens het beeld van een goede rechtsbe-
deling. De aanwezigheid van overdrachtsgronden staat ter beoordeling van de
verzoekende staat. De aanwezigheid van weigeringsgronden staat ter beoordeling
van de aangezochte staat. Het moment waarop de grond voor overdracht respectie-
velijk de weigeringsgrond moet bestaan, is in beginsel het moment van verzoek.
Blijkt achteraf dat de grond voor overdracht ontbreekt, of is er een weigeringsgrond
die eerst op een later moment ontstaat of blijkt, dan kan dat een intrekking van het
verzoek, respectievelijk van de inwilliging tot gevolg hebben (meer daarover in
aant. 123 en aant. 128).

De overdrachtsgronden

114. De overdrachtsgronden zijn, in verband met de doeleinden van overdracht,
reeds ter sprake gekomen in aant. 7. Bij een vergelijking tussen de verschillende
overdrachtsverdragen valt op dat de opsomming in het Europees Overdrachtsverdrag
het meest uitgebreid is. In art. 8, eerste lid van dat verdrag worden acht gronden
genoemd. Het tweede lid van art. 8 heeft betrekking op gevallen waarin de dader
reeds onherroepelijk veroordeeld is in een verdragsluitende staat. In een dergelijk
geval kan indien voldaan is aan bepaalde in dit lid vermelde voorwaarden toch een
overdracht van strafvervolging plaatsvinden. Doel van deze voorziening is te
vermijden dat de dader zijn bestraffing ontgaat wegens een door hem begane daad,
doordat de verzoekende staat een op zijn grondgebied gewezen vonnis niet ten
uitvoer kan leggen en zulks ook niet door een andere staat kan doen plaatsvinden.

De opsomming in het Europees Verdrag is limitatief. Het verzoek moet op tenmin-
ste 66n van deze gronden zijn gebaseerd. Gezien het aantal en de inhoud van deze
gronden is echter altijd wel een grond voor overdracht aan te wijzen wanneer een
staat om welke reden dan ook de vervolging aan een andere staat wil overlaten.
De gronden luiden als volgt:
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-  de omstandigheid dat de verdachte zijn vaste woonplaats heeft in de aan te
zoeken staat (sub a);

-  de omstandigheid dat de verdachte de nationaliteit bezit van de aan te zoeken
staat  dan wel daaruit afkomstig   is  (sub  b);

-    de omstandigheid dat de verdachte in de aan te zoeken staat al een vrijheidsbene-
mende straf of maatregel ondergaat of moet ondergaan (sub c);

-  de omstandigheid dat in de aan te zoeken staat al een vervolging tegen de
verdachte gaande is hetzij wegens hetzelfde strafbare feit, hetzij wegens een of
meer andere strafbare feiten  (sub  d);

-   het oordeel van de verzoekende staat dat de vervolging in verband met de waar-
heidsvinding beter in de aan te zoeken staat kan plaatsvinden met name indien
het belangrijkste bewijsmateriaal zich daar bevindt (sub e);

-    het oordeel van de verzoekende staat dat de tenuitvoerlegging van een eventuele
veroordeling naar verwachting in de aan te zoeken staat betere mogelijkheden
tot reclassering biedt  (sub  f);

-  het oordeel van de verzoekende staat dat de kans op een verstekuitspraak bij
hen groot is terwijl in de aan te zoeken staat de aanwezigheid van de verdachte
op de terechtzitting wel verzekerd kan worden (sub g);

-  het oordeel van de verzoekende staat dat hij zelf niet in staat zal zijn een
eventuele veroordeling ten uitvoer te leggen, omdat hij niet de beschikking kan
krijgen over de veroordeelde, zelfs niet met toepassing van het uitleveringsrecht,
terwijl  de  aan te zoeken staat daartoe  wel in staat  zal  zijn  (sub  h).

Volgens het Toelichtend Rapport zijn de gronden niet opgenomen in volgorde van
belangrijkheid en is aan geen van hen overwegende betekenis toegekend. Dit
betekent dat bij een concurrentie van gronden waardoor meerdere staten voor over-
name in aanmerking komen, aan de hand van de bijzondere omstandigheden van
het concrete geval moet worden beoordeeld welke staat in het belang van een goede
rechtsbedeling de meest aangewezen staat is om te vervolgen. De eerste vier
gronden dragen een min of meer objectief karakter. Zij knopen aan bij objectief
vast te stellen omstandigheden. De eerste drie hiervan hebben aldus het Toelichtend
Rapport vooral tot doel de reclasseringsperspectieven van de dader te doen
toenemen. De vierde grond heeft tot doel twee of meer vervolgingen wegens
hetzelfde strafbare feit te voorkomenen vervolgingen wegens verschillende strafbare
feiten zoveel mogelijk samen te voegen. Dit laatste niet alleen uit proces-
economische overwegingen, maar ook weer met het oog op reclassering van de
dader. Een zorgvuldig, opgezette en uitgevoerde behandeling in 66n staat zou
namelijk meer kans hebben vruchten af te werpen dan twee of meer los van elkaar
staande behandelingen in verschillende staten. Bovendien kan bij de strafoplegging
rekening worden gehouden met samenloopregelingen. De laatste vier gronden zijn
veel minder objectief. Zij zijn gebaseerd op het 'oordeel' van de verzoekende staat.
Dat oordeel wordt pas achteraf, dus na het plegen van het feit vastgesteld (zie voor
problemen met het jus non evocando,  aant. 80). Onder sub f. wordt nog eens
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uitdrukkelijk verwezen naar de reclasseringsmogelijkheden, maar bij de overige
gronden staat de rechtsgang als zodanig centraal.

Het Benelux Overdrachtsverdrag noemt in art. 1, eerste lid slechts vier gronden
die aanleiding kunnen geven tot overdracht van strafvervolging:
-   de omstandigheid dat de verdachte zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft in

de  aan te zoeken staat  (sub  a);
-  de omstandigheid dat de verdachte in de aan te zoeken staat in hoofdzaak zijn

beroep of bedrijf uitoefent (sub b);
-  de omstandigheid dat de verdachte in de aan te zoeken staat al voor een ander

feit wordt vervolgd (sub c);
-  de omstandigheid dat de verdachte in de aan te zoeken staat een straf of

maatregel ondergaat die hem voor een ander feit is opgelegd (sub c).2

Ook deze opsomming is limitatief en geeft geen prioriteiten aan. Opvallend is dat
het Beneluxverdrag alleen gronden noemt met een objectief karakter. De in art 8,
eerste lid onder sub e-h van het Europees Verdrag genoemde gronden kent het
Beneluxverdrag niet. Evenmin kent het de omstandigheid dat in een andere staat
reeds een vervolging ter zake van hetzelfde strafbare feit tegen de verdachte gaande
is, als grond voor overdracht. Het ontbreken van deze grond wordt in de
Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting niet toegelicht. Het doet ook vreemd
aan waImeer men beziet dat de omstandigheid dat in de andere staat een strafver-
volging tegen de verdachte gaande is betreffende andere strafbare feiten, wel als
grond voor overdracht wordt aangemerkt. Overigens betekent het ontbreken  van

deze mogelijkheid niet dat in het geval in Nederland en in Belgie tegelijkertijd een
vervolging gaande is tegen dezelfde verdachte wegens hetzelfde strafbare feit, een
van beide staten de vervolging niet kan staken en het verzamelde bewijsmateriaal
ter beschikking kan stellen aan die andere staat.3 Naar onze mening is er dan
sprake van een overdracht en overname van strafvervolging (zie aant. 36). Mis-
schien hebben de opstellers van het verdrag juist om die reden een bepaling in
bovengenoemde zin niet nodig geoordeeld. Het ontbreken van de betreffende
overdrachtsgrond heeft wel tot gevolg dat voor een overdracht in de zin van het
verdrag moet kunnen worden aangeknoopt bij andere in het verdrag genoemde gron-
den. Zo niet, dan is het Beneluxverdrag niet van toepassing en kan de handeling
ook niet de rechtsgevolgen voor de betrokken staten teweeg brengen die het verdrag
aan een overdracht en overname van strafvervolging verbindt.
Opvallend is ook dat het Beneluxverdrag, anders dan het Europees Verdrag, geen
zelfstandige mogelijkheid van overdracht kent voor het geval dat de verdachte de
nationaliteit van een andere staat bezit, dan wel daaruit afkomstig is. In aant. 7
onder iii is daaromtrent opgemerkt dat nationaliteit of afkomst van de verdachte -

1. Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (RI 133), nr. 5, p. 18-19. Zie ook p. 7 onder
nr. 18.
2.   De laatste twee gronden zijn onder sub c samengevoegd waardoor het net lijkt alsof het om slechts

drie gronden gaat.
3.  In dezelfde zin de nederlandse regering in de MvA, bijl. hand. Il, 1981/1982, 15971 enz., nr. 10,

p. 52.
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aldus de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting - een op zich zelf onvol-
doende sterke band opleveren om een overdracht te rechtvaardigen. Overigens geldt
ook hierdat indien inbijvoorbeeldBelgie en Nederland tegelijkertijdeen vervolging
gaande is tegen dezelfde verdachte ter zake van hetzelfde strafbare feit en de
verdachte bezit de belgische nationaliteit maar heeft daar niet zijn vaste woon- of
verblijfplaats en oefent daar evenmin in hoofdzaak zijn beroep of bedrijf uit,
Nederland niettemin de vervolging kan staken en het verzamelde bewijsmateriaal
ter beschikking kan stellen van de belgische autoriteiten zodat in feite toch een
overdracht plaatsvindt. Dit kan zelfs indien de verdachte Belg in Nederland zijn
vaste  woon- of verblijfplaats heeft.' De overdracht vindt dan plaats in strijd  met
de uitgangspunten van het verdrag (zie omtrent de vraag of een dergelijk handelen
geoorloofd is art. 552u, aant. 2).

De EG Overeenkomst noemt in art. 2 slechts drie gronden die aanleiding kunnen
geven tot een verzoek om overname van strafvervolging:
-   de omstandigheid dat de verdachte de nationaliteit heeft van de aan te zoeken

staat;
-       de  omstandigheid  dat de verdachte zich bevindt  in  de  aan te zoeken staat;
-   de omstandigheid dat de verdachte zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft in

de aan te zoeken staat.

De tweede omstandigheid - dat de verdachte zich in de aan te zoeken staat bevindt -
is echter zodanig ruim dat dit in de praktijk niet tot grote verschillen met het

Europees Overdrachtsverdrag of het Benelux Overdrachtsverdrag aanleiding zal
geven. Is in een andere staat een vervolging tegen de verdachte gaande dan is de
kans groot dat hij zich daar ook bevindt. Hij bevindt zich met zekerheid daar waar
hij een straf of maatregel ondergaat.2 Ook indien de verdachte in een andere staat
in hoofdzaak zijn beroep of bedrij f uitoefent zal hij zich waarschijnlijk regelmatig
in die staat ophouden. Bovendien is in art. 15 bepaald dat in de verhoudingen tussen
de lidstaten die partij zijn bij onder andere het Europees Overdrachtsverdrag en
het Benelux Overdrachtsverdrag, de Overeenkomst slechts een aanvullende werking
heeft (zie aant. 55). Een aparte opmerking verdient nog het feit dat in de EG
Overeenkomst - in overeenstemming met het Europees Overdrachtsverdrag doch
in tegenstelling tot het Benelux Overdrachtsverdrag - de nationaliteit van de ver-
dachte, naast het hebben van een vaste woon- of verblijfplaats in de aan te zoeken
staat, als overdrachtsgrond wordt genoemd. Op EG-niveau levert de nationaliteit
van de verdachte dus ook voldoende band op tussen verdachte en aan te zoeken
staat om een overdracht van strafvervolging te rechtvaardigen.

1.   Een overdracht van strafvervolging aan het buitenland is naar nederlands recht niet verboden voor
het geval de verdachte zijn vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft (zie hieromtrent art.  552t,
aant. 13 en art. 552y, aant. 6).
2.  In art. 8, eerste lid, sub c van het Europees Overdrachtsverdrag wordt overigens ook al genoegen
genomen met de omstandigheid dat de verdachte in de aan te zoeken staat een straf of maatregel moet
ondergaan. In dat geval hoeft de verdachte zich niet in die staat te bevinden en ligt de situatie dus anders.
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In art. 1, eerste lid van het VN modelverdrag wordt uitdrukkelijk verwezen naar
het belang van een goede rechtsbedeling, doch daarbij is afgezien van een uitwer-
king in specifieke overdrachtsgronden. Gezien het feit dat het VN modelverdrag
naast de voorwaarde van dubbele strafbaarheid in concreto (art. 6) geen imperatieve
weigeringsgronden noemt is een overdracht van strafvervolging in principe altijd
mogelijk mits maar aan de voorwaarde van dubbele strafbaarheid is voldaan. Een
speciale rechtsband tussen de verdachte en de aan te zoeken staat wordt blijkbaar
niet noodzakelijk geoordeeld: Het ontbreken van die band levert ingevolge het
bepaalde in art. 7, sub a wel een facultatieve weigeringsgrond op (meer daarover
in aant. 118). Bovendien geldt ook hier dat partijen die onderhandelen op basis van
dit modelverdrag, anders kunnen overeenkomen.2

Weigeringsgronden

115. Naastde grondenvooroverdracht spelende weigeringsgrondeneenbelangrijke
rol bij de invulling van het begrip goede rechtsbedeling. De weigeringsgronden kan
men onderscheiden in imperatieve en facultatieve. In het eerste geval is de aange-
zochte staat verplicht geen gevolg te geven aan het verzoek. Daarom zijn deze

weigeringsgronden bepalend voor de aan de overdracht en overname van strafver-
volging te stellen voorwaarden. In het tweede geval kan de aangezochte staat het
verzoek afwijzen, maarhij is daartoe niet verplicht. De facultatieve weigeringsgron-
den zijn dus niet bepalend voor de aan de overdracht en overname van strafver-
volging te stellen voorwaarden. Zij kunnen het gezicht van de goede rechtsbedeling
wel mede vormgeven.

Imperatieve

116. In art. 10 van het Europees Overdrachtsverdrag kan men vier imperatieve
weigeringsgronden onderscheiden:
-    afwezigheid van de in het verdrag genoemde gronden voor overdracht (sub a);

het ontbreken van dubbele strafbaarheid (sub a);
-  strijd met het ne bis in idem-beginsel zoals bepaald in art. 35 van het verdrag

(sub b);
-   verjaring van het recht tot strafvordering in de verzoekende staat op de dag van

het verzoek (sub c).

Dat aan het verzoek tot strafvervolging geen gevolg mag worden gegeven, wanneer
het niet berust op een van de gronden genoemd in het verdrag, staat weliswaar niet
met zoveel woorden in art.  10, doch is af te leiden uit het bepaalde in art. 6, eerste

lid, waarnaar in art. 10, sub a wordt verwezen. Daarin staat namelijk dat een
verzoek tot overname van strafvervolging alleen kan worden gedaan in de gevallen

1.  Zie voor rechtsstatelijke problemen bij acceptatie van een dergelijk verwijderd of zelfs geheel
ontbrekende rechtsband tussen verdachte en aan te zoeken st« aant. 80.
2. Zie noot 99 bij art. 7 van het VN modelverdrag.
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en  op de gronden genoemd  in het verdrag. 1  Dit laatste lijkt in strijd  met  het
bepaalde in art. 11 aanhef en sub a. Daarin is bepaald dat de aangezochte staat het
verzoek 'kan' afwijzen indien de bevoegde autoriteiten van die staat van oordeel
zijn dat de in art. 8, eerste lid genoemde gronden waarop het verzoek moet
berusten, zich niet voordoen. Het woordje 'kan' en het feit dat deze
weigeringsgrond is gerangschikt bij de facultatieve weigeringsgronden, wijst er dan
op dat een overname van strafvervolging ook tot de mogelijkheden behoort, indien
geen grond voor de overdracht is aan te wijzen. Gezien de opzet en strekking van
het verdrag is het echter onjuist aan art. 11 aanhef en sub a deze uitleg te geven.2
Met het bepaalde in art. 11, aanhef en sub a hebben de verdragspartijen waarschijn-
lijk niet meer willen doen dan aan de aangezochte staat uitdrukkelijk de bevoegdheid
te verlenen, de gronden die de verzoekende staat voor zijn verzoek aanvoert, te
weerspreken.3

De drie overige weigeringsgronden zijn hiervoor al aan de orde geweest bij de
bespreking van de dubbele strafbaarheid en dubbele vervolgbaarheid en bij de
bespreking van het ne bis in idem-beginsel (zie de aant. 101-112). In de toelichting
op art. 10, wordt verder gewezen op het feit dat een grove fout met betrekking tot
de vorm of inhoud van het verzoek, tot gevolg heeft dat bestudering van de inhoud
achterwege kan blijven.4

In art. 3, tweede lid van het Benelux Overdrachtsverdrag staan de volgende
imperatieve weigeringsgronden opgesomd:
-  het ontbreken van de in art. 1 genoemde gronden voor overdracht (sub a);
-    het ontbreken van dubbele strafbaarheid (sub a);
-   strijd met het ne bis in idem-beginsel (sub b-c-d);
-    en indien een burgerlijke partij zich in de verzoekende staat reeds heeft gevoegd,

het ontbreken van de toestemming van die partij dan wel machtiging van de in
de verzoekende staat bevoegde rechter  (sub  a).

1.   In de toelichting op art.  10 van het Europees Overdrachtsverdrag wordt ook uitdrukkelijk melding
gemaakt van het feit dat het verzoek in overeenstemming moet zijn met de bepalingen van het verdrag.
Toelichtend Rapport bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 21.
2.  Ook SWART is van mening dat dit niet de bedoeling van de verdragspartijen kan zijn geweest. A.H.J.
SWART, De overdracht van strafbervolgingen.NJB 1982, p. 209-223, met name p. 215, tweede kolom

bovenaan.

3.  In deze richting wijst ook de toelichting op art. 11 sub a; Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11,
1979/1980,15971  (Rl 133), nr. 5, p. 22. Een feit blijft echter dat dit standpunt beter te verdedigen zou
zijn geweest indien in art. 10 had gestaan dat de overname geweigerd moet worden indien zich, naar
het oordeel van de aangezochte staat, geen gronden voor overdracht voordoen. Het is ook mogelijk dat
partijen verschil wilden aanbrengen in de situatie dat in het geheel geen gronden voor overdracht worden
aangedragen en de situatie dat de aangezochte staat de door de verzoekende staat aangedragen gronden
betwijfelt. In het eerste geval zou weigering verplicht zijn. In het tweede geval zou door de regeling
zoals die is neergelegd in het verdrag de aangezochte staat dan kunnen kiezen uit de mogelijkheden om
ovemame te weigeren dan wei zich neer te leggen bij hetoordeel van de verzockende staat en het verzoek
in willigen.
4.  Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (RI 133), nr. 5, p. 21
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De tweede en derde weigeringsgrond zijn eveneens aan de orde geweest bij
bespreking van de dubbele strafbaarheid en dubbele vervolgbaarheid en bij
bespreking  van het ne bis in idem-beginsel. Daarbij is gewezen op verschillen die
er ter zake zijn met het Europees Overdrachtsverdrag. Ter plaatse is ook aandacht
besteed aan het feit dat - in tegenstelling tot het Europees Verdrag - verjaring van
het recht tot strafvordering in de verzoekende staat in dit verdrag niet als
weigeringsgrond is genoemd.   Dit  is een direct gevolg  van  het  feit dat volgens  het
Beneluxverdrag de strafbaarheid in concreto tevens de vervolgbaarheid omvat. 1

In het Beneluxverdrag komt, beter dan in het Europees Verdrag, tot uitdrukking
dat afwezigheid van de overdrachtsgronden, tot afwijzing van het verzoek tot straf-
vervolging moet leiden. Afwezigheid van de overdrachtsgronden wordt - terecht -
niet herhaald bij de facultatieve weigeringsgronden. Verder is een bijzondere
regeling getroffen voor het geval een burgerlijke partij zich heeft gevoegd. In dat
geval kan het instellen van een strafvervolging alleen aan een andere staat worden
verzocht en het verzoek daartoe alleen worden ingewilligd, met instemming van
die  partij, of krachtens een beslissing  van de rechter  van de verzoekende staat

waarbij wordt vastgesteld dat het belang van een goede rechtsbedeling de vervolging
in de andere staat vordert.2 Deze voorziening was oorspronkelijk meer toegesneden

op de belgische en luxemburgse situatie dan op de nederlandse. Naar nederlands
recht kon voeging destijds pas ter terechtzitting geschieden (art. 332(oud), tweede
lid). In dat stadium kan er niet meer van verdere vervolging worden afgezien, ook
niet voor overdracht daarvan aan een andere staat (zie art. 242, tweede lid en HR
28 februari 1984, NJ 1984, 490). De commissie wettelijke voorzieningen slachtof-
fers in het strafproces (Commissie TERWEE) heeft in 1988 voorgesteld om ook in
Nederland de mogelijkheid te scheppen dat de benadeelde partij zich reeds in de
fase van het voorbereidend onderzoek kan voegen.3 Dit voorstel werd overgenomen
in het wetsontwerp: Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering, de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven en
andere wetten met voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van strafbare van
strafbare feiten, ook wel de'Wet TERWEE' genoemd, dat door de eerste kamer werd
aangenomen op 23 december 1992 (Stb. 1993, 29). Sinds 1 april 1995 is de 'Wet
TERWEE' in het hele land van kracht (zie omtrent de 'Wet TERWEE' en de positie
van het slachtoffer bij de overdracht van strafvervolging verder art. 552t, aant. 28-
33).

1.   Uitdrukkelijkindezezin: de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. Il, 1979/1980,

15971  (Rl 133), nr. 5, p. 50-51 onder punt 2. Deze redenering heeft tevens tot gevolg dat verjaring niet -
overeenkomstig het bepaalde in art.  11  sub f en g van het Europees Overdrachtsverdrag - als een faculta-

tieve weigeringsgrond kan worden aangemerkt. Op p. 53 van de Gemeenschappelijke Memorie van

Toelichting wordt deze conclusie dan ook getrokken!
2.   Zie omtrent deze regeling ook de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. II,

1979/1980, 15971 (R 1133), nr.  5, p. 46-47, onder punt 11.
3.  Zie hetrapport 'Ifette4/ke voorzieningens/achtofters inhetstrafproces'. Staatsuitgeverij, 's-Gravenha-

ge 1988.
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In de EG Overeenkomst worden geen weigeringsgronden genoemd.' In art. 6 staat
alleen dat de aangezochte staat beoordeelt of er reden is aan het verzoek gevolg
te geven. Aangezien in het verdrag is aangegeven onder welke omstandigheden een
verzoek tot overname van strafvervolging kan worden gedaan  (art.   2) en wanneer
die vervolging in de aangezochte staat kan worden ingesteld (art. 3) lijkt het gezien
de opzet en de strekking van het verdrag aangewezen dat de aangezochte staat de
overname kan zo niet moet weigeren wanneer duidelijk is dat aan de ter plaatse
genoemde gronden en voorwaarden niet is voldaan.

Ook het VN modelverdrag geeft geen opsomming van imperatieve weigeringsgron-
den. In art. 6 staat wel dat een verzoek tot strafvervolging alleen kan worden
ingewilligd, wanneer het feit waarop het verzoek betrekking heeft, een strafbaar
feit zou opleveren wanneer het was gepleegd op het grondgebied van de aangezoch-
te staat. In samenhang met het bepaalde in art. 1, eerste lid van het verdrag,
namelijk dat een verzoek tot strafvervolging kan worden gedaan door een van de
verdragsluitende Staten wanneer een persoon er van wordt verdacht een strafbaar
feit te hebben gepleegd naar het recht van die staat, is daaruit af te leiden dat het
ontbreken van dubbele strafbaarheid als imperatieve weigeringsgrond is aan te
merken. De weigeringsgronden in art. 7 (zie aant. 119) hebben een facultatief
karakter. Specifieke overdrachtsgronden noemt het modelverdrag niet zodat op dit
punt ook geen imperatieve weigeringsgronden geconstrueerd kunnen worden.

Voorlopige conclusie

117. Op basis van de overdrachtsverdragen zijn tot nu toe de volgende voorwaarden
voor overdracht en overname van strafvervolging vastgesteld:
- dubbele strafbaarheid (meestal in concreto)
-  het feit mag in de verzoekende staat niet zijn verjaard (soms geldt deze voor-

waarde ook voor de aangezochte staat)
-  er mag geen strijd optreden met het ne bis in idem-beginsel
-   er moet sprake zijn van een in het verdrag genoemde grond voor overdracht.

Deze gronden kunnen verschillen per verdrag. Een grond die alle
overdrachtsverdragen - met uitzondering van het VN modelverdrag - noemen
is de omstandigheid dat de verdachte zijn vaste woon- of verblij fplaats heeft in
de aangezochte staat. Regelmatig terugkerende gronden zijn de omstandigheden
dat de verdachte de nationaliteit heeft van de aangezochte staat en dat de
verdachte in de aangezochte staat al vervolgd wordt voor een strafbaar feit of
ter plaatse een straf of maatregel moet ondergaan.

-  instemming van de burgerlijke partij die zich heeft gevoegd dan wel een
positieve beslissing van de rechter (alleen in het Beneluxverdrag)

1.    In het Europees Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten  is dit evenmin gebeurd   In  de
Recommendation (79)  15 of the Committee of Ministers concerning the application of the European
Convention on the punishment of road traffic offences  is art.  4 van het verdrag op dit punt 'aangevuld,'
door te bepalen dat de aangezochte staat ecn verzoek tot overname van strafvervolging kan afwijzen,
op grond van verjaring en strijd met het ne bis in idem.

179



Artt. 552t-552hh

EVRM/openbare orde

118. In aant. 115 is er op gewezen dat alleen de imperatieve weigeringsgronden
voorwaardenbepalend zijn. Bij facultatieve weigeringsgronden is weigering in
beginsel niet verplicht.  Nu  zijn  er bij de facultatieve weigeringsgronden  in  de
verdragen omstandigheden aan te wijzen die, indien zij worden vastgesteld door
de autoriteiten van de aangezochte staat, in feite moeten leiden tot afwijzing van
het verzoek. Datdeze omstandighedenbij de facultatieve voorwaarden zijn genoemd
moet dan worden verklaard en gerechtvaardigd met een beroep op het feit dat de
aanwezigheid van een dergelijke omstandigheid ter beoordeling staat van de

aangezochte staat. In aant. 116 is hiervan een voorbeeld gegeven met betrekking
tot het bepaalde  in  art.   11  aanhef en  sub  a van het Europees Overdrachtsverdrag

(afwezigheid van overdrachtsgronden). In dit rijtje passen verder:
-   het oordeel van de aangezochte staat dat discriminatoire overwegingen een rol

spelen bij het verzoek tot overname van strafvervolging (art.  11, sub e van het

Europees Overdrachtsverdrag);
-   indien de strafvervolging in strijd zou zijn met de internationale verplichtingen

van de aangezochte staat (art. 11, sub i van het Europees Overdrachtsverdrag);
-     indien de strafvervolging in strijd zou zijn met de grondbeginselen van de rechts-

orde van de aangezochte staat (art.  11, sub j van het Europees Overdrachtsver-

drag).

De tekst van de eerstgenoemde weigeringsgrond (art. 11, sub e van het Europees
Overdrachtsverdrag) komt overeen met die van art. 3, tweede lid Europees Uitleve-

ringsverdrag. Volgens het Toelichtend Rapport moet de bepaling, net als art. 3,
tweede lid van het Europees Uitleveringsverdrag, verzekeren dat er geen conflicten
ontstaan tussen verplichtingen krachtens het Europees Overdrachtsverdrag en die
welke voortvloeien  uit de verdragen  op het gebied  van de rechten  van  de  mens:

Hierbij moet echter worden aangetekend dat het bij uitlevering de verzoekende staat

is die gaat vervolgen of straffen, terwijl het bij een overdracht van strafvervolging

juist de aangezochte staat is die gaat vervolgen. Dit verschil brengt met zich mee
dat, hoewel de toelichting hierover zwijgt, het aannemelijk is dat de opstellers van
het Europees Overdrachtsverdrag niet zozeer aan een discriminatoire vervolging
als zodanig hebben gedacht. Het is immers niet redelijk om te verwachten dat een
staat uit eigen beweging zal toegeven dat hij op een discriminatoire wijze vervolgt,
laat staan dat hij een verzoek tot overname van strafvervolging op die grond zal

afwijzen. Het gaat hier dus niet om discriminatoire handelingen in de staat die zal

gaan vervolgen, maar om discriminatoire handelingen in de staat die de overname
verzoekt. Diehandelingen gaan dan schuil in de overwegingen die bij de verzoeken-
de staat aanleiding zijn geweest om het verzoek te doen. Aan welke concrete
situaties de opstellers van het verdrag hebben gedacht wordt in de toelichting niet

duidelijk. In de nederlandse 'uitvoeringswet' is de betreffende weigeringsgrond
overgenomen maar in de bijbehorende parlementaire stukken zijn evenmin concrete

1.   Toelichtend Rapport, bijl.  hand. II, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr.  5, p. 22
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voorbeelden genoemd: Men volstaat  met de opmerking  dat de weigeringsgrond
ook in de betreffende rechtshulpverdragen voorkomt.2 Men zou kunnen denken
aan de situatie dat de overdracht voor de verdachte bijzonder nadelig is en de ver-
zoekende staat in vergelijkbare gevallen daarom niet pleegt over te dragen, maar
dit hier dus wel doet op basis van oneigenlijke, discriminatoire overwegingen.

De tweede weigeringsgrond (art.  11, sub i vanhet Europees Overdrachtsverdrag)
beoogt nog eens extra te beklemtonen dat in de betrekkingen tussen staten,
nakoming van internationale verplichtingen een vereiste is. Van bijzonder belang
is daarbij, aldus de toelichting,  het  EVRM.3  In die zin hangt de weigeringsgrond
ook nauw samen met de daarvoor genoemde weigeringsgrond. Men kan zich zelfs
afvragen of gezien de toelichting op deze bepaling en sub e, een aparte vermelding
van discriminatoire overwegingen bij het verzoek tot overname van strafvervolging
als weigeringsgrond wel nodig is naast deze algemene weigeringsgrond.

Het EVRM heeft een belangrijke rol gespeeld bij de makers van de samen-
werkingsverdragen binnen de Raad van Europa. Het feit dat de lidstaten van de
Raad van Europa tevens partij zijn bij het EVRM rechtvaardigt een zeker vertrou-
wen in elkaars rechtssysteem, hetgeen voor het sluiten van de betreffende
(multilaterale) verdragen onontbeerlijk is.4 In de andere overdrachtsverdragen
treffen we deze twee weigeringsgronden niet aan. Voorzover de verdragsstaten
echter tevens partij zijn bij het EVRM moet bij een flagrante strijdigheid met het
laatste verdrag de rechtshulp toch worden geweigerd, evengoed als dat geldt voor
de staten die partij zijn bij het Europees Overdrachtsverdrag, waarin de betreffende
omstandigheden zijn gerangschikt bij de facultatieve weigeringsgronden (zie
hieromtrent ook aant. 75).

Inwilliging van het verzoek tot strafvervolging is ook moeilijk denkbaar in het
geval de strafvervolging in strijd zou zijn met de grondbeginselen van de rechtsorde
van de aangezochte staat.    Ook deze facultatieve weigeringsgrond zal daarom
noodgedwongen een afwijzing van het verzoek tot gevolg hebben. De omschrijving
van de weigeringsgrond is overigens zo ruim, dat deze als een soort vangnet dienst

1.   Art. 552 y sub d. In de memorie van antwoord komt de weigeringsgrond wei even ter sprake. Daar
wordt gesteld datde omstandigheid datde betrokken verdachte in de verzoekende staatop discriminatoire
wijze behandeld zou worden nog niet hoeft te betekenen dat de instelling van een strafvervolging in
die staat op zich zel f op discriminatoire overwegingen zou berusten en dat geldt ook voor het verzoek
tot overname van die vervolging. Als voorbeeld wordt dan genoemd dat iemand om politieke redenen

zijn land ontvlucht middels een vliegtuigkaping. Tegen het instellen van een vervolging ter zake van
de gepleegde vliegtuigkaping behoeft dan geen bezwaar te bestaan. MvA, bijl. hand. 11, 1981/1982,
15971,nr.  10, p. 66. Een voorbeeld voor de toepassing van dc betreffende weigeringsgrond is dit echter
niet.

2. Zie o.a. MvT, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 17.
3. Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 22-23. Men kan zich afvragen
of gezien de toelichting op deze bepaling en sub e, een aparte vermelding van discriminatoire overwe-
gingen bij het verzoek tot overname van strafvervolging als weigeringsgrond wei nodig is naast deze

algemene weigeringsgrond.
4.  Vanuit dat opzicht wordt de aansluiting bij de samenwerkingsverdragen door de voormalig oost-
europese staten nog wei eens als een (destijds niet te voorzien) probleem ervaren.
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kan doen.' Een voorbeeld mag dit verduidelijken. Eerder (in aant.  91  en in aant.
110) is er op gewezen dat in het Europees Overdrachtsverdrag aan sepot-mededelin-
gen en andere beslissingen die zijn genomen in de fase die vooraf gaat aan het
onderzoek ter terechtzitting en waarbij wordt afgezien van (verdere) vervolging,
bij de uitwerking  van het  ne bis in idem-beginsel geen betekenis is toegekend.  Stel
nu dat Nederland een verzoek tot strafvervolging zou ontvangen van een staat, die
zelf in een eerder stadium de verdachte had medegedeeld van (verdere) vervolging
af te zien.
Nog los van de rechtsgevolgen die een dergelijke mededeling naar het recht van
de verzoekende staat teweeg kan brengen, heeft die staat door de betreffende
mededeling - naar nederlands recht - zijn vervolgingsrecht verloren. Volgens het
Europees Overdrachtsverdrag komt aan een dergelijke beslissing echter geen ne
bis in idem werking toe en is weigering op die grond dus niet mogelijk. Zou
Nederland de vervolging overnemen en daartoe ook daadwerkelijk overgaan dan
zou zij in strijd handelen met de grondbeginselen van haar rechtsorde. Voor deze
en andere gelijksoortige situaties is art.  11 sub j in het verdrag opgenomen.

De in deze aantekening besproken 'facultatieve' weigeringsgronden treft men
alleen aan in het Europees Overdrachtsverdrag en niet in de andere

overdrachtsverdragen. Volgens noot 99 bij art. 7 van het VN modelverdrag kunnen
staten die op basis van dit modelverdrag onderhandelen ook nog andere dan de in
art. 7 genoemde weigeringsgronden in hun overeenkomst opnemen. Daarbij wordt
naast de aard of ernst van het feit wel verwezen naar:
-  de bescherming van fundamentele mensenrechten; en
-     overwegingen van 'public order', ook wel 'ordre public' genoemd of'openbare

orde'.

Facultatieve

119. Aangezien de facultatieve weigeringsgronden - ook al verplichten zij niet tot
afwijzing van het verzoek - mede het gezicht bepalen van de goede rechtsbedeling
volgt hieronder nog een opsomming van deze weigeringsgronden zoals zij
voorkomen in de verschillende staten. De hiervoor reeds besproken facultatieve

weigeringsgronden zullen daarbij met het oog op de overzichtelijkheid niet worden
weggelaten.

De facultatieve weigeringsgronden in art. 11 van het Europees overdrachtsverdrag

zijn:

- het oordeel van de aangezochte staat dat de in art. 8 genoemde gronden
ontbreken  (sub  a);
het ontbreken van een vaste woonplaats in de aangezochte staat (sub b);

1.  De opstellers van het verdrag achtten het ondoenlijk een opsomming te geven van alle bijzondere
gevallen die tot weigering aanleiding zouden moeten kunnen geven; Toelichtend Rapport, bijl. hand.

11, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p. 23 onder letter j
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-   indien de verdachte geen onderdaan is van de aangezochte staat en daar boven-
dien geen vaste woonplaats had ten tijde van het plegen van het strafbare feit
(sub c);

-   het oordeel van de aangezochte staat dat het strafbare feit een politiek karakter
heeft dan wel van zuiver militaire of fiscale aard is (sub d);

-   het oordeel van de aangezochte staat dat discriminatoire overwegingen een rol
spelen bij het verzoek tot overname van strafvervolging  (sub e);

- indien volgens de wetgeving van de aangezochte staat het recht op strafvordering
is  verjaard  (sub  f);

-   indien de bevoegdheid van de aangezochte staat uitsluitend is gebaseerd op art.
2 van het Verdrag en het recht op strafvordering ondanks de verlenging van de
termijn is verjaard (sub g);

-   indien het feit buiten het grondgebied van de verzoekende staat is begaan (sub
h);

- indien strafvervolging in strijd zou zijn met internationale verplichting van de
aangezochte staat (sub  i);

- indien strafvervolging in strijd zou zijn met de grondbeginselen van de rechtsor-
de  van de aangezochte staat  (sub j);

-  indien de verzoekende staat procedureregels van het verdrag heeft overtreden
(sub  k).

De eerste weigeringsgrond (sub a) is al bij de imperatieve weigeringsgronden
besproken en in feite hoort deze weigeringsgrond daar ook thuis (zie vorige aanteke-
ning). De tweede weigeringsgrond  (sub b) onderstreept nogmaals  een  van  de
uitgangspunten van het verdrag, namelijk reclassering van de dader. De voorwaar-
den bij de derde weigeringsgrond (sub c) zijn cumulatief gesteld: Dit betekent
dat de aangezochte staat slechts mag weigeren indien aan beide voorwaarden is
voldaan. Uit die weigeringsgrond is af te leiden dat onder omschreven omstan-
digheden de band tussen verdachte en aangezochte staat niet voldoende wordt
geoordeeld om een verplichting tot inwilliging van een verzoek voor de aangezochte
staat te aanvaarden, zelfs niet in het geval de verdachte ten tijde van het indienen
van het verzoek een vaste woonplaats heeft in de aangezochte staat. De vierde
weigeringsgrond (sub d) berust op het gegeven dat staten ten aanzien van deze
kwesties veelal een neutrale opstelling verkiezen. Het politieke, fiscale of militaire
karakter van een delict levert om die reden vaak ook een weigeringsgrond op bij
andere vormen van internationale rechtshulp.2 Wel is er de laatste jaren, vooral
ten aanzien fiscale delicten, een minder afwijzende houding bij de staten waar te
nemen: Voorzover het daarbij gaat om nationale belasting- en/of sociale ver-
zekeringsregels zal deze ontwikkeling voor de overdracht van strafvervolging
minder directe gevolgen hebben omdat met de handhaving van deze regels vooral

1.  Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p  22.
2.    Zie F. THOMAS, De Europese rechtshulpverdragen in stra#aken,  Gent  1980,  p.  211-224.
3.    Zie  art. 2 Tweede Protocol  bij het Europees Uitleveringsverdrag  (Trb.   1979,   120),   de  ara.   1-2
Aanvullend Protocol  bij het Europecs  Rechtshulpverdrag  (Trb.   1979,121) en  de am.  III  van de beide
verdragen van Wittem.  Zie  ook de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen  van  1990.
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zuiver nationale belangen gemoeid zijn:  Zie voor de vijfde weigeringsgrond (sub
e) de vorige aantekening.  Uit de zesde en uit de zevende weigeringsgrond (sub f
en g) blijkt dat het Europees Overdrachtsverdrag onder dubbele strafbaarheid in
concreto niet zonder meer dubbele vervolgbaarheid verstaat (zie aant. 106). De
achtste weigeringsgrond (sub h) hangt samen met het feit dat de opstellers van het
verdrag, om een ruime toepassing van dat verdrag mogelijk te maken, voor het
doen van een verzoek niet de voorwaarde hebben gesteld dat het delict op het
grondgebied van de verzoekende staat is begaan. Wel kan de aangezochte staat in
een dergelijk geval een verzoek tot overname van strafvervolging afwijzen. Door
weigering in dit geval toe te laten, wordt voorkomen dat een staat rechtshulp moet
verlenen aan een andere staat terwijl hij de strafmachtsaanspraak van die staat
afkeurt. Weigering is immers mogelijk in alle gevallen waarin de aanspraak van
de verzoekende staat niet berust op het territorialiteitsbeginsel en het territoria-
liteitsbeginsel wordt erkend door alle West-Europese staten.2 De negende en tiende
weigeringsgrond (sub i en sub j) zijn besproken in de vorige aantekening. Bij de
elfde en laatste weigeringsgrond (sub k) genoemd in art. 11, gaat het om overtre-
ding van regels zoals neergelegd in afdeling 3 van de derde titel van dit verdrag.

De bepaling ziet dus niet op zeer ernstige vormfouten, die het de aangezochte staat
onmogelijk maken, gevolg te geven aan het verzoek.

De opsomming van art.  11 is evenals die van art. 10 limitatief bedoeld.3 Toch
wordt in art. 12, tweede lid onder sub a in feite nog een nieuwe weigeringsgrond
gerntroduceerd. In deze bepaling wordt immers gesteld dat de aangezochte staat

zijn aanvaarding van het verzoek mag intrekken, indien blijkt dat de aanwezigheid
van de verdachte ter terechtzitting in die Staat niet kan worden verzekerd, dan wel
een eventuele veroordeling  in die Staat  niet ten uitvoer kan worden gelegd.
Wat er moet gebeuren indien deze omstandigheden al voor de inwilliging van het
verzoek komen   vast te staan, daarover geeft het verdrag, vreemd genoeg,   geen
uitsluitsel.

De facultatieve weigeringsgronden van het Benelux Overdrachtsverdrag staan in
art. 3, derde lid. Het verzoek tot overname van strafvervolging kan worden
afgewezen indien:
-  het feit van politieke aard is (sub a);
-  het feit een militair delict is (sub b);
-    het feit buiten het grondgebied van de verzoekende staat is begaan (sub c);
-   de verdachte niet de nationaliteit van een van de verdragsluitende staten bezit

en hij ten tijde van het begaan van het delict daar evenmin zijn vaste woon- of
verblij fplaats had dan wel aldaar in hoofdzaak zijn beroep of bedrij f uitoefende
(sub  d);

-    de vervolging in de aangezochte staat niet tot een beslissing op tegenspraak kan
leiden  (sub  e).

1.   Volgens het nederlandse openbaar ministerie knen deze delicten zich niet voor overdracht van

strafvervolging. Jaarverslag Openbaar Ministerie 1987, 's-Gravenhage 1988, p. 20.
2.  Zie in dit verband F. THOMAS, De Europese rechtshulpverdragen in strafzaken, Gent 1980, p. 231.

3.  Toelichtend Rapport, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 20.
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De eerste drie weigeringsgronden (sub a-c) komen in grote lijnen overeen met de
weigeringsgronden genoemd in art.  11 sub d en h van het Europees Overdrachtsver-
drag. Alleen naar fiscale delicten wordt hier niet verwezen. De bereidheid tot het
verlenen van rechtshulp bij fiscale delicten zou op Beneluxniveau over de hele linie
in  ruimere mate aanwezig  zijn  dan op Europees niveau.' De strekking  van  de
vierde weigeringsgrond (sub d) komt overeen met die van art. 11 sub c van het
Europees Overdrachtsverdrag. Verschil is dat in het laatste verdrag wordt aange-
knoopt bij de band, of liever bij het ontbreken van die band tussen de verdachte
en de aangezochte staat, terwijl het in het Beneluxverdrag gaat om het ontbreken
van de band tussen de verdachte en een van de landen van de Benelux.2 In het
Europees Verdrag is dus van belang of de verdachte in het bezit is van de natio-
naliteit van de aangezochte staat en niet of de verdachte misschien in het bezit is
van de nationaliteit van een van de andere lid-staten. Verder is voor de band tussen
verdachte en aangezochte staat volgens het Europees Verdrag alleen bepalend de
vraag of de verdachte ten tijde van het plegen van het strafbare feit een vaste woon-
of verblij fplaats had in de aangezochte staat, terwijl in het Beneluxverdrag ook nog
een rol kan spelen de vraag of de verdachte in een van de Beneluxlanden in
hoofdzaak zijn beroep of bedrijf uitoefende ten tijde van het plegen van het feit.3
De laatste weigeringsgrond (sub e) heeft tot doel een behandeling van de zaak bij
verstek te voorkomen. Naar de strekking komt deze weigeringsgrond overeen met
art. 8 sub g en art. 12 , tweede   lid   sub  a  van het Europees Overdrachtsverdrag.
Hierbij moet men overigens niet denken aan de situatie dat de verdachte zich wel
bevindt in de aangezochte staat maar weigert ter terechtzitting te verschijnen, maar
aan de situatie dat de aangezochte staat niet de beschikking kan krijgen over de
verdachte, ook niet via een verzoek tot uitlevering.4

In de EG Overeenkomst ontbreekt een opsomming van weigeringsgronden. In art.
6 staat alleen dat de aangezochte staat beoordeelt of er reden is aan het verzoek
gevolg te geven. Acht deze staat geen reden aanwezig dan zal hij aan het verzoek
geen gevolg behoeven te geven. Het verdrag schept dus geen verplichting tot inwil-
liging.

1.   Vergelijk het Beneluxverdrag aangaande de uitlevering en rechtshulp in strafzaken en vooral ook
de Algemene Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied

van regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux
Economische Unie van 1969 en de daarbij behorende Protocollen. Zie cchter ook de opmerkingen van
hetnederiandsopenbaarministerieinhetjaarverslagvan 1987, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971(RI 133),
nr. 5, p. 19. Luxemburg zou systematisch weigeren rechtshulp te verienen waar het fiscale delicten
betreft.
2. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. ll, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p
54 bovenaan.

3,    Dat het in hoofdzaak uitoefenen van cen beroep of bedrijf volgens het Benelux Overdrachtsverdrag
een voldoende band tussen een Staat en een verdachte kan opleveren om een vervolging in die staat
te starten blijkt ook uit het feit dat dit als een van de gronden voor overdracht in art. I is genoemd. Zie
ook de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting biji. hand. II, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5,
p. 51 onder punt 3.
4. Gemeenschappelijke Memoric van Toelichting bill. hand. II, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p.
54 tweede alinea.
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Het VN modelverdrag somt in art. 7 een vijftal facultatieve weigeringsgronden op.
Het verzoek mag worden geweigerd indien:
-  de verdachte niet de nationaliteit bezit van de aangezochte staat (sub a);
-  de verdachte geen vaste woonplaats heeft in de aangezochte staat (sub a);
-  het een zuiver militair delict betreft (sub b);
-  het feit van fiscale aard is (sub c);
-     het feit naar het oordeel van de aangezochte staat een politiek karakter heeft (sub

d).

Net als in het Europees Overdrachtsverdrag en in tegenstelling tot het Benelux
Overdrachtsverdrag, wordt in de onderhavige overeenkomst - blijkens de eerste

twee weigeringsgronden - van belang geacht of de verdachte een band heeft met
de aangezochte staat en niet of de verdachte een band heeft met een van de (andere)
lidstaten  van  de  VN.  Dit  is te verklaren  uit  het  feit  dat dit modelverdrag  als  een
voorbeeld voor bilaterale verdragen is opgezet en niet is bedoeld als een multilate-
raal verdrag. Het is niet van belang - in tegenstelling tot het Europees en het
Benelux Overdrachtsverdrag - of de verdachte een band had met de aangezochte
staat ten tijde van het plegen van het delict. Ontbreekt die de band ten tijde van
het verzoek dan is dat voldoende reden voor afwijzing van dat verzoek. De overige
weigeringsgronden zijn geheel overeenkomstig de weigeringsgronden genoemd in
art. 11, sub d van het Europees Verdrag.

Volgens noot 99 bij deze bepaling kunnen staten, die op basis van dit modelver-
drag onderhandelen, ook nog andere weigeringsgronden in hun overeenkomst

opnemen. Zie daaromtrent aant. 118.

Slotsom

120.  Neemt men de hierbovengenoemde overdrachtsgronden en weigeringsgronden
in aanmerking, dan moet men - zonder voorbij te gaan aan de verschillen die er
tussen de overdrachtsverdragen bestaan - tot de conclusie komen dat naast de
hiervoor al vastgestelde voorwaarden (zie aant. 117), van belang kan zijn:
-   het feit dat de overname niet in strijd komt met verplichtingen uit de mensen-

rechtenverdragen en ook geen strijd oplevert met wat wel wordt aangeduid als
de 'ordre public';

-  de band die de verdachte heeft met de aangezochte staat;
-    de plaats waar de verdachte zich bevindt onder andere in verband met vermijden

van verstekzaken en de mogelijkheid tot tenuitvoerlegging van het vonnis;
-  de aard van het delict, met name de vraag of er sprake is van een politiek,

militair of fiscaal delict.
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Hoofdstuk 6

De procedure

het verzoek

Initiatief

121. Wanneer er aanleiding bestaat de vervolging over te hevelen van de ene staat
naar de andere staat, is het aan de overdragende staat om een verzoek daartoe te
doen.  Voor alle verdragen geldt dat het recht van initiatief ligt bij de staat die wil
overdragen. Weliswaar kan dit initiatief worden uitgelokt door andere staten. Zij
kunnen een verzoek tot overname echter niet afdwingen. Dit komt omdat de
overdrachtsverdragen geen verplichting kennen om in de daarvoor in aanmerking
komende gevallen een verzoek tot overname van strafvervolging te doen. De
verdragen kennen slechts de verplichting om in een dergelijk geval de overdracht
van   strafvervolging te overwegen:   In  art. 6, tweede   lid  van het Europees
Overdrachtsverdrag staat deze overwegingsplicht expliciet vermeld. In de andere
verdragen ontbreekt een vergelijkbare bepaling, maar uit de strekking van de
overdrachtsverdragen mag een dergelijke overwegingsplicht wel worden afgeleid.

Tijdstip van verzoek

122. Omtrent het tijdstip waarop een verzoek kan of moet worden gedaan, zijn in
de verdragengeen richtlijnen gegeven. Het rechtshulpverzoek kan vrij vroeg worden
geformuleerd. Van een vervolging hoeft immers nog geen sprake te zijn. Voldoende
is dat de verzoekende staat een begin heeft gemaakt met het opsporingsonderzoek
en dat de vermoedelijke dader bekend is (zie aant. 24). Is de vervolging eenmaal
aangevangen dan kan deze nog worden overdragen tot het moment dat een
onherroepelijke einduitspraak is verkregen (let wel op de beperkingen die de
nationale regeling in deze kan stellen; zie voor de beperkingen in het nederlandse
recht, art. 552t, aant. 15). Aan een dergelijke laattijdige overdracht zijn nadelen
en risico's zijn verbonden. Daarom is in art. 1, eerste lid van het Europees Verdrag
inzake bestraffing van verkeersdelicten aan deze laattijdige overdracht van strafver-
volging - dat wil zeggen een overdracht die plaatsvindt nadat in de verzoekende
staat de vervolging is aangevangen - een uitzonderlijk karakter toegekend.2 De

1.  In het verlengde hiervan kennen de consultatieprocedures - die in het Europees Overdrachtsverdrag
en het VN modelverdrag bij een dreigende samenloop van strafvervolging zijn voorgeschreven (zie de
artt. 30-34 respectievelijk art.   13) - voor de betrokken staten  ook geen plicht om tot overeenstemming
te geraken, doch slechts een plicht om met elkaar in overleg te treden.
2.  De deskundigen die het verkeersverdrag hebben geredigeerd en van mening waren dat zij ook
waarborgen dienden te verlenen aan het betrokken individu, zagen in een overdracht van de vervolging
nadat die eenmaal was aangevangen vooral risico's voor de verdachte. Een dergelijke overdracht zou
aanleiding kunnen geven tot een dubbele vervolging en zou tot gevolg kunnen hebben dat de verdachte
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verzoekende staat kan op dat moment alleen nog tot een overdracht besluiten indien
hij het onmogelijk acht zelf de procedure tot een eindbeslissing te brengen of de
volledige de straf te executeren. Onderhavige verdragen maken deze beperking
echter  niet.

Is de einduitspraak eenmaal onherroepelijk dan vervalt het recht tot strafvervol-
ging en daarmee in principe de mogelijkheid tot overdracht van dat recht (zie
Hoofdstuk II, aant. 26; zie ook art. 552t, aant.  16). Op dit uitgangspunt zijn echter
uitzonderingen gemaakt voor het geval de dader ontkomt alvorens hij zijn straf of
maatregel (volledig) heeft ondergaan of daarvan is vrijgesteld en uitlevering en
overname van strafexecutie niet tot de mogelijkheden behoren. Deze zijn besproken
in  verband  met  het  ne  bis in idem-beginsel  in  aant.   111.

Intrekking van het verzoek

123. Krachtens art. 21, tweede lid sub e van het Europees Overdrachtsverdrag en
art. 4 van het Benelux Overdrachtsverdrag kan de verzoekende staat zijn verzoek
intrekken tot het tijdstip waarop de aangezochte staat hem kennis heeft gegeven
van zijn beslissing op het verzoek. Vergelijkbare bepalingen ontbreken in de EG
Overeenkomst en het VN modelverdrag. Intrekking van het verzoek is ook geregeld
in Art. XI, vierde lid sub b, van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Neder-
landen en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemak-
kelijken van de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse

rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959, gesloten op 30 augustus 1979 te Wittem.
Volgens deze bepaling kan de verzoekende staat het verzoek om naderhand bekend
geworden redenen intrekken mits de behandeling op de terechtzitting in eerste

aanteg nog niet is aangevangen, of voordat de rechter in de strafprocedures, waarin
hij buiten behandeling ter terechtzitting op stukken kan beslissen, straf heeft
opgelegd. De laatste zinsnede is een omschrijving van een in de duitse Strafprozes-
sordnung(par. 407 e.v.) geregeld instituut dat aan het nederlandse strafprocesrecht
vreemd is: Een opvallend verschil met de hierboven genoemde bepalingen in het

in voorlopige hechtenis zou worden genomen. Zie F. THOMAS, de Europese rechtshutoverdragen in

strafzaken, Gent   1980,  p.   427.  Ook  in  de  door  het  ministerie  van  justitie  in  juni   1989  uitgegeven
Handleiding overdracht van strafrervolging (zie aant, 99), p. 17, wordt gepleit terughoudend te zijn met
het vorderen van voorlopige hechtenis en/of een gerechtelijk vooronderzoek in die gevallen waarin een

overdracht van straivervolging tot de mogelijkheden behoort. Of dit in casu altijd in het voordeel van
de verdachte is valt gezien de wettelijke regeling te betwijfelen. Meer daarover in de artikelgewijze
commentaar op de wettelijke regeling.
1.  Volgens F. THOMAS, De Europese rechtshulpverdragen in stra»ken, Gent 1980, p, 427 onder noot
8, heeft men naar aanleiding daarvan bij de redactic van art 6 van het Europees Overdrachtsverdrag
besloten de verzoekende staat voor wat betreft het tijdstip waarop het rechtshulpverzoek moet worden

geformulcerd volledig vrijgelaten omdat men vreesde dat het beklemtonen van de noodzaak van een
vroege beslissing tot gevolg zou hebben dat de staat de mogelijkheid van een overdracht in een later

stadium van de procedure zelfs niet meer in overweging zou nemen.
2.  Voor deze korte omschrijving - in plaats van een letterlijke vertaling - van de woorden 'gerichtlichen

Strajbefehis'  uit de duitse tekst van deze bepaling werd gekozen om duidelijk te maken dat het hier om
een alleen voor het duitse recht relevante procedure ging. Zie de memorie van antwoord bij het wetsont-

werp tot goedkeuring van de onderhavige overcenkomst, bijl. hand. Il, 1981, 16433, nr. 5, p. 13.
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Europees Overdrachtsverdrag    en het Benelux Overdrachtsverdrag    is,     dat    de
intrekking blijkbaar mogelijk is onafhankelijk van de vraag of het verzoek al is
ingewilligd of niet.

Vorm en inhoud van het verzoek

124. De verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend, onder vermelding van
de datum waarop deze tot de aangezochte staat worden gericht en voorzien van de
benodigde stukken waaronder het origineel of een gewaarmerkt afschrift van het
strafdossier (art. 13, eerste lid jo art. 15, eerste lid van het Europees Overdrachts-
verdrag en art. 7 van het Benelux Overdrachtsverdrag, art. 12 EG Overeenkomst
en art. 2, art. 3 en art. 4 VN modelverdrag). Dat het verzoek gedagtekend moet
zijn staat overigens alleen met zoveel woorden in het Beneluxverdrag. Het is echter
logisch dat deze voorwaarde ook geldt voor de verzoeken die op de andere ver-
dragen zijn gegrond. In de toelichting op het Europees Verdrag wordt daarvan ook
uitgegaan.'   Het VN modelverdrag vermeldt niet expliciet   dat het verzoek
schriftelijk moet geschieden. Dit is echter af te leiden uit de voorwaarden die aan
het verzoek worden gesteld.

De overdrachtsverdragen schrijven niet voor in welke taal het verzoek tot
strafvervolging moet zijn gesteld. Het ligt voor de hand dat of de taal van de
verzoekende staat, of de taal van de aangezochte staat gebruikt zal worden, dan
wel een van de officitle talen van de Raad van Europa respectievelijk van de
Benelux: In art. 18 van het Europees Overdrachtsverdrag, art.  10 van het Benelux
Overdrachtsverdrag en art. 13 EG Overeenkomst is wel bepaald, dat de stukken
die met het verzoek worden toegezonden niet vergezeld behoeven te gaan van een
vertaling tenzij een van de betrokken staten ten tijde van ondertekening ofbekrachti-
ging van het verdrag, heeft verklaard zich het recht voor te behouden een vertaling
te eisen. Onder verwijzing naar art. 18 van het Europees Overdrachtsverdrag heeft
Nederland een dergelijk voorbehoud gemaakt.3 Bij de andere verdragen heeft
Nederland dit (nog) niet gedaan. De stukken kunnen dus in beginsel in de oorspron-
kelijke taal waarin zij zijn opgesteld worden toegezonden. Is een vertaling voorge-
schreven dan kan die plaats vinden hetzij in de taal van de aangezochte staat, hetzij
- voor wat betreft het Europees en het Benelux Overdrachtsverdrag - in een van
de officiale talen van de Raad van Europa, respectievelijk van de Benelux. In de
toelichting op het Europees Overdrachtsverdrag wordt in dit verband nog opgemerkt
dat een staat niet kan eisen dat zijn eigen mal met uitsluiting van andere talen zal
worden gebruikt, tenzij zijn taal een offici8le taal van de Raad van Europa is.4
Voor het Beneluxverdrag speelt deze kwestie (uiteraard)   niet.   In   de   EG
Overeenkomst hebben de staten dit recht overigens wel (zie art. 13, tweede zin).

1.   Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p 24 bovenaan.
2   De officiele talen voor de Benelux zijn frans en nederlands en voor de Raad van Europa engels en
frans.
3.   Dit luidt: 'The Kingdom of the Netherlands requires that the documents relating to the application
of the above-mentioned Convention be accompanied by translation, unless they are drawn up in the
Dutch, German, French, or English language;' (Trb. 1985,65)
4, Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (R1133),nr. 5, p. 26
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De gevraagde vertalingen treden niet in de plaats van originele stukken of gewaar-
merkte afschriftendaarvan. De verplichting tot het toezenden van deze stukken blijft
dus bestaan ook al verlangt de aangezochte staat een vertaling. In het VN modelver-
drag (art. 3, tweede lid) is het standaard dat de stukken die met het verzoek worden
toegezonden zullen worden vergezeld van een vertaling in de taal van de aangezoch-
te  staat  of  in een andere  -  voor die staat acceptabele  -   taal.

Uit de overdrachtsverdragen blijkt niet duidelijk welke informatie moet worden
verschaft. Met name het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Over-
drachtsverdrag zijn op dit punt erg vaag. Die vaagheid doet vreemd aan gezien het
feit dat juist bij deze vorm van rechtshulp - in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij
uitlevering waarvoor in de daarop betrekking hebbende verdragen wel is
gepreciseerd welke informatie moet worden verschaft - de aangezochte staat niet
kan volstaan met een marginaal onderzoek. Bij bespreking van het onderzoek naar
de dubbele strafbaarheid is hierop gewezen (zie aant. 108). Ter plaatse is ook
gewezen op het Aanvullend Protocol bij de Europese Overeenkomst nopens het
verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht dat hier mogelijk van dienst
kan zijn. In art. 15, tweede lid van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 12,
laatste alinea is wel bepaald dat de verzoekende staat, de aangezochte staat
schriftelijk mededeling moet doen van alle processuele handelingen en maatregelen
die in de verzoekende staat na overlegging van het verzoek hebben plaatsgevonden
en betrekking hebben op de strafvervolging. Tevens is bepaald dat deze mededelin-
gen vergezeld dienen te gaan van alle ter zake dienende documenten. In het Benelux
Overdrachtsverdrag en het VN modelverdrag is op dit punt geen mededelingsplicht
geexpliciteerd. Wanneer de autoriteiten van de aangezochte staat van oordeel zijn
dat de verstrekte gegevens onvoldoende zijn, kunnen zij krachtens art. 14 van het
Europees Overdrachtsverdrag en art. 8 van het Benelux Overdrachtsverdrag om
aanvullende inlichtingen vragen en voor de toezending daarvan een termijn stellen.
In de EG Overeenkomst en het VN modelverdrag ontbreken bepalingen omtrent
het vragen van nadere informatie.

Buiten de verwijzing naar het dossier, zeggen art. 21 van het Europees Rechts-
hulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag niets
omtrent de vorm van het verzoek. Uit de procedurevoorschriften, die krachtens
de beide verdragen gelden voor alle daarop gebaseerde rechtshulpverzoeken, is
echter af te leiden dat de verdragspartijen in eerste instantie hebben gedacht aan
verzoeken of aangiften die schriftelijk worden gedaan. De taal waarin de aangiften
en verzoeken en de daarbij behorende stukken moeten zijn gesteld, is geregeld in
art.  16 van het Europees Rechtshulpverdrag en art. 45 van het Benelux Uitleverings-
en Rechtshulpverdrag. Voor verzoeken en aangiften overeenkomstig Art. X,

tweede lid van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van
de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken van 20 april 1959, gesloten op 30 augustus 1979 te Wittem, geldt
hetzelfde als voor verzoeken en aangiften op basis van art. 21 van het Europees
Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag.
Het verzoek gaat vergezeld van het origineel of het gewaarmerkt afschrift van het
strafdossier, een uiteenzetting van de toedracht en eventuele stukken van overtuiging
alsmede een afschrift van de strafbepalingen die naar het ter plaatse van het feit
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geldende recht daarop van toepassing zijn. Op grond van Art. X van de Over-
eenkomst van Wittem wordt het verzoek gesteld in de taal van de verzoekende staat
en kunnen vertalingen niet worden geeist.

125. Art. 33 van het Europees Overdrachtsverdrag stelt dat iedere beslissing tot
het achterwege laten of het staken van de vervolging - die is genomen in overleg
met een andere staat onder wiens wet het feit eveneens valt en die de vervolging
zal voortzetten - moet worden aangemerkt als een overdracht van strafvervolging.
Dat in een dergelijk geval alsnog een officieel schriftelijk verzoek tot overname
van strafvervolging moet worden gedaan, ligt niet erg voor de hand. Weliswaar
staat    in    art.     34    van het Europees Overdrachtsverdrag    dat de procedure    van
overdracht als bedoeld in de 2e afdeling van titel III moet worden toegepast. Dit
staat er echter onder de restrictie dat dit slechts moet geschieden in zoverre haar
bepalingen verenigbaar zijn met de onderhavige titel van samenloop van strafvervol-
ging.  Men zal bij  het van toepassing verklaren van de procedure vooral zicht hebben
gehad op de overdracht van de dossierstukken, het verschaffen van nadere inlichtin-
gen en het doen van mededelingen en niet op het verzoek zelf.

Een met art. 33 van het Europees Overdrachtsverdrag vergelijkbare bepaling
treffen we aan in art. 13 van het VN modelverdrag. In deze bepaling wordt met
zoveel woorden gesteld dat een overeenkomst tussen de staten - bereikt na onderling
overleg bij een (dreigende) samenloop van strafvervolging - de gevolgen heeft van
een 'verzoek' tot overdracht van strafvervolging.

Inhet Benelux Overdrachtsverdrag ende EG Overeenkomstontbreken dergelijke
bepalingen. Dit betekent niet zonder meer dat deze verdragen onder vergelijkbare
omstandigheden geen overdracht van strafvervolging aannemen dan wel daarvoor
nog een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek verlangen. De betreffende bepalingen in
het Europees Overdrachtsverdrag en het VN modelverdrag zijn namelijk gekoppeld
aan de consultatieprocedure die beide verdragen voorschrijven ter voorkoming van
dubbele berechtingen. Zowel op Benelux-niveau als in EG-verband werd een
dergelijke consultatieprocedure in het overdrachtsverdrag niet nodig geoordeeld
(zie de aantt. 52 en 53; zie in dit verband ook aant. 110).

De beslissing

Mededeling omtrent de beslissing en het gegeven gevolg

126.  Wenst de aangezochte staat verder geen nadere informatie of heeft hij  die
verkregen, dan deelt hij de verzoekende staat onverwijld zijn beslissing op het
verzoek mede. De autoriteiten van de aangezochte staat moeten de verzoekende
staat tevens inlichten omtrent het gevolg dat zij aan de zaak hebben gegeven. Dit
is bepaald in art. 16 , van het Europees Overdrachtsverdrag, art. 9 van het Benelux
Overdrachtsverdrag, art. 6 jo art.  10 van de EG Overeenkomst en art 5 jo art.  11,
derde lid van het VN Modelverdrag. Eenzelfde verplichting is neergelegd in art.
21, tweede lid van het Europees Rechtshulpverdrag, art. 42, eerste lid van het
Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag en Art. XI, derde lid van de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland
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betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van het Euro-
pees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959,
gesloten op 30 augustus 1979 te Wittem: De mededeling is van belang in verband
met het recht tot strafvordering van de verzoekende staat (zie de aantt. 132-133).

Plicht tot inwilliging/geen plicht tot strafvervolging

127. De aangezochte staat is bij een verzoek dat berust op de overdrachtsverdragen
verplicht aan het verzoek gevolg te geven. Afwijzing is volgens art. 11 aanhef van
het Europees Overdrachtsverdrag, art. 3, eerste lid van het Benelux
Overdrachtsverdrag  en art.  7  van het VN modelverdrag slechts toegelaten wanneer
beroep kan worden gedaan op een van de limitatief in de verdragen omschreven
weigeringsgronden. Alleen bij ontvangst van een verzoek op basis van de EG
Overeenkomst kan de aangezochte staat, gezien het bepaalde in art. 6 van dat
verdrag, vrijelijk beoordelen of er reden is aan het verzoek al dan niet gevolg te
geven.

Inwilliging vanhet verzoekbetekent niet daterdaadwerkelijk een strafvervolging
zal worden ingesteld. Het opportuniteitsbeginsel in strafzaken blijft, wanneer dat
wettelijk is erkend, onaangetast en de aangezochte staat behoudt dus ook na inwil-
liging de mogelijkheid om van een vervolging af te zien of een ingestelde vervol-
ging te staken.2 In het Europees Overdrachtsverdrag herkrijgt de verzoekende staat
volgens art. 21, tweede lid sub d door deze beslissing wel zijn recht tot strafver-
volging of tot tenuitvoerlegging van de straf. Hetzelfde geldt krachtens art. 7 voor
de EG Overeenkomst, mits de beslissing ook volgens het recht van de aangezochte
staat een hervatting van de vervolging niet in de weg staat. Uit het bepaalde in art.
15 van het Beneluxverdrag is af te leiden dat een herkrijging van rechten onder
die omstandigheden niet zal plaatsvinden. Art. 10 van het VN modelverdrag stelt
alleen dat de rechtsgevolgen van de beslissing in de aangezochte staat, aan de
verzoekende staat worden medegedeeld, zonder te spreken over de (mogelijke)
consequenties daarvan  in de verzoekende staat (meer hierover  in  aant.   133).

Intrekking van de inwilliging

128. De aangezochte staat oordeelt over de aanwezigheid van weigeringsgronden
en stelt zijn inwilliging daarvan afhankelijk. Het moment waarop de weigerings-
grond moet bestaan, is in beginsel het moment van beoordeling van het verzoek.
Er zijn echter weigeringsgronden die eerst op een later moment ontstaan of blijken
(voor dubbele strafbaarheid geldt dat deze reeds moet bestaan ten tijde van het
plegen van het feit; zie aant. 102). Zij kunnen dan een intrekking van de inwilliging
tot gevolg hebben. In art.  12 van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 3, vierde
en vijfde lid van het Benelux Overdrachtsverdrag is intrekking van de inwilliging

1.  In deze laatste bepaling staat tevens dat de overgegeven voorwerpen alsmede het toegezonden

origineel van het strafdossier na beeindiging van de strafzaak kosteloos worden teruggegeven tenzij
daarvan afstand wordt gedaan.
2.  Zie Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 197W1980, 15971 (Rl 133), nr  5, p. 20 en de Gemeenschap-
pelijke Memorie van Toclichting, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr  5, p. 54
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voorgeschreven bij de vaststelling van een imperatieve weigeringsgrond. Wordt
later een facultatieve weigeringsgrond vastgesteld dan laten de betreffende bepalin-
gen daartoe de mogelijkheid open. Bij de vaststelling van imperatieve
weigeringsgronden is intrekking van de inwilliging ook nog mogelijk indien de zaak

op   de zitting aanhangig is gemaakt   (zie    art. 12, eerste   lid   van het Europees
Overdrachtsverdrag en art. 3, vijfde lid, sub b van het Benelux Overdrachtsver-
drag).' Het Benelux Overdrachtsverdrag stelt daarnaast echter dat intrekking  van
de inwilliging onder geen enkele omstandigheid meer mogelijk is wanneer in de
aangezochte staat onherroepelijk over het feit is beslist (zie art. 3, vijfde lid sub
a).2 Zie omtrent intrekking van de inwilliging bij het ontbreken van dubbele
strafbaarheid  aant.   109.

Van de mogelijkheid tot intrekking van de inwilliging wordt in de andere verdra-
gen geen gewag gemaakt. De aangezochte staat kan echter ook  na een inwilliging
van het verzoek afzien van (verdere) vervolging, waardoor voor de verzoekende
staat het recht tot strafvervolging meestal herleeft (zie hieromtrent verder   aant.

133).  Verplicht  is de aangezochte staat daartoe echter  niet.
De bijzonderheden van de intrekkingsprocedure moeten in de nationale wetge-

ving worden geregeld. De uitwerking kan bepalend zijn voor het iudicium van de
rechter. Zie voor Nederland de commentaar op art. 552dd. Zie ook art. 552y, aant.
13 waarin met betrekking tot het ontbreken van de dubbele strafbaarheid een aantal

aspecten van de intrekking aan bod komen.

De betrokken instanties

129. Verzoeken en mededelingen worden volgens de overdrachtsverdragen gedaan
door tussenkomst van de ministeries van justitie. Partijen kunnen echter overeenko-
men dat verzoeken en mededelingen rechtstreeks tussen de door hen aangewezen

bevoegde autoriteiten zullen worden uitgewisseld, waarbij vooral gedacht moet
worden aan rechterlijke autoriteiten (zie art. 13, eerste lid van het Europees
Overdrachtsverdrag, art. 6, eerste lid van het Benelux Overdrachtsverdrag, art.
14, eerste en tweede lid van de EG Overeenkomst en art. 2 van het VN model-
verdrag).  In het Beneluxverdrag en de EG Overeenkomst wordt met zoveel woorden
naar de rechterlijke autoriteiten verwezen. Dat verzoeken en mededelingen in
beginsel door tussenkomst van de ministeries van justitie worden gedaan is ook

bepaald in art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux
Uitleverings- en Rechtshulpverdrag. In art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag
is daarnaast bepaald dat partijen, overeenkomstig art. 15, zesde lid, middels een
verklaring gericht tot de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, van deze
gang van zaken kunnen afwijken. Een dergelijke verklaring is door Nederland niet
afgelegd. Wel is er Art. XI, zesde lid van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het

1 In hoeverre dat mogelijk is naar nationaal recht is een andere vraag. De bijzonderheden van de
intrekkingsprocedure moeten in de nationale wetgeving worden geregeld. De technische uitwerking kan
voor iedere staat verschillend zijn. Zie voor Nederland de commentaar op art art. 552dd.

2.  Het verdrag doet daarmee recht aan het nemo debet bis vexari-beginse\.
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vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de weder-
zijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959, gesloten op 30 augustus 1979
te Wittem. Ook daarin zijn echter als bevoegde instanties aangewezen, enerzijds
de Bondsminister van Justitie of de Ministeries van Justitie van de Landen van de
Bondsrepubliek Duitsland en anderzijds de Nederlandse Minister van Justitie. In
art. 53, vijfde lid van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen van 1990 is
overeengekomen dat aangiften tot het uitlokken van strafvervolging ter zake van
overtredingen van de rijtijdenwetgeving op basis van art. 21 van het Europees
Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag,
rechtstreeks door de justitiele autoriteiten van de verzoekende staat aan de justitiale
autoriteiten van de aangezochte staat kunnen worden gericht. Met deze bepaling
wordt aansluiting gezocht bij de - vooral tussen Nederland en Belgie - bestaande
praktijk.' Art. 53, vijfde lid verwijst daarbij niet naarhet Europees Overdrachtsver-
drag en het Benelux Overdrachtsverdrag, maar het lijkt niet meer dan redelijk te
veronderstellen dat deze bepaling ook van toepassing is indien het verzoek tot
strafvervolging op een van beide overdrachtsverdragen zou zijn gebaseerd.2

In spoedeisende gevallen kan Interpol als bevoegde autoriteit optreden  (zie  art.
13, tweede lid van het Europees Overdrachtsverdrag, art. 6, tweede lid van het
Benelux Overdrachtsverdragen, art. 14, derde lid van de EG Overeenkomst; art.
2 VN modelverdrag vermeldt Interpol niet met zoveel woorden, maar spreekt wel
over andere door partijen aan te wijzen autoriteiten en laat daarmee voldoende
ruimte voor inschakeling van Interpol).

In de EG Overeenkomst (art. 14, vijfde lid) en het VN modelverdrag (art. 2)
wordt daarnaast nog melding gemaakt van de diplomatieke weg. Ook het Europees
Overdrachtsverdrag sluit deze weg niet uit. Dit is af te leiden uit het derde lid van
art. 13 waarin is bepaald dat iedere verdragsluitende staat door middel van een tot
de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa te richten verklaring te kennen kan
geven dat hij, wat hem zelf betreft, wenst af te wijken van de in het eerste lid van
dit artikel neergelegde regels voor overdracht.

Inbreng verdachte

130. Krachtens art. 17 van het Europees Overdrachtsverdrag moet de aangezochte
staat indien zijn bevoegdheid uitsluitend is gegrond op art. 2 van het verdrag,

1.  Aldus de memorie van toelichting op de Goedkeuringswet, bill. hand. 11, 1990/1991, 22140, nr. 3,
p. 32.

2.  Op dit moment zijn er besprekingen gaande om in de toekomst al het overdrachtsverkeer binnen de
Benclux in beginsel over te laten aan de betrokken officieren van justitie. Tussen Duitsland en Oostenrijk
worden de overdrachtsverzoeken al sinds enige tijd rechtstreeks door de officieren van justitie, zonder
tussenkomst van de ministers, verzonden. Uitgangspunt was altijd dat internationale samenwerking in
strafzaken naast het vervolgingsbeleid ook het bestuur van buitenlandse betrekkingen raakt en daarin
hecft de oflicier geen enkele zeggenschap. Zie bijvoorbeeld Rb. 's-Gravenhage 17 april  1984, KG  1984,
133 en Rb. Amsterdam 9 augustus 1984, KG 1984, 253. Het lijkterechterop dathetopenbaarministerie
met betrekking tot de overdracht en overname van strafvervolging steeds meer in plaats van een
initierende en adviserende rol een beslissende rol gaat spelen.
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alvorens hij een beslissing neemt, de verdachte van het verzoek op de hoogte
brengen, opdat deze zijn beschouwing kan geven. Deze bepaling berust - aldus het
Toelichtend Rapport - onder andere op de noodzaak, het recht dat ieder individu
heeft om zich te verdedigen, te eerbiedigen.' De beslissing om de vervolging over
te nemen, of dit juist niet te doen, kan de uitkomst van de strafzaak in belangrijke
mate beYnvloeden (zie aant. 80). De in art.  17 van het Europees Overdrachtsverdrag
omschreven plicht gaat echter niet zo ver dat de verdachte als het ware een veto-
recht wordt toegekend. Hem wordt slechts de mogelijkheid geboden zijn beschou-
wingen te geven alvorens een beslissing wordt genomen.2 Aan die beschouwingen
is de aangezochte staat echter niet gebonden. In een aanbeveling met betrekking
tot de toepassing van het Europees Overdrachtsverdrag vastgesteld door het Comit6
van Ministers van de Raad van Europa op 14 juni 1979 is bepaald dat art. 17
zodanig moet worden uitgelegd dat verzekerd is dat de verdachte door de aange-
zochte staat wordt gehoord indien hij zich bevindt op het grondgebied van die staat
of van een derde staat en dat de verzoekende staat hem moet horen, ongeacht de
reden van zijn bevoegdheid, indien de verdachte zich bevindt op het grondgebied
van die laatstgenoemde staat.3

Zowel in het Benelux Overdrachtsverdrag als in de EG Overeenkomst, ontbreekt
een dergelijke hoorplicht. Het VN modelverdrag besteedt wel aandacht aan de
positie en mening van de verdachte. In het eerste lid van art. 8 staat dat de
verdachte aan de betrokken staten zijn belang bij een overdracht van strafvervolging
kenbaar mag maken. Een gelijk recht komt toe aan zijn wettelijke vertegenwoordi-
ger of naaste familieleden. Het gaat hier dus om een soort recht van initiatief dat
aangewend kan worden om een overdracht van strafvervolging in gang te zetten.
De staten zijn echter niet verplicht gevolg te geven aan de wens van de verdachte.
In het tweede lid van art. 8 is bepaald dat de staat die voornemens is de vervolging
over te dragen, indien mogelijk, de verdachte de gelegenheid moet bieden zijn visie
te geven op het onderliggende strafbare feit en de voorgenomen overdracht van
strafvervolging mits de verdachte de gang van het recht niet opzettelijk heeft
gehinderd. Door toedoen  van de verdachte  kan de verzoekende staat  dus  van  deze
plicht zijn ontheven. Met name het bepaalde in het tweede lid van art. 8 van het
VN modelverdrag vertoont enige overeenkomst met de in art. 17 van het Europees

1. Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 25.
2.    Het besef dat de  beslissing de strafzaak in belangrijke mate kan ba'nvioeden heeft een rol gespeeld
bij  de in Nederland gevoerde discussies over de vraag of de verdachte,  al  dan  niet een vetorecht zou
moeten worden toegekend. Zie hieromtrent aant. 82.
3.  Zie Recommendation  No.  R (79)  12 of the Committee of Ministers to member states concerning the
application ofthe Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters, onder I, punt 2, sub
a:  'to interpret Article  17  in a way as to ensure that the suspected person is heard by the requested state,
if he is present in its territory or that of a third state, and by the requesting state, whatever the foundation
of its competence, ifhe is present in the latter's territory'. Voor het Europees verdrag inzake bestraffing
van verkeersdelicten is in de Recommendation (79)  15 of the Committee of Ministers concerning the
application of the European Convention on the punishment of road traffic offences bepaaid,  dat naar
aanleiding van zwaanvichtige feiten de verdachte gehoord zou moeten worden, alvorens de aangezochte
staat een beslissing neemt over het al dan niet inwilligen van het verzoek tot overname van strafver-

volging.
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Overdrachtsverdrag geregelde verplichting. Een belangrijk verschil is echter dat
krachtens het Europees Verdrag deze verplichting rust op de aangezochte staat en
dan alleen indien deze staat zelf geen strafmacht heeft, terwijl volgens het VN
modelverdrag de betreffende verplichting - die bestaat onafhankelijk van het al dan
niet hebben van originaire strafmacht -komt te liggen bij de verzoekende staat
wanneer hij voornemens is de vervolging over te dragen. Gezien de uitleg die
volgens de aanbeveling van 14 juni 1979 aan art.  17 van het Europees Verdrag
moet worden gegeven, zal het verschil in de praktijk - in ieder geval voor wat de
plichten van de verzoekende staat betreft - minder groot zijn dan de tekst van beide
bepalingen doet vermoeden.'

1.  Zie omtrent de positie van de verdachte en zijn mogelijkheden tot inbreng naar nederlands recht art.
552t, aantt. 34-43; art. 552u, aantt. 3-13; art. 5524 aant. 3 e.v.; en art. 552bb, aant. 8 e.v.
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Hoofdstuk 7

Rechtsgevolgen

Algemeen

131. Aan de overdracht en overname van strafvervolging zijn in de overdrachtsver-
dragen verschillende rechtsgevolgen verbonden. Deze gevolgen betreffen het recht
tot strafvordering van de verzoekende en aangezochte staat. Ook zijn er regelingen
getroffen met betrekking tot de verjaring, de klachtdelicten en het nemen van
voorlopige maatregelen in de aangezochte staat. Van belang is verder de gelijkstel-
ling van rechtsgeldig verrichte daden van strafvordering. In dit hoofdstuk komen
deze rechtsgevolgen aan de orde.

Recht tot strafvordering

De verzoekende staat

Verlies van dat recht

132.  Vanaf het ogenblik  dat de verzoekende staat zijn verzoek tot overname  van
strafvervolging indient, verliest hij het recht om de zaak ter terechtzitting aanhangig
te maken of op andere wijze af te doen. Wel behoudt hij, tot het moment dat de
aangezochte staat zijn beslissing meedeelt, het recht om daden van onderzoek en
vervolging te verrichten, voorzover die er niet direct op zijn gericht de zaak bij
de rechter aanhangig te maken.1 Dit is met zoveel woorden bepaald in art. 21,
eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag, art. 15, eerste lid van het Benelux
Overdrachtsverdrag en art.  10 VN modelverdrag. In de EG Overeenkomst ontbreekt
een dergelijke bepaling. In art. 7 van de EG Overeenkomst is bepaald dat de
verzoekende staat de vervolging moet staken op het moment dat de aangezochte
staat het verzoek inwilligt  en   in   art. 12, laatste alinea is voorgeschreven  dat   de
verzoekende staat de aangezochte staat schriftelijk mededeling doet van alle
verrichte processuele handelingen en alle maatregelen die in de verzoekende staat

na de overlegging van het verzoek hebben plaatsgevonden en die betrekking hebben
op de strafvervolging. Daaruit zou men kunnen afteiden dat de verzoekende staat

volgens de onderhavige overeenkomst het recht tot strafvervolging volledig behoudt
tot het moment dat het verzoek wordt ingewilligd, ware het niet dat vergelijkbare

1.    In art.  5  van het Europees Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten staat zonder enige beper-
king dat door het verzoek, de verzoekende staat het recht tot strafvordering verliest. in de Recommen-

dation (79)  15 of the Committee of Ministers concerning the application of the European Convention
on the punishment of road traffic offences is dit genuanceerd door te bepalen dat de verzoekende staat

tussen het versturen van het verzoek en de kennisgeving van de beslissing van de aangezochte staat het
recht behoudt daden van vervolging te stellen zolang de zaak maar niet voor de rechter wordt gebracht.
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bepalingen ook voorkomen in de andere overdrachtsverdragen. Daar hebben de
bepalingen een functie omdat de verzoekende staat aanvankelijk alleen het recht
om de zaak ter terechtzitting aanhangig te maken of op andere wijze af te doen
verliest. Tot het moment dat de aangezochte staat zijn beslissing meedeelt behoudt
de verzoekende staat wel het recht om daden van onderzoek en vervolging te
verrichten die er niet op zijn gericht de zaak bij de rechter aanhangig te maken.
Ook in EG-verband is het niet logisch en waarschijnlijk dat de verzoekende staat
de verdachte hangende het verzoek voor de rechter zal dagen of anderszins de zaak
zal afdoen zonder eerst zijn verzoek tot overname van strafvervolging in te trekken.

Bij het recht om daden van onderzoek en vervolging te verrichten, die er niet
direct op zijn gericht de zaak bij de rechter aanhangig te maken, moet men denken
aan het horen van de verdachte, het in beslag nemen van gestolen voorwerpen, het
nemen van de nodige maatregelen om bewijsmateriaal te bewaren enz. De reden
voor het behoud van deze bevoegdheden is gelegen in het feit dat de bestudering
van het verzoek door de aangezochte staat enige tijd vergt en niemand ermee is
gediend, ook de verdachte niet - aldus de toelichtingen op het Europees Over-
drachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag - dat in die periode in het geheel
geen voortgang  met het onderzoek of de vervolging zou kunnen worden gemaakt. 1

Door inwilliging van het verzoek verliest de verzoekende staat alle recht tot
strafvervolging. Ookdebovengenoemde dadenvan onderzoeken vervolging mogen
dan niet meer worden verricht (zie art. 21, eerste lid van het Europees Overdrachts-
verdrag, art.  15, tweede lid van het Benelux Overdrachtsverdrag, art. 7 van de EG
Overeenkomst en art.  10 van het VN modelverdrag).

Herkrijging van dat recht

133.   Weigert de aangezochte staat het verzoek te aanvaarden of trekt  hij   zijn
inwilliging overeenkomstig de verdragsbepalingen in (zie aant.  128), dan herkrijgt
de verzoekende staat volgens art. 21 van het Europees Overdrachtsverdrag en art.
15,  tweede  lid  van het Benelux Overdrachtsverdrag zijn recht tot strafvervolging
in volle omvang. Van de mogelijkheid tot intrekking wordt in de EG Overeenkomst
en in het VN modelverdrag geen melding gemaakt. In art. 7 van de EG Overeen-
komst is wel bepaald dat de verzoekende staat 'zijn rechtsmacht' herkrijgt als de
aangezochte staat besluit de vervolging te be8indigen en hem, overeenkomstig art.
10 van de overeenkomst ervan in kennis stelt dat deze beslissing volgens zijn recht,
dus het recht van de aangezochte staat, aan een hervatting van de vervolging niet
in de weg staat. Vandaar dat in de praktijk het verschil tussen de hierboven
genoemde verdragen en de EG Overeenkomst op dit punt niet bijster groot zal zijn.

Krachtens art. 21, tweede lid sub d van het Europees Overdrachtsverdrag
herkrijgt de verzoekende staat zijn recht tot strafvordering bovendien wanneer de
aangezochte staat, ondanks inwilliging van het verzoek, besluit geen vervolging
in te stellen of de aangevangen vervolging te staken (zie omtrent de mogelijkheid
daartoe aant. 127). Uit deze bepaling, die niet voorkomt in het Benelux Over-

1.   Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p. 27, Gemeenschappelijke
Memorie van Toelichting, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971  (RI 133), nr. 5, p. 58 onder A.
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drachtsverdrag en het VN modelverdrag, blijkt dat volgens het Europees Verdrag
aan een dergelijke beslissing  geen ne bis  in idem werking toekomt. ' Nederland
kent sinds de uitbreiding van art. 68 Sr met een derde lid, in bepaalde gevallen wel
een negatieve werking toe aan dergelijke beslissingen. Vandaar dat Nederland bij
de bekrachtiging van het Europees Overdrachtsverdrag bij deze bepaling een
verklaring heeft afgelegd. 2

Genuanceerder in dit verband dan art. 21, tweede lid sub d van het Europees
Verdrag, is art. 7 van de EG Overeenkomst waarnaar hiervoor al is verwezen en
waarin staat dat de verzoekende staat zijn rechtsmacht herkrijgt als de aangezochte
staat zijn vervolging beeindigt en hem overeenkomstig art.  10 van de overeenkomst
in kennis stelt dat deze beslissing volgens zijn recht niet aan een hervatting van de
vervolging in de weg staat. De nuancering zit hem met name in de laatste zinsnede.
Hieruit blijkt namelijk dat in het geval de beslissing volgens het recht van de
aangezochte staat wel een hervatting van de vervolging in de weg staat, de
verzoekende staat zijn recht tot strafvervolging niet herkrijgt.

Een met art. 7 van de EG Overeenkomst vergelijkbare bepaling is Art. XI,
vierde lid aanhef en sub a,  van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Neder-
landen en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemak-
kelijken van de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959, gesloten op 30 augustus 1979 te Wittem.
Daarin is bepaald dat de verzoekende staat de vervolging kan hervatten of voortzet-
ten, wanneer is gebleken dat de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat de
strafzaak niet kan afhandelen, in het bijzonder omdat de verdachte zich aan de
vervolging of tenuitvoerlegging van het strafvonnis in de aangezochte staat onttrekt
dan wel dat zij weliswaar de strafzaak heeft gesloten, maar geen beslissing ten
principale heeft genomen aangaande het aan het verzoek ten grondslag liggende
strafbare feit. Ook hier gaat het dus om beslissingen van de aangezochte staat die
op zich zelf een (hernieuwde) vervolging niet in de weg staan.

De verzoekende staat herkrijgt zijn recht tot strafvervolging eveneens door
intrekking van het verzoek. De mogelijkheid daartoe is besproken in aant. 123.

1.  In art. 15 van het Beneluxverdrag worden, naast afwijzing van het verzoek, alleen intrekking van
het verzock en intrekking van de inwilliging als redenen voor herkrijging van het rechttot strafvervolging
genoemd. Art. 10 van het VN modelverdrag stelt alleen dat de rechtsgevolgen van de beslissing in de
aangezochte staat, aan de verzoekende staat worden medegedeeld, zonder te sprekenover de (mogelijke)
consequenties daarvan in de verzoekende staat.

2.  De verklaring luidt als volgt: 'The Kingdom of the Netherlands understands that the decision to
institute proceedings includes the conditional decision not to prosecute, in so far as the conditions

imposed have been met', (Trb. 1985,65).
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De aangezochte staat

Uitbreiding van het recht tot strafvordering

134. De overdrachtsverdragen brengen geen beperking van de bevoegdheid tot straf-
vordering teweeg,  die de aangezochte staat ontleent  aan zijn eigen wet.1  In  art.
5 van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 5 van het Benelux
Overdrachtsverdrag is dit uitdrukkelijk bepaald.2 Voor de EG Overeenkomst en
het VN modelverdrag geldt echter hetzelfde. Op grond van art. 2 van het Europees
Overdrachtsverdrag, art. 17, eerste lid van het Benelux Overdrachtsverdrag, art.
4 van de EG Overeenkomst en art. 1, tweede lid van het VN modelverdrag kan
een verzoek tot overname van strafvervolging bij de aangezochte staat juist een
bevoegdheidsuitbreidingbewerkstelligen.3 Diebevoegdheidheeftdaneen subsidiair
of afgeleid karakter.4 Dit houdt in dat uitoefening van die bevoegdheid alleen
mogelijk is op verzoek van een staat die originaire strafmacht heeft. Deze binding
aan een verzoek is in alle hierboven aangehaalde bepalingen van de verdragen tot

1.  Een overname van dc strafvervolging kan wei gevolgen hebben voor de toepassing van heteigen recht.
Zie daaromtrent aant  135.
2. Anders blijkbaarHof's-Hertogenbosch 3 februari 1993, NJ 1994,248. Klagerverzoekt strafvervolging
in Nederland van hemzelf ter zake de door hem in Spanje gepleegde strafbare feiten, te weten handel
in cocame.  Het Hof overweegt daarop als volgt:  'Het hof is van oordeel, dat gelet op de strekking van
de bepalingen van vermeld verdrag (YB: het Europees Overdrachtsverdrag) - en niettegenstaande het
bepaalde bij art.  5 Sr- de Nederlandse justitic in dit geval slechts rechtsmacht toekomt, indien de Spaanse
autoriteiten - die kennelijk te dezer zake een vervolging reeds hebben ingesteld dan wei overwegen in
te stellen - een verzoek tot Nederland zouden richten.       Nu de Spaanse autoriteiten weigeren dit verzoek
tot overdracht te doen, heeft het Openbaar Ministerie niet de vrijheid om tot vervolging van de klager
over te gaan, weshalve het beklag dient te worden afgewezen.' De overweging van  het hof zou alleen
opgaan indien Nederland ter zake geen originaire strafmacht zou missen. Bij handel in cocaYne in het
buitenland is dit echter geenszins het geval. Wei bij invoer van cocalne in het buitenland. Zie bijvoor-
beeld de casus die ten grondslag ligt ami de uitspraak van het Hof Amsterdam 29 april 1993, NJ 1993,
496.

In de nederlandse tekst van art. 5 van het Europees Overdrachtsverdrag staat per abuis verzoekende staat
in plaats van aangezochte staat. Deze vertaalfout is in tegenstelling tot andere vertaalfouten (Trb. 1985,
65) van officiele zijde niet hersteld. in art. 5 van het Benelux Overdrachtsverdrag wordt gesproken van
verdragsluitende staten en niet van aangezochte staat. Vandaar dat in art. 5 op deze regel meteen een

uitzondering werd gemaakt met betrekking tot de gevolgen van het verzoek voor de verzoekende staat.

3.  Zie ook het Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 14 onder punt
Sen p. 16 bij art. 5 ende Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting bijl. hand. II, 1979/1980, 15971

(R1133), nr. 5, p. 55 bij art. 5.
4.  ORIE, VAN DER MEIJS en SMIT spreken van het beginsel van de afgeleide strafmacht; A.M.M. ORIE,
J.G. VAN DE MElls en A.M.G. SMIT, internationaal strafrecht (tweede druk), Zwolle 1991, p. 50-52.
OEHLER heeftditbeginse! betiteld als hetKompetenzverteilungsprinzip·,D. OEHLER, Internationales Straf-

recht, 1., neubearbeitete und enveiterte Auflage, Koln/Berlin/Bonn/Munchen 1983, p. 138. THOMAS

spreekt van het beginsel van jurisdictieverdeling; F. THOMAS, De Europese Rechtshulp verdragen, Gent

1980, p. 355.
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ditdrukking gebracht doch het meest expliciet in art. 2, tweede lid van het Europees
Overdrachtsverdrag.'

Een verzoek dat berust op de overdrachtsverdragen schept wel verplichtingen
voor de aangezochte staat. Afwijzing is alleen toegelaten wanneer beroep kan
worden gedaan op een van de in de verdragen genoemde weigeringsgronden. In
aant. 127 is erop gewezen dat dit niet betekent dat de aangezochte staat ook
verplicht is om tot strafvervolging over te gaan. Het opportuniteitsbeginsel blijft,
wanneer dat wettelijk is erkend, gehandhaafd.

Toepassing eigen recht/doorwerking vreemd recht

135.  Aangezien de toepassing van buitenlands recht bijzonder moeilijk is, passen
de meeste staten bij extraterritoriaal gepleegde delicten de lex fori toe en niet de
lex loci (zie hieromtrent aant. 101). Om die reden is in de overdrachtsverdragen
eveneens gekozen voor toepassing van de lex fori.2 Ook de verdragen waarin het
ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel is geregeld, hanteren het uit-
gangspunt, dat bij het instellen van een confiscatieprocedure door de aangezochte
staat, de nationale regels van die staat worden toegepast (zie hieromtrent art. 552y,
aant.  18). Na een overname van de strafvervolging past de aangezochte staat dus
de eigen strafwet toe. Dit betekent niet dat de strafwet van de verzoekende staat
geen rol speelt bij de strafvervolging in de aangezochte staat. Deze blijft belangrijk,
bijvoorbeeld in verband met de voorwaarde van dubbele strafbaarheid. Bij een
beoordeling van de feiten en het beantwoorden van rechtsvragen zal ook gekeken
moeten worden naar het recht van de verzoekende staat.  De in de verzoekende staat
geldende bepalingen betreffende verjaring tellen eveneens mee in de aangezochte
staat (zie aant.  106). Dat de buitenlandse wet doorwerkt blijkt ook uit de verdrags-
bepalingen volgens welke aan buitenlandse ambtshandelingen en de daarvan
opgemaakte stukken geen bewijskracht toekomt die uitgaat boven die welke zij in
de verzoekende staat hebben (zie aant. 145). De doorwerking van het recht van
de verzoekende staat is echter groter bij de toepassing van subsidiaire rechtsmacht
dan bij de toepassing van originaire rechtsmacht. In het eerste geval moet de
vervolging namelijk blijven binnen de grenzen die de wetgever in de verzoekende
staat heeft gesteld.3 Komt het recht tot strafvordering, in de verzoekende staat,
bijvoorbeeld door amnestie of een latere wijziging van de strafwet te vervallen,
of blijken later feit of dader om andere redenen niet strafbaar te zijn naar het recht
van de verzoekende staat, dan is de aangezochte staat bij uitoefening van een
subsidiaire bevoegdheid verplicht zijn vervolging te staken. Art. 4 van het Europees
Overdrachtsverdragvermeldtdituitdrukkelijk. Eenvergelijkbarebepalingontbreekt
in het Benelux Overdrachtsverdrag maar uit de Gemeenschappelijke Memorie van

1.  Zie in dit verband ook het Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p
15 bovenaan en de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971

(Rl 133), nr.  5, p. 47 onder punt m.
2.  Zie het Toelichtend Rapport bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p.  12 en Gemeenschap-
pelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 47-48.
3. Toelichtend Rapportbijl. hand. Ii, 1979/1980, 15971(Rl 133), nr. 5, p. 15 onderaanen Gemeenschap-
pelijke Memorie van Toelichting bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 48 onder punt V.
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Toelichting is eenzelfde standpunt  af te leiden.'   In  het VN modelverdrag  en  de
EG Overeenkomst ontbreken dergelijke bepalingen eveneens maar een ander

standpunt is - gezien het afgeleide karakter - nauwelijks denkbaar (zie aant. 102
en aant. 109).

De in de aangezochte staat opgelegde sancties mogen bij uitoefening van een
subsidiaire bevoegdheid krachtens art. 25 van het Europees Overdrachtsverdrag,
art. 17, eerste lid van het Benelux Overdrachtsverdrag, art.  11 van de EG Overeen-
komst en art. 11, eerste lid van het VN modelverdrag niet zwaarder zijn dan die
welke volgens de wet van de verzoekende staat kunnen worden opgelegd.2 Men
spreekt hier van het ne peior-beginsel.3 Het beginsel speelt vooral een rol bij de
straftoemeting. Van verschillende zijden is echter bepleit, met name om forumshop-
ping te voorkomen, om dit beginsel in het algemeen van toepassing te doen zijn
op de primaire rechtshulp (zie aant. 80 en aant. 82). Het beginsel houdt dan in dat
de rechtspositie van de verdachte door het rechtshulpverkeer niet mag verslechteren.
Met andere woorden, door de overdracht van strafvervolging mag de verdachte
in de aangezochte staat niet alleen niet zwaarder worden gestraft dan in de verzoe-
kende staat, maar mag hij ook in zijn verdediging niet worden geschaad. In de
praktijk stelt het beginsel dat de verdachte niet zwaarder mag worden gestraft, niet
veel voor. Het veronderstelt namelijk dat de verzoekende en aangezochte staat
beschikken over makkelijk te vergelijken sanctiestelsels en deze veronderstelling
is niet altijd in overeenstemming met de werkelijkheid. Daarnaast komt aan de
uitwerking van het beginsel in bovengenoemde bepalingen weinig praktische
betekenis toe omdat de wettelijke strafmaxima nog niets zeggen over de straftoe-
meting. Bij een vergelijking van meerdere staten kan er grote overeenstemming
zijn tussen de wettelijke strafmaxima terwijl het straftoemetingsbeleid belangrijke
verschillen laat zien: Een groot verschil met de overdracht en overname van
executie, waaraan het beginsel is ontleend, is dat er geen vonnis is waaraan men
enig houvast heeft en zelfs bij die vorm van samenwerking is het soms moeilijk
om  vast te stellen  wat  wel  en  wat  niet in strijd  is   met  het ne peior-beginsel.

Naar de letterlijke tekst van art. 17, eerste lid van het Benelux Overdrachtsver-
drag is de ne peior regeling niet beperkt tot die gevallen waarin sprake is van
uitoefening van subsidiaire strafmacht. Zij is van toepassing in alle gevallen waarbij
de vervolging op verzoek van een andere staat is overgenomen. Volgens de
Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting is ook in die gevallen sprake van
rechtshulp en ligt het daarom voor de hand dat ook dan de rechter van de aange-
zochte staat bij de beoordeling van de ernst van het feit moet blijven binnen de

1. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971  (RI 133), nr. 5, p
49.

2. Voor het Europees verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten wordt dit geregeld in de
Recommendation No R (79) 15 of the Committee of Ministers to member states concerning the
application of the European Convention on the punishment of road traffic offences.
3.   In effect lijkt het beginsel sterk op het /ex mitior-beginsel dat inhoudt dat de meest gunstige regeling
voor de verdachte moet worden toegepast.
4. Idem D. OEHLER, internationales Strafrecht, 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Koln/Ber-
lin/Bonn/Munchen 1983, p. 435.
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grenzen  die de wetgever van de verzoekende staat heeft gesteld: Deze bepaling
past daarmee uitstekend in de van verschillende zijden verdedigde opvatting dat
de rechtspositie van de verdachte door de overdracht van strafvervolging in het
algemeen niet mag verslechteren, dus ongeacht de vraag of er sprake is van
subsidiaire of originaire strafmachtsuitoefening.   Men  kan zich daarentegen   wel
afvragen of deze bepaling door zijn ruime strekking niet op gespannen voet staat
met  het  in  art.  5  van het verdrag bepaalde uitgangspunt  dat het verdrag  geen
inbreuk maakt op de originaire bevoegdheid van de aangezochte staat. Naar onze
mening heeft de strafvervolging die plaatsvindt naar aanleiding van een verzoek
een rechtshulpverlenend karakter ongeacht de vraag of er sprake is van de uitoefe-
ning van originaire of subsidiaire rechtsmacht. Ook de uitoefening van originaire
rechtsmacht door de aangezochte staat is in die gevallen mogelijk geworden door
het verzoek tot strafvervolging (zie aant. 109 en art. 552y, aant. 13).

Verjaring

136. Aan de overdracht en overname van strafvervolging zijn ook gevolgen
verbonden met betrekking tot de verjaringstermijnen. Het onderzoek naar het al
dan niet inwilligen van een verzoek tot overname van strafvervolging vergt enige
tijd gedurende welke de verzoekende staat bepaalde daden van vervolging niet mag
verrichten. Om te voorkomen dat tussentijds het recht tot strafvordering in de
verzoekende of in de aangezochte staat verjaart, zijn in de overdrachtsverdragen
speciale regelingen met betrekking tot de verjaring getroffen.

In de verzoekende staat

137. In art. 22 van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 16, eerste lid van het
Benelux Overdrachtsverdrag is bepaald dat indiening van een verzoek tot overname
van strafvervolging voor de verzoekende staat een verlenging, respectievelijk een
schorsing, van de verjaringstermijn met (maximaal) zes maanden ten gevolge
heeft.2 Dit rechtsgevolg treedt in op het moment dat het verzoek wordt gedaan.

1. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p.
48.
2.  Het verschil in regeling tussen beide artikelen speelt in de praktijk alleen een rol indien het verzoek
wordt afgewezen of de overdracht om andere redenen niet doorgaat. Voor het Europees Verdrag geldt
een vaste termijn van zes maanden te rekenen vanaf het moment van verzoek. Het maakt voor de duur
van de verjaringstermijn dus niet uit hoe snel de aangezochte staat zijn beslissing neemt. Uiteraard moet
dit wei geschieden binnen zes maanden anders heeft de hele verlenging geen zin. Neemt de aangezochte
staat snel cen afwijzende beslissing op het verzoek, dan betekent dit tijdwinst voor de verzoekende staat.

De regeling in het Beneluxverdrag kan geen tijdwinst voor de verzoekende staat tot gevolg hebben omdat
het hier een schorsing betreft die maximaal zes maanden kan duren en in ieder geval stopt op het moment
dat de verzoekende staat door afwijzing van het verzoek of intrekking van de inwilliging, het recht tot

strafvordering herkrijgt. De laatste regeling sluit misbruik uit. De regeling van het Beneluxverdrag komt
overeen met die in art. 6, eerste lid van het Europees Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten
van 1964.
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Doel van de regeling is dus te voorkomen dat het recht op strafvervolging geduren-

de de tijd dat het verzoek in de aangezochte staat wordt bestudeerd, verjaart. In
dat geval zou de verzoekende staat de vervolging namelijk niet meer zelf ter hand
kunnen nemen wanneer de aangezochte staat het verzoek zou afwijzen of anderszins
geen gevolg zou geven aan het verzoek en dat zou niet bevorderlijk zijn voor het
overdrachtsverkeer:

Een vergelijkbare regeling ontbreekt in de EG Overeenkomst en in het VN
modelverdrag. In art. 8 van de EG Overeenkomst is wel bepaald dat elke handeling
in een van de lidstaten verricht, die de verjaring stuit of schorst, in de andere staat
hetzelfde gevolg heeft als ware deze rechtsgeldig in de staat verricht (zie omtrent
de vraag wat wordt gelijkgesteld, de daden of de gevolgen, aant.  140). Dit betekent
dat wanneer men ervan uitgaat dat bestudering van het verzoek zelf - hetgeen niet
erg waarschijnlijk lijkt gezien het karakter van een dergelijk onderzoek - of andere

handelingen die in de aangezochte staat naar aanleiding van het verzoek worden
ingesteld of verricht - hetgeen meer voor de hand lijkt te liggen - de verjaring
aldaar kunnen stuiten of schorsen, zij dit ook doen in de verzoekende staat, mits
de wet aldaar daarin maar voorziet. Op deze wijze wordt dan ook in de EG
Overeenkomst voorkomen dat het recht op strafvervolging in de verzoekende staat
verjaart, gedurende de tijd dat het verzoek in de aangezochte staat in behandeling
is.

In de aangezochte staat

138. In art. 23 van het Europees Overdrachtsverdrag is een aparte regeling
getroffen voor het geval de bevoegdheid van de aangezochte staat een afgeleid
karakter heeft en berust op art. 2 van het verdrag. Om dezelfde redenen als
genoemd bij de verlenging van de verjaringstermijn van de verzoekende staat, wordt
de verjaringstermijn in de aangezochte staat dan met zes maanden verlengd.2 Met
andere woorden, de beoordeling van een verzoek tot overname van strafvervolging
neemt enige tijd in bestag en gedurende die tijd kan de aangezochte staat niet tot
strafvervolging overgaan omdat de bevoegdheid daartoe pas onstaat bij de inwilli-
ging van het verzoek. Het zou daarom onjuist zijn dat het recht tot strafvordering
gedurende die tijd wel zou verjaren.

In art. 26 van het Europees Overdrachtsverdrag is geregeld dat elke handeling
die de verjaring stuit en rechtsgeldig is verricht in de verzoekende staat, dezelfde
rechtsgevolgen heeft  in de aangezochte staat en omgekeerd. Deze gevolgen gelden
dus ongeacht de vraag of die handelingen waren zij in de aangezochte staat verricht
(voor het omgekeerde geval de verzoekende staat), hetzelfde gevolg zouden hebben
gehad. Ten aanzien van deze gelijkstelling van gevolgen kunnen staten, voor het
geval zij beschikken over een originaire bevoegdheid en deze gelijkstelling niet
wenselijk achten, een voorbehoud maken. Dit is bepaald in Bijlage I (sub f) van

1. Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971  (R1133),nr. 5, p. 13, onder punt 6, sub a en
de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p
49, onder punt VI, sub  1.
2.  Toelichtend Rapport, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p. 13, onder punt 6, sub b.
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het verdrag: Van de staten die het Europees Verdrag hebben bekrachtigd heeft
nog niet een staat een dergelijk voorbehoud gemaakt. Art. 26, tweede lid blijft ook
buiten toepassing indien de aangezochte staat beschikt over originaire bevoegdheid
en hij het verzoek wil afwijzen omdat het recht tot strafvordering op het tijdstip
van ontvangst van het verzoek krachtens zijn wet reeds is verjaard (zie art.  11, sub
0.

Het onderscheid dat het Europees Overdrachtsverdrag in verband met de
verjaringstermijn maakt tussen een originaire en een subsidiaire bevoegdheid treft
men  in de andere overdrachtsverdragen  niet  aan.

139. In art. 16, tweede lid van het Benelux Overdrachtsverdrag is geregeld dat de
termijn van verjaring in de aangezochte staat begint te lopen op de dag dat het feit
is begaan. In de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting werd ook nog aan-
dacht geschonken aan het stelsel dat zou zijn aanvaard in art. 6, tweede lid van het
Europees Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten  van  1964 en waarbij  de
verjaringstermijn van het recht tot strafvervolging een aanvang zou nemen op de
dag waarop de aangezochte staat kennis zou geven van de inwilliging van het
verzoek tot strafvervolging. Op deze wijze zou dan rekening worden gehouden met
het feit dat de autoriteiten van de aangezochte staat krachtens het verdrag eerst
kunnen optreden nadat deze staat het verzoek tot strafvervolging heeft ingewilligd.
Dit stelsel, dat overigens in de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting niet
helemaal correct is weergegeven - in het Europees Verdrag inzake bestraffing van
verkeersdelicten is namelijk weI een dergelijk stelsel aanvaard, maar, in tegenstel-
ling tot datgene wat in de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting daarom-
trent wordt opgemerkt, vangt de termijn niet aan op het moment dat het verzoek
wordt ingewilligd, maar op het moment van ontvangst van het verzoek - heeft men
in het Benelux Overdrachtsverdrag niet aanvaard. Het daarin gekozen stelsel zou
beter aansluiten bij de andere in Benelux-verband reeds gesloten verdragen en
gunstiger zou zijn voor de verdachte.2

De verjaring van het recht tot strafvordering wordt geschorst met ingang van
de datum van het verzoek tot strafvervolging tot aan de datum van de beslissing
op dat verzoek. Opmerkelijk is dat de duur van de schorsing hier niet aan een
bepaalde termijn is gebonden, terwijl het toch de aangezochte staat zelf is die
bepaalt wanneer hij een beslissing neemt. Door uitstel van zijn beslissing kan de
aangezochte staat de verjaringstermijn dus onbeperkt verlengen. Dit kan niet de
bedoeling zijn van de verdragsluitende staten en ligt ook niet in de lijn van het
bepaalde in art. 16, eerste lid waarbij de duur van de schorsing voor de verzoeken-
de staat wel wordt beperkt tot zes maanden en waarbij in de Gemeenschappelijke
Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat de aangezochte staat binnen die ter-

1.   Zie ook Toelichten Rapport,  bijl.  hand. Il, 1979/1980, 15971  (R1133), nr.  5, p. 29.
2. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (RI 133), nr. 5, p.
49 onder sub 2. Daarbij wordt verwezen naar art. 42 van het Benclux Verdrag aangaande de uitlevering
en rechtshulp in strafzaken van 27 juni 1962 en naar art.  12 van het Benelux Verdrag van 16 maart 1961
over de samenwerking inzake de regeling van in-, uit- en doorvoer en art.  18 van de Overeenkomst van
29 april 1969 inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op hetgebied van de regelingen
die verband houden met de doelstellingen van de Benelux Economische Unie.
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mijn in staat moet zijn tot een beslissing op het verzoek te komen.' Art. 16, tweede
lid bepaalt verder dat wanneer in de verzoekende staat de verjaring v66r de datum
van het verzoek tot strafvordering gestuit of geschorst is ingevolge een omstandig-
heid die volgens de wetgeving van de aangezochte staat hetzelfde rechtsgevolg zou
hebben, deze omstandigheid wordt geacht de verjaring in de aangezochte staat

eveneens te hebben gestuit of geschorst. Dit laatste is noodzakelijk omdat de
autoriteiten van de aangezochte staat krachtens het verdrag pas kunnen optreden
nadat het verzoek is ingewilligd.

De regeling in het Beneluxverdrag heeft tot gevolg - aldus de Gemeenschappelij-
ke Memorie van Toelichting - dat de aangezochte staat het verzoek tot strafvervol-

ging slechts met een beroep op het ontbreken van dubbele strafbaarheid kan

afwijzen indien, met in achtneming van het bepaalde in art. 16, tweede lid, de ver-
jaringstermijn in de aangezochte staat op de datum van het verzoek tot strafvervol-

ging niettemin was verstreken. Dit geval kan zich met name voordoen wanneer de

verjaringstermijn in de aangezochte staat korter is dan de wettelijk voorgeschreven
termijn in de verzoekende staat.2

140. In aant. 137 is al op gewezen dat in art. 8 van de EG Overeenkomst is bepaald
dat elke, in een van de lid-staten verrichte handeling die de verjaring stuit of
schorst, in de andere staat hetzelfde gevolg heeft als ware deze rechtsgeldig in de
staat verricht. Deze bepaling lijkt een algemene strekking te hebben in die zin dat

de stuiting of schorsing van de verjaring door handelingen buiten de eigen staat

verricht niet is gekoppeld aan een verzoek tot overname van strafvervolging.  Of
dit ook de bedoeling van verdragspartijen is geweest is een andere kwestie. Het
zou immers betekenen dat ook zonder een verzoek tot overname van strafver-

volging, dus zonder dat er sprake is van rechtshulp, een staat kan vervolgen terwijl
het recht tot strafvervolging op basis van de eigen wetgeving verjaard zou zijn

geweest indien in een andere staat geen handelingen waren verricht die de verjaring
hadden gestuit of geschorst. Daarnaast lijkt het feit dat in art. 8 wordt gesproken
over *de andere staat'  en niet over 'de andere staten',  weer te wijzen op een zekere
relatie tussen de betrokken staten, waarbij dan in dit verband de relatie verzoekende
staat-aangezochte staat het meest voor de hand lijkt te liggen.

Door te spreken over gevolgen vertoont art. 8 op het eerste gezicht overeen-
komst met art. 26, tweede lid van het Europees Overdrachtsverdrag. Men kan art.
8 echter ook zo lezen - en gezien de strekking van de bepaling is dat waarschijnlijk
ook de bedoeling van die bepaling (zie aant. 144)- dat niet de gevolgen van de
handeling doorwerken in de andere staat, doch de handeling zelf wordt aangemerkt
als rechtsgeldig te zijn verricht in de andere staat en dat aan die handeling vervol-
gens de gevolgen worden toegekend overeenkomstig de wetgeving van die staat.

Art. 8 vertoont dan meer overeenkomst met het Benelux Overdrachtsverdrag, waar
het ook de omstandigheden zelf zijn die doorwerken.

1. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. Ii, 1979/1980,15971 (R1133), nr. 5, p.

49, sub 1.

2. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971  (R1133),nr. 5, p
60.
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Aan het verzoek zelf is in de EG Overeenkomst geen schorsende werking toege-
kend.

141. Het VN modelverdrag regelt niets omtrent de verjaring, tenzij men het
bepaalde    in   art. 1 1, tweede   lid:    ' . . . ,    any   act   with   a   view to proceedings   or
procedural requirements performed in the Requesting State in accordance with its
law shall have the same validity in the Requested State as if the act had been
performed in or by the authorities of that State' zodanig ruim uitlegt, dat men
daaronder ook laat vallen elke handeling die de verjaring stuit of schorst. Tegen
deze ruime uitleg pleit het feit dat de andere overdrachtsverdragen die een vrijwel
identieke bepaling hebben als hierboven is aangehaald - alleen art. 19 van het
Benelux Overdrachtsverdrag wijkt hiervan af in die zin dat de gelijkstelling beperkt
wordt tot stukken die betrekking hebben op door de autoriteiten van de verzoekende
staat verrichte ambtshandelingen (zie aant. 145) - de verjaring toch afzonderlijk
hebben geregeld. Sterk is dit tegenargument niet. Nog los van de vraag of men uit
deze andere verdragen die in een ander verband zijn gesloten argumenten mag
putten voor de uitleg van onderhavig verdrag, moet men vaststellen dat de tekst
van art. 11, tweede lid van het VN modelverdrag zich niet verzet tegen een
dergelijke ruime uitleg en bovendien is de voor velaring afzonderlijke regeling
in de andere verdragen - althans in het Europees en het Benelux Overdrachtsver-
drag, voor de EG Overeenkomst geldt hetgeen hier wordt gesteld niet - veel meer
een gevolg van het feit dat in die verdragen voor de verjaring een van de boven-
genoemde bepaling afwijkende regeling is getroffen dan van het feit dat deze
bepaling geen betrekking zou kunnen hebben op handelingen of omstandigheden
die de verjaring schorsen of stuiten. Het Europees Overdrachtsverdrag stelt voor
verjaring immers niet de daden en omstandigheden gelijk maar laat de gevolgen
doorwerken. Het Benelux Overdrachtsverdrag beperkt de doorwerking van omstan-
digheden die de veIjaring stuiten of schorsen tot omstandigheden van v66r het
verzoek terwijl in art. 19 Beneluxverdrag de gelijkstelling bovendien beperkt wordt
tot stukken die betrekking hebben op door de autoriteiten van de verzoekende staat
verrichte ambtshandelingen en dus blijkbaar niet geldt voor de handelingen zelf.
Alleen in de EG Overeenkomst is de verjaringsregeling ten overvloede bij een ruime
interpretatie van bovengenoemde bepaling. Wat van dit alles zij, vast staat in ieder
geval wel dat het VN modelverdrag niets zegt omtrent de gevolgen van het verzoek
voor de veqaringstermijn.

Samenvattend

142. Bij een vergelijking van de bovenstaande regelingen omtrent verjaring in de
aangezochte staat valt op dat zij van verdrag tot verdrag verschillen. Het Europees
Overdrachtsverdrag maakt verschil tussen originaire en subsidiaire bevoegdheid
en laat de gevolgen van handelingen verricht in de verzoekende staat doorwerken
in de aangezochte staat en omgekeerd. Het Benelux Overdrachtsverdrag gaat er
van uit dat het verzoek de verjaring in de aangezochte staat (onbeperkt) schorst en
verder dat alleen omstandigheden die in de verzoekende staat v66r de datum van
het verzoek de verjaring hebben geschorst of gestuit, in de aangezochte staat
hetzelfde gevolg kunnen hebben en dan alleen nog maar indien deze

207



Artt. 552t-552hh

omstandigheden, waren zij in de aangezochte staat verricht daar volgens de
wetgeving van die staat hetzelfde rechtsgevolg zouden hebben gehad. De EG
Overeenkomst regelt dat alle handelingen die in een van de lidstaten de verjaring
stuiten of schorsen in de andere staat hetzelfde gevolg hebben als ware deze

handelingen rechtsgeldig in die staat verricht. Voor het VN modelverdrag geldt
hetzelfde tenminste wanneer men bereidt is art. 11, tweede lid van het modelverdrag
ruim uit te leggen. Bovengenoemde verschillen benadrukken nog eens het belang
om bij een verzoek tot overname van strafvervolging na te gaan of er een verdrag

van toepassing is en zo ja welk verdrag.
In Art. XI, vijfde lid van het Verdrag van Wittem betreffende de aanvulling en

vergemakkelijking van het Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken van 20 april 1959, gesloten te Wittem op 30 augustus 1979 en in art.

42, tweede lid van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag treft men
eveneens een regeling betreffende de verjaring aan. Handelingen respectievelijk
ambtshandelingen en processen-verbaal die de verjaring schorsen of stuiten in de
verzoekende staat, hebben in de aangezochte staat de rechtskracht die zij gehad
zouden hebben indien zij in die staat rechtsgeldig waren verricht, respectievelijk
stuiten de verjaring aldaar wanneer naar het recht van de aangezochte staat aan

overeenkomstige handelingen en processen verbaal een dergelijk gevolg is verbon-
den. Ook in deze regelingen gaat het dus om een gelijkstelling voor wat betreft de
rechtskracht van de handeling die de verjaring schorst of stuit en niet om een
gelijkstelling van de daaraan verbonden gevolgen.

Klachtdelicten

143. In verband met klachtdelicten kan  men drie situaties onderscheiden:

i. De situatie dat het feit alleen in de verzoekende staat op klachte vervolgbaar is.
Uitgangspunt in alle overdrachtsverdragen is dat de verzoekende staat de vervolging
kan overdragen in het geval hij zelf tot straivervolging bevoegd is (zie aant. 23
e.v.). Dit betekent dat de vervolging van een strafbaar feit dat in de verzoekende
staat slechts op klachte kan plaatsvinden, alleen kan worden overgedragen indien
een dergelijke klacht overeenkomstig de in die staat geldende regels is ingediend.'
Een aparte regeling is verder niet nodig omdat een klacht in de aangezochte staat

niet is vereist.

ii.   Is   het feit alleen   in de aangezochte staat op klachte vervolgbaar  dan   is   een

vervolging in die staat mogelijk indien aldaar een klacht wordt ingediend volgens
de daar geldende regels en binnen de daar geldende termijn. Bij deze op zich
normale gang van zaken is uitdrukkelijk aansluiting gezocht in art. 8, tweede deel

1.  Zie de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. 11, 1979/1980,  1 5971 (R 1 133), nr.

5, p. 51 bovenaan. Zie ook de volgende noot.
2.  Zie ook het Toelichtend Rapport, bill. hand. 11, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 14 en de

Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting,  bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971  (Rl 133), nr. 5, p. 62
bovenaan.
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van de EG Overeenkomst. Om te voorkomen dat de termijn voor indiening van
de klacht in de aangezochte staat echter al is verlopen op het moment dat het
verzoek wordt gedaan -dit laatste zou namelijk, mede gezien het feit dat de
termijnen voor het indienen van een klacht van land tot land verschillend zijn, niet
ondenkbaar zijn - is daaromtrent in art. 8 van de EG Overeenkomst bepaald dat
deze pas begint te lopen vanaf de dag waarop de aangezochte staat het verzoek tot
strafvervolging heeft ingewilligd. Een vergelijkbare oplossing treft men aan in Art.
XI, eerste lid van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van
de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken  van 20 april 1959, gesloten te Wittem  op 30 augustus 1983. Verschil
met de EG Overeenkomst is dat naar de onderhavige regeling de termijn begint
te lopen op het moment van ontvangst van het verzoek:

In het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag is naast
deze normale gang van zaken - waarnaar alleen in de toelichtingen en niet in de
verdragstekst zelf wordt verwezen - ook de mogelijkheid geschapen om zonder
klacht tot vervolging over te gaan mits de klachtgerechtigde zich daartegen maar
niet heeft verzet.2 De termijn waarbinnen dit verzet mogelijk is, bedraagt 66n
maand gerekend na ontvangst door de klachtgerechtigde van de kennisgeving van
het voornemen van de aangezochte staat om tot vervolging over te gaan. Volgens
deze regeling, die is neergelegd in art. 24, tweede lid van het Europees
Overdrachtsverdrag en art. 18, tweede lid van het Benelux Overdrachtsverdrag,
is een vervolging dus mogelijk zonder dat de klachtgerechtigde enige actie onder-
neemt. De overdracht van strafvervolging wordt hierdoor vergemakkelijkt.
Opmerkelijk is dat alleen het Toelichtend Rapport op dit punt wijst.3 In de Gemeen-
schappelijke Memorie van Toelichting wordt als rechtvaardiging voor deze regeling
slechts verwezen naar het gevaar van termijnoverschrijding. Dit laatste is echter
evengoed te voorkomen met een regeling die vergelijkbaar is met die van art. 8
van de EG Overeenkomst: In het VN modelverdrag is geen speciale regeling
getroffen. Dit betekent dat in het geval de staten die op basis van dit modelverdrag
onderhandelen daaromtrent geen nadere afspraken maken, voor het indienen van
de klacht de normale interne regels en termijnen gelden van de aangezochte staat
en het risico van een termijnoverschrijding dus blijft bestaan.

In verband met de tweede situatie past nog een opmerking die betrekking heeft
op de voorwaarde van dubbele vervolgbaarheid (zie aant. 106). In art. 8 van de
EG Overeenkomst is bepaald dat de termijn voor indiening van de klacht begint
te lopen vanaf de dag waarop de aangezochte staat het verzoek tot strafvervolging
heeft ingewilligd. Uit deze bepaling is af te leiden dat de aangezochte staat het
verzoek kan inwilligen op een moment dat aan de voorwaarde van dubbele ver-

1.  Zie ook art. 6, tweede lid, tweede zin van het Europees Verdrag inzake de bestrafling van verkeersde-
licten van 1964 waarin hetzelfde is bepaald.

2.  Toelichtend Rapport, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p.  14 en Gemeenschappelijke
Memorie van Toelichting, bijl. hand. ll, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 62.
3. Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 28.
4. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. 11, 1979/1980,15971  (Rl 133), nr. 5, p.
62.
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volgbaarheid (nog) niet is voldaan. Minder duidelijk in dit opzicht zijn het Europees
Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag. In geen van beide

verdragen wordt medegedeeld of de kennisgeving, waarmee de betreffende termijn
waarbinnen de klachtgerechtigde tegen een vervolging bezwaar kan maken een

aanvang neemt, plaats kan of moet vinden v66r of na inwilliging van het verzoek
tot overname van strafvervolging. Ook elders in de verdragen wordt daaromtrent

geen duidelijkheid verschaft en voor de toelichtingen op beide verdragen geldt
hetzelfde. Niets in de betreffende verdragen dwingt tot het standpunt dat de kennis-
geving waarmee de termijn aanvangt pas kan worden gedaan na inwilliging van
het verzoek. Vergelijk in dit verband ook Art. XI, eerste lid van het Verdrag van
Wittem betreffende de aanvulling en vergemakkelijking van het Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959, gesloten te
Wittem op 30 augustus 1979. In deze bepaling neemt de termijn voor het indienen
van de klacht in de aangezochte staat een aanvang op het tijdstip van ontvangst van
het verzoek tot strafvervolging: Van een inwilliging van het verzoek hoeft ook
daar nog geen sprake te zijn. Wel moeten volgens art. XI van het Verdrag van
Wittem de bevoegde autoriteiten van de verzoekende staat er onmiddelijk van in
kennis worden gesteld dat volgens het recht van de aangezochte staat een klacht
is vereist en binnen welke termijn deze deze moet worden ingediend.

De vraag bestaat dus of een inwilliging van het verzoek overeenkomstig het
Europees en Benelux Overdrachtsverdrag mogelijk is voordat determijn waarbinnen
bezwaar kan worden gemaakt is verstreken en dus nog niet vaststaat of aan de
voorwaarde van dubbele vervolgbaarheid is voldaan. Dezelfde vraag geldt voor
het aangehaalde Verdrag van Wittem. Dat de termijn aanvangt op het moment van
de kennisgeving omtrent het klachtvereiste respectievelijk het verzoek en niet pas

na inwilliging van het verzoek, impliceert op zichzelf niet dat inwilliging van dat
verzoek pas mogelijk is indien de betreffende termijn is verstreken zonder dat de
klachtgerechtigde bezwaar heeft gemaakt, danwel de klacht is ingediend.2 Een der-
gelijke handelwijze geniet in beginsel wel de voorkeur omdat dan pas duidelijk is
of de aangezochte staat tot strafvervolging kan overgaan en aan de voorwaarde van
dubbele strafbaarheid in de zin van dubbele vervolgbaarheid is voldaan. Gaat men
er niettemin van uit dat inwilliging van het verzoek mogelijk is voordat boven-
genoemde termijn is verstreken of een klacht is ingediend, dan staat vast dat de

aangezochte staat - indien achterafblijkt dat hij niet tot strafvervolging is gerechtigd
- die inwilliging weer zal moeten intrekken omdat niet aan de voorwaarde van
dubbele vervolgbaarheid blijkt te zijn voldaan. Van belang zijn hier art. 12, eerste

lid van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 3, vierde lid van het Benelux
Overdrachtsverdrag waarin de verplichting tot intrekking van de inwilliging is
geregeld (zie aant.  128). Het aangehaalde Verdrag van Wittem kent een dergelijke
regeling niet. De EG Overeenkomst waarbij de situatie zich ook kan voordoen dat
achteraf blijkt dat de aangezochte staat niet tot strafvervolging gerechtigd is, kent

1. Idem in art. 6, tweede lid, tweede zin van het Europees Verdrag inzake de bestraffing van ver-

keersdelicten van 1964.
2.   Uit de tekst en de ratio van de betreffende bepalingen is wei af te leiden dat de aangezochte staat

pas tot vervolgingkan overgaan nadat de betreffende termijn is verstreken, zonder dat de klachtgerechtig-
de bezwaar heeft gemaakt, respectievelijk zijn klacht heeft ingediend.
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evenmin een bepaling waarin de intrekking van de inwilliging uitdrukkelijk is
geregeld. Uit art. 7 jo art 10 van de overeenkomst kan wel een soortgelijke
oplossing worden afgeleid (zie aant. 128).

iii. De derde situatie doet zich voor wanneer een delict in beide staten, dus zowel
in de verzoekende als in de aangezochte staat, slechts op klachte vervolgbaar is.
Het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag geven voor
deze situatie een aparte regeling. In art. 24, eerste lid van het Europees Over-
drachtsverdrag en in art. 18, eerste lid van het Benelux Overdrachtsverdrag is
bepaald dat een in de verzoekende staat rechtsgeldig ingediende klacht tevens
rechtskracht heeft in de aangezochte staat. Hierbij maakt het niet uit of de regels
voor het indienen van een klacht in de aangezochte staat anders zijn dan in de
verzoekende staat. Als bijvoorbeeld de termijn voor het indienen van de klacht in
de verzoekende staat zes maanden bedraagt en in de aangezochte staat drie
maanden, dan wordt een klacht die in de eerstbedoelde staat binnen vier maanden
is ingediend met het oog op de strafvervolging in de laatstbedoelde staat als geldig
erkend:  Een zelfde  oplossing is gekozen  in  Art. XI, eerste  lid  van het Verdrag
van Wittem betreffende de aanvulling en vergemakkelijking van het Europees
verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959,
gesloten te Wittem op 30 augustus 1979.

Rechtstreekse dagvaardingen door de benadeelde persoon zijn van de werking
van het Europees Verdrag uitgesloten. Waar in art. 24 van het Europees Verdrag
wordt gesproken over een klacht heeft dat ook betrekking op een machtiging tot
het instellen van een strafvervolging.2

Op intrekking van de klacht is - aldus art. 18, eerste lid van het Beneluxverdrag
-het recht van de verzoekende staat van toepassing. De EG Overeenkomst en het
VN modelverdrag hebben voor deze situatie geen regeling getroffen, tenzij men
ook hier de redenering wil toepassen dat de klacht valt onder de daden als bedoeld
in van art. 8, aanhef van de EG Overeenkomst en art. 11, tweede lid van het VN
modelverdrag (zie voor eenzelfde redenering maar dan met betrekking tot de ver-
jaring in het VN modelverdrag, aant. 141). De letterlijke tekst van deze bepalingen
biedt hiertoe wel ruimte mits men bereid is om aan de betreffende daden van
vervolging niet de voorwaarde te stellen dat deze afkomstig moeten zijn van
autoriteiten van de verzoekende staat (zie omtrent deze bepalingen verder aant.
144). Een overeenkomstig de wetgeving van de verzoekende staat ingediende klacht
is dan rechtsgeldig in de aangezochte staat.

Gelijkstelling van rechtsgeldig verrichte daden van strafvordering

144.  In alle gevallen waarin een verzoek tot overname van strafvervolging wordt
gedaan is reeds enig onderzoek verricht en is bewijsmateriaal verzameld. De

1.  Dit voorbeeld is ontleend aan het Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971  (R 1 133),
nr. 5, p. 28. Zie in dit verband ook de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. II,
1979/1980, 15971 (R1133), nr. 5, p. 62.
2. Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (R!133), nr. 5, p. 28.
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aangezochte staat zal dit materiaal meestal nodig hebben om tot een beslissing te

kunnen komen en het is daarbij belangrijk dat aan formele procedurehandelingen
in de verzoekende staat zijn verricht dezelfde werking toekomt als waren zij in de
aangezochte staat verricht.1 In de overdrachtsverdragen is aan deze problematiek

aandacht besteed. In art. 26, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag, art.
8, eerste alinea van de EG Overeenkomst en art. 11, tweede lid van het VN model-

verdrag vindt een gelijkstelling plaats van rechtsgeldig verrichte daden van
onderzoek en strafvordering in de verzoekende staat met rechtsgeldig verrichte
daden van onderzoek en strafvordering in de aangezochte staat. In art. 8 van de
EG Overeenkomst wordt weliswaar niet geproken over de verzoekende en aange-
zochte staat maar over de lidstaten in het algemeen, waardoor de gelijkstelling lijkt
te zijn losgemaakt   van de overdracht van strafvervolging. Daar staat echter

tegenover - bij bespreking van de regeling omtrent verjaring die in de EG Overeen-

komst in dezelfde bepaling op dezelfde wijze zijn beslag heeft gekregen is daar al

op gewezen - dat uit het feit dat in de bepaling verder wordt gesproken van 'in de
andere staat' en niet van 'in de andere staten' weer is af te leiden dat de staten in

een zekere relatie met elkaar moeten staan en het ligt dan voor de hand dat die
relatie bestaat uit het zijn van verzoekende staat-aangezochte staat bij een overdracht

van   strafvervolging. Een gelijkstelling van rechtsgeldig verrichte daden  van
onderzoek en strafvordering in de verzoekende staat met rechtsgeldig verrichte
daden van onderzoek en strafvordering in de aangezochte staat vindt men ook in
Art. XI, vijfde lid van het Verdrag van Wittem betreffende de aanvulling en
vergemakkelijking van het Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken van 20 april 1959.

Dat handelingen met hetzelfde oogmerk verricht, met elkaar gelijk worden

gesteld, betekent niet dat ook de gevolgen van die handelingen met elkaar gelijk
worden gesteld. De gevolgen die in de buitenlandse wet zijn voorzien kunnen

namelijk andere zijn dan die in de nationale wet zijn voorzien. Dat de gelijkstelling
zich beperkt tot de daden van strafvordering en niet de gevolgen van die daden

betreft wordt in het Toelichtend Rapport bij art. 26 van het Europees Overdrachts-
verdrag nog eens met zoveel woorden benadrukt en buiten twijfel gesteld: Voor
de overige verdragen moet dit uit de tekst van de betreffende bepalingen worden

afgeleid, waarbij moet worden aangetekend dat de tekst van die bepalingen op dit
punt niet uitblinkt door duidelijkheid.3

145.  In art.  19 van het Benelux Overdrachtsverdrag is de gelijkstelling beperkt tot
de bewijskracht van stukken opgemaakt ofbijeengebrachtdoorbevoegde autoriteiten
van de verzoekende staat, met stukken opgemaakt of bijeengebracht middels

1.  Een goed voorbeeld in dit verband biedt HR 4 november 1986, NJ 1987, 812. In deze zaak ging
het om de vraag of een door een duitse opsporingsambtenaar gedane vordering om medewerking te

verlenen aan een ademtest, cen vordering oplevert in de zin van art. 6, eerste lid van het Bloedproefbes-
luit. In de noot onder dit arrest gaat J.J.E. SCHUTTE uitvocrig in op dc onderhavige problematiek.

2. Toelichtend Rapport, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15971 (Rl 133), nr. 5, p. 29. Voor de verjaring is

op het uitgangspunt dat niet de gevolgen maar de daden gelijk worden gesteld in art. 26, tweede lid van

het Europees Verdrag een uitzondering gemaakt. Zie aant. 138.
3.   Ten  aanzien van de EG Overeenkomst speelde dit probleem ook al bij de verjaring. Zie aant.  140
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soortgelijke handelingen, door de autoriteiten van de aangezochte staat. Deze
bepaling wijkt daarmee af van de regeling in de bovengenoemde verdragen. Het
verschil doet zich gelden voorzover het daden van onderzoek of strafvordering
betreft  die niet direkt resulteren in stukken  met een zekere bewijskracht.   In  art.
7 van het Europees Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten van 1964 is
de gelijkstelling eveneens beperkt tot de akten die naar aanleiding van het delict
zon opgemaakt.' Het algemene probleem van de geldigheid van daden van strafvor-
dering die zijn verricht in een andere staat kwam ook hier nog niet aan de orde.
Opmerkelijk is dat in art. 7 van dit laatste verdrag wel in de wederkerigheid is
voorzien  voor het geval de verzoekende staat de vervolging herneemt.   Een
dergelijke regeling ontbreekt in het Europees en het Benelux Overdrachtsverdrag
en in het VN modelverdrag. Deze - volgens THOMAS wellicht onopzettelijke -
leemte kan bijzonder hinderlijk zijn wanneer de verzoekende staat de vervolging
in een later stadium herneemt.2 In een aanbeveling met betrekking tot de toepassing
van het Europees Overdrachtsverdrag vastgesteld door het Comitt van Ministers
van de Raad van Europa op  14 juni  1979 is dit gebrek aan wederkerigheid verbeterd
door er voor te pleiten dat art. 26, eerste lid zo moet worden uitgelegd dat het ook
van toepassing is op daden van opsporing en vervolging die zijn verricht in de
aangezochte staat.3 In art. 8 van de EG Overeenkomst is ook in een dergelijke
wederkerigheid voorzien, door niet te spreken van de verzoekende en aangezochte
staat maar van het gevolg dat elke daad van vervolging en vooronderzoek - verricht
in een van de lidstaten - heeft in een andere staat. Hetzelfde geldt voor Art. XI,
vijfde lid van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van
de toepassing van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken van 20 april 1959:

146. In zowel art. 26, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag als in art.
19 van het Benelux Overdrachtsverdrag is bepaald dat de gelijkstelling van daden
respectievelijk bewijskracht van stukken, nimmer tot gevolg kan hebben dat aan
die daden respectievelijk stukken, in de aangezochte staat meer bewijskracht
toekomt, dan zij in de verzoekende staat gehad zouden hebben. Met andere
woorden, een dooreen nederlandse opsporingsambtenaaropgemaaktproces-verbaal
kan bij een overdracht van de vervolging aan Belgie in het strafproces aldaar

1.   In de toelichting op art. 7 wordt nog eens uitdrukkelijk op de beperkte draagwijdte gewezen. Art,
7 strekt er enkel toe de bewijswaarde van de processen-verbaal die in een andere staat zijn opgemaakt
te regelen. Rapport explicatif sur la Convention europdenne pour la rdpression des infractions routieres,
Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1964, p. 18-19.
2. F. THOMAS, De Europese rechtshulpverdragen in strafzaken. Gent 1980, p. 439, nr. 492.
3.   Recommendation No. R (79)  12 of the Committee of Ministers to member states concerning the
application of the Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters. Een verkeerde
vertaling van hetgeen in deze aanbeveling omtrent art. 26, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag
wordt gesteld treft men aan in R. LINKE C.s., internationates Stra»cht, Auslieferung, Rechtshilfe,
Vollstreckung, Fahndung, Wien 1981, p. 184 en p 348.
4.  Voor de in art. 26, vierde lid van hit Europees Executieverdrag en art. 22, vierde lid van het Benelux
Executieverdrag beoogde situaties speelt de vraag naar wederkerigheid op dit punt geen rol.
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doorgaan als een proces-verbaal opgemaakt door een belgische opsporingsamb-
tenaar, maar het kan daar nia de in de belgische wet aan processen-verbaal
toegekendedwingendebewijskracht krijgenaangezienhetdiebewijskracht in Neder-
land  ook niet heeft.' Volgens de Gemeenschappelijke Memorie van toelichting  -
waaraan het voorbeeld is ontleend -zou het niet goed te verdedigen zijn, aan een
van de verzoekende staat afkomstig stuk in de aangezochte staat een sterkere
bewijskracht toe te kennen dan die welke het in de staat van herkomst zou hebben.2
WITSCHI ziet deze beperking - welke men ook aantreft in art. 7 van het Europees
Verdrag ter bestrijding van verkeersdelicten van 1964 en art. 26, vierde lid van
het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafrechtelijke
vonnissen, doch ontbreekt in art. 22, vierde lid van het Benelux Verdrag inzake
de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken en eveneens
ontbreekt in de EG Overeenkomst en het VN modelverdrag - als een uitwerking
van wat hij noemt 'Das Verbot der Schlechterstellung des Verfolgten'.3 Men zou
ook kunnen spreken van een doorwerking in bredere zin van het ne peior-beginsel
(zie omtrent dat beginsel ook aant. 135 en de aantt. 80 en de 82). De betreffende
beperking kan ook in minder duidelijke situaties een rol spelen (meer daarover en
over de gelijkstelling in het algemeen in de commentaar op art. 552gg).

Voorlopige maatregelen

147. Tot slot kan nog worden gewezen op de artt. 27,28 en 29 van het Europees
Overdrachtsverdrag, de artt. 13 en 14 van het Benelux Overdrachtsverdrag, art.
9 van de EG Overeenkomst en 12 VN modelverdrag. Hierin is overeengekomen
dat de aangezochte staat naar aanleiding van een verzoek en onder de voorwaarden
die in de betreffende bepalingen zijn vermeld, voorlopige maatregelen kan nemen
zoals aanhouding en voorlopige hechtenis, of in beslagneming. Het Europees en
Benelux Overdrachtsverdrag maken daarbij verschil tussen de situaties dat de ver-
zoekende staat zijn voornemen kenbaar maakt tot het indienen van een verzoek en
dat het verzoek is ingediend. Het VN modelverdrag en de EG Overeenkomst

knopen alleen aan bij de eerste situatie.
De bepalingen voor de toepassing van de voorlopige maatregelen zijn - aldus

het Toelichtend Rapport - alleen van belang indien de bevoegdheid van de aange-
zochte staat subsidiair is.4 In art. 27 van het Europees Verdrag wordt ook uitdruk-
kelijk geproken over de aangezochte staat wiens bevoegdheid uitsluitend is gegrond
op art. 2 van het verdrag. In art. 28 van het Europees Verdrag wordt echter niet
meer verwezen naar de staat wiens bevoegdheid uitsluitend is gegrond op art. 2

1. Onder dwingende bewijskracht van een proces-verbaal wordt verstaan dat hetgeen in het proces-
verbaal staat vermeld door de rechter voor waar moet worden gehouden zolang geen tegenbewijs is
geleverd of het stuk niet van valsheid is beticht
2. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971 (R1133),nr. 5, p
50.

3.   N. wrrsau,  Die  Obernahme  der  Straherfolgung nach  kunftigem schweizerischem  Recht, Bern  1911,

p. 84.
4. Toelichtend Rapport, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15971  (R1133), nr.  5,  p. 29.
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van het verdrag, doch wordt slechts gesproken van de aangezochte staat. Het
Toelichtend Rapport verwijst met geen woord naar dit verschil. Wel wordt ten
aanzien van art. 28 opgemerkt dat deze bepaling de wettelijke basis schept voor
voorlopige maatregelen in het tijdsverloop tussen de ontvangst en de inwilliging
van het verzoek. Na de inwilliging vloeit die bevoegdheid voort uit de interne wet
van de staat. Vergelijkt men deze opmerking met die welke een alinea verder wordt
gemaakt en die als volgt luidt, 'Als het verzoek tot strafvervolging reeds is ontvan-
gen,  kan de aangezochte staat de verdachte eigener beweging aanhouden',  dan ligt
de conclusie dat ook art. 28 ziet op staten met een afgeleide bevoegdheid voor de
hand. Of deze conclusie onder alle omstandigheden dwingend is, blijft echter de
vraag. Het is niet geheel ondenkbaar dat een staat die weliswaar over een originaire
bevoegdheid beschikt op het moment dat een verzoek is ingediend maar daarop nog
niet is beslist, naar eigen regelgeving toch nog niet tot het nemen van bepaalde
maatregelen kan overgaan. Neem bijvoorbeeld de situatie dat een delict alleen in
de aangezochte staat op klachte vervolgbaar is en dat ten tijde van het indienen van
het verzoek de klacht (nog) ontbreekt en ook de termijn genoemd in art. 24, tweede
lid van het Europees Verdrag nog niet is verstreken, zodat de aangezochte staat
nog niet tot strafvervolging kan overgaan (zie aant. 143, met name de derde laatste
noot). In dat geval bewerkstelligt art. 28 een uitbreiding van de bevoegdheid van
de aangezochte staat tot het nemen van voorlopige maatregelen en is de opmerking
in het Toelichtend Rapport dat de artt. 27-29 alleen van belang zijn in zoverre de
bevoegdheid van de aangezochte staat subsidiair is, niet correct. Was dit laatste
beslist niet de bedoeling was dan hadden de verdragspartijen dit beter in de
betreffende bepalingen uitdrukkelijk kunnen uitsluiten door ook daar te spreken van
de aangezochte staat wiens bevoegdheid uitsluitend is gegrond op  art.  2 van het
verdrag. Voorzichtiger in dat verband is de opmerking in de Gemeenschappelijke
Memorie van Toelichting dat de artt.  13 en 14 van het Benelux Overdrachtsverdrag,
gezien het bepaalde in art. 5, niet in de weg staan aan de bevoegdheid tot het nemen
van voorlopige maatregelen die de aangezochte staat ontleent aan zijn nationale
wetgeving omdat de verdragen geen beperking doch een uitbreiding van de door
het nationale recht geboden mogelijkheden beogen.' Hierbij moet worden aangete-
kend dat ook in de tekst van de artt. 13 en 14 van het Beneluxverdrag een beper-
king tot de aangezochte staat met een subsidiaire bevoegdheid niet is terug te vin-
den.

De bepalingen in de EG Overeenkomst vertonen overeenkomst met het Europees
Overdrachtsverdrag, met dien verstande dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen
de situaties dat de verzoekende staat zijn voornemen kenbaar maakt tot het indienen
van een verzoek en dat het verzoek is ingediend. De EG Overeenkomst regelt met
betrekking tot voorlopige maatregelen alleen de eerste situatie.

Het VN modelverdrag maakt geen onderscheid tussen een originaire en een
subsidiaire bevoegdheid doch spreekt - net als het Beneluxverdrag - enkel van de
aangezochte staat.

1. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, bijl. hand. 11, 1979/1980,15971  (RI 133),nr. 5, p
58.
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Artikel 552t

1. Indien de officier van justitie het in het belang van een goede rechtsbedeling
gewenst acht, dat een vreemde staat een strafvervolging instelt tegen een
verdachte ter zake van een feit met de opsporing waarvan hij is belast, doet hij,
onder overlegging - zo mogelijk - van het strafdossier, aan de Minister van
Justitie een met redenen omkleed voorstel tot het uitlokken van een strafvervol-
ging in die staat.
2. Indien een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgehad of indien voorlopige
hechtenis is toegepast, doet de officier van justitie, die een voorstel doet
ingevolge het vorige lid, de verdachte kennisgeven dat hij de vervolging ter zake
van het feit waarop dat onderzoek betrekking had of waarvoor de voorlopige
hechtenis is toegepast voor overdracht  naar een vreemde Staat heeft voorgedra-
gen. Deze kennisgeving wordt aan de verdachte betekend.
3. In geval van een kennisgeving als bedoeld in het vorige lid blijft een kennisge-
ving van niet verdere vervolging achterwege.
4. Indien de benadeelde partij te kennen heeft gegeven zich in het geding te
willen voegen, kan een voorstel als bedoeld in het eerste lid slechts worden
gedaan met haar schriftelijke instemming of, indien die instemming niet wordt
verkregen, met machtiging van de bevoegde rechter. De machtiging wordt ver-
leend op vordering van de officier van justitie.
5. Tegen een kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, kan de verdachte binnen
veertien dagen schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof. De artikelen 12b,
12c, 12e, tweede lid, 12f, en 12h-121 zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande, dat waar in die artikelen wordt gesproken van de klager of de
persoon wiens vervolging wordt verlangd, daaronder voor de toepassing van
deze bepaling de verdachte dient te worden verstaan.
6. Een voorstel als bedoeld in het eerste lid kan beperkt zijn tot het uitiokken
van een strafvervolging in de vreemde Staat ten behoeve van de oplegging van
een sanctie strekkende tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
en de tenuitvoerlegging daarvan.

Gewijzigd bij de Wetten van 27 november  1991, Stb. 663 en 23 december  1992, Stb.
1993. 29.  Het zesde lid is toegevoegd bij de Wet van  10 december  1992,  Stb.  1993,
12 laatstelijk gewijzigd bij Wet van 8 november 1993, Stb. 1993, 591.

Inleiding en overzicht

Art. 552t betreft het voorstel   van de officier van justitie   aan de minister   tot   het
uitlokken van een strafvervolging in een vreemde staat.
- De aantt. 1-17 hebben betrekking op het voorstel zelf en de omstandigheden
waaronder dat voorstel kan worden gedaan.
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- De aantt. 18-27 gaan over het tweede en derde lid en hebben betrekking op de
daarin voorgeschreven kennisgeving van het voorstel aan de verdachte.
- De aantt. 28-33 hebben betrekking op de regeling in het vierde lid voor het geval
de benadeelde partij te kennen heeft gegeven zich te willen voegen.
- De aantt. 34-43 gaan over de mogelijkheid van beklag tegen de kennisgeving van
de officier, omschreven in het vijfde lid.
- De aantt. 44-53 gaan over de overdracht van de ontnemingsprocedure.

Voorstel tot het uitlokken van een strafvervolging in een vreemde staat

Recht 'van initiatief

De initierende rol van de officier van justitie

1. De officier van justitie speelt een belangrijke rol bij de overdracht van strafvervol-
ging. Volgens de wettelijke regeling neemt hij het initiatief. Hij doet een voorstel
aan de minister van justitie tot het uitlokken van een strafvervolging in een vreemde
staat en naar aanleiding van dat voorstel neemt de minister een beslissing.'

De initierende rol van de officier van justitie is verklaarbaar vanuit de positie
die het openbaar ministerie inneemt binnen het Nederlandse strafprocesrecht. In
Nederland heeft het openbaar ministerie het monopolie van de vervolging. Dit houdt
ondermeer in dat de officier van justitie beslist over het al dan niet (verder)
vervolgen van een geconstateerd strafbaar feit.2 Bovendien beslist de officier van
justitie binnen Nederland niet alleen of er vervolgd wordt, maar ook waar er ver-
volgd word.3 De beslissing van de officier van justitie om in het kader van een
mogelijke overdracht, van een strafvervolging hier te lande af te zien, geldt ook als
een beslissing  die de vervolging betreft. Er wordt namelijk besloten te bevorderen
dat de strafzaak wordt vervolgd, al zal die vervolging niet in Nederland plaatsvinden
maar daarbuiten. Trouwens ook wanneer men er van uit gaat dat deze beslissing

1.  In andere landen is aan het vervolgingsapparaat veelal een vergelijkbare rol toebedeeld. Zie voor
Zwitserland, Bundesgesetz Ober internationale Rechtshilfe in Strafsachen van 20 maart 1981 [IRSG] Art.
30  Abs. 2  en N. wrrsau,  Die  Obernahme  der Strafverfolgung nach kunftigem schweizerischem Recht,
Bern 1977, p. 135; voor Duitsland, Richtlinien for den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angele-
genheiten van 18 september 1984 [RiVaSt] Nr.  145; en voor Oostenrijk, Bundesgesetz Ober die Ausliefe-
rung und die Rechtshilfe in Strafsachen van 4 december  1979 [ARHG]  § 28 Abs.  1  en K.  SCHWAIGHOFER,
Auslieferung und internationales  Strafrecht,  Eine  systematische  Darstellung des ARHG, Wien 1988, p
211.

2.  Zie bijvoorbeeld, J.M. VAN BEMMELEN EN TH.W. VAN VEEN, Strafprocesrechi elfde, gewijzigde druk,
bewerkt door D.H. DE JONG EN G. KNIGGE, Alphen aan den Rijn 1993, p. 92 e.v. Zie ook de art.  167 en
242 e.v.
3.  Zie de art. 2 e.v. In zijn betoog tegen een vetorecht voor de verdachte wees de minister (onder andere)
op het feit dat ook nationaal gezien meerdere rechters bevoegd kunnen zijn tot kennisneming van een
strafbaar feit (artt 2 - 6) en dat het openbaar ministerie ook dan zelf bepaalt ofen zo ja voor welke rechter

(bijvoorbeeld die van Groningen of die van Maastricht) de strafvervolging plaats moet vinden zonder dat
aan de verdachte bij die keuze een beslissende stem is toegekend. Zie hieromtrent ook de art. 552t-552hh,
aant. 80 en 82.
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primair betekent dat van een (verdere) vervolging in Nederland wordt afgezien, valt
niet te ontkennen dat het hier om een vervolgingsbeslissing gaat. Het recht van initia-
tief voor het openbaar ministerie is daarom goed verklaarbaar. Men kan zich zelfs
de vraag stellen of het wel noodzakelijk is dat de minister bij de overdracht van straf-
vervolging wordt ingeschakeld, althans dat aan hem de beslissing wordt voorbe-
houden omtrent het al dan niet indienen van een verzoek bij de andere staat. De in
art. 53, vijfde lid van de uitvoeringsovereenkomst van Schengen voorgeschreven
gang van zaken bij overtredingen van de rijtijdenwetgeving (zie aant. 2) is vanuit
dit gezichtspunt in ieder geval verdedigbaar. De meeste verdragen schrijven echter
de tussenkomst van ministers voor al is een ontwikkeling gaande naar rechtstreeks
verkeer tussen de vervolgende instanties met uitsluiting van de ministers (zie de artt.
552t-552hh, aant. 129; zie in dit verband ook art. 552u, aant. 14; art. 552x, aant.
2; art. 552aa aant. 2; en 552bb, aant. 1).

Ook praktische overwegingen spelen bij het recht van initiatief een belangrijke
rol.  Aangezien het openbaar ministerie belast is met de opsporing en vervolging van
strafbare feiten heeft de officier van justitie - naast de politie - het meeste zicht op
de concrete strafzaken en beschikt hij over de mogelijkheid om vast te stellen welke
van die strafzaken voor een overdracht in aanmerking komen. De minister van
justitie is weliswaar verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare
feiten door het openbaar ministerie, maar hij is daarmee niet zelf belast. Ingevolge
art. 5 RO kan de minister aan de officier wel een opdracht geven (zie aant. 3) maar
in de dagelijkse praktijk bemoeit hij zich niet met iedere strafzaak in het bijzonder
en heeft daarvan in de regel ook geen wetenschap. Kennis van een strafzaak krijgt
hij pas wanneer hij door het openbaar ministerie of andere 'belanghebbenden' daar-
van op de hoogte wordt gesteld. Door aan het openbaar ministerie een initierende
rol toe te kennen knoopt de wettelijke regeling aan bij deze situatie.

Uitzondering bij overtredingen van de rijtijdenwetgeving

2.   De  officier van justitie heeft het recht van initiatief,  maar de minister beslist
omtrent het al dan niet indienen van een verzoek tot strafvervolging. Hij is ook
degene die het verzoek tot strafvervolging indient bij de autoriteiten van een vreemde
staat. Op deze gang van zaken geldt ten aanzien van overtredingen van de rijtijden-
wetgeving een uitzondering. Volgens art. 53, vijfde lid van de op 19 juni 1990 te
Schengen tot stand gekomen overeenkomst ter uitvoering van het tussen het Konink-
rijk der Nederlanden, het Koninkrijk Belgie, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse
Republiek en het Groot-hertogdom Luxemburg op 14 juni 1985 te Schengen gesloten
Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeen-
schappelijke grenzen kunnen in het geval van rijtijdenzaken aangiften tot het
uitlokken van een strafvervolging door de justitiele autoriteiten van de verzoekende
staat rechtstreeks tot de justitiale autoriteiten van de aangezochte staat worden ge-
richt. Communicatie tussen de ministers van justitie is in rijtijdenzaken niet nodig
en deze zaken behoeven ook geen toetsing door de minister op hun geschiktheid voor
overdracht van strafvervolging (zie de artt. 552t-552hh, aant. 73 en aant.  129). Bij
overtredingen van de rijtijdenwetgeving heeft de officier van justitie dus niet alleen
een initierende rol, doch neemt hij ook de beslissing tot overdracht van strafvervol-
ging en dient het verzoek daartoe zelf in.
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Omdat art. 53, vijfde lid rechtstreeks toepasselijk is, oordeelde de regering een
wijziging  van  art. 552t, eerste  lid niet nodig.' Gezien het bepaalde  in  de  artt.  93
en 94 GW is een herschrijving van art. 552t, eerste lid inderdaad niet noodzakelijk.
In verband met de goedkeuring van de onderhavige uitvoeringsovereenkomst van
het Akkoord van Schengen oordeelde de regering op andere plaatsen een verwijzing
naar de mogelijkheid dat het toepasselijke verdrag anders kan bepalen, dan wet een
toevoeging ofherschrijving van de nationale voorschriften wel noodzakelijk ondanks
het feit dat het ook daar een ieder verbindende verdragsbepalingen betrof.2 In de
memorie van toelichting werd alleen met betrekking tot art. 5520, derde lid aangege-
ven waarom een uitdrukkelijke verwijzing naar het verdrag noodzakelijk werd
geoordeeld: 'De directe verwijzing naar een verdrag is in artikel 5520 noodzakelijk
omdat het hier om de beziging van dwangmiddelen gaat terwijl het in artikel 1 van
het Wetboek (van strafvordering: YB) geformuleerde legaliteitsbeginsel veronderstelt
dat de uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden een basis heeft in een formeel-
wettelijke bepaling.'3 Erg overtuigend is dit beroep op het legaliteitsbeginsel niet.
Verdragsbepalingen waarbij aan organen bevoegdheden worden toegekend om de
vrijheid van de burger te beperken kunnen een ieder verbindend zijn, mits de
bevoegdheid maar nauwkeurig is omschreven. Een nadere implementatie in de natio-
nale  wetgeving  is  in dat geval - ingevolge het bepaalde  in  de  artt.   93  en  94  van  de
GW - niet nodig. De verdragsgrondslag kan gelijk worden gesteld met een formeel-
wettelijke grondslag en van schending van het legaliteitsbeginsel is geen sprake.4
Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat een uitdrukkelijke vermelding of verwijzing
in de wet naar een (afwijkende) verdragsrechtelijke regeling de duidelijkheid en
volledigheid van de regeling kan bevorderen, maar dan moet dat wel met een zekere
consistentie gebeuren. Door deze - in beginsel niet verplichte - verwijzingen wordt
namelijk de indruk gewekt dat de invloeden van het betreffende verdrag steeds in
de wet zijn verwerkt en dat de wettelijke regeling op dit punt dus een volledig
overzicht biedt.

Eigen initiatief van de minister?

3. Uit de wettelijke regeling betreffende de overdracht van strafvervolging blijkt niet
dat de minister ook ambtshalve, eventueel op voorstel van de verdachte of op
verzoek van een andere staat, kan beslissen de vervolging over te dragen. De
behoefte aan een recht van initiatief voor de minister is gezien de dagelijkse praktijk
waarin het dus de officier van justitie is die de minister inlicht omtrent een bepaalde

1.  Memorie van toelichting op de goedkeuringswet, bijl. hand. 11, 1990/1991,
22140, nr. 3, p 32.
2.  Zie bijvoorbeeld art. 5520, derde lid waar het de uitoefening van dwangmiddelen betreft in het kader
van een rechtshulpverzoek, art. 54, vierde lid waar het de bevoegdheid tot aanhouding buiten het geval
van ontdekking op heterdaad door een persoon in de openbare dienst van een vreemde staat betreft en
art, 552i, tweede lid in verband met de uitwisseling van inlichtingen voor het verkrijgen waarvan geen
dwangmiddelen nodig zijn.
3.  Memorie van toelichting op de uitvoeringswet, bijl. hand. II, 1991/1992, 22142, nr. 3 herdruk, p. 13.
4.    Idem  1.  Mus,  Kan  de  overheid  rechtstreeks  op   basis  van  een  verdrag  de  vrijheid  van  burgers  aan
banden leggen?, NJCM-bulletin 1994, nr. 3, p. 228-239. Zie met name p. 233 e.v.
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strafzaak en het feit dat er termen voor overdracht aanwezig zijn en niet andersom,
ook niet bijstergroot. Niettemin zijn er situaties denkbaar waarin de minister feitelijk
gezien de mogelijkheid heeft een overdracht van strafvervolging zonder voorstel van
de officier te bewerkstelligen of waarin hij met die mogelijkheid gediend zou kunnen

zijn.  Bijvoorbeeld, de minister krijgt van een buitenlandse collega de vraag of hij
niet bereid is de strafzaak tegen een bepaalde verdachte over te dragen.'  Voor een

goed zicht op het verdere verloop moet men een onderscheid maken al naargelang
de plaats waar de verdachte zich bevindt.

Verblijft de verdachte in Nederland, dan zal die staat waarschijnlijk tevens een

uitleveringsverzoek indienen. Op grond van de Uitleveringswet beslist daarover de
minister. Art. 9, eerste lid sub a van die wet schrijft voor dat een Uitleveringsver-
zoek wordt afgewezen voor zover het betrekking heeft op een feit waarvoor de
opgeeiste persoon ten tijde van dat verzoek ook in Nederland wordt vervolgd. Art.
9, tweede lid van de Uitleveringswet kent echter aan de minister van justitie de
bevoegdheid toe aan het openbaar ministerie de opdracht te geven de vervolging te
staken, zodat uitlevering alsnog kan plaats vinden. Maakt de minister van deze
bevoegdheid gebruik en staat hij de uitlevering toe dan vindt er in feite - naast uit-
levering - tevens een overdracht van strafvervolging plaats.  Er is immers consensus
over het feit dat de om uitlevering verzoekende staat zal vervolgen, anders had de
minister niet bevolen de vervolging te staken doch had hij het uitleveringsverzoek
ter zake van dat feit afgewezen (zie de artt. 552t-552hh, aantt.  14-29, met name aant.
18).2 Bovendien kan met de opgeeiste persoon ook het strafdossier worden overge-
dragen, hetgeen de overdracht compleet maakt.3 Van enig initiatief van de zijde van
de officier is in dit geval geen sprake. Het is zelfs zo, dat de officier van justitie
in dit geval de vervolging niet zelfstandig mag staken daar dit de minister voor een
voldongen feit zou stellen. In dit geval is het de minister die beslist over het al dan
niet doorzetten van de vervolging en hij is daarbij niet afhankelijk van de officier.
Dit neemt overigens niet weg dat in de praktijk de minister wel advies van de officier
die met de vervolging is belast zal inwinnen en hij dit advies ook pleegt te volgen.

1.   Hetbelang van de staat om deze overdrachtte verzoeken kan bijvoorbeeld zijn gelegen in de overdracht
van een reeds aanwezig dossier en de gelijkstelling voor wat betreft hun rechtskracht van daden van

onderzoek en vervolging. Men kan ook denken aan het vermijden van een strafmachtsconflict of van een
dubbele vervolging,  Het kan zelfs zo zijn dat de staat die wil vervolgen zelf geen strafmacht heeft en  dit

door het verzoek tot overname van strafvervolging kan verkrijgen (zie omtrent de doeleinden en belangen
van de onderhavige vorm van samenwerking de artt. 552t-552hh, aantt. 7-8).
2.   Dat in praktijk in een dergelijk geval de voor overdracht van strafrervolging voorgeschreven procedure
niet wordt gevolgd, heeft te maken  met het feit dat justitie de opvatting van  het Hof 's-Gravenhage van
26 mei 1988, NJ 1990, 549 heeftovergenomen (zie de artt. 552t-552hh, aant. 42; zie vooreen uiteenzetting
van die opvatting; de artt. 552t-552hh,  aant.  16).
3.  Voor de om uitlevering verzoekende staat kan de vaststelling, dat hier naast uitlevering tevens sprake
is van een overdracht van strafvervolging, van belang zijn met het oog op de gelijkstelling voor wat hun
rechtskracht betreft van daden van onderzoek en vervolging en in verband met overdracht van het
inmiddels aanwezige dossier (zie de artt. 552t-552hh, aantt. 144-146). De om uitlevering verzoekende

staat kan het dossier weliswaar ook verkrijgen via de weg van de kleine rechtshulp, maar daarmee is

bovengenoemde gelijkstelling nog niet gegeven en dat kan zijn betekenis hebben voor de rechtskracht

van de ambtshandelingen en bewijskracht van de zich in het dossier bevindende stukken (zie de artt. 552t-
552hh, aant. 30).
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Krijgt de minister van een buitenlandse collega het verzoek om een strafvervolging
over te dragen en verblijft de verdachte niet in Nederland doch in het land dat het
verzoek doet dan zal dit verzoek niet met een uitleveringsverzoek gepaard gaan en
kan de strafzaak niet op de hiervoor geschetste wijze worden overgedragen. De
minister zal dan contact moeten opnemen met de officier van justitie die met de
opsporing van het strafbare feit is belast en hem vragen of hij bereid is een voorstel
te doen in de zin van art. 552t, eerste lid. Het is ook denkbaar dat de minister op
basis van art. 5 RO de officier van justitie beveelt een voorstel tot het uitlokken van
een strafvervolging in een vreemde staat te doen. Hij is namelijk verantwoordelijk
voor het beleid van het openbaar ministerie en hij kan dus ingrijpen. In de praktijk
komt dit laatste echter niet voor. Wanneer op het ministerie een verzoek tot
overdracht van strafvervolging binnenkomt en daar aanvankelijk de overtuiging
bestaat dat er inderdaad termen aanwezig zijn die een overdracht van strafvervolging
zouden kunnen rechtvaardigen, dan zal het ministerie (afdeling Internationale
Rechtshulp) de betreffende officier daarop attent maken en aldus bemiddelend
optreden. Het is echter geen gebruik om de betreffende officier te bevelen een
voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid te doen.

Mogelijkheden van initiatief voor de verdachte?

4. Niet alleen de minister, ook de verdachte kan belang hebben bij de mogelijkheid
een verzoek tot overname van strafvervolging te initieren. Hij kan bijvoorbeeld van
mening zijn dat een vervolging elders in zijn voordeel is omdat hij in die andere staat
- vanwege een grotere bekendheid aldaar met de religieuze en culturele achtergrond
van waaruit hij heeft gehandeld - meer begrip verwacht voor zijn daad dan in Neder-
land. Het is ook denkbaar dat hij elders voor andere strafbare feiten wordt vervolgd
en dat hij met een concentratie van de tegen hem gerichte strafzaken beroep hoopt
te kunnen doen op een samenloopregeling. Het is bovendien niet uitgesloten dat hem
bij een vervolging in Nederland een vrij lange gevangenisstraf te wachten staat die
hij in relatieve eenzaamheid zal moeten uitzitten omdat hij in Nederland geen familie
of bekenden heeft terwijl een overdracht van strafexecutie in zijn geval (nog) niet
tot de mogelijkheden behoort.

Wanneer ook de officier van justitie termen voor een overdracht van strafvervol-
ging aanwezig acht en daartoe een voorstel doet bij de minister, is er geen probleem.
Deelt de officier van justitie de mening van de verdachte niet of acht hij daarnaast
redenen aanwezig om zelf te vervolgen en laat hij die laatste overwegingen zwaarder
wegen, dan is de verdachte gebaat met de mogelijkheid zelfstandig - buiten de offi-
cier van justitie om - een beslissing van de minister uit te lokken.

Aan een recht van initiatief voor anderen dan de officier van justitie is noch bij
de parlementaire behandeling, noch in de literatuur enige aandacht besteed. Een
verklaring hiervoor is waarschijnlijk gelegen in het vervolgingsmonopolie van het
openbaar ministerie en de vertrouwdheid daarmee bij alle betrokkenen. Toch is het
enigszins opmerkelijk dat een recht van initiatief voor de verdachte niet ter sprake
is gekomen, gezien het feit dat wel ruim aandacht is besteed aan zijn positie en
inbreng voor het geval bij justitie het voornemen bestaat zijn vervolging aan het
buitenland over te dragen (zie de artt. 552t-552hh, aant. 92). Van het belang dat
een  verdachte kan hebben  bij   het  al  dan niet overdragen  van een strafvervolging,
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was men zich terdege bewust. Uit de gevoerde discussie destijds - met name uit het
feit dat deze vooral betrekking had op de mogelijkheid voor de verdachte om een
voorgenomen overdracht tegen te houden - zou men de conclusie kunnen trekken
dat de veronderstelling leefde dat de verdachte niet snel voor een overdracht van
zijn vervolging aan het buitenland zou kiezen. In de discussie bespeurt men tevens
de stille overtuiging dat het belang van de verdachte met een vervolging in Nederland
in de meeste gevallen ook meer gediend zou zijn. In de praktijk zal de situatie
waarbij niet de officier van justitie maar de verdachte zelf aandringt op een over-
dracht van strafvervolging, zich niet zo snel voordoen. Dit betekent echter niet dat
een dergelijke situatie uitgesloten is. Door aan de mogelijkheid geheel geen aandacht
te besteden heeft men toch wel blijk gegeven van enige zelfgenoegzaamheid omtrent
de nederlandse strafrechtspleging.

5.  Verkiest de verdachte een overdracht van zijn vervolging terwijl de officier van
justitie daar niet direct voor voelt, dan biedt de wettelijke regeling betreffende
overdracht van strafvervolging de verdachte dus geen mogelijkheden. Hierin is deze
regeling niet uniek. Aan de verdachte (of de veroordeelde) is ook bij andere vormen
van internationale rechtshulp in strafzaken geen wettelijk recht van initiatief
toegekend.' Niettemin doet het ontbreken van een dergelijke recht enigszins vreemd
aan wanneer men beziet dat met het verlenen van rechtshulp ook het belang van de
verdachte (of veroordeelde) direct gediend kan zijn.2 Het feit dat krachtens de

1.   Voor wat betreft de secundaire rechtshulp moet men daarbij wei rekening houden met het feit dat de

Uitleveringsweten de artt 552h-552s slechts betrekking hebbenop binnenkomende verzoeken en dedaarbij
te volgen procedure. Uitgaande verzoeken zijn nict wettelijk geregeld. Een wettelijk recht van initiatief
is om die reden alleen al niet te verwachten. Voor wat betreft de overdracht van strafexecutie moet men
de Wetoverdrachttenuitvoerleggingstratvonnissenraadplegen. Dezewetheeftwelbetrekkingopuitgaande
verzoeken, maar ook daarin vindt men geen recht van initiatief. Dat in bovengenoemde regelingen een
wettelijk initiatiefrecht ontbreekt betekent niet dat de wet in het geheel geen mogelijkheden biedt. Zie

bijvoorbeeld, HR 2 juni 1992, NJ 1993, 119, waarin de hoge raad oordeelde dat een verzoek tot het doen
horen van een getuige via een rogatoire commissie opgevat moet worden als een verzoek conform art.
316  en  dat  het  hof door te overwegen  dat  het  het hof, gelet  op K.'s detentie  in  New York, nutteloos
voorkomt hem als getuige te dagvaarden  of op te roepen, niet uitdrukkelijk heeft beslist op het verzoek
om getuige K. zonodig door een rogatoire commissie te doen horen. Door een naar aankiding van een

beklag ex art. 12 gegeven bevel tot strafvervolging kan de staat ook min of meer worden gedwongen
bepaaldestappenteondememenwaaronderbijvoorbeeldhetindienenvaneenuitleveringsverzockwanneer
de  verdachte  zich  in het buitenland bevindt.  Zic Rb 's-Gravenhage 17 april  1984,  KG  1984,  133.
2.   De nederlandse regering heeft eveneens beweerd dat met een verzoek om rechtshulp ook verbetering
van de positie van de verdachte (of veroordeelde) kan worden beoogd. Ondubbelzinnig in deze zin is
bijvoorbeeld de opmerking van de nederlandse regering dateen verzoek om kleine rechtshulp kan strekken
tot het verkrijgen van bewijsmateriaal A decharge. Bijl. hand. II, 1964/1965,8054, nr. 5, p. 22-23. Voor
ABBINK en BAKKER was het feit dat een verzoek om kleine rechtshulp kan strekken tot het verkrijgen van

bewijsmateriaal a decharge reden om wijziging van art. 552h, eerste lid voor te stellen in die zin dat aan
dat artikel na 'autoriteiten van een vreemde staat' zou moeten worden toegevoegd 'en de raadsman van

de verdachte'. H. ABBINK en SJ.S. BAKKER, Enige  aspecten van de  kleine rechtshulp,DD 1981, p. 654-655.
Dit is ook verdedigd door A.M.M. ORIE, Justitiele samenwerking, DD 1991, p 754-761, i.h.b. p. 761. Hij

verwijst daarbij naar de oostenrijkse Entlastungshilfe. Zie in dit verband ook de volgende noot. Dat het
verlenen van rechtshulp direct in het belang kan zijn van de verdachte of de veroordeelde blijkt tevens
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verdragen verzoeken en mededelingen in de regel alleen door tussenkomst van de
bevoegde autoriteiten worden gedaan (zie de artt. 552t-552hh, aant. 129) is geen
argument om een initiatiefrecht aan de verdachte te onthouden. Het gaat daarbij
immers niet om de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek bij de buitenlandse
autoriteiten,  doch om het doen van een voorstel  aan de minister van justitie die naar
aanleiding van dat voorstel kan beslissen of hijeen verzoek zal doen uitgaan of niet.1
Daar komt bij dat sommige verdragen zelfs verplichten tot het toekennen van een
zeker initiatiefrecht aan de betrokkene. Een duidelijk voorbeeld in dit verband biedt
art. 4 van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gesloten
te Straatsburg op 21 maart 1983 en voor Nederland in werking getreden op 1 januari
1988.2 In dezelfde richting wijst echter ook art. 8 van het VN modelverdrag

uit art. 49 van de Overeenkomst van Schengen van 19juni 1990. Daarin is overeengekomen dat rechtshulp
ook wordt verleend ten behoeve van procedures inzake aanspraken op schadevergoeding wegens
maatregelen die verband houden met een strafvervolging en wegens ongerechtvaardigde veroordelingen
en de behandeling van gratieverzoeken. Deze procedures zijn in eerste instantie in het belang van de
verdachte of veroordeelde. Zie omtrent de doeleinden van overdracht en overname van strafrervolging
en de daarbij betrokken belangen de at-tt. 552t-552hh, aantt. 7 cn 8.
1.  Een uitzondering op de regel dat particulieren niet rechtstreeks om rechtshulp kunnen verzoeken is
te vinden in hetzwitserse Bundesgesetz uber intemationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG) van 1 januari

1983 (Art. 75 Abs.2). LIONEL FREI maakt bij deze bepaling de volgende kanttekening; 'Ein derartiges

Parteiersuchen sollte allerdings nur entgegengenommen werden, wenn nach dem Recht des ersuchenden
Staates die Behorden kein entsprechendes offizielles Rechtshilfebegehren stellen konnen'. Zie L. FREI,
Das neue Bundesgsetz uber internationale Rechtshige  in Strabachen - neue Losungen, neue Probleme,
RPS, 1983, p. 57-71, m.n. p. 59. Betreffende bepaling heeft overigens alleen betrekking op de vormen
van rechtshulp (in casu kleine rechtshulp) genoemd in het derde deel van de wet IRSG niet op de overname
van strafrervolging welke vorm van rechtshulp is genoemd in het vierde deel van de IRSG. In sommige
rechtsstelsels die tot de common law traditie behoren is eveneens de mogelijkheid aanvaard dat de
deelnemers aan een proces in een andere staat zich rechtstreeks tot de bestuurlijke en rechterlijke
autoriteiten richten met verzoeken om bijstand. Het verst daarin gaat het amerikaanse recht. Zo bepaalt
par. 1782 van de United States Code dat iedere procespartij in de buitenlandse procedure zich totde ameri-
kaanse rechter kan wenden met het verzoek, een andere persoon te dwingen tot het afleggen van een
verklaring of het overleggen van stukken. Deze bepaling geldt ook voor strafprocessen.  In het anglo-
amerikaanse rechtsdenken waarbij het strafrechtveel meereen accusatoir karakter heeft, is de mogelijkheid
dat particulieren zelf om rechtshulp kunnen verzoeken ook beter denkbaar dan bij ons. In de meeste

rechtsstelsels, waaronder het nederlandse, is dit echter uitgesloten. De Commissie tot bestudering van de
positic van verdachten en andere belanghebbenden in de internationale samenwerking (waaraan laatstge-
noemd voorbeeld is ontleend) wijst vooralsnog een dergelijke mogelijkheid naar nederlands recht van
de hand. Zie Individu en internationale rechtshulp in stra»ken, 's-Gravenhage, december 1993, p  28-29.

2.  Trb.  1983, 74. De tekst van art. 4 - voorzover hier van belang - luidt als volgt:
- 1  Een gevonniste persoon op wie dit Verdrag van toepassing is, dient door de Staat van veroordeling
van de strekking van dit Verdrag in kennis te worden gesteld.
- 2. Indien de gevonniste persoon zijn wens tot overbrenging ingevolge dit Verdrag aan de Staat van
veroordeling kenbaar heeft gemaakt, dient die Staat de Staat van tenuitvoerlegging zo spoedig mogelijk
daarvan in kennis te stellen, nadat het vonnis onherroepelijk is geworden.
- 4. Indien de gevonniste persoon zijn wens tot overbrenging ingevolge dit verdrag aan de Staat van

tenuitvoerlegging kenbaar heeft gemaakt, doet de Staat van veroordeling desgevraagd die Staat de in lid
3 bedoelde inlichtingen toekomen.
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betreffende de overdracht van strafvervolging. Van belang  is  met  name het eerste

lid; 'The suspected person may express to either State his or her interest in the
transfer of the proceedings. Similary, such interest may be expressed by the legal
representative or close relatives of the suspected person.' (zie omtrent deze bepaling
ook de artt. 552t-552hh, aant. 130).

6.   Dat  de  wet de verdachte geen recht van initiatief heeft toegekend laat onverlet
dat hij de officier van justitie erop kan wijzen dat zijns inziens een overdracht van
strafvervolging geYndiceerd is. De officier kandeze opmerking naast zich neerleggen.
De vraag is dan of daartegen in rechte iets valt te ondernemen. Een speciale rechts-

gang ontbreekt: Heeft de officier echter een kennisgeving van verdere vervolging
of dagvaarding doen uitgaan, dan kan de verdachte daartegen een bezwaarschrift
indienen. Hoewel de toetsing van devervolgingsbeslissing indebezwaarschriftproce-
dure  beperkt   is   - de controle beperkt  zich  tot de haalbaarheid  van de vervolging,
opportuniteitsvraagstukken komen in beginsel niet aan de orde - is het openbaar
ministerie in individuele gevallen gehouden zijn vervolgingsbeslissing nader te
verantwoorden wanneer deze afwijkt van het gebruikelijke optreden zoals dat
bijvoorbeeld in richtlijnen staat aangegeven. Aan de hand van beginselen van
procesorde kan worden bezien of het openbaar ministerie in dit specifieke geval
voldoende redenen heeft om van het gebruikelijke beleid af te wijken. Met name
wanneer de verdachte de rechter hierop attendeert speelt deze motivering  een  rol.2  -
De kans van slagen lijkt echter gering. In de bestaande jurisprudentie omtrent het
ontplooien van initiatieven in het kader van de internationale rechtshulp kent de
rechter de staat een grote mate van beleidsvrijheid toe. Zie bijvoorbeeld de uit-
spraken in kort geding van de Rb. 's-Gravenhage van 19 januari 1984, KG  1984,
57 en van 17 april 1984, KG 1984, 133. Geen van beide zaken heeft betrekking op
de situatie dat de verdachte een overdracht van zijn strafzaak aan het buitenland
wenst. De bestaande jurisprudentie biedt daarvan geen voorbeelden. Beide zaken
hebben - zoals gezegd - wel betrekking op de beleidsvrijheid van de staat waar het
internationale samenwerking betreft en in zoverre zijn zij ook van belang voor de
onderhavige kwestie.

- 5. De gevonniste persoon dient van elke door de Staat van veroordeling of de Staat van tenuitvoerlegging
ingevolge de vorenstaande leden ondernomen actie schriftelijk in kennis te worden gesteld, alsmede van

elke door een der beide Staten op een verzoek tot overbrenging genomen beslissing
1.   Een administratieve rechtsgang behoort niet totde mogelijkheden. Zie art. 1:6 onder a van de Algemene
wet bestuursrecht waaruit blijkt dat de wet niet van toepassing is op beslissingen in het kader van de
nederlandse strafrechtspleging gegeven. Het standpunt dat een administratieve rechtsgang niet tot de
mogelijkheden behoort, werd destijds - op basis van de Wet AROB - al gedeeld door de nederlandse rege-
ring: zie MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 enz., nr. 10 p. 18. Zie in dit verband ook J.M. SJOCRONA,

De kleine rechtshulp, Arnhem, 1990, p. 37-38, ofweldeartt. 552h-552q, aant. 7 suba, onderii. Eenandere
mogelijkheid is de zaak bij de Nationale ombudsman aan te kaarten. Hij kan naast de rechtmatigheid ook
de redelijkheid van de beslissing en houding van de officier van justitie beoordelen.
2.  Zie W.E.C.A. vALKENBURG, Het bezwaarschrtft tegen de dagvaarding, Arnhem 1993, p. 92-93. Zie
Ook C.P.M. CLEIREN, Beginselen van een goede procesorde, Arnhem 1989, p. 83 en 84 en de aldaar aan-

gehaalde jurisprudentie. Zie omtrent de omvang van de controle door de raadkamer ook aant. 7 op de
art. 250.

227



Art. 552t

In de eerste zaak wilde de eiser diplomatieke stappen van de nederlandse staat
afdwingen ertoe strekkende dat aan de Bondsrepubliek Duitsland zou worden
verzocht ofwel de strafvervolging tegen eiser te betindigen en eiser uit te wijzen
ofwel de strafvervolging aan Nederland over te dragen. Deze voorziening werd in
verband met de beleidsvrijheid van de staat in zijn betrekkingen met het buitenland
geweigerd. Wel merkte de rechter daarbij op dat bijzondere omstandigheden die in
dit geval tot een ander oordeel zouden leiden, niet waren gesteld of gebleken. Uit
deze laatste opmerking kan men afteiden dat de beleidsvrijheid van de staat niet
onder alle omstandigheden onaantastbaar is. De gronden van humanitaire aard
waarop de eiser zich beriep - hij was psychisch volledig ingestort en zijn moeder
aan wie hij zeer gehecht was, was onverwacht ernstig ziek geworden en kon op zeer
korte termijn sterven - vond de rechter echter ongenoegzaam. Eisers beroep op de
Richtlijn voor het openbaar ministerie inzake overdracht van strafvervolging van
8 december 1982 waarin ondermeer staat dat overdracht van misdrijven tegen vreem-
delingen die toch worden uitgezet of uitgeleverd naar hun land van herkomst regel
behoort te zijn (zie de artt. 552t-552hh, aant. 97), werd verworpen met de overwe-
ging dat die richtlijn in geen enkel opzicht de beleidsvrijheid inperkt met betrekking
tot de vraag  of aan een vreemde staat moet worden gevraagd misdrij fzaken  van
nederlanders over te dragen aan Nederland:

In de tweede zaak vorderde de eiser de nederlandse staat te veroordelen om op
straffe van een dwangsom de uitlevering van y te verzoeken. Ook hier overwoog
de rechter dat de staat vrijheid geniet in het bestuur van de buitenlandse betrekkin-
gen. Wel is aannemelijk - aldus de rechter - dat de staat in een bevel van het
gerechtshof de vervolging aan te vangen of voort te zetten, overeenkomstig art.  12k
gegeven, aanleiding zal vinden uitlevering te vragen.2

De grote beleidsvrijheid van de staat op het gebied van de buitenlandse betrekkin-
gen werd eveneens benadrukt in de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage van 16
maart 1989, NJ 1990, 203, waarin het hof met de overweging - 'gelet op de grote
beleidsvrijheid van de Staat op het gebied van de buitenlandse betrekkingen en de
door de rechterbij de beoordeling van dat beleid in acht te nemen terughoudendheid'
- de stelling verwierp dat de nederlandse staat onrechtmatig handelde door niet te
bevorderen dat de portugese autoriteiten hun strafvervolging beeindigden en eiser
naar Nederland uitwezen, subsidiair door niet te verzoeken dat de strafvervolging
aan Nederland zou worden overgedragen.

Ondanks bovengenoemde jurisprudentie omtrent de beleidsvrijheid van de staat
in zijn buitenlandse betrekkingen, is verdedigbaar - zeker gezien de jurisprudentie
over de status van richtlijnen en het effect daarvan op de beleidsvrijheid van over-
heidsorganen - dat de beleidsvrijheid van het openbaar ministerie in principe wordt
beperkt door de richtlijn inzake de overdracht van strafvervolging van 8 december

1. Deze laatste overweging laat onverlet de vraag in hoeverre de betreffende richtlijn de beleidsvrijheid
inperktmetbetrekking toteventuele overdrachten vanstrafvervolgingendoorNederlandaan hetbuitenland.
Meer daarover in het vervolg van de onderhavige aantckening.
2.  De rechter oordeelde uiteindelijk in casu de weg naar de kort geding rechter niet toegankelijk daar
voor eiser de beklagprocedure ex art. 12 nog open stond.
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1982: Hierbij  moet wel worden aangetekend dat gezien de ruime mogelijkheden
die in de richtlijn zelf al worden aangereikt om van het uitgangspunt in de richtlijn
af te wijken, praktisch gezien nauwelijks van een beperking sprake is (meer hierover
in aant. 9 e.v.). De opvatting dat de richtlijn - in theorie - de beleidsvrijheid van
het openbaar ministerie beperkt, is ook niet in strijd met de hierboven aangehaalde
uitspraak van de Rb. 's-Gravenhage 19 januari  1984, KG  1984, 57. De overweging
daarin dat de richtlijn in geen enkel opzicht de beleidsvrijheid van de staat inperkt
met betrekking tot de vraag of aan een vreemde staat moet worden gevraagd

misdrijfzaken van nederlanders over te dragen aan Nederland laat onverlet de vraag
in hoeverre de betreffende richtlijn de beleidsvrijheid inperkt met betrekking tot
eventuele overdrachten van strafvervolgingen door Nederland aan het buitenland.
De richtlijn heeft namelijk betrekking op overdrachten van strafvervolging door
Nederland aan het buitenland en niet andersom. Is een overdracht van strafvervolging
volgens die richtlijn geYndiceerd en de verdachte verzoekt de officier vanjustitie om
een voorstel daartoe te doen, dan moet de officier indien hij niet ingaat op dat
verzoek - hetgeen in het algemeen niet erg waarschijnlijk is aangezien een overdracht
van strafvervolging tevens een verlichting van zijn werklast kan betekenen - bij een

beroep op zijn niet ontvankelijkheid gemotiveerd aangeven waarom hij dat verzoek
afwijst. De rechter kan die beslissing dan toetsen aan de richtlijn.2 De toetsing heeft
een marginaal karakter. Veelal zal het oordeel van de raadkamer naar aanleiding
van het verweer nauw verweven zijn met de feiten en de raadkamer kan in de
bezwaarschriftprocedure slechts juridische punten ten volle toetsen.3 Met andere

woorden, doet het openbaar ministerie beroep op een van de uitzonderingen in de
richtlijn dan heeft het verweer van de verdachte weinig kans van slagen.

Acht de raadkamer een toetsing aan de richtlijn gezien de ingewikkeldheid van
de te toetsen zaak niet aangewezen in de bezwaarschriftprocedure, dan kan die
toetsing geschieden door de rechter op de zitting. Dit kan uiteraard ook als aan de
terechtzitting geen bezwaarschriftprocedure is voorafgegaan. De rechterop de zitting
zal bij zijn toetsing ook een grote terughoudendheid betrachten al kunnen feitelijke
kwesties hier normaal aan de orde komen. Wanneer de officier van justitie gemoti-
veerd aangeeft waarom hij in afwijking van de richtlijn of met een beroep op een
van de daarin genoemde uitzonderingen geen voorstel indient bij de minister, doch
zelf tot strafvervolging overgaat, en de rechter is van oordeel dat de officier tot die
beslissing heeft kunnen komen, dan zal hij die beslissing waarschijnlijk in stand

1.   Zie omtrent toetsing aan richtlijnen in het algemeen, HR 28 maart  1990, NJ  1991,  118; HR 19 juni
1990, NJ 1991, 119; HR 29 juni 1990, NJ 1991, 120. Uitvoerig overdeze jurisprudentic; G.J.M. CORSTENS,

Richtlunenrecht in de zin van art.  99 RO,  DD  1991  p.  l  e.v   en van dezelfde auteur,  zijn noot onder  HR

5 maart 1991, NJ  1991,694; en P.G. WIEWEL, De beslissing tot vervolging is besmur, DD 1991  p. 7 e.v.

Zie ook de in de volgende noot vermelde jurisprudentie.
2.  Een (beroep op) niet ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie wegens vervolging in strijd
met bepaalde richtlijnen treft men bijvoorbecld aan in; HR 13 september 1988, NJ 1989, 285 en Rb. Utre-
cht 2 oktober  1990, NJ  1991,  86.  In de eerste zaak ging het om een vervolging door het openbaar
ministerie zonder dat de verdachte overeenkomstig de richtlunen een transactieaanbod was gedaan. In

het tweede geval betrof heteen vervolging van een belastingdelict in afwijking van Richtlijnen opsporing
en vervolging van belastingdelicten.
3.    W.E.C.A.   VALKENBURG,  Het bezwaarschrlft tegen de dagvaarding, Arnhem   1993,  p.  93  e.v.
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laten, niettegenstaande het feit dat de rechter zelf misschien de voorkeur zou hebben
gegeven aan een overdrachtvan strafvervolging. Deopportuniteit van devervolgings-
beslissing wordt  door de rechter niet getoetst.1  Bij een toetsing  aan de richtlijnen
en aan de beginselen van een goede procesorde geeft de rechter geen oordeel over
de  opportuniteit  van de vervolgingsbeslissing  maar  over de rechtmatigheid.  De
rechter toetst dan of de concrete beslissing van de officier om zelf te vervolgen niet
op onvoldoende gronden afwijkt van het doorgaans gevoerde beleid. Constateert de
rechter dat de vervolgingsbeslissing strijdt met het vertrouwensbeginsel of met het
gelijkheidsbeginsel dan behoort het openbaar ministerie wegens onrechtmatigheid
van de vervolging niet ontvankelijk te worden verklaard.2

Heeft de officier van justitie nog geen kennisgeving van verdere vervolging of
dagvaarding uitgebracht en alleen aan de verdachte meegedeeld dat hij niet bereid
is op zijn verzoek in te gaan, dan komt een toetsing door de rechter in kort geding
in aanmerking. In de beslissing van de Rb. Amsterdam van 9 augustus 1984, KG
1984, 253 (NJ  1985, 261) werd ondermeer gesteld dat de officier van justitie niet
zelfstandig in rechte gedaagd kon worden aangezien van een wettelijke verplichting
of bevoegdheid voor de officier om uitlevering of overdracht van strafvervolging
te verzoeken geen sprake was. Zowel een verzoek om overdracht van strafvervolging
als een verzoek om uitlevering behoren - aldus de rechter - tot de verantwoordelijk-
heid van de minister van justitie en eventuele initiatieven van het openbaar ministerie
op dit terrein hebben slechts een adviserend karakter. De rechter deed deze uitspraak
naar aanleiding van een vordering tegen de staat en de hoofdofficier van justitie te
Amsterdam tot veroordeling van hen om daadwerkelijk initiatieven te ontplooien met
het oog op overneming van de in Duitsland tegen eiser lopende strafvervolging en
om zonodig zijn uitlevering te entameren. Onderhavige uitspraak hoeft een toetsing
door de rechter als hierboven bedoeld echter niet in de weg te staan. Op grond van
art. 552t, eerste lid is immers wet sprake van een wettelijke bevoegdheid namelijk
die van het doen van een voorstel  aan de minister van justitie tot het uitlokken van
een strafvervolging in een vreemde staat. Of de rechter ook daadwerkelijk bereid
zat zijn in een dergelijk geval de klager ontvankelijk te verklaren en de rechtmatig-
heid van het optreden van de officier op deze wijze te toetsen zal echter nog moeten
blijken.

Het is ook denkbaar dat de verdachte - in afwijking van de richtlijn - een over-
dracht van strafvervolging verlangt. Hij zal dan omstandigheden moeten noemen
die een afwijking van de richtlijn niet alleen rechtvaardigen doch die daartoe
verplichten. Kan hij dat niet dan is het voor de rechter - gezien de beleidsvrijheid
van het openbaar ministerie en de staat - onmogelijk om aan de wensen van de
verdachte te voldoen.

7. De verdachte kan de minister van justitie ook rechtstreeks benaderen met het
verzoek een overdracht van strafvervolging, te bewerkstelligen. Op het ministerie
is het echter geen gebruik druk uit te oefenen op de bevoegde officier. Vanuit het

1.   Een uitzondering hierop vormt de beklagprocedure bij het hof op basis  van  art.  12  e.v.  Zie  aant.  3

op  de art 12-13a  en  aant.  5  op  art.   12k.
2.  Uitgebreid hierover C.P.M. CLEIREN, Beginselen van een goede procesorde, Arnhem 1989, p. 68-134.
Zie  A.J.A. VAN DORST, Fervolgingsbeslissingen, Zwolle   1989, p. 88-104.

230



Art. 552t

ministerie zal men de zaak hooguit onder zijn aandacht willen brengen (zie aant.
3).

Relatieve competentie

8.  Bevoegd tot het doen van een voorstel aan de minister van justitie is volgens art.
552t, eerste lid de officier van justitie die met de opsporing van het betreffende
strafbare feit is belast. Hier geldt dus de competentieregeling uit het wetboek van
strafvordering, met name art.  148. Dat aansluiting is gezocht bij deze competentiere-
geling is - naar alle waarschijnlijkheid - een gevolg van het feit dat de betreffende
officier over de gegevens van het opsporingsonderzoek beschikt en dat de beslissing
om een dergelijk voorstel te doen direct samenhangt met de bevoegdheid tot strafver-
volging  (zie  aant.    1).

De officier krijgt zijn informatie van de politie. Het is de bedoeling dat de politie
van alle strafzaken die voor een overdracht in aanmerking komen - in de regel mis-
drijven begaan door vreemdelingen die in Nederland geen vaste woon- of verblijf-
plaats hebben en evenmin beschikken over een geldige verblijfstitel (zie aant. 11) -
een proces-verbaal opmaakt en dit stuurt naar de betreffende officier.'

Op ieder parket is in beginsel tan officier van justitie belast met vreemdelin-
genzaken (de zgn vreemdelingenofficier). Op grote parketten zijn dat er vaak meer
dandn. De vreemdelingenofficieronderhoudtcontacten met devreemdelingendienst
in het arrondissement, alsmede met de directie vreemdelingenzaken en de afdeling
Internationale Rechtshulp vanhet ministerie vanjustitie. Hij kan als vraagbaak dienen
voor de overige leden van het parket.

Voor het doen van een voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid is tussenkomst
van de procureur-generaal niet voorgeschreven. Deze laatste behoudt wel het toezicht
waarmede hij ingevolge art. 8 van het wetboek van strafvordering is belast.

Belang van een goe(ie rechtsbedeling

Een open concept

9. De officier van justitie doet een voorstel tot het uitlokken van een strafvervolging
in een vreemde staat indien hij het in het belang van een goede rechtsbedeling
gewenst acht dat de strafvervolging in die staat zal plaats vinden. Het belang van
een goede rechtsbedeling is een open concept dat weinig houvast biedt. Om dat nog
eens aan te tonen twee citaten waarin wordt omschreven wat een goede

rechtsbedeling omvat:
- 'Een goede rechtsbedeling in het kader van internationale samenwerking betekent
immers dat die staat de vervolging ter hand neemt waar het strafbare feit zich voor
een groot deel heeft afgespeeld en/of waar de gevolgen zich het meest doen gelden.';
en

1.  De behandelend rechercheur zal in dit verband zo spoedig mogelijk in contact (moeten) treden met

de vreemdelingenpolitic om zich op de hoogte te stellen van de status van de vreemdeling. Veelal zal
de actuele verblijfssituatie van de verdachte nogmaals bij de vreemdelingendienst worden opgevraagd
alvorens de officier zal besluiten tot het indienen van een voorstel als bedoeld in art. 552L eerste lid.
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- 'Als uitgangspunten bij het overdrachtsbeleid kunnen worden genoemd, dat een
vervolging in het land van herkomst doorgaans prevaleert in verband met betere
mogelijkheden tot verdediging in eigen taal, communicatie met medegedetineerden
en personeel, resocialisatieaspecten, mogelijkheden tot proefverloven, strafkorting,
etc.'

Het eerste citaat komt uit de memorie van toelichting op de Rijksbegroting van
1994: De context van deze opmerking betrof de vraag naar de toelaatbaarheid van
het verschaffen van informatie aan buitenlandse autoriteiten waarbij niet uitgesloten
is dat een nederlander (mede) tengevolge van die informatie in het buitenland wordt
aangehouden en berecht. Bovengenoemde opmerking moest het standpunt  van de
staatssecretaris en de minister ondersteunen dat het verstrekken van gegevens niet
mag afspringen op het feit dat het om een nederlander gaat. Als het strafbare feit
zich voor een groot deel in dat buitenland heeft afgespeeld en/of de gevolgen zich
daar het meest hebben doen gelden, dan is een vervolging aldaar in overeenstemming
met datgene wat de goede rechtsbedeling vordert.

Het tweede citaat komt uit de Richtlijn voor het Openbaar Ministerie inzake
strafvervolging van 8 december  1982 (zie de art. 552t-552hh, Hoofdstuk VI, aant.
106). In deze richtlijn wordt er op gewezen dat bij strafzaken waarin niet in Neder-
land gedomicilieerde vreemdelingen als verdachten wordenaangemerkt de overdracht
van strafvervolging overwogen dient te worden en in dat verband gelden de uitgangs-
punten van het citaat. De asymmetrie tussen beide uitlatingen over wat de goede
rechtsbedeling zou vorderen is groot2

Bij de vraag naar datgene wat het belang van een goede rechtsbedeling vordert,
speelt een veelheid van overwegingen een rol. In de artt 552t-552hh, aantt. 7-9 zijn
deze overwegingen besproken. Daarbij is ook gewezen op het feit dat deze verschil-
lende overwegingenen doelstellingenniet altijd inelkaars verlengde liggen ofharmo-
nisch samengaan. Kort samengevat, het streven naar meer effectiviteit bij het
strafrechtelijk optreden is niet direct in het belang van de verdachte, het bevorderen
van de materiele waarheidsvinding kan op gespannen voet staan met het streven naar
betere resocialiseringsmogelijkheden en de verdachte zelf zal waarschijnlijk een
kortere vrijheidsstraf verkiezen in een vreemd land boven een langdurige vrijheids-
straf in de eigen omgeving. De vraag is dan aan welk belang voorrang moet worden
gegeven als deze belangen botsen. Afhankelijk van de invulling van het begrip door
het toepasselijke verdrag en de wettelijke regeling zal het concept uiteindelijk een
meer of minder vaag karakter hebben. De invulling door de overdrachtsverdragen
is besproken in de artt. 552t-552hh, aantt. 113-120. In de hierna volgende aanteke-
ningen komt de invulling van dit begrip in de nederlandse wetgeving aan de orde.

In de wet ontbreekt een nadere uitwerking

10. Door de wetgever is het begrip goede rechtsbedeling zonder enige beperking
overgenomen. In art. 552t is zelfs afgezien van een uitwerking van het begrip in

1.   Bijl. hand. Il 1993-1994, 23400 (hoofdstuk VI), nr. 2, p. 45.
2.  Het grote verschil geeft blijk van een verschuiving in denken bij justitie over de doeleinden die met
het overdragen van strafvervolgingen moeten worden nagestreefd.
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een aantal specifieke gronden zoals men die aantreft in art. 8 van het Europees Over-
drachtsverdrag, art. 1, eerste lid van het Benelux Overdrachtsverdrag en art. 2 van
de EG Overeenkomst (zie de artt. 552t-552hh,  aant.  114).' Dit neemt niet weg dat

de gronden en voorwaarden die zijn vermeld in deze verdragen bij het rechtshulpver-
keer met de verdragspartijen in acht moeten worden genomen. Dit is voorgeschreven
in art. 552u, eerste lid en volgt tevens uit het aanvullend karakter van de nationale
regeling ten opzichte van de betreffende verdragen.2 In de praktijk betekent deze
vaststelling overigens niet zo veel omdat het Benelux Verdrag en de EG
overeenkomst (nog) niet in werking zijn getreden en het Europees Verdrag slechts

geldt voor het overdrachtsverkeer met een beperkt aantal staten (zie de artt. 552t-
552hh, aantt. 51-53). Het merendeel van de overdrachten vindt plaats buiten verdrag
of op basis van art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van het
Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag. In laatstgenoemde bepalingen zijn geen
overdrachtsgronden genoemd en hetzelfde geldt voor Art. XI van het Verdrag van
Wittem waarin art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag nader is uitgewerkt (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 69-70). Alleen voorzover het overdrachtsverkeer bestaat

uit overtredingen van de rijtijdenwet zijn er gronden voor overdracht gespecificeerd
in de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanning
van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg en in de EG veror-
deningen nr. 543/69 en nr. 1463/70 (zie de artt. 552t-552hh, aant. 59 en 78).

De officier geniet dus een grote vrijheid bij het doen van een voorstel tot het
uitlokken van een strafvervolging in een andere staat. Volgens de wet kan hij vrijwel
in iedere strafzaak een dergelijk voorstel doen. Alleen indien een verdrag van toepas-
sing is dat specifieke gronden en voorwaarden stelt, is hij daaraan gebonden. In de
toelichting op art. 552t heeft de regering weliswaar opgemerkt dat de gronden en
voorwaarden uit de overdrachtsverdragen ook richtinggevend moeten zijn voor
beslissingen tot overdracht van strafvervolging buiten verdrag, maar in de wet zelf
is dit niet tot uitdrukking gebracht.3 Daar komt bij dat in art.  8 van het Europees

Overdrachtsverdrag zoveel overdrachtsgronden staangenoemddat menbij toepassing
van die bepaling nauwelijks nog van een beperking door verdrag kan spreken. Indien
hij de vervolging wil overdragen, kan de officier van justitie op basis van dat verdrag

vrijwel steeds een grond daartoe aandragen (zie voor de gevolgen van deze ruime
bevoegdheid, met name de onbepaaldheid daardoor van de rechter, de artt. 552t-
552hh, aant. 80).4

1.  Het felt dat de wetgever hier geen beperkingen heeftgesteld en ditbij de regeling omtrentde overname
van strafvervolging wei heeft gedaan, wijst op een bestuurlijke visie van de wetgever op de goede

rechtsbedeling (zie de artt. 552t-552hh, aant. 9).
2.   Aldus ook de  MvT,  bijl. hand. II, 1979/1980,15972, nrs.  1-3,  p.  15. Zie omtrent het aanvullend
karakter van de wettelijke regeling de artt. 552t-552hh, aant. 83.
3.    Zie  vorige  noot.
4.  Kan hij ondanks het grote aantal toch gcen grond aanwijzen, dan zou hij - met een venvijzing naar
de memorie van toelichting waarin wordt opgemerkt dat de laatste zin van art. 552u, eerste lid niet uitsluit
dat Nederland ook aan staten waarmee Nederland door een verdrag betreffende overname van strafver-

volging is verbonden, buiten dat verdrag een verzoek tot het instellen van een vervolging kan doen - zelfs

nog kunnen beweren dat hij de vervolging buiten verdrag wil overdragen. In dat geval zijn de gronden
en voorwaarden slechts richtinggevend. Het kan echter nauwelijks de bedoeling van de wetgever zon
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Uitwerking in de richtlijn en de handleiding

11. Een uitwerking van het begrip goede rechtsbedeling is wel te vinden in de
Richtlijn voor het openbaar ministerie inzake strafvervolging van 8 december 1982.
In deze richtlijn zijn criteria genoemd aan de hand waarvan de officier moet nagaan
of de goede rechtsbedeling met een overdracht van strafvervolging is gediend (zie
omtrent deze richtlijn en de daarin genoemde criteria verder de artt. 552t-552hh,
aant.   97).

In de Handleiding overdracht van strafvervolging (zie de artt. 552t-552hh, aant.
99) is een meer gedetailleerde uitwerking te vinden van wat het belang van de goede
rechtsbedeling vordert:
'1. Uitgangspunt: Overdracht van strafvervolging kan plaaisvinden ten aanzien

van ieder strafbaar feit waarvan de (vermoedelijke) dader een niet in Nederland
gedomicilieerde vreemdeling is. Indien berechting in een andere Staat een goed
alternatief is voor een strafvervolging in Nederland, dan heeft een overdracht
van strafvervolging in principe de voorkeur.

2. Omstandigheden waaronder een overdracht wenselijk is:
- De verdachte is onderdaan van een andere Staat en heeft aldaar zijn vaste
woonplaats
- De verdachte wordt in een andere Staat vervolgd wegens andere of dezelfde
strafbare feiten.
- De verdachte ondergaat in een andere Staat een sanctie, of moet in een
andere Staat een sanctie ondergaan, die vrijheidsbeneming met zich brengt.
- Overdracht is in het belang van de waarheidsvinding, met name omdat het
belangrijkste bewijsmateriaal zich in een andere Staat bevindt.
- De tenuitvoerlegging van een veroordeling in een andere Staat zal naar
verwachting betere mogelijkheden bieden tot reclassering van de veroordeelde.
- De aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting kan in Nederland niet
en  in een andere Staat wel worden verzekerd.
- Een eventueel in Nederland gewezen vonnis zal niet ten uitvoer kunnen
worden gelegd, zelfs niet met toepassing van de uitlevering of de overdracht
van strafexecutie en een andere Staat zal een aldaar gewezen vonnis wel ten
uitvoer kunnen leggen.

3.        Omstandigheden op grond waarvan een vervolging in Nederland wenselijk kan
Zljn:
- De ernst van het feit en de daarmee gepaard gaande schok voor de Neder-
landse rechtsorde.
- De verdachte beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland en deze
titel zal vermoedelijk niet ten gevolge van een veroordeling op grond van de
feiten worden beeindigd.
- Mededaders kunnen alleen in Nederland wordenberecht (belang van rechtsge-
lijkheid)

geweest om met een beroep op de verdragsloze overdracht de naleving van de in verdrag gestelde
voorwaarden te omzeilen. Een dergelijk standpunt van de officier verdient daarom geen verdediging (zie
omtrent deze uitlating in de memorie van toelichting art. 5520, aant. 2).
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- Overdracht is in strijd met het belang van de waarheidsvinding, met name
omdat het belangrijkste bewijsmateriaal zich in Nederland bevindt en niet kan
worden overgedragen.
- De zaak komt in Nederland voor sepot in aanmerking.

,1

Volgens de handleiding is deze uitwerking richtinggevend bij de beoordeling van
de vraag of een overdracht van strafvervolging (al dan niet op verdragsbasis)
wenselijk is. Deze opsomming is - aldus de handleiding - niet limitatief: 'Per geval
kunnen zich speciale omstandigheden voordoen die, juist in het belang van de goede
rechtsbedeling, een afwijking van het bovenstaande rechtvaardigen. In ieder concreet
geval zal dus een afweging dienen plaats te vinden tussen de belangen van de
verdachte en het algemeen belang dat met een effectieve criminaliteitsbestrijding is
gediend.'2 In feite wordt de beleidsvrijheid  van het openbaar ministerie  door  de
handleiding dus nauwelijks beperkt. Er kunnen zelfs duidelijke lokale verschillen
optreden bij de invulling van hetgeen de goede rechtsbedeling vordert. In de handlei-
ding (p. 17) wordt er op gewezen dat overdracht van strafvervolging slechts En van
de instrumenten is, die het openbaar ministerie ter beschikking staan bij de
vaststelling van het vervolgingsbeleid en dat het middel als zodanig een rol kan
spelen bij de uitvoering van een eigen lokaal beleid dat is afgestemd op de specifieke
problemen in de regio.3 Zo kunnen volgens de handleiding in het kader van het
driehoeksoverleg opgestarte lokaleprojecten (waaronder bijvoorbeeld de aanpak van
winkeldiefstallen) er zelfs toe leiden dat het openbaar ministerie - in afwijking van
de daarvoor geldende criteria - overdrachten van strafvervolging tot de mogelijkheden
rekent en daartoe adviseert. Binnen de verschillende arrondissementsparketten treft
men dan ook inderdaad belangrijke verschillen aan.

12. In de handleiding - en hetzelfde geldt voor de richtlijn van 1982 - worden geen
criteria genoemd aan de hand waarvan de officier kan nagaan of hij een voorstel
moet doen als omschreven in art. 552t, zesde lid. De mogelijkheid tot het uitlokken
van een strafvervolging in een vreemde staat ten behoeve van de oplegging van een
sanctie strekkende tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en de
tenuitvoerlegging daarvan, bestaat ook nog niet zo lang. Het zesde lid is toegevoegd
bij de Wet van 10 december 1992 (Stb. 1993, 12) en op grond van het besluit van
15 juli 1993 (Stb. 1993,429) in werking getreden op 1 september 1993. Vandaar
dat in de handleiding en de richtlijn - die beide van eerdere datum zijn - geen reke-
ning is gehouden met de overdracht van een voordeelsgerichte procedure. Zie
omtrent deze procedure en het bepaalde in art. 552t, zesde lid verder aant. 44 e.v.

13.   De Handleiding overdracht van strafvervolging - aanvankelijk  met die opzet
geschreven (zie de artt. 552t-552hh, aant. 99) - heeft er niet toe geleid dat de
richtlijn van 1982 is ingetrokken. Dit neemt niet weg dat de handleiding een beter
beeld geeft van de gevallen die volgens justitie voor overdracht in aanmerking komen
dan de richtlijn. Dit is niet alleen zo vanwege de grotere gedetailleerdheid, maar

1. Handleiding overdracht van strakervolging, 1.c., p. 7-8.
2 Handleiding overdracht van strafvervolging, 1.c.,p  8
3 Handleiding overdracht van strafvervolging,  1.c.,  p   1 7.
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ook omdat de handleiding situaties noemt die niet onder de richtlijn zijn te rangschik-
ken. Een voorbeeld daarvan biedt de in de praktijk voorkomende situatie dat
Nederland gelijktijdig met de inwilliging van een uitleveringsverzoek de vervolging
overdraagt van feiten die op nederlands grondgebied zijn begaan terwijl de verdachte
vreemdeling noch door nationaliteit of domicilie, noch op enige andere wijze een
binding heeft met de aangezochte staat anders dan dat hij daar vervolgd wordt (voor
dezelfde of andere strafoare feiten) of dat hij daar een straf moet ondergaan. De
overdracht lijkt dan in strijd met de richtlijn omdat daarin alleen wordt gesproken
van een overdracht naar het land van herkomst van de verdachte. De richtlijn lijkt
dus onder alle omstandigheden de voorwaarde te stellen dat de overdracht alleen
kan plaatsvin(len naar het land van herkomst van de verdachte. In de handleiding
geldt deze voorwaarde niet.

Motivering van het voorstel

14. Ondanks de richtlijn van 1982 en de handleiding van 1989, blijft de rekbaarheid
van het begrip 'goede rechtsbedeling' groot. Dit geldt temeer omdat daarin op
voorhand al wordt aangegeven dat om redenen van lokaal beleid van de richtlijn en
de handleiding kan worden afgeweken. De rekbaarheid van het begrip 'goede
rechtsbedeling' en de grote beleidsvrijheid voor het openbaar ministerie bij de
invulling daarvan, kunnen leiden tot onbepaaldheid van de rechter (zie de artt. 552t-
552hh, aant. 80; zieook hiervoor aant. 10). Rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid
zijn daarvan het gevolg. Vandaar dat de invulling van het begrip vraagt om controle.
Voorkomen moet worden dat door de grote invullingsvrijheid oneigenlijke motieven
een  rol gaan spelen  bij de overdracht van strafvervolging.

Om in concrete gevallen het voorstel van de officier te kunnen toetsen en na te
kunnen gaan welke aspecten bij zijn beslissing tot het indienen van dat voorstel een
rol hebben gespeeld moet het voorstel krachtens art. 552t, eerste lid met redenen
zijn omkleed. Deze motiveringsplicht stelt in de praktijk echter niet altijd evenveel
voor. Dit blijkt met name uit het arrest van het Hof Arnhem van 7 juli 1987, NJ
1988, 86 waarin genoegen wordt genomen met de overweging: 'dat een goede
rechtsbedeling de overdracht van strafvervolging wenselijk doet zijn'. Volgens het
hof vindt de opvatting van de klager - dat een voorstel slechts dan voldoende met
redenen is omkleed indien daarin wordt aangegeven welke aspecten van een goede
rechtsbedeling die overdracht wenselijk zouden doen zijn - geen steun in het recht.
De woorden 'met redenen omkleed' verlangen echter een bredere motivatie dan een
blote verwijzing naar de goede rechtsbedeling. Waarschijnlijk was dit ook de
opvatting van de wetgever bij het tot stand komen van de onderhavige bepaling. Op
de vraag vanuit de Vaste Commissie voor Justitie op welke wijze voorkomen kon
worden dat een overdrachtsbeslissing gedragen zou worden door oneigenlijke
motieven wees de regering erop, dat ingevolge (het voorgestelde) art. 552t het
openbaar ministerie zijn voorstel aan de minister om een strafvervolging over te
dragen moet motiveren.'  Naar alle waarschijnlijkheid heeft de regering hierbij  aan
een bredere motivering gedacht dan die waarmee het hof genoegen neemt. De goede

1. MvA, bijl. hand. 11, 1981/1982, 15971 enz., nr. 10, p. 31.
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rechtsbedeling verklaren met een verwijzing naar de goede rechtsbedeling is immers
onzinnig. Alleen bij een behoorlijke motivering - waarin de aspecten die de over-
dracht wenselijk doen zijn naar voren worden gebracht - is te achterhalen welke
motieven bij de beslissing van de officier een rol hebben gespeeld en is die beslissing
toetsbaar.

Een voorbeeld van een breder gemotiveerd voorstel biedt de beslissing van het
Hof Leeuwarden van 16 juni 1987, NJ 1987, 896. In deze zaak had de officier van
justitie de redenen genoemd die volgens hem een overdracht van de vervolging in
het belang van de goede rechtsbedeling deden zijn. Hij achtte het in het belang van
een goede rechtsbedeling gewenst, dat de verdachte in zijn land door de eigen justitie
voor alle door hem gepleegde feiten tezamen zou worden berecht, nu verdachte in
Oostenrijk uit voorlopige hechtenis was ontsnapt en zijn uitlevering door de Oosten-
rijkse justitie was verzocht. Het Hof oordeelde daarop dat het voorstel van de officier
aldus naar de eisen van art. 552t, eerste lid met redenen was omkleed.'

Moment waarop het voorstel kan worden gedaan

V66r aanvang van het onderzoek op de terechtzitting

15.  De officier van justitie kan een voorstel tot het uitlokken van een strafvervolging
in een vreemde staat doen zodra er sprake is van een verdachte. Hij behoudt deze
mogelijkheid tot het moment dat het onderzoek op de terechtzitting is aangevangen.
Tot dat tijdstip kan hij zelfs een al uitgebrachte dagvaarding om die reden weer
intrekken (art 266, eerste lid).

Na het uitroepen van de zaak op de zitting zal de vervolging moeten worden
voortgezet totdat een onherroepelijke einduitspraak is gegeven. Een voorstel tot over-
dracht van strafvervolging kan dus niet worden gedaan wanneer er een gewoon
rechtsmiddel is ingesteld of kan worden ingesteld en daarop nog niet onherroepelijk
is beslist.2 Een en ander is niet terug te vinden in de art. 552t e.v. maar volgt uit
het stelsel dat in het wetboek van strafvordering is neergelegd, met name uit art.
242, tweede lid en art. 266, eerste lid. Een verdachte heeft recht op voortzetting
van de vervolging indien het onderzoek ter terechtzitting eenmaal is aangevangen
en van zo'n voortzetting is geen sprake bij een overdracht van strafvervolging. Dit
standpunt werd bevestigd in de beslissingen van het Hof Amsterdam 20 april  1983,

1.   in de handleiding van 1989 is een model aanbiedingsbriefvan verzoeken totoverdracht van strafvervol-
ging opgenomen en daarin is ook plaats ingeruimd voor de redenen van het voorstel. Hetzel fde geldt voor
het modelformulier kennisgeving overdracht van strafrervolging dat in de handleiding is opgenomen.
2.  Het feit dat een overdracht van strafvervolging niet mogelijk is wanneer een gewoon rechtsmiddel
is ingesteld o f kan worden gesteld, leidt soms tot onbevredigende situaties.  Stel een verdachte wordt in
eerste instantie vrijgesproken en wordt onmiddellijk op vrije voeten gesteld. De officier van justitie tckent
appel aan maar de verdachte is inmiddels ontkomen naar een land dat hem niet (kan) uitleveren. Hoewel
verstekzaken zoveel mogelijk vermeden dienen te worden moet in dit geval cen dergelijke procedure toch
worden gevoerd om nadien een overdracht van de strafzaak mogelijk te doen zijn. Een overdracht van
de vervolging aan de staat waar de verdachte zich bevindt behoort daarvoor niet tot de mogelijkheden
omdatde uitspraak vanwege het aangetekend appel niet onherroepelijk is. Trektde officier hetappel echter
in dan wordt de vrijspraak onherroepelijk en is een overdracht van de vervolging uitgesloten.
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NJ 1983, 421 ende HR 28 februari 1984 NJ 1984, 490. Een ineerste aanleg wegens
een overval tot vij f jaar gevangenisstraf veroordeelde fransman werd, hangende het

hoger beroep, door het openbaar ministerie op een vliegtuig naar Parijs gezet. Aan
de raadsman werd meegedeeld, dat de zaak niet meer ter terechtzitting zou worden
aangebracht, maar aan de franse autoriteiten ter overname zou worden aangeboden.
De fransman doet op grond van art.  12 zijn beklag tegen het staken van de vervol-
ging en het hof verklaart hem in zijn beklag ontvankelijk en beveelt voortzetting van
de vervolging. Tegen deze beslissing van het hof werd cassatie in het belang der
wet ingesteld en naar aanleiding daarvan overwoog de hoge raad dat het hof terecht
uit het systeem der wet had afgeleid: 'dat de verdachte nadat het onderzoek op de
terechtzitting is aangevangen in het algemeen aanspraak heeft op voortzetting der
procedure totdat een einduitspraak is gegeven, en daarom in beginsel te dien aanzien

als belanghebbende in de zin van art.  12 moet worden beschouwd.'

NA een onherroepelijke uitspraak

16.   Is   eenmaal een onherroepelijke einduitspraak   over  het ten laste gelegde   feit
gegeven dan staat in het algemeen het ne bis in idem-beginsel een voorstel tot
overdracht van strafvervolging in de weg. Met de onherroepelijke einduitspraak ver-
valt  ingevolge  art. 68, eerste  lid het recht tot strafvordering  en  wat  men niet heeft
kan men niet overdragen (zie de artt. 552t-552hh, aant. 26). Alleen indien na een
veroordeling van de verdachte, de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf of
maatregel nog niet (volledig) heeftplaats gehad, kan de officier vanjustitie - wanneer
hij dat in het belang van een goede rechtsbedeling wenselijk acht - alsnog een
voorstel tot overdracht van strafvervolging doen. Het feit dat er in Nederland al
onherroepelijk op de telastlegging is beslist, staat een overdracht van de vervolging
dan niet in de weg. Dit blijkt uit art. 77 Sr en uit art. 552v, eerste lid. In deze
bepalingen wordt gesproken over het recht op strafexecutie dat door de overdracht
van strafvervolging en het voorstel daartoe vervalt dan wel wordt geschorst. Dit
laatste impliceert dat een overdracht van strafvervolging nog mogelijk is nadat een

onherroepelijk vonnis  in de strafzaak is gewezen:
Bij hetgeen hierboven is verdedigd moet worden aangetekend dat het Benelux

Overdrachtsverdrag een overdracht van strafvervolging na berechting niet toestaat
en het Europees Overdrachtsverdrag dit alleen doet onder bepaalde voorwaarden.2

Volgens het Europees Overdrachtsverdrag kan de staat waarin de verdachte onher-
roepelijk is veroordeeld, geen overdracht van strafvervolging verzoeken, tenzij hij
de sanctie - ook met toepassing van uitlevering - niet zelf ten uitvoer kan leggen en
de andere staat het beginsel van de tenuitvoerlegging van een in het buitenland
gewezen vonnis niet aanvaardt, of weigert een vonnis als het onderhavige ten uitvoer
te leggen (zie de artt. 552t-552hh, aant. 111).

Een dergelijke handelwijze dient wel uitzondering te zijn. Alleen als een over-
dracht van strafexecutie niet tot de mogelijkheden behoort kan een overdracht van

1.   Uitdrukkelijk in dezelfde zin,  de  MvT,  bill.  hand. 11, 1979/1980, 15972, nrs.1-3,  p.  14 en  15. Zie
omtrent art. 77 Sr de artt. 552t-552hh, aant. 92.
2   Het VN modelverdrag en de EG Overeenkomst verschaffen op dit punt geen informatie.
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strafvervolging na berechting geoorloofd zijn: Bovendien zal  er een wijziging  in
de omstandigheden moeten zijn opgetreden, althans zal pas tijdens of na de berech-
ting duidelijk moeten zijn geworden dat een strafexecutie in de veroordelende staat
niet tot de mogelijkheden behoort. Anders is deze late beslissing rechtens onaan-
vaardbaar. Een dubbele vervolging - los van de vraag of dit leidt tot een dubbele
bestraffing - staat op gespannen voet met het nemo debet bis verari-beginsel en moet
daarom zoveel mogelijk worden vermeden, ongeacht het feit dat dit beginsel op inter-
nationaal niveau een ondergeschikte rol speelt. Voorziet men een dergelijke situatie
dan is dit juist een grond om de vervolging over te dragen. In art. 8, eerste lid,
onder h van het Europees Overdrachtsverdrag wordt deze situatie dan ook terecht
als grond voor overdracht aangewezen.

Een aparte regeling geldt voor het geval het voorstel van de officier - overeen-
komstig het zesde lid van art. 552t - is beperkt tot het uitlokken van een strafvervol-
ging in de vreemde staat ten behoeve van de oplegging van een sanctie strekkende
tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en de tenuitvoerlegging
daarvan. Meer daarover in aant. 44 e.v.

Mogelijkheid tot aangifte?

17.  De wet spreekt niet over het doen van een voorstel tot overdrachi van strafver-
volging, maar over het doen van een voorstel tot het uitlokken van een strafvervol-
ging in een vreemde staat. Met het woord uitlokken heeft de wetgever aansluiting
gezocht bij de opschriften van art. 21 van het Europees Verdrag aangaande de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken en art. 42 van het Beneluxverdrag betreffende
uitlevering en rechtshulp in strafzaken. De wettelijke regeling zou niet alleen van
toepassing moeten zijn op verzoeken overeenkomstig de overdrachtsverdragen doch
ook op verzoeken tot strafvervolging die ingevolge art. 21 van het Europees Rechts-
hulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag kunnen
worden gedaan. Daarbij werd zelfs gedacht aan de verzoeken overeenkomstig deze
bepalingen waarbij de verzoekende staat - die krachtens eigen wet een bepaald feit
niet kan berechten maar wel over relevant bewijsmateriaal beschikt - de andere staat
in de gelegenheid stelt tot strafvervolging over te gaan (zie de artt. 552t-552hh, aant.
84). Van een overdracht van strafvervolging is in dat geval geen sprake (zie de artt.
552t-552hh, aant. 23).

In art. 552t e.v. wordt weliswaar niet gesproken over het voorstel tot overdracht
of het verzoek tot overname van strafvervolging, maar wel van 'een verdachte ter
zake van een feit met de opsporing waarvan hij (de officier: YB) is belast' en deze
tekst van de wet biedt geen ruimte voor een zuivere aangifte. Voor toepassing van
art. 552t moet er dus sprake zijn van een feit waarop de nederlandse strafwet van
toepassing is, ondanks de bedoeling van de wetgever destijds.2

1.   Sinds het in werking treden van de WOTS op  1 januari 1988 is het antwoord op de vraag of een
overdracht van strafexecutic tot de mogelijkheden behoort in overwegende mate afhankelijk van de rege-
lingen hieromtrent in de aan te zoeken staaL
2.  De ara. 552x e.v. hebben wei een ruimer bereik. Meer hierover in art. 552y, aant. 10.
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Kennisgeving van het voorstel

De gevallen waarin

18. Indien er met betrekking tot de over te dragen strafzaak een gerechtelijk vooron-
derzoek heeft plaats gehad of indien voorlopige hechtenis is toegepast, moet de
officier van justitie die een voorstel tot het uitlokken van een strafvervolging in een
andere staat wil doen, ingevolge art. 552t, tweede lid, de verdachte hiervan in kennis
stellen. Het maakt daarbij geen verschil of de verdachte zich in Nederland of in het
buitenland bevindt.

De kennisgeving van het voorstel tot overdracht van strafvervolging treedt in de

plaats van de kennisgeving van niet verdere vervolging (meer daarover in aant. 25).
Uit dat feit kan men afleiden dat een kennisgeving van het voorstel tot overdracht
van strafvervolging alleen moet worden uitgereikt in de gevallen waarin anders een

kennisgeving van (niet) verdere vervolging is voorgeschreven. Dit was ook de
gedachtengang van de regering in de nota naar aanleiding van het eindverslag van
de vaste commissie voor justitie.'  In de wet  is deze gedachtengang echter niet  met
zoveel woorden tot uitdrukking gebracht. Daarin staat slechts dat de kennisgeving
van het voorstel moet worden uitgereikt indien een gerechtelijk vooronderzoek heeft
plaatsgehad of indien voorlopige hechtenis is toegepast. Tot nu toe heeft deze
formuleringniet tot problemen geleid omdat beide situaties steeds samenvielen. Sinds

de uitbreiding van art. 552t met het zesde lid kan de officier van justitie het voorstel
als bedoeld in art. 552t, eerste lid, echter beperken tot het uitlokken van een strafver-
volging in een vreemde staat ten behoeve van de oplegging van een sanctie strekken-
de tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en de tenuitvoerlegging
daarvan. Daarmee is tevens de vraag gerezen of het tweede lid van art. 552t, waarin
de kennisgeving van de voordracht tot overdracht is voorgeschreven, van toepassing
is. In dat geval is een kennisgeving van niet verdere vervolging niet aan de orde,
maar in de op het feit gerichte hoofdzaak kan wel een gerechtelijk vooronderzoek
hebben plaatsgehad en de veroordeelde kan nog immer in voorlopige hechtenis zijn
omdat voor de overdracht van de ontnemingsprocedure een veroordeling voldoende
is en de uitspraak dus nog niet in kracht van gewijsde hoeft te zijn gegaan. Meer
hierover  in  aant.   45.

Het moment waarop

Na het voorstel aan de minister

19. Volgens de tekst van art. 552t, tweede lid vindt de kennisgeving plaats nadat
de officier van justitie zijn voorstel aan de minister heeft gedaan.  In de Handleiding

1.  Nota naar aanleiding van het eindverslag, bijl. hand. 11, 1983/1984, 15971 (RI 133)en 15972, nr.  14,
p. 7-8. De regering bracht de kennisgeving van de officier ook wei in verband met de mogelijkheid van
de verdachte om (adequaat) bezwaar te maken tegen een voorgenomen overdracht. Dit neemt echter niet

weg dat de laatstgenoemde functie door de regering toch vooral werd toegekend aan de schriftelijke
mededeling van de minister als bedoeld in art. 552u, tweede lid (meer hierover in aant. 27 en in de
commentaar op art. 552u, tweede lid).
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overdracht van strafvervolging wordt er echter op aangedrongen die kennisgeving
eerder te laten geschieden. Tegen die kennisgeving kan de verdachte namelijk op
grond van art. 552t, vijfde lid binnen veertien dagen beklag doen bij het hof. Als
het hof beslist dat de vervolging in Nederland moet worden voortgezet, kan de
overdracht geen doorgang vinden. Vandaar dat het in de Handleiding overdracht
van strafvervolging (p. 12) zinvol wordt geoordeeld, met bovenbedoeld voorstel te
wachten totdat tegen de kennisgeving geen beklag meer mogelijk is dan wel, in
voorkomend geval, het hof op de klacht heeft beslist.

Bij beschikking van 24 april 1994 (avnr. 839) heeft het hof Arnhem deze - door
de handleiding voorgestane - gang van zaken veroordeeld en klager in zijn beklag
niet ontvankelijk verklaard. Van een kennisgeving als bedoeld in art. 552t, tweede
lid kan volgens het hof pas sprake zijn indien de officier van justitie een met redenen
omkleed voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid aan de minister heeft gedaan.
Een kennisgeving van het voornemen een dergelijk voorstel te doen is - aldus het
hof - geen kennisgeving in de zin van art. 552t, tweede lid waartegen overeenkomstig
art. 552t, vijfde lid beklag kan worden ingediend bij het hof.

Het door het arnhemse hof ingenomen standpunt is in overeenstemming met de
tekst en het systeem van de wet. Ter vermijding van verzoeken tot strafvervolging
waartegen ingevolge art. 552t, vijfde lid nog beklag mogelijk is bij het hof, moet
de minister in de daarvoor in aanmerking komende gevallen - alvorens hij op het
voorstel beslist - daaromtrent navraag doen bij de desbetreffende officier. De officier
kan hem uiteraard ook uit eigen beweging op de hoogte stellen en houden. Wordt
deze gang van zaken te omslachtig geoordeeld en verkiest men de volgorde die de
handleiding aanbeveelt - hetgeen, gezien de drukke agenda van de minister en het
feit dat hij ter zake toch geen zeggenschap heeft, geen onbegrijpelijke keuze zou
zijn - dan is een wetswijziging noodzakelijk. De kennisgeving, waartegen beklag
mogelijk is, zal dan voorgeschreven moeten worden voor het geval de officier van
justitie voornemens is een voorstel te doen als bedoeld in art. 552t, eerste lid.

Sluiting gerechtelijk vooronderzoek niet nodig

20. Is het gerechtelijk vooronderzoek nog niet gesloten dan moet volgens de Handlei-
ding overdracht van strafvervolging (p.  10-11) de officier van justitie eerst de rech-
ter-commissaris berichten van zijn voornemen de minister van justitie te adviseren
de vervolging over te dragen en verzoeken het vooronderzoek te sluiten. De artt.
237 en 238 zijn van toepassing. Pas indien de sluiting voor verdacht: onherroepelijk
is geworden kan - aldus de handleiding - met de procedure voor overdracht worden
aangevangen.

Dit in de handleiding verkondigde standpunt omtrent de sluiting van het gerechte-
lijk vooronderzoek berust niet op de wettelijke regeling en evenmin op de over-
drachtsverdragen. Zowel volgens de wet (zie de commentaar op art. 552v; zie ook
aant. 25) als volgens de overdrachtsverdragen (zie de artt. 552t-552hh, aant. 132)
kunnen in de verzoekende staat, tot het moment dat het verzoek door de aangezochte
wordt ingewilligd, daden van onderzoek en vervolging worden verricht, mits de zaak
maar niet op de zitting wordt gebracht. In de overdrachtsprocedure zelf kan dus geen
reden worden gevonden om te veronderstellen dat het gerechtelijk vooronderzoek
gesloten moet zijn alvorens met die procedure kan worden aangevangen. Integendeel,
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met de overdrachtsprocedure is vaak enige tijd gemoeid en het kan belangrijk zijn
dat gedurende die tijd het strafrechtelijk onderzoek gewoon kan worden voortgezet.

Dat in de wet met betrekking tot het gerechtelijk vooronderzoek in de verleden
tijd wordt gesproken is evenmin een argument. Dit gebeurt namelijk ook met betrek-
king tot de voorlopige hechtenis en daarvan staat vast dat deze niet eerst beeindigd
moet zijn alvorens met de overdrachtsproce(lure kan worden aangevangen (zie aant.
25):

21. Het is niet uitgesloten dat het in de handleiding verkondigde standpunt kan
worden verklaard door een andere opvatting over datgene wat tot de procedure voor
overdracht gerekend moet worden. Volgens de handleiding valt daar blijkbaar niet
onder de kennisgeving als bedoeld in art. 552t, tweede lid. Deze kennisgeving kan

volgens de handleiding immers plaatsvinden v66rdat de sluiting van het gerechtelijk
vooronderzoek voor de verdachte onherroepelijk is geworden (zie p. 11).2 Volgens
de handleiding kon deze kennisgeving echter ook plaatsvinden voor het voorstel aan
de  minister (zie  aant.  20). Deze vaststelling zegt daarom niets over de wijze waarop
in de handleiding tegen het voorstel aan de minister wordt aangekeken. Misschien
wordt in de handleiding met de procedure voor overdracht van de vervolging slechts
bedoeld de overdracht van de strafzaak nA de inwilliging door de aangezochte staat.
In dat geval is sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek - gezien het verlies van
het recht tot strafvordering - inderdaad noodzakelijk. Naar onze mening vangt de
overdrachtsprocedure echter al veel eerder aan en - naar alle waarschijnlijkheid -
is dit ook het uitgangspunt van de hHandleiding. Op p. 10 staat immers 'De
procedure voor overdracht van strafvervolging is neergelegd in de artikelen 552t
tot en met 552w van het Wetboek van Strafvordering (...)'

22. In de Handleiding overdracht van strafvervolging (p. 11) wordt ook 'dringend'
aangeraden de uitreiking te doen plaatsvinden voordat de verdachte Nederland heeft
verlaten. Een kennisgeving van de voordracht tot overdracht van strafvervolging
moet namelijk worden gedaan ongeacht de plaats waar de verdachte zich bevindt.
Bevindt de verdachte zich in het buitenland, dan dient de uitreiking te geschieden

1    Uit het feit dat in de verleden tijd wordt gesproken mag - naar onze mening - ook niet worden afgeleid
dat een kennisgeving niet hoeft te worden gedaan in het geval de officier een voorstel doct terwijl het
gerechtelijk vooronderzoek nog niet is gesloten of de voorlopige hechtenis nog niet is opgcheven.  Het
gebruik van de verleden tijd kan een gevolg zijn van het feit dat de wetgever de kennisgeving van het
voorstel tot overdracht vooral zag als een vervanging van de kennisgeving van niet verdere vervolging

(zie aant. 18 en aant. 25).
2.  De handleiding wijst er zelfs op dat het praktisch is, zeker als de verdachte zich in het buitenland
bevindt, de betekeningvan de beschikkingtotsluiting van hetgerechtelijk vooronderzoek metde uitreiking
van de kennisgeving van de voordracht tot overdracht van strakervolging te combineren en daarin heeft

de handleiding geen ongelijk. De uitreiking van stukken aan de verdachte in het buitenland moet in de

regelimmers geschiedendoortussenkomstvandebuitenlandsejustitieleautoriteitenovereenkomstigbepa-
lingen van intemationale rechtshulp (zic aant. 23). Bij combinatie van bovengenoemde uitreikingen hoeft
men slechts eenmaal beroep te doen op deze autoriteiten Bovendien komt het de snelheid waarmee de
zaak kan worden afgehandeld ten goede (zie omtrent de betekening verder de aantt 23 en 24).
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door tussenkomst van de buitenlandsejustitieleautoriteiten (zie hieromtrent ook aant.
23).

De betekening

23.  De kennisgeving van voordracht tot overdracht wordt volgens de laatste volzin
van art. 552t, tweede lid aan de verdachte betekend. Dit gebeurt op de in art. 586
e.v. voorgeschreven wijze. Deze laatste volzin is aan art. 552t, tweede lid toege-
voegd bij de Wet van 27 november 1991, houdende enkele wijzigingen van het
Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in het bijzonder betreffende
bepalingen houdende termijnen, Stb. 1991, nr. 663. Ook voor die tijd ging men er
al vanuit dat deze kennisgeving aan de verdachte moest worden betekend.

Heeft de verdachte - ondanks het aanraden in de handleiding - voor de uitreiking
Nederland reeds verlaten en is zijn verblijfplaats in het buitenland bekend, dan doet
de officier de kennisgeving aan verdachte toekomen door toezending van de stukken
aan de bevoegde justitiale autoriteiten in de staat van verblijf met het verzoek de
stukken uit te reiken (art. 588, zesde lid). Hierbij dienen de bepalingen van inter-
nationale rechtshulp  in acht te worden genomen.'  Is de verblijfplaats van de ver-
dachte in het buitenland niet bekend, dan kan de officier - aldus de handleiding (p.
12) - de uit te reiken stukken samen met het strafdossier naar de minister sturen.
Deze zal, wanneer hij tot overdracht van strafvervolging besluit, de aangezochte staat
verzoeken de kennisgeving aan de verdachte uit te reiken. In de handleiding wordt
er verder op gewezen dat de minister bij dit verzoek zal aantekenen dat de straf-
vervolging in de aangezochte staat eerst kan aanvangen nadat de termijn voor het
doen van beklag is verstreken of nadat het hof een beklag van de verdachte heeft
verworpen. Ontleent de aangezochte staat zijn bevoegdheid tot strafvordering aan
het verzoek dan zijn de bevoegde autoriteiten gehouden aan de betreffende aanteke-
ning. Beschikt de aangezochte staat over een originaire bevoegdheid dan is het
aanvechtbaar dat zijn bevoegdheid tot strafvordering door deze aantekening zodanig
wordt beperkt (zie de artt. 552t-552hh, aant. 134). Dit neemt natuurlijk niet weg
dat de aangezochte staat uit eigen beweging uitvoering kan geven aan de betreffende
aantekening. Tot een dergelijk optreden zijn de staten volgens de overdrachtsverdra-
gen weliswaar niet verplicht, maar het past wel in het streven naar het vermijden
van rechtsmachtsconflicten en dubbele vervolgingen (zie omtrent deze doeleinden
de artt. 552t-552hh, aant. 7 onder vii).

24. Welke inspanningen justitie zich moet getroosten om van de verblijfplaats van
verdachte in het buitenland op de hoogte te geraken of deze te bereiken is niet
duidelijk. De commissie tot bestudering van de positie van verdachten en andere
belanghebbenden in de internationale strafrechtelijke samenwerking, ingesteld bij
beschikking van de minister van justitie van 5 maart 1992, vroeg zich af of het
systeem van kennisgeving dat is neergelegd in de leden 5 en 6 van art. 588 zal leiden

1.  Zic bijvoorbeeld art. 7 van het Europees Rechtshulpverdrag, art. 30 van het Benelux Uitleverings-
en Rechtshulpverdrag en art. 52 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen.
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tot   resultaten die steeds de toets   van het Europees Hof kunnen doorstaan.'    De
commissie stelde bijvoorbeeld vast dat de inspanningsverplichting die het wetboek
van strafvordering op het openbaar ministerie legt waar het gaat om verdachten die
(mogelijk) in het buitenland verblijven, minder ver gaat dan ten aanzien van in
Nederland verblijvende verdachten.2 Deze vraagstelling van de commissie was net
als de door de commissie aangehaalde arresten van het Europees Hof voor de rechten
van de mens beperkt tot dagvaardingen en oproepingen van personen.3 Dat neemt

echter niet weg dat de bevindingen en aanbevelingen ook van betekenis kunnen zijn
voor de betekening van de onderhavige kennisgeving. Ten eerste is het bepaalde in
art. 588 van toepassing op alle door de wet voorgeschreven betekeningen. Ten
tweede moet - naar onze mening - met betrekking tot de in art. 552t, tweede lid
voorgeschreven betekening eveneens een bepaalde zorgplicht worden aangenomen.
Tegen de kennisgeving kan de verdachte ingevolge art. 552t, vijfde lid namelijk
schriftelijk beklag doen bij het hof. Bereikt de onderhavige kennisgeving de ver-
dachte niet, dan wordt hem in feite deze mogelijkheid tot beklag onthouden. Zie
omtrent deze problematiek verder art. 552u, aant. 4.

De Commissie SWART heeft met betrekking tot dagvaardingen en oproepingen
enkele aanbevelingen geformuleerd die in de vorm van een richtlijn nader uitgewerkt
kunnen worden en waarmee in de praktijk ervaring zou kunnen worden opgedaan.4
Met name aanbeveling 8 van de Commissie SWART kan - indien de aanbeveling wordt
overgenomen - in de toekomst bij de uitreiking van de in art. 552t, tweede lid
voorgeschreven kennisgeving een rol gaan spelen. In deze aanbeveling stelt de
commissie voor in een richtlijn als algemene instructie op te nemen dat gedurende
alle fasen van het onderzoek zoveel mogelijk informatie wordt verzameld waardoor
het mogelijk wordt in een latere fase een (eventueel gewijzigd) adres te achterhalen.
Voorts omschrijft de commissie in deze aanbeveling een aantal instructies inzake
de betekening van stukken die de richtlijn in aanvulling op art. 588 moet bevatten,
opdat wordt voldaan aan de inspanningsverplichting die naar de mening van het
Europees Hof voor de rechten van de mens voortvloeit uit art. 6 van het EVRM.
Die instructies luiden als volgt:
' 1.      Indien het adres bekend is, dient betekening plaats te vinden op een van de

volgende wijzen:
a.  Door bij de uitvoering van het gestelde in art. 588 zesde lid, Sv een brief

met ontvangstbevestiging te sturen aan het bekende adres in het buitenland.
b.  Via een rogatoire commissie de buitenlandse autoriteiten te verzoeken voor

betekening in persoon zorg te dragen. Deze weg verdient de voorkeur

1. Deze Commissie - onder voorzitterschap van prof. mr. A.H.J. SWART - kreeg tot opdracht te onderzoe-

ken of, in het licht van de steeds toenemende behoefte aan internationale strafrechtelijke samenwerking,
de bepalingen van het wetboek van strafvordering wijziging of aanvulling behoeven met het oog op de
rechten van de verdachte en andere belanghebbenden.
2.  Individu en internationale rechtshulp in strafzaken, Rapport van de Commissie tot bestudering van
de positie van verdachten en andere belanghebbenden in de internationale strafrechtelijke samenwerking,
's-Gravenhage, december 1993, p. 16-17
3.  De betreffende beslissingen zijn EHRM 28 augustus 1991, Series A 208-B (F.C.B,), NJ 1994,27 en
EHRM 12 oktober 1992, Series  A  245-C,  (T.).
4.    Individu en internationa/e rechtshulp  in strahaken, 's-Gravenhage, december  1993,  p   4547.
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indien betekening dient plaats te vinden in een land waarmee een verdrags-
relatie bestaat en indien voldoende tijd beschikbaar is.

c. Door de Nederlandse vertegenwoordiging ter plaatse te verzoeken de
uitreiking te doen verzorgen. Dit lijkt de meest aangewezen weg indien geen
verdragsrelatie bestaat.

Blijken bovenstaande inspanningen vruchteloos dan dient verondersteld te
worden dat het adres onbekend is.  In dat geval geldt de hierna onder 2 en 3
vermelde inspanningsverplichting.

2.   Indien het adres onbekend is maar een vermoeden bestaat in welk land
betrokkene verblijft, dient als volgt te worden gehandeld:
a. Bestaat het vermoeden dat de persoon in een van de Schengen landen

verblijft, dan dient betrokkene gesignaleerd te worden in het SIS (Schengen
Informatie Systeem) ter fine van opsporing verblijfplaats.

b. Verblijft betrokkene vermoedelijk in een land waarmee een verdragsrelatie
bestaat, dan kan een rechtshulpverzoek tot verificatie of opsporing van het
adres worden verstuurd. Wordt betrokkene opgespoord dan kan uitreiking
terstond plaatsvinden.

c. Het gestelde onder b. is tevens toepasselijk indien er geen verdragsrelatie
bestaat, met dien verstande dat het verzoek door tussenkomst van de Neder-
landse diplomatieke vertegenwoordiger ter betekening wordt aangeboden
aan de buitenlandse autoriteiten.

d. In de gevallen vermeld onder b. en c. kan tevens worden overgegaan tot
signalering opsporing verblij fplaats via Interpol.

3.        Indien het adres onbekend is en geen enkel vermoeden bestaat van de verblij f-
plaats van betrokkene en/of de bovenstaande maatregelen niets opleveren,  rest
de procedure van art. 588, vijfde lid, Sv (betekening ter griffie).

4.          Met   betrekking   tot de termijnen voor betekening stelt de Commissie   de
volgende richtsnoer voor:
a.  Bij een bekend adres in een Staat waarmee een verdragsrelatie bestaat geldt

de termijn gesteld in het verdrag of in de daarbij door de verdragspartij
afgelegde verklaringen.

b.  Voor de overige gevallen dient de in Nederland geldende termijn (10 dagen)
zodanig te worden verruimd dat gegeven de omstandigheden in redelijkheid
verondersteld kan worden dat de betekening tijdig kan geschieden.'

Treedt in de plaats van kennisgeving niet verdere vervolging

25. De kennisgeving van het voorstel tot overdracht van strafvervolging treedt - aldus
art. 552t, derde lid - in de plaats van een kennisgeving van niet verdere vervolging
die de officier van justitie zonder het bepaalde in art. 552t, derde lid ingevolge de
artt. 243 - 245 zou moeten doen uitgaan. Het is namelijk niet de bedoeling dat de
aan een kennisgeving van niet verdere vervolging verbonden rechtsgevolgen zoals
betindiging van de voorlopige hechtenis (art. 70), teruggave van in beslag genomen
voorwerpen (art. 118, eerste lid), aanspraken op vergoedingen van schade (art. 89)
of kosten (art. 591 e.v.) en het verbod om ter zake van hetzelfde feit wederom in
rechte te worden betrokken tenzij er nieuwe bezwaren zijn aan te voeren (art. 255,
eerste lid), intreden indien de officier van justitie besluit van een verdere vervolging
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in Nederland  af te  zien  om  de  zaak over te dragen  aan het buitenland:  Door het
bepaalde in art. 552t, derde lid blijven de rechtsgevolgen beperkt tot die welke zijn
genoemd in art. 552v. De rechter-commissaris wordt door de betreffende kennisge-
ving zelfs niet verplicht het gerechtelijk vooronderzoek te sluiten (zie aant. 21).

Omdat de kennisgeving van voordracht tot overdracht van strafvervolging
uitgereikt wordt in die gevallen waarin anders een kennisgeving van niet verdere
vervolging zou zijn voorgeschreven, is de termijn waarbinnen deze kennisgeving
moet plaats vinden dezelfde als van de kennisgeving van niet verdere vervolging.
Overschrijding van die termijn kan, ondanks het feit dat we hier te maken hebben
met de uitvoering van regels van internationale rechtshulp, tot gevolg hebben dat
een overdracht van strafvervolging niet meer mogelijk is. Er is namelijk geen reden
om art. 255, vierde lid niet van toepassing te achten. De kennisgeving betreft immers
een vervolgingsbeslissing die binnen een bepaalde termijn moet plaatsvinden (art.
244). Bij termijnoverschrijding vervalt het recht tot strafvervolging en daarmee de
mogelijkheid tot overdracht van dat recht. Verleent de rechter op vordering van de
officier en indien het algemeen belang dat dringend eist, een nieuwe termijn waar-
binnen de officier alsnog zijn kennisgeving kan doen (art. 255, vierde lid), dan blijft
de mogelijkheid tot overdracht ook onaangetast.

26. In het oorspronkelijke wetsontwerp kwamen het tweede en derde lid van art.
552t niet voor. Pas met de derde nota van wijzigingen van 22 februari 1984 zijn
deze twee leden aan de bepaling toegevoegd.3 Daarvoor heeft men er niet aan
gedacht om een regeling te treffen die afwijkt van het bepaalde in de artt. 243-245.
De noodzaak daartoe werd pas onderkend toen de regering - naar aanteiding van
het eindverslag van de vaste commissie voor justitie waarin door de meeste leden
werd gepleit voor een recht van bezwaar voor de verdachte bij een voorgenomen
overdracht van strafvervolging - een aantal zaken op een rijtje zette waaronder de
vraag of de verdachte niet op de een of andere manier in kennis diende te worden
gesteld van het voornemen of de beslissing om een tegen hem gerichte strafzaak naar
het buitenland over te dragen.4

De taak om de verdachte van de voorgenomen overdracht in kennis te stellen
zodat hij daartegen bezwaar kan maken, is in eerste instantie toegekend aan de
minister van justitie (zie de commentaar op art. 552u, tweede lid). De kennisgeving
van de officier had aanvankelijk slechts de functie in de plaats te treden van de
kennisgeving van niet verdere vervolging (zie aant. 25). Pas met de aanvaarding
van het amendement van het kamerlid PATIJN is aan art. 552t het vijfde lid toege-
voegd waarin staat dat de verdachte tegen de kennisgeving van de officier binnen
veertien dagen schriftelijk beklag kan doen bij gerechtshof (zie de artt. 552t-552hh,
aant.   82).

1.   Zie ook de nota naar aanleiding van het eindverslag, bijl.  hand. Il, 1983/1984, 15971  (RI 133) en
15972, nr. 14, p. 7.

2.   Nota naar aanleiding van het eindverslag, bijl. hand. 11, 1983/1984, 15971 (R1133) en 15972, nr. 14,
P. 8.
3.  Bijl. hand. II, 1983/1984, 15972, nr. 7.
4.  Nota naar aanleiding van het eindverslag, bijl. hand. 11, 1983/1984, 15971 (R 1 133) en 1 5972, nr. 14,
p. 6 e.v
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Verhouding kennisgeving officier en mededeling minister

27.  Hoewel de regering  de  taak  om de verdachte  van de voorgenomen overdracht
in kennis te stellen zodat deze daartegen bezwaar zou kunnen maken, met name
toekende aan de minister van justitie, bracht zij ook de kennisgeving van de officier
in verband met de mogelijkheid van bezwaar voor de verdachte. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit de door haar in de nota naar aanleiding van het eindverslag gemaakte
opmerking: 'Duidelijker dan uit een kennisgeving van niet verdere vervolging kan
een verdachte uit een kennisgeving van overdracht van strafvervolging afteiden
waarom de officier van justitie besluit een in Nederland aanvankelijk gernitieerde
vervolging niet voort te zetten, en daarop zijn eventuele bezwaren tegen een dergelijk
besluit baseren.'1 Tengevolge van het 'amendement PATIJN' (zie aant. 26) heeft de
kennisgeving van de officier echter onmiskenbaar een ruimere functie gekregen dan
het in de plaats treden van een kennisgeving van niet verdere vervolging ter voorko-
ming van de aan die kennisgeving verbonden rechtsgevolgen (zie aant. 25).

Men zou nog een stap verder kunnen gaan door aan de kennisgeving van de
officier - los van het bepaalde in het derde lid - de functie toe te kennen, die de
regering aan de mededeling van minister had toebedacht. Gezien het feit dat de
beslissing de vervolging over te dragen een vervolgingsbeslissing inhoudt en het aan
de officier is die beslissing te inititren is het verdedigbaar dat de officier ook tot
taak krijgt - in een ruimer verband dan nu - de verdachte (tijdig) van de plannen
tot overdracht op de hoogte te brengen zodat deze daartegen bezwaar kan maken.
In dat geval is een beperking van de kennisgevingsplicht tot de situaties waarin een
gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgehad of waarin voorlopige hechtenis is
toegepast minder vanzelfsprekend dan wanneer die kennisgeving slechts de functie
heeft in de plaats te treden van een voorgeschreven kennisgeving van niet verdere
vervolging.  Ook in andere gevallen is het immers denkbaar dat de verdachte bezwaar
wil maken tegen een voorgenomen overdracht van strafvervolging.  Wil men noch
de ernst van het feit, noch de feitelijke omstandigheid of de rechtzoekende zich -
toevalligerwijze - binnen of buiten Nederland bevindt, als onderscheidend criterium
voor een recht op toegang tot de rechter (in welke vorm dan ook) aanmerken, dan
zal ook de mededelingsplicht daarvan niet afhankelijk mogen worden gesteld.2 Indien

1.  Nota naar aanleiding van het eindverslag, bijl. hand. Il, 1983/1984, 15971 (R1133) en 15972, nr.  14,
P. 8.

2.  In de nota naar aanleiding van het eindverslag, bijl. hand. II, 1983/1984, 15971 (RI 133) en 15972,
nr.  14, p. 8-9, merkte de regering op: 'Het lijkt niet juist een recht op toegang tot de rechter te laten afhan-
gen van de feitelijke omstandigheid ofde rechtzoekende zich - toevalligerwijze - binnen Nederland bevindt
of niet. (...) Dat neemt niet weg, dat het openen van een bijzondere beroepsgang, ten behoeve van per-
sonen, die zich in het overgrote deel der gevallen, waarin overdracht van strafvervolging plaatsvindt,
blijvend buiten Nederland bevinden, op zeer grote problemen van praktische en procedurele aard stuit,
C  )  Nu zou men zich op het standpunt kunnen stellen dat er een afweging dient plaats te vinden tussen

de omvang van de praktische en technische problemen en het belang van de zaak in kwestie. Men zou
aldus tot de conclusie kunnen komen dat hetredelijk is alleen een beroepsgang te openen voor verdachten
die van err:stige strafbare feiten worden verdacht, maar niet in geval van verdcnking van lichtere feiten,
zoals overtredingen. (...) Het komt de ondergetekenden voor dat het aanleggen van welk onderscheidend
criterium dan ook hier willekeurig is en bezwaren oproept.' Deze opmerking werd gemaakt in reactic
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de verdachte namelijk niet, of niet tijdig op de hoogte is van de voorgenomen
overdracht, wordt hem de feitelijke uitoefening van dat recht immers wel min of
meer onthouden. Men kan zelfs verdedigen dat bij erkenning van een recht op
toegang tot de rechter, het ontbreken van een mededelingsplicht strijd oplevert met
art. 6 en art. 13 EVRM (meer hierover in art. 552u, aant. 4):
Hoewel de officier van justitie initieert en de minister het voorstel van de officier
pleegt te volgen, ligt de beslissingsbevoegdheid omtrent het al dan niet indienen van
een verzoek op dit moment nog bij de minister.2 Zijn beslissing geeft dus de door-
slag en de verdachte zal tegen zijn beslissing bezwaar moeten kunnen maken bij de
rechter. In dat verband is het niet vreemd dat de wet de mededelingsplicht bij de
minister heeft gelegd. Zie omtrent de mogelijkheden van bezwaar voor de verdachte
en de mededelingsplicht van de minister ook aant. 43 en de commentaar op art.
552u, tweede lid.

Toestemming van de benadeelde partij/machtiging van de rechter

In welke gevallen

28. In art. 552t, vierde lid is een regeling getroffen voor het geval de benadeelde
partij te kennen heeft gegeven zich in het geding te willen voegen. Een voorstel als
bedoeld in het eerste lid van art. 552t kan dan slechts worden gedaan met de schrifte-
lijke instemming van de benadeelde partij of - indien die instemming niet wordt

op voorstellen uit de kamer om een procedure van bezwaar bij de strafrechter te creeren (desnoods alleen)
voor die gevallen waarin het feiten betreft waarop volgens de wet voorlopige hechtenis mogelijk is. De
ministers waren tegen een beroep bij de strafrechter, ook indien dat beroep tot de meer ernstige strafbare
feiten beperkt zou zijn (zie de artt. 552t-552hh, aant. 82).
1.    Dat een verplichte mededeling in de praktijk tot problemen kan leiden  is een kwestie waaraan zeker
aandacht geschonken moet worden. Die problemen zijn op zich zelfechter geen rechtvaardiging om van
een wettelijke mededelingsplicht afte zien. Een tegengesteld standpunt is te bespeuren in het rapport van
de Commissie tot bestudering van de positie van verdachten en andere belanghebbenden in de internationa-
le samenwerking, /ndividu en internationale rechtshulp  in strq#aken 's-Gravenhage, december  1993,  p.
19.  Omtrent het  feit dat art.  552t voor bepaalde gevallen mededeling  aan de verdachte voorschrijft van
het voornemen tot overdracht van de strafzaak en voor andere gevallen niet, wordt in het rapport het
volgende opgemerkt: 'De Commissie heeft begrip voor de getrokken scheidslijn aangezien een wettelijke
mededelingsplicht over de gehele linie zou betekenen dat ook voor zeer lichte strafbare feiten een
mededelingsplicht zou gelden die door het belang van de zaak nict wordt gerechtvaardigd, tenvijl voorts
een algehele wettelijke mededelingsplicht het overdrachtsverkeer aanzientijk zou kunnen belemmeren '

Vervolgens merkt de commissie echter op: 'Wei meent zij dat in misdrijfzaken waarin thans geen
mededelingsplicht bestaat, gestreefd zou kunnen worden naar een minder zware en informele vorm van
mededelen van dit voornemen, waaraan overigens niet het recht van beklag bij het gerechtshofverbonden
hoeft te worden.' De commissie besteedt geen aandacht aan de mededelingsplicht in art. 552u, tweede
lid en de verhouding van die mededeling tot de door haar voorgestelde informele mededeling welke -
aldus de commissie - vorm zou kunnen krijgen in een circulaire Hierdoor blijven een aantal vragen
onbeantwoord. Mcer daarover in de commentaar op art. 552u, tweede lid.
2.  Zie omtrent aanwijzingen dat dit in de toekomst zal veranderen de artt 5521-552hh, aant.  129 en art.
5524 aant. 2, zie ook art. 55234 aant. 2 en art. 552bb, aant. 1.
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verkregen - met machtiging van de rechter. De regeling sluit nauw aan bij  de  in art.
1, tweede lid en art. 15, derde lid van het Benelux Overdrachtsverdrag getroffen
voorziening  voor het geval een burgerlijke partij zich heeft gevoegd  (zie  de  artt.
552t-552hh,   aant. 116): Oorspronkelijk  was deze voorziening   in het Benelux
Overdrachtsverdrag meer toegesneden op de belgische en luxemburgse situatie dan
op de nederlandse. Naar nederlands recht destijds kon voeging pas ter terechtzitting
geschieden (art. 332(oud), tweede lid) en was de terechtzitting eenmaal aangevangen
dan moest deze zitting tot een einduitspraak leiden. In dat stadium van het proces
kan niet van verdere vervolging worden afgezien, ook niet voor overdracht daarvan
aan een andere staat (zie aant. 15). Vandaar dat in art. 552t, vierde lid niet - zoals
in art. 1, tweede lid van het Benelux Overdrachtsverdrag - werd gesproken over
de  partij  die zich 'reeds heeft gevoegd',  maar over de partij  die 'te kennen heeft
gegeven zich te willen voegen'.

De Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces (naar haar
voorzitter ook  wel de Commissie TERWEE genoemd) heeft  in 1988 voorgesteld  om
ook in Nederland de mogelijkheid te scheppen dat de benadeelde partij zich reeds
in de fase van het voorbereidend onderzoek kan voegen: Dit voorstel werd over-
genomen in de wet van 23 december 1992 tot aanvulling van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet voorlopige regeling schadefonds
geweldsmisdrijven en andere wetten met voorzieningen ten behoeve van slachtoffers
van strafbare van strafbare feiten (Stb. 1993,29).4 Bij deze wet werd ook het vierde

1.   In het Europees Overdrachtsverdrag ontbreekt een dergelijke regeling. Aandacht voor de positie van
het slachtoffer is er wei in art. 9 van het VN modelverdrag. Partijen moeten er volgens die bepaling voor
zorgdragen dat de rechten van het slachtoffer door de overdracht niet worden benadeeld. In de EG
Overeenkomst wordt in de preambule benadrukt dat men bij de overdracht van strafrervolging rekening
moet houden met de belangen van betrokkenen, in het bijzonder van slachtoffers. Deze verwijzingen naar
de belangen van betrokkenen, in het bijzonder slachtoffers sluiten aan bij de algemene tendens van de
laatste jaren om meer aandacht te besteden aan de positie van het slachtoffer in het strafproces. Zie in
Nederland bijvoorbeeld het beleidsplan van hetopenbaar ministerie 'Strafrechtmet Beleid' (1990-1995)
p. 62 e.v. waarin stint dat het openbaar ministerie traditioneel gewend was zich in de eerste plaats op
de daders te richten en het belang van slachtoffers door andere te laten behandelen, doch dat daarin de
laatste jaren een kentering is gekomen en men zich geleidelijk is gaan realiseren dat slachtoffers een
belangrijkc doelgroep vormen. Met andere woorden, de zorgen aandacht voor de belangen van slachtoffers
wordt door het openbaar ministerie gezien als een belangrijk onderdeel van een goede strafrechtspleging.
Zie ook het rapport 'Wettel(ike voorzieningen slacht€Brs in hetstraiproces ', Staatsuitgeverij, 's-Gravenha-
ge, 1988, van de commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces (Commissie TERWEE).
In art. 22 van het Verdrag inzake witwassen, de opsporing, de inbeslagneming, en de confiscatie van
opbrengsten van misdrijven wordt weI verwezen naar de belangen en rechten van derden, maar niet
specifiek naar de belangen van slachtoffers.
2   In de wettelijke regeling treft men ook geen kostenregeling - overeenkomstig art. 15, derde lid van
het Benelux Overdrachtsverdrag - aan voor het geval de vervolging wordt overgedragen terwijl de voeging
al heeft plaatsgehad.
3.   Zie het rapport 'Wettel ke voorzieningens/acht€Oers in hetstrafproces', Staatsuitgeverij, 's-Gravenha-

ge, 1988.

4   Zie voor het betreffende onderdeel in het wetsontwerp, bijl. hand. ll, 189-1990, 21345, nr. 2, m.n
Artikel III onder A art. 51 b; zic ook MvT bij dit wetsontwerp, bijl. hand. 11, 1989-1990, 21345, nr. 3,
p. 14-15.
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lid van art. 5521 gewijzigd. De term 'beledigde partij' werd omgezet in de term
'benadeelde partij'.  In de arrondissementen 's-Hertogenbosch en Dordrecht  is  de
Wet 'TERWEE' van kracht vanaf 1 april 1993.' Sinds l april 1995 geldt de wet voor
het hele land.

29. Ingevolge het bepaalde in art. 5lb, eerste lid - toegevoegd bij de wet 'TERWEE' -
is voeging mogelijk vaar aanvang van de terechtzitting. Deze moet geschieden door
een opgave  van de inhoud  van de vordering  en  van de gronden waarop deze berust,
bij de officier van justitie die met de vervolging van het strafbare feit is belast. In
art. 5 1 a is omschreven wie als benadeelde partij is aan te merken, namelijk degene
die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit. Is deze persoon
tengevolge van dat strafbare feit overleden dan kunnen de in het tweede lid van art.
5 la genoemde personen zich voegen. In art. 5lc is geregeld wie als wettelijk verte-
genwoordiger van de benadeelde partij kan optreden. De betreffende personen
kunnen ook optreden met betrekking tot het bepaalde in art. 552t, vierde lid (zie
in dit verband ook aant. 4 op de artt. 332-337). Het tweede lid van art. 51b gaat
over de voeging ter terechtzitting. Voor de overdracht van strafvervolging is dat lid
niet van belang omdat een overdracht van strafvervolging in dat stadium niet aan
de orde komt (zie aant. 15).

Wordt de vervolging nadat de einduitspraak onherroepelijk is geworden over-
gedragen - een uitzonderingssituatie maar niet onmogelijk (zie aant.  16) - dan vervalt
volgens art. 77bis Sr het recht tot uitvoering van de straf. Daarmee echter is niet
gezegd dat ook het in dat vonnis of arrest aan de benadeelde toegewezen recht op
schadevergoeding vervalt.2 De rechter doet over de vordering van de benadeelde

partij wel uitspraak gelijktijdig met de einduitspraak in de strafzaak, maar de
vordering is van civielrechtelijke aard (zie de artt. 332-337, aant. 3) en de schadetoe-

wijzing is geen sanctie doch een zelfstandige bijkomende beslissing in het strafgeding
(zie art. 337, aant. 2). Bij toewijzing van de vordering moet de benadeelde partij
zelfzorgdragen voordetenuitvoerleggingdaarvan. Dezetenuitvoerlegging geschiedt
separaat van het strafvonnis en de bepalingen van burgerlijk procesrecht zijn daarop
van toepassing (art. 554). Het toegewezen recht op schadevergoeding blijft dus
onaangetast. Het vonnis of arrest wordt immers niet vernietigd, alleen het recht op
uitvoering van de straf vervalt.3 Dit betekent dat een overdracht van strafvervolging
na het onherroepelijk worden van de einduitspraak niet afhankelijk hoeft te worden
gesteld van de instemming  van de benadeelde partij. De benadeelde partij  is  al  in
de gelegenheid is geweest zijn zaak te voegen en bij een toewijzing van zijn
vordering kan hij deze - los van hetgeen daarna met de vervolging gebeurt - ten

1.   Besluit van 27 januari  1993 (Stb.  1993, 71)
2.   Zou dit laatste het geval zijn dan is er veel voor te zeggen, om min of meer analoog aan art.  552t,

vierde lid, ook voor deze situatie toestemming van de benadeelde dan wei machtiging van de rechter voor

te schrijven.
3     De zaak ligt uiteraard anders wanneer de schadevergoeding als bijzondere voorwaarde (art   140, tweede
lid,  sub  1  SO of als maatregel (art. 36f Sr) is opgelegd. Dan vervallen met het recht tot uitvoering van
de straf ook de bijzondere voorwaarde en de maarregel.

250



Art. 552t

uitvoer leggen.' Een aparte situatie   doet   zich voor wanneer het voorstel
van de officier beperkt blijft tot het uitlokken van een strafvervolging in de vreemde
staat ten behoeve van de oplegging van een sanctie strekkende tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel en tenuitvoerlegging daarvan. Meer daarover
in  aant.  44.

30.  Met de 'wet TERWEE' is in art. 5521, vierde lid alleen de term 'beledigde partij'
omgezet in 'benadeelde partij'. Ondanks de nieuwe voegingsregeling wordt  in  de
onderhavige bepaling nog steeds uitgegaan van het feit dat de benadeelde partij te
kennen heeft gegeven zich 'te willen voegen' en wordt - in tegenstelling tot het
bepaalde in art. 1, tweede lid van het Benelux Overdrachtsverdrag - niet de voor-
waarde gesteld dat hij dit reeds heeft gedaan. Het is niet ondenkbaar - de parlemen-
taire stukken verschaffen op dit punt geen informatie - dat de wetgever op deze wijze
rekening heeft gehouden met het feit dat enerzijds er meestal enige tijd verloopt
tussen het moment dat de politie proces-verbaal opmaakt en het slachtoffer wijst op
mogelijkheid van voeging enhet moment daterdaadwerkelijk wordt gevoegd, terwijl
anderzijds er naar wordt gestreefd de overdracht van strafzaken die daarvoor in aan-
merking komen, zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden. In ieder geval wordt door
voor de werking van art. 552t, vierde lid genoegen te blijven nemen met de ken-
nisgeving van de benadeelde partij dat hij zich in het strafgeding wil voegen en niet
te eisen hij zich reeds heeft gevoegd, aan de benadeelde partij een reele kans op
voeging geboden. Het bepaalde in art. 552t, vierde lid is daardoor geen holle frase.

Uit een oogpunt van efficiency en rekening houdend met de overvolle agenda's
bij de rechterlijke macht kan men een regeling verdedigen waarbij een machtiging
van de rechter alleen noodzakelijk is, indien de benadeelde partij zich daadwerkelijk
heeft gevoegd. Hij moet hiervoor dan wel de tijd hebben gekregen, met andere
woorden er moet een zeker tijdsverloop zijn, bijvoorbeeld veertien dagen, tussen
het moment dat de benadeelde partij de instemming heeft geweigerd en het moment
dat de officier zijn voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid kan doen. Heeft de
benadeelde partij zich binnen die termijn niet gevoegd, dan kan de officier zijn
voorstel doen zonder machtiging. Nadelen aan een dergelijke regeling zijn de
vertragende werking van een termijnstelling - de officier zal zijn vordering tot
machtiging immers pas kunnen doen wanneer de termijn is verlopen of de voeging
heeft plaats gehad - en het feit dat de benadeelde partij niet altijd in staat is  zich
binnen die termijn te voegen omdat hij in het korte tijdsbestek nog geen goed over-
zicht heeft van de door hem geleden (materiele en immateriele) schade. Deze nadelen
zullen inde praktijk waarschijnlijkopwegen tegen de voordelen. De benadeeldepartij
die geen instemming wenst te verlenen aan de officier, zal zich in de meeste gevallen

1.  Idem MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 16. Zou men, ondanks hetgeen hierboven
is te berde gebracht, er van uitgaan dat met het recht op uitvoering van de strafook de aan de benadeelde
toegewezen schadevergoedingsvordering vervalt, dan kan men stellen dat analoog aan art. 552t, vierde
lid, ook voor die situatie toestemming van de benadeelde dan wei machtiging van de rechter noodzakelijk
is, omdat door overdracht van de vervolging de voegingsrechten van de benadeelde weliswaar niet op
voorhand, maar dan toch met terugwerkende kracht worden beperkt. Art. 552t, vierde lid is niet recht-
streeks van toepassing omdat een vervolging in Nederland nict meer tot de mogelijkheden behoort en
dus ook de mogelijkheid tot voeging niet.
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voegen en dan moet de machtiging toch worden gevorderd. De in de wet verankerde

procedure verdient daarom de voorkeur.
Aan wie en op welke wijze de benadeelde partij te kennen moet geven zich in

het geding te willen voegen staat niet in de wet, doch in de (herziene) richtlijn
slachtofferzorg voor politie en openbaar ministerie, inmiddels bekend als de richtlijn
TERWEE. De herziene richtlijn is in werking getreden op 1 april 1995 (Stcrt.  1995,
65) en heeft de richtlijn VAILLANT II (Stcrt. 1987, 64) vervangen. Volgens die
richtlijn is het voldoende dat de benadeelde partij zijn voornemen tot voeging open-
baart aan de politie of aan het openbaar ministerie die met de opsporing respectieve-
lijk vervolging van de betreffende strafzaak is belast. Hiervan wordt melding
gemaakt in het proces-verbaal. De politie heeft volgens de bovengenoemde richtlijn
tot taak het slachtoffer al bij het eerste contact naar aanleiding van het strafbare feit
op de mogelijkheid tot voeging te wijzen.

Machtigingsprocedure

31. In art. 552t, vierde lid staat niet vermeld wie in verband met de te verlenen
machtiging als de bevoegde rechter is aan te merken. Aangenomen moet worden
dat dit de rechter is bij wie de strafzaak anders zou dienen. Gezien de opportuni-
teitsoverwegingen die bij de beslissing tot het al dan niet verlenen van de machtiging
een rol spelen (zie de aantt. 32 en 33) zou het niet ondenkbaar zijn geweest dat het
hof als bevoegde rechter was aangewezen.  Dan zou ook de vraag of na de machti-
ging door de rechter nog een beklag ex art. 12 voor de benadeelde partij mogelijk
is (zie hieronder), zich niet hebben voorgedaan. In de wet is deze keuze niet gemaakt
en ook elders zijn daarvoor geen aanknopingspunten te vinden.

De machtiging wordt verleend op vordering van de officier van justitie. Tot 1
januari 1994 bepaalde  art. 552t, vierde lid daarnaast  dat de benadeelde partij eerst
door derechter zou worden gehoord, althans daartoebehoorlijk zou worden opgeroe-
pen. Deze voorwaarde is sinds het in werking treden van de Wet van 8 november
1993 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wegenverkeerswet en
de Wet op de economische delicten in verband met herziening van de raadkamerpro-
cedure (Stb. 1993, 591) uit het onderhavige artikellid geschrapt. De reden daarvoor
is dat art. 23, tweede lid van het wetboek van strafvordering inmiddels een algemeen
voorschrift ter zake bevat.

Beslist de rechter afwijzend, dan kan de officier op grond van art. 446 in hoger
beroep en cassatie. De benadeelde partij heeft ingevolge art. 445 geen rechtsmiddel
(zie  ook  aant.   34).

Toetsingscriteria

32. Uit de wet blijkt niet welke toetsingscriteria de rechter bij het al dan niet
verlenen van een machtiging in acht moet nemen. De parlementaire stukken
verschaffen hier al evenmin enig zicht op de zaak. Het is echter logisch dat de rech-
ter eerst zal kijken of er sprake is van een strafzaak die voor overdracht in aan-
merking komt. Een marginale toetsing lijkt in dit stadium aangewezen. Daarnaast
zal de rechter bij het al dan niet verlenen van de machtiging, gewicht moet kunnen
toekennen aan het belang van de benadeelde. Dit volgt uit de strekking van de
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regeling en blijkt ook uit het feit dat de rechter de machtiging niet mag verlenen al-
vorens de benadeelde partij is gehoord, althans daartoe behoorlijk is opgeroepen (zie
aant. 31). Het belang van de benadeelde kan, al naargelang de ernst van het delict
en in samenhang met de omvang van de geleden materiele en immateriele schade,
groter of kleiner zijn. Ook de mogelijkheden van verhaal en de mate waarin deze
mogelijkheden door een eventuele overdracht van de strafvervolging worden
beYnvloed, spelen hier een rol.
Niet duidelijk is het of de rechter bij zijn beslissing alleen aandacht moet schenken
aan het belang van de benadeelde partij en dat hij - indien dit belang door de
overdracht van strafvervolging zou worden geschaad - de machtiging moet weigeren,
of dat hij het belang van de benadeelde moet afwegen tegen de belangen die met
een overdracht van strafvervolging zijn gediend. Hierbij moet men dan denken aan
de belangen of vermeende belangen van de verdachte en de betrokken staten (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 8).

Noch in de wet, noch in de memorie van toelichting is aan deze vraag aandacht
besteed. In de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting op het Benelux
Overdrachtsverdrag komt dit punt wel aan de orde. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen de situaties dat de benadeelde zich nog niet heeft gevoegd en dat
hij dit wel heeft gedaan. In het eerste geval - waarin volgens het Beneluxverdrag
overigens nog geen toestemming of machtiging noodzakelijk is - wordt duidelijk
gekozen voor een afweging van belangen. Bij het overwegen van de opportuniteit
dient - aldus de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting - rekening te worden
gehouden met de belangen van de benadeelde.' Heeft de benadeelde zich eenmaal
gevoegd, dan lijkt het er op dat aan het belang van de benadeelde een doorslaggeven-
de betekenis moet worden toegekend. In de Gemeenschappelijke Memorie van
Toelichting staat namelijk:  'Het is denkbaar dat de civiele partij, zonder daartoe een
geldige reden te kunnen aanvoeren, de vervolging in een partnerland zou willen ver-
hinderen, ook wanneer het belang van een goede rechtsbedeling klaarblijkelijk eist
dat de strafzaak in dat andere land wordt afgedaan. Met het oog op die mogelijkheid
is in het ontwerp bepaald, dat de vervolging ook zonder zijn toestemming kan
worden overgedragen, mits de bevoegde rechter van de verzoekende staat daartoe
in het belang van een goede rechtsbedeling machtiging heeft verleend.'2 A contrario
kan uit deze opmerking worden afgeleid, dat in het geval de benadeelde wel een
geldige reden heeft om zich tegen een overdracht te verzetten, de machtiging niet
gegeven mag worden ook al dwingen andere belangen wel daartoe. Het is daarbij
overigens de vraag wat een geldige reden voor verzet oplevert. Is hiervan al sprake
indien het belang van de benadeelde door de overdracht wordt geschaad of wijst het
woord redelijk toch op enige relativiteit, enige afweging. De verdragsbepaling zelf
verschaft daartoe wel ruimte. Het belang van een goede rechtsbedeling veronderstelt
immers een afweging van belangen:

1. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting,  1.c.,  p.  47.
2. Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, 1.c., p 47.
3.  Zie art. 1, tweede lid: 'Indien zich reeds een burgerlijke partij heeft gevoegd, kan het instellen van
een strakervolging aan een andere Verdragsluitende Staat alleen worden verzochL met instemming van
die partij, ofkrachten een beslissing van de rechter waarbij wordt vastgesteld dat het belang van cen goede
rechtsbedeling de vervolging in die Staat eist '
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In het nederlandse systeem waarin het openbaar ministerie - met uitzondering van
enkele correctiemogelijkheden - bepaalt of er wordt vervolgd en waar er wordt ver-
volgd en waarin aan de stem van de verdachte nauwelijks betekenis is toegekend,
terwijl zijn belangen eveneens door een overdracht van strafvervolging sterk kunnen
worden beinvloed, ligt het toekennen van een vetorecht aan de benadeelde partij -
zij het onder de conditie dat zijn belang door de overdracht wordt geschaad - ook
niet echt voor de hand. Had de wetgever voor het geval de benadeelde partij zich
reeds heeft gevoegd andere normen willen hanteren, dan was dit wel in de wet tot
uitdrukking gebracht. Dit verhindert de rechter overigens niet aan het belang van
de benadeelde meer gewicht toe te kennen indien hij zich reeds heeft gevoegd. Er
is veel voor te zeggen dat de rechter niet enkel het belang van de benadeelde in over-
weging moet nemen doch dat hij een afweging van belangen moet maken waarbij
alle betrokken belangen aan bod kunnen komen. Het belang van de benadeelde partij
is met invoering van de 'wet TERWEE' in zijn potentie wel groter geworden.
Tegenwoordig is voeging namelijk mogelijk voor de totale, door de benadeelde partij
geleden materiele en immateriele schade.

33. Bij de belangenafweging spelen ook opportuniteitsoverwegingen een rol. Het
oordeel van de rechter omtrent de vraag of aan het belang van de benadeelde partij
een doorslaggevende betekenis moet worden toegekend, zal in veel gevallen mede
worden bepaald door zijn oordeel omtrent de vraag of de vervolging beter in Neder-
land dan wel daarbuiten kan plaatsvinden. Naarmate een overdracht van strafvervol-
ging meer of minder zijn voorkeur geniet zal het belang van de benadeelde meer
of minder zwaar moeten wegen om hem ertoe te laten besluiten de machtiging te
weigeren. De rechter zal dus ook een oordeel geven omtrent vragen die de oppor-
tuniteit betreffen. Het standpunt dat de rechter geen oordeel mag geven over vragen
van die de opportuniteit raken is in dit verband niet houdbaar. Het zou blijk geven
van weinig inzicht in de aspecten die bij de oordeelsvorming door de rechter aan
bod kunnen en moeten komen. Bij overdracht van strafvervolging spelen oppor-
tuniteitsoverwegingen altijd een belangrijke rol. Door aan de rechter (in bepaalde
gevallen) de taak toe te wijzen dat hij na afweging van de betrokken belangen, al
dan niet een machtiging voor de overdracht moet verlenen, krijgt hij automatisch
de bevoegdheid om ook over de opportuniteit van de vervolging en de overdracht
te oordelen. Daar komt bij dat de benadeelde partij een belanghebbende is in de zin
van art. 12 en zonder de regeling van art. 552t, vierde lid beklag zou kunnen
indienen bij het hof (zie aant.  31).  Het hof zou in dat geval ook een oordeel kunnen
geven omtrent de opportuniteit van de vervolging en de eventuele overdracht. Het
feit   dat    de   wet een machtiging   van de rechter voorschrij ft   voor het geval   de
benadeelde partij te kennen heeft gegeven zich te willen voegen en voor de over-
dracht geen toestemming verleent, mag niet tot gevolg hebben dat bij de afweging
van belangenopportuniteitsoverwegingen geen rol meerkunnen spelen (zie ook aant.
34).
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Verhouding tussen de machtigingsprocedure en de beklagregeling ex art. 12 e.v.

34. De vraag die rest is of de benadeelde als rechtstreeks belanghebbende bij de ver-
volging (in Nederland), ex art. 12 beklag kan doen bij het hof, of dat het beklagrecht
vervalt door de machtiging van de rechter?1

De vraagpunten waarover het hof ex art.  12 moet oordelen en de toetsingscriteria
die het hof daarbij kan aanleggen komen in grote lijnen overeen met de vraagpunten
en toetsingscriteria die aan bod komen in de machtigingsprocedure (zie de vorige
aantekeningen). In zoverre kan men de in art. 552t, vierde lid voorgeschreven
procedure dus beschouwen als een speciale rechtsgang waarmee de algemene
rechtsgang voor de benadeelde die te kennen heeft gegeven zich te willen voegen
wordt uitgesloten.2 Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen verzet zich dan tegen
een hernieuwde toegang tot de rechter ex art.  12. In die procedure zou de machtiging
van de rechter immers ter discussie worden gesteld.

In de praktijk heeft de geschetste situatie zich nog niet voorgedaan. Het staat
daarom niet vast hoe de rechter in een dergelijk geval zal oordelen. Het is niet
uitgesloten dat het hof de procedure ex art. 12 toch los zal zien van de mach-
tigingsprocedure en - ondanks het gesloten stelsel van rechtsmiddelen - zelf een
oordeel zal geven omtrent de gegrondheid  van het beklag.  Men moet hierbij  in
aanmerking nemen dat het hof een hogere instantie is dan de rechter van wie de
machtiging wordt gevorderd.3

Tekent de officier van justitie, naar aanleiding van een afwijzing van zijn
vordering tot machtiging, appel aan bij het hof en verleent het hof de machtiging
alsnog, dan behoort een beklag ex art. 12 zeker niet tot de mogelijkheden van de
benadeelde partij.  Het hof heeft over de zaak immers een oordeel geveld en daarmee
is de zaak voor het hof uitgeprocedeerd.

1.  Zou de kennisgeving als bedoeld in art. 5524 tweede lid inmiddels zijn gegeven dan heeft deze - in
tegenstelling tot een kennisgeving van niet verdere vervolging (zie art 12i, aant. 6) - niet tot gevolg dat

het beklag ex art. 12 niet ontvankelijk is. Met deze kennisgeving is de strafzaak namelijk nog niet

geeindigd.
2.  Hiermee is nog niet gezegd dat de rechtsgang van art. 552t, vierde lid de mogelijkheid van beklag
ex art.  12 e.v. ook uitsluit voor andere belanghebbenden dan degenen die te kennen hebben gegeven zich
in het geding te willen voegen. De machtigingsprocedure is slechts voor een beperkte categorie van

belanghebbenden geschreven, namelijkvoor degenen die te kennen hebben gegeven zich te willen voegen.
Uit de geschiedenis van de wet blijkt nergens dat de wetgever met het bepaalde in art 552t, vierde lid

de mogelijkheid van beklag ex art. 12 e.v. in zijn algemeenheid heeft willen uitsluiten (zie hieromtrent

ook aant. 39).

3.  Verkiaart het hof in dat geval het beklag gegrond en beveelt het de strafvervolging, dan moet men
concluderen dat de officier van de machtiging van de (lagere) rechter geen gebruik meer mag maken.
De wet zelf zegt hieromtrent echter niets.
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Beklag ex art. 552t, vijfde Iid

De procedure

35. Krachtens art. 552t, vijfde lid kan de verdachte tegen een kennisgeving van
voordracht tot overdracht van strafvervolging binnen veertien dagen, gerekend vanaf
het moment van betekening, schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof. Bevoegd
is het hof binnen het rechtsgebied waarvan het arrondissement van de rechtbank is
gelegen, waarbij de officier van justitie die het voorstel tot overdracht van strafver-
volging en de kennisgeving daarvan doet, is geplaatst: De artt. 12b, 12c, 12e,
tweede lid,  12f en 12h -  121 zijn van overeenkomstige toepassing verklaard,  zij het
dat steeds wanneer gesproken wordt van klager of de persoon wiens vervolging
wordt verlangd, in dit geval daaronder verdachte moet worden verstaan.2

In art. 12e, tweede lid is bepaald dat een bevel tot strafvervolging niet wordt
gegeven dan nadat de persoon wiens vervolging wordt verlangd door het hof is
gehoord althans daartoe behoorlijk is opgeroepen. 3 Art. 12d, eerste lid - waarin staat
dat het hof niet beslist alvorens de klager te hebben gehoord, althans daartoe behoor-
lijk te hebben opgeroepen - is niet van toepassing verklaard. Men kan stellen dat
in de onderhavige situatie de klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd,
dezelfde zijn en dat men daarom kan volstaan met een van beide bepalingen. Naar
onze mening had de wetgever in dat geval echter beter kunnen kiezen voor de
formulering van art. 12d. Juist indien het hof nog niet weet hoe hij zal beslissen,
of overweegt de klacht ongegrond te verklaren, heeft de klager - in casu tevens de
verdachte - er belang bij gehoord te worden. Volgens de letter van de wet is het
horen   van de klager (verdachte), althans zijn oproeping daartoe echter alleen
verplicht indien het hof van plan is aan de klacht gehoor te geven. In art. 12e,
tweede lid staat namelijk 'dat een bevel als bedoeld in art. 12k, eerste lid (moet zijn
12i, eerste lid: YB) niet wordt gegeven alvorens de persoon wiens vervolging wordt
verlangd door het gerechtshof is gehoord, althans daartoe behoorlijk is opgeroepen'
en niet - overeenkomstig het bepaalde in art. 12d, eerste lid - 'dat het gerechtshof
niet beslist alvorens de persoon wiens vervolging wordt verlangd door het gerechts-
hof is gehoord, enz:.  De artt.  12d en 12e geven beide uitdrukking aan het beginsel
dat procespartijen gehoord moeten worden (zie de art. 12d en e, aant. 1) Bij het
formuleren van de betreffende bepalingen liet de wetgever zich blijkbaar leiden door
de gedachte dat de verdachte zijn eigen vervolging niet wenst en dat een vervolging
ook niet direct in zijn belang kan zijn. Dit verklaart waarom de wet, alleen in het
geval dat er een bevel tot strafvordering wordt gegeven, verplicht tot het horen van
de verdachte, althans tot een behoorlijke oproeping van hem daartoe en de wet zwijgt
omtrent de rechten van de verdachte, voor het geval het beklag niet ontvankelijk
of ongegrond wordt verklaard. De verdachte zelf daarentegen die wenst dat zijn

1.  MvA, bijl. hand. I, 1984/1985, 15971 (R1133) en 15972, nr. 204  p. 3.
2.  Bij de wet van 8 november 1993, (Stb. 1993, nr. 591) zijn de oorspronkelijke artt. 12h, 12j, 121 en
12m  vervallen  en  de  artt.  12i,  12k,  12n,   120 en  12p  zijn verletterd  tot  respectievelijk  12h,   121,  12,   121,
12k  en   121.  Bij deze wijziging  is  ook de verwijzing  in  art. 552L vijfde lid aangepast.
3.  In art. 120, tweede lid staat nog vermeld; 'een bevel als bedoeld in art. 12k, eerste lid.' Dit moet zijn
een bevel als bedoeld in art, 12i. Zie vorige noot.
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vervolging in Nederland plaatsvindt en daartoe zelfs een beklag heeft gedaan bij het
hof, zal aan het verdedigen van zijn standpunt weinig behoefte hebben indien het
hof heeft besloten zijn beklag te honoreren en een bevel tot strafvervolging doet uit-
gaan. Overweegt het hof daarentegen geen gehoor te geven aan het beklag, dan is
zijn belang om gehoord te worden - net als van ieder andere klager - juist groot.
Vandaar dat als uitgangspunt moet gelden dat de verdachte, die ex art. 552t, vijfde
lid beklag doet bij het hof, net als iedere andere klager ex art. 12d, in de gelegenheid
wordt gesteld zijn standpunt bij het hof te verdedigen. Dit uitgangspunt is ook terug
te vinden in de uitspraken in kort geding van de Rb. 's-Gravenhage van 29 oktober
1986, KG 1986, 503 respectievelijk 16 april 1987, KG 1987, 214 (zie voor een
uitvoerige bespreking van de betreffende rechtszaken de artt. 552t-552hh, aant. 43).
In beide zaken gaat de president van de rechtbank er vanuit dat de verdachte zijn
belangen bij het hof persoonlijk moet kunnen behartigen.  In de eerste uitspraak ver-
wijst hij voor deze mogelijkheid met zoveel woorden naar het bepaalde in art. 12e,
tweede lid. Uit deze verwijzing kan men afteiden dat de president van de rechtbank
bovengenoemde mogelijkheid verankerd ziet in de betreffende bepaling. Naar onze
mening (zie hierboven) dwingt de tekst van art. 12e, tweede lid - helaas - niet tot
deze opvatting en had de wetgever beter art. 12d van toepassing kunnen verklaren.
De strafzaken die voor overdracht in aanmerking komen, hebben vaak betrekking
op verdachten die zich, op het moment dat de officier het voorstel als bedoeld in
art. 552t, eerste lid doet, al in het buitenland bevinden. De kans op afwezigheid van
de klager bij het onderzoek is daardoor wellicht groter dan in andere beklagzaken.
Dat mag echter geen argument zijn om art. 12d niet van toepassing te verklaren.
Uitgangspunt in die bepaling is weliswaar dat de klager wordt gehoord, maar aan
de daarop betrekking hebbende verplichting is voldaan, indien wordt vastgesteld dat
de klager daartoe behoorlijk is opgeroepen (zie art. 12d en art. 12 e, aant. 2). Komt
hij desondanks niet, dan kan het onderzoek gewoon worden voortgezet. Voorzover
de klager niet in de gelegenheid is in persoon te verschijnen, is bovendien van belang
dat volgens art. 12f, eerste lid procesvertegenwoordiging is toegelaten. Ook bij
toepassing van art. 12d is afwezigheid van de klager dus geen belemmering voor
de procedure en de te nemen beslissing. Dit betekent overigens niet dat het voor
de verdachte niet nadelig kan zijn als de behandeling van zijn klacht buiten zijn
aanwezigheid plaats vindt. In zijn uitspraak van 29 oktober 1986 KG 1986, 503 gaat
de president van de rechtbank er dan ook van uit dat de verdachte zijn belangen
zoveel mogelijk persoonlijk bij het hof moet kunnen behartigen: 'Voor zover
gedaagde (de staat: YB) zou menen dat eiser hierbij onvoldoende belang heeft omdat
hij zich door een advocaat bij dat horen kan laten vertegenwoordigen, kan gedaagde
daarin niet gevolgd worden. Voorshands komt het voor dat eisers belang om
persoonlijk gehoord te kunnen worden moet prevaleren. Dat eiser naar alle waar-
schijnlijkheid niet persoonlijk gehoord zou kunnen worden alshij al inhet buitenland
en aldaar gedetineerd zou zijn, doet hieraan niet af. Het bestaan van de mogelijkheid
om persoonlijk gehoord te worden is dan immers niet meer afhankelijk van de wil
van gedaagde  maar van  die  van de autoriteiten  in dat buitenland.'

De situatie dat er soms gevallen zijn waarin de verdachte niet in persoon bij het
hof kan verschijnen, mag er niet toe leiden dat een algemene plicht tot het horen
van de klager tevens verdachte, althans tot het oproepen van hem daartoe, niet in
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de wet wordt verankerd. Voor die gevallen biedt de mogelijkheid van procesver-
tegenwoordiging immers een oplossing. 

Is de klager kennelijk niet ontvankelijk of het beklag kennelijk ongegrond, dan
kan het gerechtshof - zonder nader onderzoek en zonder dat de klager wordt gehoord
of daartoe behoorlijk wordt opgeroepen - de klager niet ontvankelijk of het beklag
ongegrond verklaren (zie hieromtrent art. 12c, aant. 1; zie omtrent hetgeen onder
'kennelijk' moet worden verstaan art. 12c, aant. 3).

Volledige toetsing

36. Aangezien art. 12i zonder enige beperking van toepassing is verklaard kan het
hof de kennisgeving van de officier in volle omvang toetsen (zie art.  12i, aant. 2-5).
Dit houdt in dat het hof bij zijn beoordeling mede kan letten op de opportuniteit van
het vervolgingsbeleid en dus ook op die van het overdrachtsbeleid. Het hof kan zelfs
inbreuk maken op de algemene beleidslijnen van het openbaar ministerie. De
jurisprudentie op dit gebied getuigt echter van een grote terughoudendheid. Tot nu
toe is - volgens mededeling van het ministerie van justitie - slechts een enkele maal
een overeenkomstig art. 552t, vijfde lid ingesteld beklag gegrond verklaard.

Schorsende werking

37. In beginsel zal aan een tijdig aanhangig gemaakt beklag bij het hof schorsende
werking worden toegekend ten aanzien van de procedure van overdracht. Dit staat
niet met zoveel woorden in de wet doch vloeit voort uit het feit dat de rechterlijke
toetsingsprocedure niet door een voortzetting van de overdrachtsprocedure mag
worden doorkruist.2 Vanwege die schorsende werking van het beklag werd het in
de Handleiding overdracht van strafvervolging (p. 12) zinvol geoordeeld eerst de
kennisgeving als bedoeld in art. 552t, tweede lid te doen betekenen en met het
voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid te wachten totdat tegen die kennisgeving
geen beklag meer mogelijk zou zijn dan wel - in voorkomend geval - het hof op de
klacht zou hebben beslist. Bij beschikking van 24 april 1994 (avnr. 839) heeft het
hof Arnhem deze door de handleiding voorgestane gang van zaken veroordeeld en
klager in zijn beklag niet ontvankelijk verklaard (zie hieromtrent aant. 20). De ken-
nisgeving als bedoeld in art. 552t, tweede lid kan volgens het hof pas worden gedaan
nadat de officier van justitie een met redenen omkleed voorstel als bedoeld in art.
552t, eerste lid aan de minister heeft gedaan. Het advies in de handleiding is daarmee
achterhaald. Dit neemt niet weg dat de minister er verstandig aan doet met zijn
beslissing te wachten totdat de periode waarbinnen beklag mogelijk is, is verstre-

1.  Zic in dit verband ook art. 552u aant. 4.
2.  MvA, bijl. hand. I, 1984/1985, 15971 (R1133) en 15972, nr. 20a p. 4. Deze gedachte ligt ook
verscholen in de in aant. 35 aangehaalde uitspraken in kort geding van de Rb. 's-Gravenhage van 29
oktober 1986, KG 1986, 503 respectievelijk 16 april 1987, KG 1987, 214. In beide uitspraken verbood
de rechter tevens de eiser (verdachte) uit te leveren zolang hij nog niet in de gelegenheid was geweest

op hetbeklag dat hij bij het hofhad gedaan op grond van art. 552t, vijfde lid gehoord te worden, respectie-
velijk het hofnog geen uitspraak op het beklag als bedoeld in art. 552t, vijfde lid had gedaan (zie omtrent
deze uitspraken verder de artt. 552t-552hh, aant. 43).
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ken.'  Op dat moment staat immers pas vast of de overdrachtsprocedure kan worden
voortgezet. Alleen indien de minister aanstonds van mening is dat hij aan het voorstel
van de officier geen gehoor wil geven, heeft hij geen reden zijn beslissing uit te
stellen.

In de wet is een uitstel of opschorting van de beslissing van de minister, gelijk
aan de termijn waarbinnen de verdachte overeenkomstig art. 552t, vijfde lid beklag

kan doen bij het hof, niet geregeld. In art. 552u, tweede lid is weliswaar bepaald
dat in het geval het voorstel van de officier betrekking heeft op een verdachte die
zich in Nederland bevindt en die niet heeft verklaard met de overdracht van straf-
vervolging in te stemmen, de minister - zo hij voornemens is het voorstel van de
officier te volgen - zijn beslissing pas mag nemen veertien dagen nadat hij de
verdachte schriftelijk van zijn voornemen in kennis heeft gesteld, maar deze bepaling
is geschreven voor omstandigheden die niet gelijk zijn aan of per definitie samenval-
len met de omstandigheden bedoeld in art. 552t, tweede en vijfde lid. Het is zelfs
de vraag of het bepaalde in art. 552u, twee(le lid van toepassing is in het geval op

grond van art. 552t, vijfde lid beklag mogelijk is bij het hof (meer daarover in art.
552u, aant. 6 en aant. 13). Ondanks het feit dat de schorsende werking van het
beklag algemeen wordt erkend, is het dus mogelijk dat de minister - mits nog geen
beklag is gedaan -binnen de veertien dagen waarin de verdachte ingevolge art. 552t,
vijfde lid beklag kan doen bij het hof, gevolg geeft aan het voorstel van de officier.
De wet verbiedt dit niet. Dit betekent tevens dat de situatie zich kan voordoen dat
de minister al een verzoek tot strafvervolging aan de autoriteiten van een vreemde
staat heeft gedaan op het moment dat de verdachte ingevolge art. 552t, vijfde lid
beklag doet. Met het oog daarop heeft de wetgever in art. 552u, vierde lid, bepaald
dat een verzoek tot strafvervolging wordt ingetrokken wanneer het hof ingevolge
het vijfde lid van art. 552t beveelt dat de vervolging in Nederland zal worden
voortgezet. Men dient zich echter rekenschap te geven van het feit dat een intrekking
van het verzoek tot strafvervolging wel de subsidiaire bevoegdheid van de aangezoch-
te staat kan aantasten, maar niet de originaire bevoegdheid, terwijl met het verzoek
tot strafvervolging misschien informatie is verschaft zonder welke een vervolging
in de aangezochte staat niet denkbaar zou zijn geweest. Uiterste zorgvuldigheid is
dus geboden. Daar komt bij dat intrekking van het verzoek niet meer mogelijk is,
indien al een kennisgeving omtrent de beslissing van de aangezochte staat is ontvan-
gen (zie art. 552u, aant. 16).

Situaties waarin de minister een genomen beslissing ongedaan moet maken en
waarin hij een verzoek tot strafvervolging achteraf moet intrekken, dienen zoveel
mogelijk te worden vermeden.2 Het zou daarom onze voorkeur hebben wanneer
in de wet, in verband met het bepaalde in art. 552t, vijfde lid, een termijn zou
worden gesteld, waarbinnen de minister met een positieve beslissing op het voorstel
van de officier moet wachten. Deze termijn zou dan gelijk moeten zijn aan de termijn

1. Volgens PARiDAENS neemt de minister van justitie (afdeling internationale rechtshulp) in de praktijk
deze termijn in acht en wordt een verzoek tot overname van strafvervolging niet eerder gedaan dan twee
weken nadebetekening vande kennisgeving van de voordracht totoverdracht. Zie T&C Sv. (CLEIREN\NIJ-
BOER) aant, 7 bij art. 552t
2.  In de praktijk gebcurt dit al op vrijwillige basis: zie vorige noot.
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waarbinnen de verdachte overeenkomstig het bepaalde in art. 552t, vij fde lid, beklag
kan doen bij het hof.

Inwilliging van het beklag

38. Stelt het hof de verdachte in het gelijk en beveelt het dat de vervolging in
Nederland moet worden voortgezet, dan kan de door de officier beoogde overdracht
van strafvervolging geen doorgang vinden. Hoe de zaak verder moet worden
afgewikkeld is - met uitzondering van het bepaalde in art. 552u, vierde lid - niet
in de wet geregeld. Twee situaties zijn in de praktijk denkbaar. Heeft de officier
van justitie overeenkomstig het advies  in de handleiding, doch in strijd met de wet
(zie aant. 37), zijn voorstel nog niet aan de minister gedaan, dan is de oplossing
simpel. Wordt de verdachte in tegenstelling  tot de  in de vorige aantekening bespro-
ken beschikking van het arnhemse hof in zijn beklag ontvangen en in het gelijk
gesteld en wordt de vervolging in Nederland bevolen, dan kan de officier geen
voorstel tot overdracht van strafvervolging meer doen.

Heeft de officier van justitie, overeenkomstig de letter van de wet, de kennisge-
ving aan de verdachte pas doen plaatsvinden nadat hij zijn voorstel aan de minister
heeft gedaan, dan ligt de zaak iets gecompliceerder. Heeft de minister nog niet op
het voorstel beslist dan lilla het logisch dat de officier van justitie zijn voorstel aan
de minister zal intrekken. De wet noemt de mogelijkheid tot intrekking van het
voorstel echter niet (meer hierover in de aantekeningen bij art. 552v).

Een andere - minder elegante - oplossing is dat de minister, naar aanleiding van
het bevel van het hof, het voorstel van de officier (alsnog) afwijst. Intrekking van
de kennisgeving van voordracht tot overdracht van strafvervolging en mededeling
daarvan aan de verdachte - in art. 552v, tweede lid voorgeschreven bij afwijzing
door de minister van het voorstel - zijn in dat geval niet nodig. De verdachte is door
de beslissing van het hof al op de hoogte van het feit dat de overdracht geen
doorgang zal hebben en dat de vervolging in Nederland zal plaatsvinden. Wanneer
de minister al een verzoek tot strafvervolging aan de autoriteiten van een vreemde
staatheeft doen uitgaan, moet dat verzoek ingevolge het bepaalde in art. 552u, vierde
lid, laatste volzin, worden ingetrokken (zie aant. 37).

An. 5521, vijfde lid en de beklagregeling ex art. 12 e.v.

De verdachte als belanghebbende in de zin van art. 12

39. Het bestaan van art. 552t, vijfde lid wordt wel gezien als een bevestiging van
het uitgangspunt dat de verdachte alleen bij uitzondering is aan te merken als een
belanghebbende in de zin van art. 12. Anders immers was dit vijfde lid, waarin voor
de verdachte de mogelijkheid tot beklag bij het hof is geregeld en waarbij de artt.
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12b, 12c, 12e, tweede lid, 12f en 12h-12n van overeenkomstige toepassing zijn
verklaard, niet nodig geweest. '

De verdachte kan echter belang hebben bij een vervolging in Nederland en dat
belang kan - in tegenstelling tot wat KNIGGE beweert in aant. 15 op art. 12 - meer
zijn dan de subjectieve beoordeling en inschatting van de verdachte dat een vervol-
ging in Nederland voor hem gunstiger is dan elders.2 Is bijvoorbeeld het feit, ter
zake waarvan de overdracht van strafvervolging wordt overwogen, in Nederland
gepleegd, dankunnenzijn verdedigingsperspectievenbij een vervolging in Nederland
beduidend beter zijn. Ook de verdediging heeft namelijk behoefte aan informatie,
onderzoekshandelingen en getuigenverklaringen. Bij een vervolging in Nederland
hebben de verdachte en zijn raadsman door de regels van het strafproces een
bepaalde status die het mogelijk maakt initiatieven te ontplooien en van de nationale
autoriteiten bepaalde zaken te verlangen. Bij een vervolging elders raken zij deze
positie hier kwijt.3 Een belangrijk punt in dit verband is eveneens de controle op
de rechtmatigheid van het onderzoek. Door een overdracht van de vervolging wordt
de controle op het gedeelte van het onderzoek dat in Nederland heeft plaats gehad
moeilijker, omdat de overnemende staat veelal minder thuis is in het strafprocessuele
stelsel van de overdragende staat en nog los van de vraag naar de bereidheid daartoe,
minder gelegenheid heeft een uitvoerig onderzoek te doen naar de rechtmatigheid
van handelen en bewijsverzameling in de overdragende staat.4 De verdachte kan
dus - met het oog op zijn verdediging - een belang kan hebben bij zijn vervolging
in Nederland en dat het belang objectief bepaalbaar is.

1.   Zie aant.  15 op art.  12. Het vijfde lid van art. 552t is in een bepaald opzicht overigens ruimer geformu-
leerd dan de regeling van art.  12. De verdachte hoeft namelijk niet aan te voeren dat hij bij zijn vervolging
in Nederland een concreet belang heeft. De situatie dat de verdachte bij toepassing van het vijfde lid geen
concreet belang zou kunnen aantonen is echter meer van theoretische dan van praktische aard.
2.  Ook TH.W. VAN VEEN is blijkens zijn noot onder HR 28 februari 1984, NJ 1984, 490 de mening

toegedaan dat de verdachte belang kan hebben bij een vervolging in Nederland en dat het daarbij een
concreet belang kan betreffen, ook wanneer de zaak nog niet op de zitting is uitgeroepen.
Dat de verdachte een materieel belang kan hebben bij zijn vervolging en belanghebbende kan zijn in de
zin van art. 12 wordi zij het in een ander verband, verdedigd door P.M. FRIELINK, Beklag over niet
vervo/genmethetoogop verva/vanadministratieve boeten, Weekbladvoor fiscaal recht(WFR)1988/5812,
p. 284-291. P. OSINGA, Transactie in strafzaken, Amhem 1992, p. 196 noemt het financieel belang voor
de verdachte in verband met de anti-cumulatiebepalingen van de AWR, het belang waar FRIELINK dus

op doelt, een oneigenlijk belang omdat het nietals een algemeen belangkan worden gekwalificcerd waarop
de strafvervolging moet zijn gebaseerd.
3.    Politie en justitie die zich met grenzen geconfronteerd zien, kunnen een beroep doen op de regels van
internationale samenwerking. De verdediging heeft deze mogelijkheid doorgaans niet. Zie Individu en

internationale rechtshulp in strafzaken, Rapport van de Commissie tot bestudering van de positie van
verdachtenen andere belanghebbenden in de internationale strafrechtelijke samenwerking, 's-Gravenhage,
december 1993, p. 5.
4.   Zie A.A.M. oRiE,  De verdachle tussen wal en schip 6f de systeembreuk inde kleine rechtshulp, in: Bij
deze stand van zaken (Liber Amicorum A.L Melai), Arnhem 1983, p 351-361. Zie ook Individu en
internationale rechtshu/p in stra/Saken, Rapport van de Commissie tot bestudering van de positie van
verdachten en andere belanghebbenden in de internationale strafrechtelijke samenwerking, 's-Gravenhage,
december 1993, p. 31-32.
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Van een objectief bepaalbaar belang is ook sprake wanneer de te verwachten straf
in het buitenland aanmerkelijk hoger is dan in Nederland. Dat het verschil in
strafmaat, zelfs een aanmerkelijk verschil, in de praktijk niet altijd leidt tot een
vervolging in Nederland, is een kwestie van beleid en van opportuniteit. Deze
vaststelling doet echter niet af aan de objectiviteit van het belang dat de verdachte
in een dergelijk geval heeft  bij zijn vervolging in Nederland.'

Neemt men bij dit alles in aanmerking dat onder een 'belanghebbende in de zin
van art. 12' door de hoge raad wordt verstaan, degene die in zijn belang is getroffen
- niet door het strafbare feit zelf, maar door het niet vervolgen daarvan (zie HR 7
maart 1972, NJ 1973, 35 en HR 18 maart 1975, NJ 1975, 247; zie ook aant. 9 op
art. 12) - dan is de stelling dat de verdachte van deze regeling is Uitgesloten, op Zijn
zachtst gesproken aanvechtbaar. Ook de tekst van art. 12 dwingt niet tot uitsluiting
van de verdachte. Het is daarom niet vreemd dat het Hof 's-Hertogenbosch op 30
september  1982,  NJ  1982, 653 overwoog:  '(...),  dat  het Hof echter met Duister-
winkel-Melai, het Wetboek van strafvordering (aantekeningen 17 e.v. op art. 12 Sv)
van oordeel is, dat de verdachte zelf wel degelijk als belanghebbende in de zin van
dit artikel moet worden beschouwd en mitsdien klager wel ontvankelijk acht;' Met
dem overweging verwierp het hof het door het openbaar ministerie aangevoerde
verweer dat klager volgens vaste jurisprudentie niet-ontvankelijk is in zijn klacht,
omdat verdachte zelf niet als belanghebbende in de zin van art. 12 moet worden
aangemerkt. Het beklag van de met uitzetting naar zijn geboorteland bedreigde belg
werd vervolgens door het hof wel afgewezen met de overweging: 'dat vervolging
door de Belgische Justitie te verwachten is en het den Hove niet opportuun voorkomt
het beleid van de Nederlandse minister van Justitie, zoals dit in het onderhavige geval
blijkt uit diens brief van 15 okt.  1981 aan zijn ambtgenoot te Brussel in deze zaak
te doorkruisen;'

1.  Zie in dit verband ook de conclusie van de advocaat-generaal MmERS bij het arrest van de HR 11
september  1990,  NJ   1991,  250. De verdachte  was in cassatie gegaan tegen de beslissing  van  hit  hof
Amsterdam waarbij het zich onbevoegd had verklaard van de strafzaak kennis te nemen omdat de neder-
landse autoriteiten ingevolgehet bepaalde in art. VII van hetNavo-Statusverdrag geen rechtsmachthadden
Alvorens op het gestelde cassatiemiddel in te gaan onderzoekt MEWERS eerst het belang dat de verdachte
heeft bij het cassatieberoep en maakt daarbij zelfs een vergelijking met de beschikking van de hoge raad
waarbij de verdachte als belanghebbende in de zin van art. 12 werd aangemerkt. Hoewel Kn dergelijk
onderzoek hiercassatietechnisch nietnoodzakelijk is,doethij ditwaarschijnlijkomdatdeonbevoegdverkla-
ring in casu een niet vervolgen in Nederland impliceert en dat een dergelijke beslissing in het algemeen
als gunstig wordt beschouwd voor de verdachte. Ook KNIGGE steltinaant. 15 opart. 12 datmenerin
het algemeen van uit moct gaan dat nict (verder) vervolgen gunstig is voor de verdachte. Terecht
ConStateert MEIJERS dat de zaak hier iets genuanceerder ligt dan een simpel niet vervolgen van de vcr-
dachte Hij overweegt: 'Verzockers verzet tegen de beslissing van het Hof Amsterdam vioeit,  naar valt
aan te nemen, voort zowel uit zijn vermoeden dat hij niet aan berechting zal ontkomen en dat als gevolg
van de onbevoegdverklaring door de nederlandse rechter de kans op zijn overlevering aan de VS op door
Nederland gestelde condities is toegenomen als uit zijn vrees dat hij na overlevering aan de VS aldaar
tot een zwaardere strafzal worden veroordeeld dan, de uitspraak van de rechtbank Utrecht in aanmerking
genomen, hem in Nederland te wachten staat. Dat verzoeker belang heeft bij zon cassatieberoep is
voldoende aannemelijk om hem in dat beroep te ontvangen Enigszins vergelijkbaar: HR 28 febr.  1984,
490, over de verdachte als belanghebbende in de zin van art. 12 Sv.'
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Door het Hof Amsterdam, 20 april  1983, NJ  1983, 421, werd de verdachte opnieuw
als belanghebbende aangemerkt. Een in eerste aanleg wegens een oven/al tot vijf
jaar gevangenisstraf veroordeelde fransman werd, hangende het hoger beroep, door
het openbaar ministerie op een vliegtuig naar Parijs gezet. Aan de raadsman werd
meegedeeld, dat de zaak niet meer ter terechtzitting zou worden aangebracht, maar
aan de franse autoriteiten ter overname zou worden aangeboden. Deze deed namens
de uitgezette fransman ex art. 12 beklag bij het hof en dat beklag werd ontvankelijk
en gegrond verklaard. Tegen deze beslissing van het hof werd cassatie in het belang
der wet ingesteld en op 28 februari 1984, NJ 1984, 490 overwoog de hoge raad dat
het hof terecht uit het systeem der wet had afgeleid: 'dat de verdachte nadat het
onderzoek op de terechtzitting is aangevangen in het algemeen aanspraak heeft op
voortzetting der procedure totdat een einduitspraak is gegeven, en daarom in beginsel
te dien aanzien als belanghebbende  in de  zin  van  art.   12 moet worden beschouwd. ,'

De hoge raad aanvaardt dus - in navolging van het hof's-Hertogenbosch en het hof
Amsterdam - dat de verdachte als belanghebbende in de zin van art. 12 kan worden
aangemerkt. Tot dat moment stond de jurisprudentie voornamelijk afwijzend
tegenover deze gedachte.2 Het ging daarbij echter steeds om zaken waarin de
verdachten naar rehabilitatie streefden.3 In de zaak waarover de hoge raad moest
oordelen ging het niet om rehabilitatie maar betrof het een geval waarin het onder-
zoek op de zitting al was aangevangen. Omdat in een dergelijke situatie de verdachte
recht heeft op voortzetting van zijn proces en omdat daarvan geen sprake is bij een
overdracht van strafvervolging, was de hoge raad - in navolging van het hof
Amsterdam -van mening dat de verdachte als belanghebbende in de zin van art.  12
moest worden aangemerkt.4

40. Dat de verdachte in zijn beklag ontvankelijk moet worden verklaard, ook in de
periode die vooraf gaat aan het onderzoek ter zitting, betekent niet dat een dergelijk
beklag steeds zal slagen. Integendeel, de hoven zijn zeer terughoudend in hun oordeel

1.   Een voorloper van deze jurisprudentie is de beslissing van het Hof Amsterdam van 18 augustus  1965,
NJ 1966, 482.
2.  Zic Hof Amhem 23 juni 1931, NJ  1932, p 310, Hof's-Gravenhage 21 december 1931, NJ  1932, p.
504, Hof Amsterdam 27 juni  1961, NJ 1961, 519. Zie ook nog Hof Lecuwarden 11 september 1985, NJ
1986,187. Een uitzondering op deze jurisprudentie vormde de in de vorige noot aangeha:tide beslissing

van het Hof Amsterdam van 18 augustus  1965, NJ  1966,  482.
3     In de beschikking van het Hof 's-Gravenhage van 9 december 1983, NJ  1984, 193 wordt de verdachte
weI als belanghebbende aangemerkt terwijl het in deze zaak ook om rehabilitatie gaat Wegens cen op
het documentatieblad voorkomende fraudezaak weigerde de minister van justitie namelijk een verklaring
van geen bezwaar voor de oprichting van een BV af te geven. Klager stelde onschuldig te zijn en wenste
de zaak daarom zijn vervolging.
4    In zijn noot onder bovengenoemd arrest van de hoge raad merkt VAN VEEN op dat met de beslissingen
van het Hof's-Hertogenbosch 30 september 1982, NJ 1982, 653, het Hof Amsterdam 20 april  1983, NJ
1983,421  en  de  hoge  raad, de strekking van  art. 12 wezenlijk is veranderd. De hoven  en  de  hoge  raad
hebben - aldus VAN VEEN niet gekeken naar de aard van het belang dat door het strafbaar felt is getroffen
en naar de mate waarin de klager bij dat belang is betrokken, doch louter naar het belang dat de verdachte
heeft bij voortzetting van zijn vervolging. De hoge raad verstond onder 'belanghebbende' in de zin van
art. 12 echter al langer degene die in zijn belang is getroffen, niet door het strafbaar feit zelf, maar door
het niet vervolgen daarvan (zie hierboven). De onderhavige beslissingen passen in die interpretatie
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omtrent het beleid dat justitie voert. Een voorbeeld biedt de in aant. 39 besproken
beschikking van het Hof's-Hertogenbosch, 30 september 1982,  NJ  1982, 653.'  Uit
het enkele feit dat een beklag van de verdachte weinig kans van slagen heeft mag
echter niet worden afgeleid dat de verdachte geen concreet, objectief bepaalbaar
belang heeft bij zijn vervolging in Nederland. Met andere woorden, de oppor-
tuniteitsvraag mag niet met de ontvankelijkheidsvraag vereenzelvigd worden. In de
wettelijke regeling zijn het twee vragen die een afzonderlijke beslissing behoeven.
Heeft de verdachte een concreet belang bij zijn vervolging in Nederland dan wordt
hij  door het achterwege laten  van die vervolging  in dat belang geschaad.  Deze
vaststelling staat los van de vraag of aan zijn belang, onder de gegeven omstan-
digheden, prioriteit moet worden toegekend.

41.   In welke richting de rechtspraak uiteindelijk  zal  gaan  valt  niet met zekerheid
te voorspellen. Na de beslissing van hoge raad is - voor zover uit publikaties bekend
- de verdachte in zijn beklag ex art. 12 ontvankelijk verklaard in de beschikking van
het hof 's-Gravenhage, 9 december  1983,  NJ   1984,   193.  (zie  aant. 39 onder  de
voorlaatste  noot).

In de nog niet eerder aangehaalde beschikking van het Hof 's-Hertogenbosch,
3  februari   1993,  NJ   1994,  248  werd het beklag  van de klager die zijn vervolging
in Nederland had verzocht, afgewezen zonder dat het hof een voorbehoud maakte
of zich anderzins uitliet over de ontvankelijkheid van het beklag.2 Daaruit is af te
leiden dat het beklag ontvankelijk werd bevonden. Het dictum kan echter ook een
gevolg zijn van het bepaalde in art. 12i, vierde lid (zie hieromtrent art. 12i, aant.
13). De klager in deze zaak verzocht zijn eigen vervolging ter zake van de door hem
in Spanje gepleegde strafbare feiten, te weten handel in cocaYne. Wat precies de
feiten waren, is op basis van de gepubliceerde beschikking van het hof niet met
zekerheid te zeggen. Uit de verwijzing naar art. 5 Sr volgt wel dat de klager een
Nederlander is en aangezien de klacht zich niet richt tegen een voorstel van de
officier tot het uitlokken van een strafvervolging in een andere staat, kan tevens
worden afgeleid dat het beklag niet berust op art. 552t, vijfde lid, maar op art. 12.
Het hofoordeelt in deze zaak het Europees Overdrachtsverdrag van toepassing omdat
zowel Nederland als Spanje verdragspartners zijn. Vervolgens stelt het hof dat
genoemd verdrag niet voorziet in een verplichting tot overdracht, indien een andere
staat dan de staat waarin het delict is gepleegd, om die overdracht verzoekt. Deze
stelling is juist, maar men mag daarbij niet uit het oog verliezen dat het verdrag aan
geen enkele staat de plicht tot overdracht op legt.3 Opmerkelijk is daarom de
redenering van het hof: 'dat, gelet op de strekking van de bepalingen van voormeld
verdrag en niettegenstaande het bepaalde  bij   art.   5   Sr  - de Nederlandse justitie  in
dit geval slechts rechtsmacht toekomt, indien de spaanse autoriteiten - die kennelijk

1.   Zie ook Hof Leeuwarden  16 juni  1987, NJ  1987, 896; Hof Arnhem 7 juli  1987, NJ  1988, 86; Hof
Amhem  13 juli 1987, NJ  1988, 227. In deze drie gevallen werd het beklag dat was ingesteld op basis
van art. 552t, vijfde lid eveneens ongegrond verklaard.
2.  Een dergelijk voorbehoud maakthet Hof's-Hertogenbosch wei inde verderoptebesprekenbeschikking
van I februari 1994, NJ 1994, 341.
3.  Zie hieromtrent y. BARJENS- VAN GELOVEN, Overdracht van strafvervolging, Nijmegen 1989, p. 24.
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te dezer zake een vervolging reeds hebben ingesteld dan wet overwegen in te stellen -
een verzoek om overdracht van de strafvervolging tot Nederland zouden richten.

Uit de stukken blijkt, dat Spanje niet bereid is gebleken een dergelijk verzoek
tot overdracht van de door de klager bedoelde strafzaak te doen.

Nu de Spaanse autoriteiten weigeren dit verzoek tot overdracht te doen, heeft
het Openbaar Ministerie niet de vrijheid om tot vervolging van klager over te gaan,
weshalve het beklag dient te worden afgewezen."

Een verklaring van niet ontvankelijkheid volgde in de beschikking van het Hof
Leeuwarden, 11 september 1985, NJ 1986, 187, in de (nog) niet gepubliceerde
beschikking van het HofAmsterdam, 17 november 1993, R 734/93 en in de beschik-
king van het Hof 's-Hertogenbosch,  1 februari 1994, NJ 1994,341. In de laatstge-
noemdebeschikking vanhet Hof 's-Hertogenbosch werd twij fel uitgesprokenomtrent
de vragen of een negatief advies aan de minister in het kader van een door Duitsland
gedaan verzoek om de vervolging in Nederland te laten plaatsvinden, is te bes-
chouwen als een beslissing niet te vervolgen en of de klager een belanghebbende
is in de zin van art.  12. Het hof vermeed echter een antwoord op deze vragen door
op een andere grond het beklag niet ontvankelijk te verklaren. Het hof overwoog:
'(...) dat - nog daargelaten de beantwoording  van de vragen of het advies  van de
officier van justitie ter zake van het overnameverzoek te beschouwen is als een
beslissing niet vervolging en of klager een belanghebbende is in de zin van art.  12Sv
- het een zodanig bevel niet kan geven, omdat het verzoek tot overname van de
vervolging is afgewezen en het Openbaar Ministerie thans niet meer bevoegd is om
in Nederland tot vervolging van klager over te gaan, weshalve het beklag niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard.'

1.    De wijzc waarop het hof absolute prioriteit toekent aan het territorialiteitsbeginsel,  door de staat waar
het  feit is gepleegd  een  beslissende  stem  toe te kennen,  kan  niet  met een beroep  op het Europees
Overdrachtsverdrag worden gerechtvaardigd (zie de artt. 5521-552hh, aant  134) en ditvolgt-zoals het
hof zelf trouwens ook stelt - evenmin uit art.  5 Sr. Wanneer men deze laatste bepaling en dan met name

natuurlijk art. 5 Sr, eerste lid sub 2, plaatst in de sleutel van rechtshulp en solidariteit tussen staten en
men tevens rechtwil doen aan de strekking van het Europees Overdrachtsverdrag, zal men terughoudend
moeten zijn met het optreden op basis van dit artikel en zal men in overleg moeten treden met de
territorialiteitsstaat en gezien art. 30 e.v. van het Verdrag zclfs elke andere staat, wanneer men kennis

draagt van een in die andere staat ingestelde strafvervolging, tegen dezelfde persoon wegens hetzelfde
feit. Dat Nederland geen rechtsmacht heeft nu de spaanse autoriteiten weigeren een verzoek tot overname
van strafvervolging aan Nederland te richten en dat het de officier van justitic daarom niet vrij staat tot

vervolging over te gaan, volgt echter noch uit het Europees Overdrachtsverdrag (zie art. 5 en art. 31, eerste

lid), noch uit de nederlandse wet (zie met name art. 5, eerste lid sub 2). Alleen wanneer de vervolging
is overgedragen (zie art. 21, eerste lid van het Europecs Overdrachtsverdrag) of wanneer er in een van
de verdragssluitende staten sprake is van een veroordeling gevolgd door de tenuitvoerlegging of een
vrijspraak, is volgens dat Verdrag - op enkele uitzonderingen na - een vervolging in de andere verdragsslui-
tende staten niet meer mogelijk (zie art. 35). In de nederlandse wet geldt dit zelfs voor een overdracht
aan staten waarmee geen verdrag is gesloten (zie art. 77, eerste lid SO en zijn aan bovengenoemde
beslissingen nog toegevoegd de transactie en het voonvaardelijk sepot (zie art. 68 Sr, tweede en derde

lid). De conclusie van het hof gaat echter veel verder. Het hof stelt de rechtsmacht van Nederland afhan-

kelijk van de bereidheid van Spanje tot overdracht van strafvervolging en maakt daarbij, zonder enige
legitimatie van de wetgever en op eenzijdige basis, inbreuk op de nederlandse soevereiniteit.
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In de zaak die speelde voor het Hof Amsterdam, 17 november 1993, was de
klaagster opgeroepen om voor de rechtbank te Piraeus (Griekenland) te verschijnen
in verband met de beschuldiging dat zij 72 gram hasj vanuit Nederland Griekenland
had ingevoerd, welk feit zij overigens ontkende gepleegd te hebben. Ondanks deze
ontkenning van de feiten wenste zij een vervolging in Nederland omdat zij vreesde
dat zij bij een vervolging in Griekenland langdurig achter slot en grendel zou gaan.
Bovendien durfde zij, zolang  de  zaak  niet was afgedaan  en  zij in Griekenland  nog
werd gezocht, Nederland, vanwege het uitleveringsrisico elders, niet meer te
verlaten. Het hof overwoog:  'De wens in Nederland in plaats van in Griekenland
strafrechtelijk te worden vervolgd, is niet een belang waarvoor artikel 12 van het
wetboek van Strafvordering een rechtsgang biedt. Bijzondere omstandigheden die
tot een ander oordeel zouden kunnen leiden, zijn niet gesteld. Zodanige omstan-
digheden kunnen niet zijn dat klaagster de Nederlandse nationaliteit heeft en in
Nederland woont en werkt. ,1

In de beschikking van het Hof Leeuwarden, 11 september 1985 oordeelde de
rechter het belang van de klager - namelijk om vast te stellen of hij zich al dan niet
als zwartrijder in de bus bevond - geen belang dat door art. 12 wordt beschermt.
'Nu de regeling van art. 12 e.v. dient te voorkomen, dat bedreven strafbare feiten
ongestraft, immers onvervolgd blijven, waardoor klager dan wel hetopenbaarbelang
is geschaad, is het belang van klager in het onderhavige geval, naar 's hofs oordeel,
kennelijk geenbelang, dat art. 12 beschermt, zodat klager kennelijkniet-ontvankelijk
is.' Het hof Leeuwarden is echter niet geheel zeker van zijn zaak. Het gaat namelijk
als volgt verder: 'Het hof merkt hierbij nog op, dat indien klager toch ontvankelijk
zou moeten worden geacht, het beklag kennelijk ongegrond is.'

Uit de besproken beschikkingen blijkt dat men in de rechtspraak, net als in de
literatuur, worstelt met de vraag of de verdachte - in de periode die aan de zitting
voorafgaat - als belanghebbende kan worden aangemerkt. Uit debetreffendebeschik-
kingen is geen eensluidend standpunt te distilleren al wijzen de meeste beschikkingen
toch in de richting van een ontkenning. Met deze beschikkingen staat bovendien niet
vast hoe de andere hoven zullen oordelen en evenmin wat het oordeel van de hoge
raad zal zijn indien de betreffende vraag aan haar zou worden voorgelegd. Het is

1.   Het hof overwoog verder nog: 'Nu de Griekse administratie aan de Nederlandse justitie niet heeft
verzocht de strafvervolging ter zake van het felt waarop het beklag betrekking heeft over te nemen en
voorts klaagster ontkent dat zij zich aan dat strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, zijn er bovendien in
Nederland geen feiten of omstandigheden waaruit ten aanzien van klaagster een redelijk vermoeden van
schuld aan dat strafbaar feit voortvloeit zodat de officier van justitie klaagster in Nederland ook niet als
verdachte kan aanmerken en strafrechtelijk vervolgen. Ditbetekentdatook indien klaagsterwel zou kunnen
worden ontvangen in haar beklag, dit beklag kennelijk ongegrond is.' Voorzover het hof met deze
overweging niet het oog zou hebben op de haalbaarheid van de vervolging maar op de vraag wanneer
er van niet vervolgen kan worden gesproken, dient men niet te vergeten dat van niet vervolgen ook sprake
is, indien de politie en het openbaar ministerie de voor vervolging noodzakelijke opsporingsactiviteiten
niet (willen) verrichten. Niet onderzoeken impliceert niet vervolgen. Art. 12 stelt niet de eis dat van een
opgespoord strafbaar feit moct zijn gebleken. Anders zou de rechtsgang van art 12 gemakkelijk kunnen
worden gefrustreerd. Zie in dit verband G.J.M. CORSTENS, Het Nederiandse strafprocesrecht, (tweede druk)
Arnhem  1995,  p.  484.  Zie ook KNIGGE,  aant.  7 op art.  12.
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niet uitgesloten dat vooral praktische bezwaren een ontwikkeling in de richting,
waarbij de verdachte in de periode die aan de zitting voorafgaat als belanghebbende
in de zin van art.  12 zal worden aangemerkt, zullen tegenhouden.'

Art. 552t, vijfde lid versus art. 12

42.   In een aantal  van de daarvoor in aanmerking komende gevallen speelt de vraag
of de verdachte als belanghebbende in de zin van art. 12 kan worden aangemerkt
geen rol meer. Daarop is de regeling van art. 552t, vijfde van toepassing. Dat de
verdachte die beklag kan doen ex art. 5521, vijfde lid, geen beklag kan doen ex art.
12,  volgt naar onze mening uit het systeem der wet. De vraag is echter of met de
regeling in art. 552t, vijfde lid de rechtsgang van art. 12 als zodanig voor de
verdachte is uitgesloten. Het roept met andere woorden de vraag op wat de positie
is van de verdachte, van wie de overdracht van strafvervolging wordt overwogen,
doch aan wie geen kennisgeving als bedoeld in art. 552t, tweede lid wordt betekend.
Kan hij beklag  doen  bij  het  hof op basis  van  art.   12  e.v.,  of rest hem slechts  de
procedure in kort geding?
In het oorspronkelijk wetsontwerp kwam de regeling van art. 552t, vijfde lid niet
voor. Het vijfde lid werd pas in een laat stadium - naar aanleiding van het amende-
ment van het kamerlid PATIJN - middels een nader gewijzigd wetsvoorstel, aan art.
552t toegevoegd.2 Het amendement was een gevolg van de in de tweede kamer
levende wens om in de overdrachtsprocedure een toetsingsmoment door de strafrech-
ter op te nemen: Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever met het
bepaalde in art. 552t, vijfde lid, de toepassing van art. 12 heeft willen uitsluiten.
De wetgever heeft met deze bepaling alleen de rechtsgang bij het hof voor de
verdachte zeker willen stellen. De beklagregeling houdt in feite een wettelijke
erkenning in dat de verdachte wel degelijk belang kan hebben bij zijn vervolging
in Nederland.  Het is een feit dat de omstandigheden waartoe de beklagregeling in
art. 552t, vijfde lid is beperkt - namelijk dat een gerechtelijk vooronderzoek heeft
plaatsgehad of voorlopige hechtenis is toegepast - veelal worden aangemerkt als een
indicatie dat het een strafzaak van enig gewicht betreft. Daarmee is echter nog niet
gezegd dat deze procedure zou moeten gelden met uitsluiting van de - mogelijke -
algemene rechtsgang die in principe ook bij feiten van minder gewicht openstaat.
Uit de wetsgeschiedenis kan alleen met zekerheid worden afgeleid dat de wetgever
voor deze gevallen - ondanks het tegengesteld standpunt van de regering en de

1.  Nu zal niemand de praktische bezwaren die zich bij de voorgestane ontwikkeling zullen aandienen
kunnen miskennen, maar die bezwaren zijn op zich geen legitimatic om een door de wet vastgestelde
beklagprocedure die weliswaar door dc ontwikkelingen een ruimer toepassingsgebied heeft gekregen,
ruimer misschien dan de wetgever destijds heeft vennoed, zonder wijziging van de wet opzij te zetten.
Zijn de praktische bezwaren onoverkomelijk dan is het in eerste instantie aan de wetgever om in te grijpen
en de noodzakelijke wijzigingen tot stand te brengen en niet aan de rechter.
2.  Amendement van het kamerlid PATIJN, bijl. hand. 11, 1983/1984, 15972, nr. 11; nader gewijzigd
wetsvoorstel, bijl. hand. 1, 1983/1984, 15972, nr. 21.
3   De regering wilde de strafrechter niet inschakelen  Zij gaf de voorkeur aan een toetsing van het
overdrachtsbeleid door de rechter in kort geding (zie hieromtrent verder de artt. 5521-552hh, aant. 82).
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mogelijke praktische bezwaren verbonden aan de rechtsgang - in ieder geval een
beklagprocedure wilde bij  de  strafrechter.1

Voor andere verdachten, dan degenen van wie de overdracht van strafvervolging
wordt overwogen, heeft de regeling in art. 552t, vijfde lid geen betekenis en kan
de rechtsgang daarin ook geen beperking opleveren voor de algemene rechtsgang
van art. 12 e.v. Voor deze verdachten blijft een antwoord op de vraag of de
verdachte belanghebbende kan zijn in de zin van art.  12 - onveranderd - belangrijk.

Art. 552t versus de procedure in kort geding

43. In de gevallen waarin geen speciale procedure openstaat, is een kort geding de
aangewezen rechtsgang om het voornemen tot overdracht aan te vechten. In art.
552u, tweede lid is zelfs met de procedure in kort geding rekening gehouden (zie
hieromtrent art. 552u, met name aant. 10 en 11). Op de vraag of naast de
beklagregeling van art. 552t, vijfde lid, de mogelijkheid bestaat (eventueel in
spoedeisende gevallen) een kort geding aan te spannen, geeft de wet geen antwoord.2
De regering wilde het beantwoorden van die vraag overlaten aan de rechter.3 Tot
nu toe zijn er geen uitspraken gepubliceerd waarin de betreffende vraag een rol
speelde. Er zijn wel enkele uitspraken gedaan waarin de verhouding tussen de
procedure in kort geding en de beklagprocedure ex art. 12 aan de orde komt, maar
in geen van die gevallen was de eiser een verdachte, die zijn eigen vervolging in
Nederland wenste. Een voorbeeld biedt de uitspraak van Rechtbank 's-Gravenhage,
17 april 1984, KG 1984, 133. De eiseres wenste de vervolging en uitlevering van
Y. De president van de rechtbank overwoog: 'Nu voor eiseres de beklagprocedure
openstaat,  is  de weg  naar de  k.- g.- rechter niet toegankelijk.'

Van belang isook Rb. Amsterdam, 18 november 1991, KG 1992, 5. Indeze zaak
vordert verdachte B een opsporings- en vervolgingsonderzoek tegen andere mogelijke
verdachten. In zijn beslissing gaat de rechter uitvoerig in op de onderhavige vraag,
maar concludeert tenslotte  toch meer terughoudend:
' 5.   Daaromtrent  moet als uitgangspunt gelden  dat het strafprocesrecht in beginsel
als een gesloten stelsel van instrumenten en waarborgen moet worden beschouwd,
waarin voor het optreden van de civiele rechter (met inbegrip van de k.g. -rechter)
slechts ruimte bestaat voor zover dat stelsel leemten zou blijken te bevatten.
6. Indien B, hetgeen in dit geding wordt aangenomen, is te beschouwen als een
belanghebbende in de zin van art. 12 Sv, kan hij zich met een beklag tot het Hof
Amsterdam wenden. Die rechtsgang is met genoegzame waarborgen omkleed, ook
ten aanzien van het tempo waarmee het hof tot een uitspraak zal kunnen komen,
temeer indien sprake is van een preventief gehechte belanghebbende wiens detentie-
voortzetting mede afhankelijk kan zijn van 's hofs onderzoek en beslissing

1.   Zie vorige noot.
2.   De betreffende vraag komt ook aan de orde wanneer men de verdachte als belanghebbende aanmerkt
in de zin van art.  12 en er van uitgaat dat hij beklag kan doen bij het hof (zie hieromtrent echter aant.

42)
3.  MvA, bill. hand. 1, 1984-1985, 15971 (Rl 133) en 15972, nr. 20a, p. 4.
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7.   Ook  voor het geval zou moeten worden aangenomen dat naast de procedure  ex
art. 12 Sv de weg naar de k.g. -rechter voor B open staat, dan nog heeft B bij zijn
onderhavige vordering geen, althans onvoldoende, belang.'

Doorgaans wordt een dagvaarding in kort geding niet ontvankelijk verklaard wanneer
een bijzondere rechtsgang openstaat. Het is echter verdedigbaar dat van die regel
wordt afgeweken indien de urgentie zo groot wordt geoordeeld, dat het volgen van
de bijzondere rechtsgang  niet in aanmerking  komt.'  In de hierboven aangehaalde
uitspraak van de rechtbank Amsterdam, achtte de rechter die urgentie niet aanwezig.

De vraag of er, naast de beklagprocedure van art. 552t, vij fde lid, ruimte is voor
het aanspannen van een procedure in kort geding, speelt ook een rol met betrekking
tot het bepaalde in het tweede lid van art. 552u. Meer daarover in de commentaar
op deze bepaling, met name in aant. 6 en aant. 13.

Overdracht ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Procedure ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

44. Het zesde lid van art. 552t ziet op de mogelijkheid tot het uitlokken van een
strafvervolging in een vreemde staat ten behoeve van de oplegging van een sanctie
strekkende tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en de tenuit-
voerlegging daarvan. Het zesde lid is toegevoegd bij de Wet van 10 december 1992,
Stb. 1993, 12 en op grond van het besluit van 15 juli 1993, Stb. 1993, 429 in
werking getreden op 1 september 1993.2 De procedure waar het hier om gaat is
de procedure ter onmeming van wederrechtelijk verkregen voordeel die is geregeld
in art.  36e Sr jo art.  511b e.v. Overdracht van strafvervolging in dit kader is alleen
mogelijk naar staten die - zoals Nederland - een van de hoofdzaak afgesplitste
procedure kennen om tot vaststelling van de omvang van wederrechtelijk verkregen
voordeel te komen, of die daartoe een op zichzelf staande 'in rem' procedure kennen
en die derhalve dus in de gelegenheid zijn een dergelijke procedure over te nemen.

1.  Zie bijvoorbeeld M.s. GROENHUIJSEN, Een kort geding in strq#aken, DD 1991, p 230-245, m.n. p.
231 en p. 234 e.v. en de ter plaatsc aangehaalde jurisprudentie.
2.    Op  1   september  1993  is  door de ratificatie  van Zwitseriand  ook het Verdrag inzake het witwassen,
de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, gesloten te Straatsburg
op  8  november  1990, in werking getreden.  Van  belang  voor deze materie zijn verder het Verdrag van
de Verenigde Natics tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, met Bijlage,
gesloten te Wenen  op 20 december  1988  (met name  art.  5)  en de Overeenkomst tussen het Koninkrijk
de Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de opsporing,
inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen van misdrijven en
de verdeling van geconfisceerde voorwerpen, gesloten te Washington op 20 november  1992 (meer over
deze verdragen  in de artt. 552t-552hh, aant.  63-65).De  wet van 10 december  1992,  Stb. 1993,12 hangt
nauw  samen  met de  wet van 10 december  1992,  Stb.   1993,   11.  Met de laatste  wet zijn  in het wetboek
van strafrecht en het wetboek van stratvordering belangrijke wijzigingen aangebracht waarmee werd
beoogd de mogelijkheden totontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aanzienlijk te verbeteren
In deze context is vooral van belang de invoering van cen van de hoofdzaak afgesplitste procedure ten
behoeve van de oplegging van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
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Volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot Wijziging van de Wet
overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en het Wetboek van strafvordering met

het oog op de internationale samenwerking gericht op de ontneming van wederrechte-

lijk verkregen voordeel, lijkt de overdracht van een van de hoofdzaak afgesplitste
voordeelsgerichte procedure  '(...)  in de praktijk vooral aantrekkelijk in gevallen
waarin uit onderzoek is gebleken dat een verdachte (nagenoeg) het geheel van zijn
wederrechtelijk verkregen voordeel, of zelfs zijn gehele vermogen in een andere staat

heeft ondergebracht. Die staat is dan in een betere positie de omvang daarvan te
bepalen en een eigen confiscatie-procedure in gang te zetten, waarbij ook in volle

omvang aan de eventuele belangen van daar aanwezige derden recht kan worden

gedaan.
,1

Veroordeling in de hoofdzaak

45. Het zesde lid zwijgt  - net  als het eerste lid - omtrent het moment waarop de  o f-
ficier een dergelijk voorstel kan doen. In art. 36e Sr is echter bepaald dat de officier
alleen een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel kan doen
wanneer er sprake is van een veroordeelde wegens een strafbaar feit. Hieruit is af
te leiden dat het in de op het strafbare feit gerichte hoofdzaak minimaal tot een

veroordeling moet zijn gekomen atvorens de officier een voorstel kan doen als
bedoeld in art. 552t, zesde lid. Is de strafzaak zelf nog niet op de zitting dan kan
de voordeelsontneming als onderdeel van de strafzaak, met die strafzaak in zijn
totaliteit worden overgedragen. Van een afgesplitste procedure en voorstel als
bedoeld in art. 552t, zesde lid is in dat geval geen sprake. Is de strafzaak op de
zitting aanhangig gemaakt, dan behoort een overdracht van die zaak - in beginsel -
niet meer tot de mogelijkheden (zie de aantt. 15-16) en kan ter ontneming van het

wederrechtelijk verkregen voordeel alleen nog de van de hoofdzaak afgesplitste
procedure bedoeld in art. 36e Sr jo art. 511b e.v. worden overgedragen.

De veroordeling waar het in art. 36e Sr om gaat hoeft niet in kracht van gewijsde
te zijn gegaan. Voor een overdracht van de ontnemingsprocedure en een voorstel
als bedoeld in art. 552t, zesde lid is - gezien het feit dat deze voorwaarde nergens
wordt gesteld, ook niet in de toepasselijke verdragen - evenmin een onherroepelijke
veroordeling in de hoofdzaak vereist.2 Alleen indien de aangezochte staat deze

1.   MvT, bijl. hand. Il, 1990/1991, 22083, nr. 3, p.  7. Zie ook p. 23 van de betreffende memorie van

toelichting: 'Het overdragen van de gehcle ontnemingsprocedure naar het buitcnland kan zinvol zijn in

gevallen waarin in Nederland begane strafbare feiten wederrechtelijk voordeel hebben opgeleverd dat

geheel ofnagenoeg geheel  in cen ander land is ondergebracht en daar verder geinvesteerd.  in zo'n geval
kan er goede reden zijn de strafbare feiten in Nederland te vervolgen doch de bepaling van de omvang
van het te nemen voordeel over te laten aan de autoriteiten van het land waar dat voordeel wordt aangetrof-
fen.'
2. In art. 27, derde lid, onder b, van het Verdrag van Straatsburg inzake het witwassen, de opsporing,

de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven wordt - in verband met de inhoud

van het verzoek tot het instellen van een ontnemingsprocedure - ook niet gerefereerd aan een onher-

roepelijke veroordeling in de verzoekende staat, doch aan cen uiteenzetting van de feiten die de verzoe-

kende staat aanvoertdie toereikend is om de aangezochte staat in staatte stellen cen beslissing te verkrijgen

krachtens nationale wetgeving. Een vergelijkbare regeling treft men aan in art. 5, vierde lid onder d (i)
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voorwaarde wel stelt is de aanwezigheid van een onherroepelijke veroordeling
belangrijk. De ontnemingsprocedures worden namelijk beheerst door de wetgeving
van de aangezochte staat.'
Wordt - nadat een voordeelsontnemingsmaatregel is opgelegd - in hoger beroep of
in cassatie de veroordeling vernietigd, dan vervalt de daarop gebaseerde
ontnemingsmaatregel van rechtswege (zie art. 51 li). Voor de overdrachtsregeling
betekent dit dat de officier van justitie zijn voorstel aan de minister moet intrekken
omdat het recht tot (voordeelsgericht)vervolgen is komen te vervallen. De
mogelijkheid tot intrekking van dat voorstel staat weliswaar niet met zoveel woorden
in de wet, doch het is in dit geval een alleszins redelijke oplossing (zie ook aant.
38 en art. 552v, aant. 7). Heeft de minister inmiddels positief op het voorstel beslist
dan zat de laatste alsnog afzien van het doen van een verzoek tot strafvervolging
ten behoeve van de oplegging van een sanctie strekkende tot ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel, dan wel het gedane verzoek - indien mogelijk -
intrekken.2 Is intrekking van dat verzoek ingevolge het bepaalde in art. 552u, vierde
lid niet meer mogelijk, dan zal de minister bij een positieve beslissing van de aange-
zochte staat daarop, de situatie uitleggen en er op aandringen van de ontnemingspro-
cedure af te zien.

Met het oog op de - voor alle betrokkenen - vervelende gang van zaken die volgt
wanneer in beroep of in cassatie de veroordeling wordt vernietigd, geniet het onze
voorkeur dat de officier zijn voorstel pas doet, dan wel de minister zijn beslissing
pas neemt, op het moment dat de veroordeling bedoeld in art. 36e in kracht van
gewijsde is gegaan en daarmee het recht tot voordeelsontneming en het instellen van
de procedure daartoe onherroepelijk zijn geworden (zie in dit verband ook de
opmerkingen in aant. 37). De wet verplicht hiertoe echter niet.4 Met het onherroe-
pelijk worden van de uitspraak in hoofdzaak kan daarentegen een lange tijd zijn
gemoeid terwijl effectief optreden vaak is gebaat bij snel handelen. Voorlopige
maatregelen kunnen hier wellicht uitkomst bieden. Dit neemt echter niet weg dat

van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotropc
stoffen, met Billage. Zie ook art. 5, eerste lid onder a van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk de
Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de opsporing,
inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen van misdrijven en
de verdeling van geconfisceerde voorwerpen. Men moet zich realiseren dat de nationale wetgevingen op
dit gebied zeer van elkaar verschillen waardoor het stellen van algemene voorwaarden en regels erg
moeilijk is, terwijl een harmonisatie van regelgeving zeer vertragend zou werken. Zie in dit verband ook
de MvA, bijl. hand. II, 1991/1992, 22083, nr. 6, p. 1-2.
1.  Zie met name art. 14, eerste lid van het Verdrag van Straatsburg inzake het witwassen, de opsporing,
de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en art. 5, vierde lid, onder c van
het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelenen psychotrope stoffen.
met Bolage. Zie ook art. 3 van de Overeenkomst tussen het Koninkrok de Nederlanden en de Verenigde
Staten van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en confiscatie
van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen van misdrijven en de verdeling van geconfisceerde
voorwerpen.
2.  De in de vorige noot aangehaalde verdragen laten zich niet uit over de mogelijkheid tot intrekking
3.  Heeft de aangezochte staat het verzoek afgewezen dan is er in principe geen probleem
4.  En hetzelfdc geldt dus voor de verdragen die betrekking hebben op de internationale samenwerking
bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (zie hierboven).
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in het eerste lid van art. 51 lb is bepaald dat de vordering ter zake van ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in art. 36e Sr door het openbaar
ministerie bij de rechtbank aanhangig moet worden gemaakt, zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk twee jaren na de uitspraak in eerste aanleg waarbij de vervolgde is
veroordeeld. Indien het strafrechtelijk financieel onderzoek overeenkomstig het
bepaalde in art. 126f, tweede lid is gesloten en heropend, wordt de periode van twee
jaren verlengd met de tijd verlopen tussen deze sluiting en heropening. Daarna is
de officier in zijn vordering niet meer ontvankelijk.' Dit betekent dat de vordering
ter zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel binnen deze door
de wet gestelde termijn moet worden ingediend en tevens dat - indien een overdracht
van de ontnemingsprocedure naar het buitenland wordt overwogen - die overdracht
ook binnen de bovengenoemde termijn zijn beslag moet krijgen. Tussen de uitspraak
in eerste aanleg en een onherroepelijke uitspraak kan echter meer tijd verlopen. De
door ons voorgestane gang van zaken noodzaakt dus tot een wijziging van de wet
waar  het deze termijn betreft.

Voorstel tot overdracht nadat een ontnemingsprocedure heeft plaatsgehad

Voorwaarden

46. Een voorstel als bedoeld in het zesde lid van art. 552t kan ook nog worden

gedaan wanneer in Nederland al een procedure ter zake het ontnemen van wederrech-
telijkverkregen voordeelheeftplaatsgehad waarbij eenontnemingssanctiewerdopge-

legd. Op dit punt is er gelijkenis met de overdracht van strafvervolging en het
voorstel daartoe als bedoeld in art. 552t, eerste lid (zie aant. 16). Voorwaarde is
ook hier dat de ontnemingssanctie in de aan te zoeken staat niet ten uitvoer kan
worden gelegd zonder dat daar een eigen ontnemingsprocedure aan vooraf gaat.2

Bovendien mag de opgelegde sanctie in Nederland niet, of niet geheel, ten uitvoer
zijn gelegd, anders verzet het ne bis in idem-beginsel zich tegen een hernieuwde

procedure.

1.  Voor die ontvankelijkheid is het tevens van belang dat de officier zijn voornemen een vordering als

bedoeld in art. 36e Sr aanhangig te maken - voor zover zulks aan de verdachte niet reeds eerder was

gebleken - uiterlijk ten tijde van het requisitoir in de op het feit gerichte hoofdzaak bekend heeft gemaakt

(art. 311, eerste lid SO.
2. Inhetontbrekenvandiemogelijkheidligt tevenseen grond vooroverdracht van de onmemingsprocedu-
re.

3.  Ook zonder een overdracht van de voordeelsprocedure dreigt bij ontneming van wederrechtelijk

verkregen voordeel het gevaar dat illegaal profijt opleverende feiten in meerdere zaken een rol spelen

en dat - in zekere zin - schending van het ne bis in idem-beginsel plaatsvindt. Ter voorkoming van dit
gevaar is in art. 36e, zevende lid bepaald: 'Bij de oplegging van de maatregel wordt rekening gehouden

met uit hoofde van eerdere beslissingen opgelegde verplichtingen tot betaling van een geldbedrag ter

ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.' Probleem is echter dat de weuelijke regeling van

zodanig vage begrippen uitgaaten nauwelijks enige omschrijving o fregistratie vordert zodat in de praktijk
vrijwel niet is vast te stellen wanneer het ne bis in idem-beginsel op dit punt geschonden wordt. Zie L.F

KEYSER-RINGNALDA,  De 'Pluk ze-wetgeving' in het licht van de rechtsbeginselen  in:  DD  1991,  p.  1090-

1092. Op internationaal niveau zal dit gevaar nog veel sterker aanwezig zijn.
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Maximum bedrag van de confiscatie en het ne peior-beginsel

47.   In  verband  met de mogelijkheid tot overdracht  van de procedure  ter  zake  van
het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel nadat deze procedure in
Nederland heeft plaatsgehad, wijst de memorie van toelichting er op dat voorkomen
moet worden dat een - op nederlands verzoek - in het buitenland ingezette ontne-
mingsprocedure leidt tot beslissingen als gevolg waarvan de veroordeelde aan een
verdergaande confiscatiesanctie wordt onderworpen dan uit de nederlandse veroor-
deling voortvloeit.'  Hoe dit zijn beslag moet krijgen zegt de toelichting niet.  Wel
wordt in dit verband gewezen op het belang van een 'adequaat stelsel van
afloopberichten' die door de toepasselijke verdragen worden voorgeschreven (meer
daarover in de commentaar op art. 552w).

De opmerking in de memorie van toelichting lijkt te zon ingegeven door aandacht
voor de werking van het ne peior-beginsel en raakt aan het bepaalde in art.  16,
tweede lid van het Verdrag van Straatsburg inzake het witwassen, de opsporing, de
inbeslagneming endeconfiscatie vanopbrengsten van misdrijven: 'Geenenkelebepa-
ling van deze Overeenkomst mag zodanig worden uitgelegd dat daardoor de totale
waarde van de geconfisceerde voorwerpen hoger zou zijn dan het in de beslissing
tot confiscatie genoemde bedrag. Indien een Partij vaststelt dat dit zich zou kunnen
voordoen, plegen de betrokken Partijen overleg ten einde bedoeld gevolg te vermij-
den. '2  Art. 16, tweede lid speelt vooral een rol bij de overname van de tenuitvoer-
legging van een confiscatiebeslissing. Dat neemt echter niet weg dat de bepaling ook
van toepassing is in het geval de aangezochte staat, naar aanleiding van het verzoek
tot confiscatie, de zaak voorlegt aan de bevoegde autoriteiten ten einde een nieuwe
beslissing tot confiscatie te verkrijgen die ten uitvoer kan worden gelegd.3 Een
dergelijke toepassing vanhet nepeior-beginsel en een vergelijkbare toezichtsregeling
zouden ook te overwegen zijn bij de overdracht van strafvervolging waar het de
strafzaak zelf betreft, zeker wanneer in de verzoekende staat al een vonnis is gewe-
zen   dat   niet   of niet geheel ten uitvoer is gelegd   is   (zie   aant.    16). De algemene
overdrachtsverdragen- metuitzondering vanhetBeneluxOverdrachtsverdrag, waarin
het beginsel ook geldt voor het geval de aangezochte de bevoegdheid aan de nationale
wet ontleent - hanteren dit beginsel echter alleen bij een afgeleide bevoegdheid. Zie
de artt. 552t-552hh, aant. 135.

1.  MvT, bijl hand. II, 1990/1991, 22083, nr. 3, p. 17.
2.  Een verzoek om confiscatie laat - aldus art. 16, eerste lid - het recht van de verzoekende partij om
de  beslissing tot confiscatie zelf ten uitvoer te leggen onverlet.  Door een maximum te stellen  aan het
bedrag van de confiscatie voorkomt men een dubbele bestraffing.
3   Een vergelijkbare bepaling ontbreekt in het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel
in verdovende middelen en psychotrope stoffen, met Bolage en de Overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlandenen de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij de opsporing,
inbeslagneming en confiscatic van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen van misdrijven en
de verdeling van geconfisceerde voorwerpen.
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Kennisgeving van het voorstel en de mogelijkheid van beklag

Betekenis van het tweede lid voor het voorstel

48.  Uit het feit dat de kennisgeving  van het voorstel tot overdracht van strafver-
volging in de plaats treedt van de kennisgeving van niet verdere vervolging kan men
afleiden dat deze kennisgeving alleen moet worden uitgereikt in de gevallen waarin
anders een kennisgeving van (niet) verdere vervolging is voorgeschreven (zie aant.
19).  In de wet staat echter alleen  dat de kennisgeving van het voorstel moet worden

uitgereikt indien een gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgehad of indien voor-
lopige hechtenis is toegepast.   Tot  nu toe heeft deze formulering  niet tot problemen
geleid omdat beide situaties steeds samenvielen. Door de toevoeging van het zesde
lid rijst echter de vraag of het tweede lid waarin de kennisgeving van de voordracht
tot overdracht is voorgeschreven ook van toepassing is bij een voorstel als bedoeld
in het zesde lid. In een dergelijk geval is een kennisgeving van niet verdere vervol-
ging niet meer aan de orde, maar in de op het feit gerichte hoofdzaak kan wel een
gerechtelijk vooronderzoek hebben plaatsgehad en de veroordeelde kan nog immer
in voorlopige hechtenis zijn omdat voor de overdracht van de ontnemingsprocedure
een veroordeling voldoende is en de uitspraak dus nog niet in kracht van gewijsde
hoeft te zijn gegaan.

De vraag is vooral van belang omdat tengevolge van het 'amendement PATUN'
aan art. 552t het vijfde lid werd toegevoegd waardoor de kennisgeving bedoeld in
het tweede lid een ruimere functie heeft gekregen dan het in de plaats treden van
een kennisgeving van niet verdere vervolging ter voorkoming van de aan die
kennisgeving verbonden rechtsgevolgen. De in het vijfde lid voorgeschreven
mogelijkheid tot beklag bij het hof is immers gekoppeld aan die kennisgeving (zie
aant. 26).

Op de gestelde vraag is zowel een positief als een negatief antwoord verdedigbaar.
De wettekst laat beide mogelijkheden toe. Het tweede lid verwijst naar het voorstel
omschreven in het eerste lid en het zesde lid stelt vervolgens dat het voorstel als
bedoeld in het eerste lid beperkt kan zijn tot het uitlokken van een onmemingsproce-
dure  in de vreemde staat.   Nu  kan  in de ontnemingsprocedure zelf misschien  geen
sprake zijn van een gerechtelijk vooronderzoek of voorlopige hechtenis, maar de
onmemingsprocedure is niet los te zien van de op het feit gerichte hoofdzaak. Er
moet immers sprake zijn van een veroordeling (art. 36e Sr) en bij een latere

vrijspraak in de hoofdzaak vervalt de uitspraak in de ontnemingsprocedure (zie art.
557, vierde lid).

Wanneer men bij het beantwoorden van de betreffende vraag de vaststelling dat
voorlopige hechtenis is toegepast of een gerechtelijk vooronderzoekheeft plaatsgehad
op zich zelf van doorslaggevende betekenis acht en de kennisgevingsplicht van art.
552t, tweede lid vooral ziet in verband met de mogelijkheid tot beklag en dus niet
met de kennisgeving van niet verdere vervolging, dan ligt een aanname van een

kennisgevingsplicht bij een voorstel als bedoeld in het zesde lid van art. 552t voor
de hand. Wordt echter aangeknoopt bij de in de nota van de ministers naar aanleiding
van het eindverslag van de vaste commissie voor justitie neergelegde gedachtengang
dat de kennisgeving van het voorstel tot overdracht van strafvervolging vooral ten
doel heeft in de plaats te treden van de kennisgeving van (niet) verdere vervolging
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ter voorkoming van de daaraan door de wet verbonden rechtsgevolgen, dan ligt bij
toepassing van het zesde lid een kennisgeving overeenkomstig art. 552t, tweede lid
niet voor de hand. In de parlementaire stukken bij het wetsvoorstel tot wijziging van
de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en het wetboek van strafvorde-
ring met het oog op de internationale samenwerking gericht op de ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel (22083), is omtrent deze kwestie niets te vinden.
Naar onze mening verdient de eerste opvatting de voorkeur omdat de stellingname
dat de kennisgeving van de officier voornamelijk tot doel heeft in de plaats te treden
van een kennisgeving van niet verdere vervolging, door latere wijzigingen in de wet
min of meer is achterhaald.

49. De Commissie tot bestudering van de positie van verdachten en andere belang-
hebbenden in de internationale samenwerking (zie omtrent deze Commissie ook wel
de Commissie SWART genoemd, aant. 24) besteedt wel aandacht aan de vraag of
van het voorstel als bedoeld in het zesde lid, mededeling moet worden gedaan aan
de betrokkene. Op bovengenoemde vraag geeft zij echter geen direct antwoord. De
commissie koppelt de kennisgevingsplicht aan de mogelijkheid van beklag bij het
hof en gaat er van uit dat die mogelijkheid van beklag er moet zijn bij voldoende
gewicht van de zaak. Het gewicht van de zaak leidt de commissie - bij toepassing
van art. 552t, zesde lid - echter niet (alleen) af uit de vraag of in de hoofdzaak een
gerechtelijk vooronderzoek heeft plaatsgehad of voorlopige hechtenis is toegepast,
maar (ook) uit de aanwezigheid van een strafrechtelijk financieel onderzoek. De
commissie signaleert daarbij wel een probleem waardoor mededeling niet altijd
mogelijk zou zijn, namelijk het gevaar dat door de kennisgeving, betrokkene de kans
wordt gegeven het doel van de overdracht te doorkruisen door het verkregen
voordeel naar een derde staat over te brengen. Dit gevaar acht zij vooral aanwezig
indien in Nederland het strafrechtelijk financieel onderzoek nog loopt: 'Hier zal het
aan de officier van justitie overgelaten moeten worden of hij een mededeling
verantwoord vindt.' Heeft het strafrechtelijk financieel onderzoek eenmaal plaats
gehad dan is de zaak - aldus de commissie - 'naar men mag aannemen anderzijds
van een dergelijk gewicht dat een beklag bij het gerechtshof voor de verdachte open
hoort te staan.'1 De commissie stelt daarom voor art. 552t zodanig te wijzigen dat
deze situatie op dezelfde voet wordt benaderd als de overdracht van een strafvervol-
ging waarineen gerechtelijk vooronderzoekheeft plaatsgehad ofvoorlopigehechtenis
is toegepast. Het voorstel luidt als volgt: 'In artikel 552t, zesde lid, wordt na de
eerste volzin een nieuwe volzin ingevoegd, luidende: Indien een tegen de verdachte
gericht strafrechtelijk financieel onderzoek heeft plaatsgehad, zijn het tweede, vierde
en vijfde lid van overeenkomstige toepassing. De kennisgeving als bedoeld in het
tweede lid wordt gelijktijdig met de betekening van de sluiting van het strafrechtelijk
financieel onderzoek aan de verdacht betekend.'2

50. Opmerkelijk is het onderscheid dat de Commissie SWART maakt tussen de situatie
waarin in Nederland nog een strafrechtelijk financieel onderzoek loopt en de situatie

1.   Zie individu en internationale rechtshulp  in stra#aken, 's-Gravenhage, december  1993,  p.  19-20
2.    Individu  en internationale rechtshulp in stra#aken, 's-Gravenhage, december  1993,  p.  39.
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waarin een strafrechtelijk financieel onderzoek heeft plaatsgehad. De motivering van
de commissie waarom zij in het ene geval niet en in het andere geval wel een
mededelingsplicht wenst is niet overtuigend. Of een strafzaak van meer of minder

gewicht is wordt niet bepaald door het feit of het strafrechtelijk financieel onderzoek
al dan niet is afgerond. In verband met het door de commissie geschetste risico moet
men zich realiseren dat op het moment dat de officier een voorstel als bedoeld in
art. 552t, zesde lid kan doen, de betrokkene op grond van art. 311, eerste lid al weet
moet hebben van het feit dat een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen hem loopt
en dat een ontnemingsprocedure zal worden ingesteld. Een complete verrassing zal
de kennisgeving van het voorstel tot overdracht voor de verdachte dus vaak niet zijn.

Zou het toch zo zijn dat - in het geval het strafrechtelijk financieel onderzoek nog
loopt - het risico aanmerkelijk groter is dat de betrokkene, na mededeling van het
voorsteltot overdracht van de ontnemingsprocedure, kans ziet het doel van die over-
dracht te doorkruisen, dan is dit misschien een geldige reden om die mededeling
niet te doen.1 Men kan ook met de overdracht van de ontnemingsprocedure wachten
totdat het strafrechtelijk financieel onderzoek is afgerond.2 Wanneer het strafrech-
telijk financieel onderzoek nog niet is afgerond is het bovendien de vraag of in dat
stadium al voldoende duidelijk is naar welk land de vervolging moet worden over-

gedragen.
Aanvaardt men het onderscheid dat door de commissie wordt bepleit, dan bestaat

het risico dat de betekenis van de voorgestelde mededelingsplicht in de praktijk zeer
klein zal zijn. In veel gevallen immers is het onderzoek met het verstrekken van zo

weinig mogelijk informatie aan de betrokkene gediend. De officier kan de mogelijk-
heid daartoe - bij de voorgestelde regeling - bewerkstelligen door het voorstel tot
overdracht van de ontnemingsprocedure te doen, alvorens het strafrechtelijk
financieel onderzoek is gesloten. Naar onze mening zal de mededelingsplicht daarom
ook moeten gelden wanneer een strafrechtelijk financieel onderzoek is ingesteld en
ongeacht de vraag of dat onderzoek inmiddels is gesloten.3 Alleen in zeer exceptio-

nele gevallen kan het achterwege laten van die mededeling gerechtvaardigd zijn. Dit
laatste betekent overigens niet dat het door de commissie geschetste risico door ons
niet serieus wordt genomen. Aan het verschaffen van informatie aan de verdachte
kleeft echter altijd het risico dat deze zal trachten die informatie te zijnen gunste te

gebruiken. Dit neemt niet weg dat de verdachte zowel naar nationaal (zie art. 17
GW en de artt. 552t-552hh, aant. 80; zie bijvoorbeeld ook art. 30 e.v.) als naar
internationaal recht (art. 6 en 13 EVRM; zie ook de artt. 552t-552hh, aant. 75) op
een zeker moment - in verband met zijn verdediging - recht heeft op informatie. Het
betreffende risico heeft de wetgever er ook niet van weerhouden voor te schrijven
dat de officier van justitie, uiterlijk op het moment van het requisitoir in de hoofd-
zaak, aan verdachte kenbaar moet maken of hij een vordering tot ontneming aanhan-

1.  In die richting wijst de uitspraak van het EHRM, 6 september 1978, Series A 28, (de Klass-zaak),
Meer hierover in art. 552u, aant. 4.
2. Bovendien wordt het strafrechtelijk financieel onderzoek toch gesloten wanneer de overdrachteenmaal

plaatsvindt.
3.  Een dergelijk onderscheid mag ook niet worden gemaakt ten aanzien van het gerechtelijk vooronder-

zoek (zie daaromtrent aant. 20 onder de laatste noot).
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gig zat maken alsmede of daartoe een strafrechtelijk financieel onderzoek is inges-
teld. Zie over de mededelingsplicht verder art. 552u, aant. 4.

Voorstel tot uitbreiding tweede lid

51. Op dit moment is aanhet strafrechtelijk financieel onderzoek in deoverdrachtsre-
geling geen enkele betekenis toegekend. Een wetswijziging is hiervoor noodzakelijk.
Wanneer men - met de Commissie SWART - de kennisgeving van het voorstel tot
overdracht van strafvervolging uit het tweede lid van art. 552t, vooral ziet in verband
met de in art. 552t, vijfde lid voorgeschreven mogelijkheid van beklag en men dat
beklag gekoppeld wil zien aan het gewicht van de zaak, kan de vraag worden gesteld
of men kan volstaan met de door de Commissie SWART voorgestelde wijziging van
het zesde lid, of dat het de voorkeur verdient de voorwaarden voor kennisgeving
in het tweede lid aan te vullen met het strafrechtelijk financieel onderzoek. Het is
namelijk niet uitgesloten dat in een strafzaak geen voorlopige hechtenis wordt
toegepast en evenmin een gerechtelijk vooronderzoek plaatsvindt terwill er wel een
strafrechtelijk financieel onderzoek wordt ingesteld. Besluit de officier vervolgens -
eventueel naar aanleiding van dat strafrechtelijk financieel onderzoek - de strafzaak

in zijn totaliteit voor overdracht in aanmerking te laten komen, dan is volgens de
huidige wettelijke regeling een kennisgeving door de officier niet voorgeschreven
en het voorstel van de Commissie SWART (zie vorige aantekening) brengt daarin geen
verandering.1  In art. 5521, tweede lid moet daarom naast voorlopige hechtenis  en
het gerechtelijk vooronderzoek, ook melding worden gemaakt van het strafrechtelijk
financieel onderzoek.2

1.  Zolang het onderzoek op de zitting in de hoofdzaak nog niet is aangevangen behoort een overdracht
van de gehele vervolging tot de mogelijkheden. Het felt dat er een strafrechtelijk financieel onderzoek
loopt staat daaraan niet in de weg.  Uit dat feit kan ook niet worden afgeleid dathet onderzoek op de zitting
in de hoofdzaak al is aangevangen. Hetstrafrechtelijk financieel onderzoek kan immers worden ingesteld
voorafgaande aan het onderzoek op de zitting (zie art. 126). Alleen voor de vordering tot ontneming
overeenkomstig art. 36e is een veroordeling is in de hoofdzaak vereist. Uit art. 311, eerste lid kan slechts
worden afgeleid dat er met het requisitoir in de hoofdzaak voorlopig (zie art   511 b, tweede en derde  lid)
een einde komt aan de fase waarbinnen een strafrechtelijk financieel onderzoek kan worden ingesteld
2   Voorzover men tegen deze uitbreiding zou aanvoeren dat het strafrechtclijk financied onderzoek een
opsporingsonderzoek is terwijl met het gerechtelijk vooronderzoek en de voorlopige hechtenis de
vervolging aanvangt, dan kan crop worden gewezen dat ook het strafrechtelijk financieel onderzock alleen
wordt ingesteld krachtens een machtiging van de rechter-commissaris (art. 126, derde lid; dat de rechter
verder geen rol heeft in het onderzoek is meer het gevolg van puur pragmatische overwegingen dan van
principiele overwegingen). Bovendien wijst niets er op dat bij het toekennen van een mogclijkheid van
beklag voor de verdachte bij het hof, het feit dat de vervolging is aangevangen van doorslaggevende
betekenis is geweest.  Dat het feit of de vervolging al dan niet is aangevangen,  in de wettelijke regeling
uiteindelijk als onderscheidend criterium voor de mogelijkheid van beklag is gaan dienen, is blijkens de
parlementaire stukken veel meer een gevolg van een samenloop van omstandigheden en van praktische
overwegingen.
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Mededeling bij het requisitoir in de hoofdzaak

52. Gezien de toevoeging van het zesde lid aan art. 552t komt de kwestie van een

mededelingsplicht van de officier ook in een ander verband aan de orde. Een voorstel
als bedoeld in art. 5521, zesde lid kan de officier namelijk alleen doen wanneer zijn
vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel naar nationaal recht

ontvankelijk is. Met het oog op die ontvankelijkheid is het van belang dat de officier
zijn voornemen een vordering als bedoeld in art. 36e Sr aanhangig te maken - voor
zover zulks aan de verdachte niet reeds eerder was gebleken - uiterlijk ten tijde van

het requisitoir in de op het feit gerichte hoofdzaak bekend heeft gemaakt (art. 311,
eerste lid ). De vraag kan worden gesteld of de officier bij die bekendmaking er op
moet wijzen dat hij van plan is een voorstel te doen als bedoeld in art. 552t, zesde

lid. Het is niet uitgesloten dat de officier op dat moment nog niet of onvoldoende

op de hoogte is van de plaats waar het wederrechtelijk verkregen voordeel is
ondergebracht of geinvesteerd, om te kunnen bepalen of hij de procedure ter zake

de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel voor overdracht zal
voordragen en zo ja naar welke staat. Het strafrechtelijk financieel onderzoek (artt.
126-126f) dat daarover opheldering kan verschaffen zal vaak nog niet zijn afgerond.
Een van de kenmerken van dit onderzoek is immers dat het kan doorlopen na de
veroordeling in de hoofdzaak: Het is zelfs niet ondenkbaar dat het strafrechtelijk
financieel onderzoek pas net is aangevangen als de hoofdzaak in eerste aanleg dient.
Een positief antwoord op bovengenoemde vraag zou daarom in veel gevallen een
niet na te leven voorwaarde impliceren en moet dus worden afgewezen. Bestaat bij
de officier op dat moment - ondanks hetgeen hierboven is opgemerkt - al wel het
voornemen de procedure tot voordeelsontneming voor overdracht voor te dragen,

dan kan hij daar bij die bekendmaking op wijzen, maar hij wordt hier door de wet
niet toe verplicht.

Verhouding tot het vierde lid

53. Een aparte opmerking verdient de verhouding tussen het bepaalde in het zesde

lid en dat in het vierde lid. Het zesde lid ziet op een overdracht van de vervolging
ten behoeve van het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel en in een

dergelijke procedure is voeging niet mogelijk. Dit betekent dat het vierde lid van
art. 552t per definitie niet van toepassing is bij een voorstel van de officier conform
het zesde lid van art. 552t. Een dergelijk voorstel kan de officier overigens alleen

1.   Sluiting van het strafrechtelijk financieel onderzoek is alleen noodzakelijk indien de verdachte ter zake

van het strafbare feit of misdrij f, bedoeld in art. 36e, eerste onderscheidelijk derde lid, Sr niet wordt

veroordeeld (zie art. 126f, tweede lid).  In dat geval behoort een vordering tot ontneming van wederrech-

telijk verkregen voordeel echter ook niet tot de mogelijkheden (zie art. 36e, eerste lid).
2.  Het strafrechtelijk financieel onderzoek moet wel v66r de veroordeling in eerste aanleg zijn ingesteld

Dit is overigens niet uitdrukkelijk in de wet is vastgelegd. De regering wees hier echter op in de nota

naar aanleiding van het eindverslag (bill. hand. II, 1991/1992, 21504, nr. 8, p. 19) en het volgt indirect

ook uit de ratio achter het voorschrift van art. 311, eerste lid. Na afloop van de procedure in cerste aankg
kan geen strafrechtelijk financieel onderzock meer worden ingesteld (zie echter de commentaar op art

552gg, tweede lid).
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doen wanneer er een veroordeling is gevolgd in de op het strafbare feit gerichte
hoofdzaak (zie aant. 45). In dat proces heeft de benadeelde de gelegenheid gehad
zich te voegen. Het feit dat voor de vordering tot ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel, die veroordeling niet onherroepelijk hoeft te zijn en dat dit -
nu de wet niet anders bepaalt - voor het voorstel als bedoeld in art. 552t, zesde lid
niet anders is (zie aant. 45), doet hieraan niet af. De rechten van de benadeelde die
zich heeft gevoegd worden hierdoor in beginsel niet aangetast aangezien de
voorgestelde overdracht niet de vervolging in hoofdzaak, doch de ontnemingsproce-
dure  betreft:

Door een overdracht van de confiscatieprocedure zou hooguit de
schadevergoeding aan het slachtoffer in het gedrang kunnen komen. Het zou niet
ondenkbaar zijn dat de wettelijke overdrachtsregeling - naar analogie van het
bepaalde in het vierde lid van art. 552t - bij de overdracht van een procedure tot
ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aandacht zou schenken aan de
rechten van slachtoffers of derden, maar op dit moment is dat niet het geval.2

1.  Het door de Commissie tot bestudering van de positie van verdachten en andere belanghebbenden in
de internationale strafrechtelijke samenwerking gedane voorstel tot wijziging van art. 552t roept daarom
vraagtekens op voorzover daarbij het vierde lid van toepassing wordt verklaard op overdrachten bedoeld
in het zesde lid. Individu en internationale rechishulp in stra#aken, 's-Gravenhage 1993, p. 39.
2.  In de artt. 21 en 22 van het Verdrag van Straatsburg inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslag-
neming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, wordt wei rekening wordt gehouden met de
rechten van derden.
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1. Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van een voorstel als bedoeld in het vorige
artikel beslist de Minister van Justitie omtrent het daaraan te geven gevolg.
Daarbij neemt hij, indien het verzoek tot strafvervolging  aan de autoriteiten
van de vreemde staat op een verdrag kan worden gegrond, de bepalingen van
dat verdrag in acht.
2. Indien het voorstel betrekking heeft op een verdachte die zich in Nederland
bevindt en die niet heeft verklaard met de overdracht van de strafvervolging
in te stemmen, stelt de Minister van Justitie, zo hij voornemens is het voorstel
te volgen, alvorens een beslissing te nemen de verdachte schriftelijk van dit
voornemen in kennis. Daarbij wordt de verdachte medegedeeld, dat een
beslissing op het voorstel van de officier van justitie niet eerder dan veertien
dagen na de dagtekening van kennisgeving zal worden genomen.
3. Behoudens de gevallen waarin een toepasselijk verdrag anders bepaalt, wordt
een verzoek tot strafvervolging aan de autoriteiten van een vreemde staat door
tussenkomst van de Minister van Buitenlandse Zaken gedaan.
4. Een aan de autoriteiten van een vreemde staat gedaan verzoek tot straf-
vervolging kan uiterlijk tot de ontvangst van een kennisgeving omtrent de
daarop in die staat genomen beslissing worden ingetrokken. Een dergelijk
verzoek wordt ingetrokken wanneer het gerechtshof ingevolge het vijfde lid van
artikel 552t beveelt dat de vervolging in Nederland zal worden voortgezet.

Inteiding en overzicht

Art. 552u betreft de beslissing van de minister op het voorstel van de officier en
het verzoek tot strafvervolging.
- De aantt. 1-3 hebben betrekking op de beslissing.
- De aantt. 4-13 gaan over de mededeling aan de verdachte van de door de minister
voorgenomen beslissing en de toetsing van deze voorgenomen beslissing door de
rechter in kort geding.
- De aantt. 14-17 hebben betrekking op het verzoek tot strafvervolging.

De beslissing

De minister beslist

1.  De  minister van justitie beslist of een verzoek tot overname van strafvervolging
aan een vreemde staat zal worden gedaan. Hij doet dit op voorstel van de officier
van justitie die met de zaak is belast en wel - met uitzondering van hetgeen staat
vermeld in art. 552u, tweede lid - zo spoedig mogelijk naontvangst van het voorstel.
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Wijst de minister het voorstel af dan kan de officier van justitie daartegen geen
beroep aantekenen.

Op zijn beslissingsbevoegdheid geldt een uitzondering voor de overdracht van
overtredingen  van de rijtijdenwetgeving. Ingevolge    art. 53, vijfde lid van de
Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen - welke bepaling
rechtstreeks toepasselijk is - behoeven verzoeken ter zake van overtredingen van

de rijtijdenwetgeving niet door de minister van justitie op hun geschiktheid voor een
overdracht te worden getoetst en mogen deze verzoeken zonder zijn tussenkomst
via het justitiele kanaal worden verzonden en beantwoord (zie omtrent deze uit-
zondering verder art. 552t, aant. 2).

In acht te nemen voorwaarden

2. De minister beslist dus op voorstel van de officier. Kan het verzoek op een

verdrag worden gegrond, dan neemt hij bij zijn beslissing de bepalingen van dat ver-
drag in acht. Kan het verzoek niet op een verdrag worden gegrond dan zijn de in
de overdrachtsverdragen uitgewerkte voorwaarden voor overdracht richtinggevend
voor zijn beslissing. Dit impliceert - aldus de memorie van antwoord - dat de
minister zich er rekenschap van dient te geven of de overdracht strekt in het belang
van de goede rechtsbedeling:

Volgens de memorie van toelichting sluit de laatste zin van art. 552u, eerste lid
niet uit dat Nederland, aan staten waarmee Nederland door een verdrag betreffende
overname van strafvervolging is verbonden, buiten dat verdrag een verzoek kan doen
tot het instellen van een vervolging.2 Welke betekenis aan deze opmerking moet
worden toegekend is niet duidelijk. De regering kan hiermee hebben bedoeld dat,
ondanks de verbondenheid door verdrag, de nationale autoriteiten met elkaar - ad
hoc - afspraken kunnen maken omtrent de overdracht en overname van strafver-

volging, waarbij die samenwerking dan niet wordt beheerst door de regels van het
tussen die staten geldende overdrachtsverdrag.3 Met deze uitleg wordt wel afbreuk

gedaan aan het bepaalde in de laatste zin van art. 552u, eerste lid en bestaat het

gevaar dat de betreffende verdragen worden uitgehold. Dat een dergelijke gang van
zaken niet geheel denkbeeldig is blijkt bijvoorbeeld uit HR 14 sept. 1987, NJ 1988,
301. Het betrof hier weliswaar de toepassing van (verdrags)regels van kleine
rechtshulp, maar de probleemstelling is vergelijkbaar. Volgens de nederlandse

wetgeving behoeft immers niet iedere vorm van kleine rechtshulp op basis van
verdrag te geschieden, hetgeen betekent dat ook bij deze vorm van samenwerking

de vraag zich voordoet wat geldt voor staten die wel door een verdrag zijn verbon-
den. In casu ging het om een verhoor in Duitsland. In onderhavig arrest werd de
indruk gewekt dat naar de mening van de hoge raad bepaalde vormen of gevallen

1.     'De  vraag  of  van een dergelijk belang sprake  is, is echter  ter definitieve beantwoording  van  de
aangezochte Staat.' Zie MvA, bijl hand. 11, 1981/1982, 15971 (R1133) enz. nr. 10, p 44.

2. MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p 16.
3.   In deze richting wijst dc opmerking: 'De overdrachtsverdragen zijn niet geschreven om de bestaande

rechtspraktijk op dit gebied (de overdracht van strafvervolging: YB) te compliceren, maar om deze te

bevorderen, (...).' Zie de Nota naar aanleiding van het eindverslag, bijl. hand. 11, 1983/1984, 15971

(R1133) en 15972, nr. 14 p. 3
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van het horen van getuigen niet door de artt. 3 en 4 van het toepasselijke Europees
Rechtshulpverdrag en - omdat het in casu een verhoor in Duitsland betrof - Art. V
van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek
Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van
het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken gesloten
te Wittem op 30 augustus 1979 werden beheerst. Aan deze opvatting van de hoge
raad zou de hiervoor vermelde gedachtengang ten grondslag kunnen liggen dat
nationale autoriteiten, los van het tussen hen geldende verdrag, met elkaar tot
afspraken zouden kunnen komen over samenwerking op een - ad hoc - basis die niet
wordt beheerst  door de regels  van dat tussen hen geldende verdrag.

In zijn noot onder dit arrest is door SWART betoogd dat voor een verhoor van
personen buiten het kader van een rogatoire commissie geen ruimte is. Voor het
maken van - ad hoc - afspraken is volgens hem geen enkele aanleiding en het bestaan
daarvan mag daarom ook zeker niet worden verondersteld. Met name het bepaalde
in art. 552u, eerste lid ziet hij als een bevestiging van zijn standpunt. Daarin wordt
de minister er nog eens extra op gewezen dat hij  op de verdragen moet letten:  Een
andere opvatting zou ook volgens hem een uitholling van de verdragsbepalingen
betekenen en zeker wanneer daarin rechten aan derden - bijvoorbeeld de verdediging
- zijn toegekend, is dat een ernstig bezwaar.2

Een tegengesteld standpunt is verdedigd door KNIGGE in Zijn noot onder HR 25
mei 1993, NJ 1993,784: 'Rechtshulpverdragen beogen de mogelijkheden voor
opsporing in het buitenland uit te breiden door staten te verplichten tot actieve
medewerking en tot het scheppen van de daarvoor noodzakelijke regelgeving. Dat
daarmee de reeds bestaande mogelijkheden - het gedogen van opsporing die het
zonder actieve medewerking kan stellen - in de ban zouden zijn gedaan kan ik met
de strekking van die verdragen moeilijk rijmen. Ook zie ik niet dat de verdachte
tekort wordt gedaan.'

Los van de vraag wie gelijk heeft waar het de kleine rechtshulp betreft en los
van de vraag wat volkenrechtelijk gezien de juiste gang van zaken is, kan het haast
niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest, dat bij een verbondenheid door
verdrag, de overdracht van strafvervolging buiten dat verdrag om plaats vindt op
een wijze die een uitholling van de verdragsbepalingen betekent. Anders had de wet-
gever immers niet met zoveel woorden in de wet tot uitdrukking gebracht dat de
minister -indien het verzoek tot strafvervolging aan de autoriteiten van de vreemde
staat op een verdrag kan worden gegrond - de bepalingen van dat verdrag in acht
moet nemen. Dit neemt echter niet weg dat de opmerking op zijn minst ongelukkig
is te noemen.

1.  Hij verwijst ook nog naar art. 52, eerste lid van de WOTS waarin eveneens uitdrukkelijk is bepaald
dat de minister de bepalingen van een verdrag in acht neemt indien een nederlands verzoek om rechtshulp
daarop kan worden gegrond.
2.  In het bctreffende arrest ging het met name om de toepasselijkheid van art. V van de Overeenkomst
van Wittem, waarin het aanwezigheidsrecht voor alle betrokkencn, dus ook de verdediging, bij de
uitvoering van een rogatoire commissie is geregeld.
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Geen toelaatbaarheidstoetsing door de rechter

3.   Aan de beslissing  van de minister  gaat geen toelaatbaarheidstoetsing  door  de
rechter vooraf. Bij de behandeling van het wetsontwerp in de tweede kamer is een
dergelijke toetsing door de rechter - analoog aan het uitleveringsproces - wel ter
sprake gebracht, maar de regering heeft dit steeds als niet passend van de hand
gewezen (zie de artt. 552t-552hh, aant. 82). Een belangrijke overweging daarbij was
dat de overdrachtsverdragen niet voorzien in een overlevering van de verdachte ter
fine van de vervolging in de aangezochte staat. ' Waarom de regering een dergelijke
toelaatbaarheidstoetsing door de rechter alleen vond passen in een systeem waarbij
de verdachte met de vervolging wordt overgeleverd aan de aangezochte staat, blijkt
niet uit de kamerstukken. De verwijzing naar het uitleveringsrecht is op zich zelf
geenverklaring. Misschienoordeeldede regeringeenoverdrachtvanstrafvervolging,
bestaande uit een overdracht van het strafdossier, niet ingrijpend genoeg voor de
rechtspositie van de verdachte om een algemene toelaatbaarheidstoetsing voor te
schrijven. Denkbaar is ook dat de regering, bij het maken van bovengenoemde
opmerking, niet zozeer het al dan niet ingrijpende karakter van een overdracht van
strafvervolging voor ogen had, maar het feit dat de verdachte zich in veel gevallen
niet meer op nederlands grondgebied bevindt wanneer een overdracht van strafvervol-
ging wordt overwogen en dat feit kan praktisch gezien problemen opleveren wanneer
er een toetsing door de rechter moet plaats vinden.2 Een van de redenen voor het
inschakelen van de rechter is namelijk het bieden van rechtsbescherming aan de
persoon wiens vervolging men voornemens is over te dragen en dat brengt met zich
mee dat de rechter deze verdachte zal willen horen. Indien de verdachte zich niet
meer in Nederland bevindt zal dat de voortgang van de procedure kunnen vertragen,
terwijl bij de overdracht van strafvervolging juist enige spoed geboden is. Tegenover
dit laatste argument kan echter worden aangevoerd dat met name in het geval de
verdachte niet (meer) in Nederland is en daardoor de kans kleiner dat hij zelf
bezwaar kan maken tegen de overdracht, een toetsing door de rechter, desnoods
zonder de verdachte daartoe te horen of op te roepen, aangewezen kan zijn.

Niet direct in samenhang met de toelaatbaarheidstoetsing doch in verband met
het inschakelen van de strafrechter als beroepsrechter in de overdrachtsprocedure
werd door de regering ook nog opgemerkt dat de overdracht van strafvervolging
behoort tot het instrumentarium van het vervolgingsbeleid van het openbaar ministe-
rie en dat de strafrechter daarover niet heeft te beslissen. Een toelaatbaarheidstoetsing
hoeft echter geen toetsing van beleid te betekenen. Bij de toelaatbaarheidstoetsing
in de uitleveringsprocedure wordt het beleid - zoals de regering zelf opmerkte in
de discussie - evenmin getoetst. Bovendien heeft het argument als zodanig, gezien
de huidige jurisprudentie, sterk aan betekenis ingeboet. Toetsing van het door de
minister of het openbaar ministerie gevoerde beleid is met de opkomst van de
beginselen van behoorlijk bestuur en de beginselen van een goede procesorde, steeds

1.  Zie MvA, bijl. hand. 11, 1981/1982, 15971 enz , nr. 10, p. 36 en p. 44
2.  Zie in dit verband de opmerkingen van de minister in de MvA, bijl. hand. II, 1981/1982,15971 enz.,
nr     10,  p.   15
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meer een normale zaak geworden. (zie omtrent de toetsingsmogelijkheden van het
door de minister of openbaar ministerie gevoerde beleid art.  552t,  aant.  6).'

Dehierbovengenoemde argumenten zijndusniet erg overtuigend. Eenoverdracht
van strafvervolging kan voor de verdachte en zijn verdediging, ook zonder dat hij
in persoon met het strafdossier wordt overgedragen, zeer ingrijpend zijn. De vaststel-
ling dat de verdachte niet met het strafdossier wordt overgedragen geeft overigens
een vertekend beeld van de werkelijkheid. Niet zelden wordt bij een overdracht van
strafvervolging de verdachte toch min of meer in persoon 'ter beschikking' gesteld
van de aan te zoeken staat, zij het niet op het moment van het verzoek of daarna,
maar daarvoor, middels de figuur van uitzetting (zie de artt. 552t-552hh, aant. 48).
Om diezelfde reden heeft het argument dat de verdachte het land vaak al heeft
verlaten op het moment dat de overdracht wordt overwogen, zelfs een oneigenlijk
karakter. Dat gegeven wordt immers voor een belangrijk deel door justitie zelf
bepaald.

Gezien het feit dat het voor de verdachte en zijn verdediging groot verschil kan
uitmaken waarde vervolgingplaats vindt ende vrijwel onbeperktebeslissingsvrijheid
in deze van het openbaar ministerie en de minister (zie art. 552t, aant. 9-13) zou
er best wat voor te zeggen zijn om een zekere controle door de rechter - onafhan-
kelijk van de mogelijkheid van beroep voor de verdachte - in te voeren. Alleen bij
zeer lichte strafbare feiten of in het geval de verdachte uitdrukkelijk te kennen heeft
gegeven met de overdracht van strafvervolging in te stemmen, zou men van die
toetsing kunnen afzien. Praktische problemen die aan de uitvoerbaarheid van een
algemene toelaatbaarheidstoetsing kleven - waarbij wij dan vooral denken aan het
grote aantal zaken dat voor overdracht in aanmerking komt - maken de kansen voor
de komst van een dergelijke procedure niet groot.2 Daar komt bij dat ook waar het
andere vormen van rechtshulp betreft, uitgaande verzoeken niet aan een toelaatbaar-
heidstoetsing door de rechter zijn onderworpen. In art. 552u, eerste lid is bepaald
dat de minister bij het nemen van zijn beslissing omtrent het aan het voorstel van
de officier te geven gevolg, de bepalingen van het toepasselijke verdrag in acht dient
te nemen. Het is echter in laatste instantie ter beoordeling van de aangezochte staat
of een verzoek om rechtshulp aan de (verdrags)voorwaarden voor inwilliging
voldoet.3 Met het oog daarop is het ontbreken van een algemene toelaatbaarheids-
toetsing voor uitgaande verzoeken nog wel te rechtvaardigen. Het gemis van een

1.  Zie in dit verband ook A.H.1. SWART, Nederiands uitleveringsrecht, Zwolle  1968, p  378, waar hijten
aanzien van de uitleveringsprocedure pleit voor een andere rolverdeling tussen de strafrechter en de
minister zodat, overeenkomstig de eisen en denkbeelden van deze tijd, de rechter meer mogelijkheden
krijgt het beleid van de minister te toetsen.

2.   Tijdens de onderhandelingen omtrent het Aanvullend Akkoord van Schengen, is van nederlandse zijde
het plan geopperd om bij een overdracht van strafvervolging niet alleen het dossier maar ook de verdachte

zelf over te dragen aan het land waarvan hij onderdaan is (zie de artt 552t-552hh, aant.  12).In een
dergelijke situatie is een zekere (toelaatbaarheids)toetsing door dc rechter noodzakelijk omdat anders strijd
optreedt met het uitleveringsrecht. Vergelijk in dit verband ook de Wet overdracht tenuitvoerlegging straf-
vonnissen, met name art. 52, tweede lid (zie orntrent de overdracht van de verdachte met het dossier verder
de artt. 552t-552hh, aant 42 en 49). Inmiddels zijn de plannen omtrent de actieve overdracht van
strafvervolging weer op de achtergrond geraakt
3  Zie MvA, bijl. hand Il, 1981/1982, 15971 enz., nr. 10, p. 44.
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dergelijke toetsing door de rechter is echter wel een reden temeer om de moge-
lijkheden van een beroep tegen het uitgaan van een verzoek tot strafvervolging goed
te regelen en er zorg voor te dragen dat de verdachte ook daadwerkelijk in de
gelegenheid wordt gesteld daarvan gebruik te maken. De (verzoekende) staat is
namelijk - ondanks de toetsing door de aangezochte staat - verantwoordelijk voor
de uitgaande verzoeken om rechtshulp en daarmee tot op zekere hoogte ook voor
de strafvervolging die in de vreemde staat naar aanleiding van dat verzoek zal
plaatsvinden (meer hierover in aant. 4).

Mededeling aan de verdachte

In welke gevallen

4. De wet schrijft niet voor dat de minister de verdachte hoort. Bevindt de verdachte
zich in Nederland en heeft hij niet verklaard met de overdracht van strafvervolging
in te stemmen, dan moet de minister, indien hij gevolg wil geven aan het voorstel
van de officier, de verdachte wet van zijn voornemen schriftelijk in kennis stellen.
Daarbij wordt hem tevens medegedeeld dat een beslissing op het voorstel van de
officier niet eerder dan veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving zal
worden genomen. Gedurende die periode heeft de verdachte de mogelijkheid zijn
bezwaren tegen de overdracht kenbaar te maken en een kort geding aan te spannen
(zie omtrent de procedure in kort geding aant. 11 e.v.).

Het tweede lid van art. 552u is aan het oorspronkelijk wetsontwerp toegevoegd
bij de tweede nota van wijziging van 14 juli 1982. Naar de mening van de regering
zou de rechtsgang van het kort geding voldoende mogelijkheden aan de verdachte
bieden om zijn bezwaren tegen een voorgenomen overdracht van strafvervolging
in rechte te doen gelden. De verdachte zou wel daadwerkelijk de gelegenheid moeten
hebben van dit rechtsmiddel gebruik te maken. Daarom zou hij - aldus de regering -
tijdig op de hoogte moeten worden gesteld van het voornemen van de minister om

gevolg te geven  aan het voorstel  van de officier.'
De regering was van mening dat, noch de ernst van het feit, noch de feitelijke

omstandigheid dat de rechtzoekende zich - toevalligerwijze - binnen of buiten Neder-
land bevindt, als onderscheidend criterium voor een recht op toegang tot de rechter
zou mogen worden aangemerkt. In de nota naar aanleiding van het eindverslag,
merkte de regering op: 'Het lijkt niet juist een recht op toegang tot de rechter te laten
afhangen vande feitelijkeomstandigheid ofde rechtzoekende zich - toevalligerwijze -
binnen Nederland bevindt of niet.  (...) Dat neemt niet weg, dat het openen van een
bijzondere beroepsgang, ten behoeve van personen, die zich in het overgrote deel
der gevallen, waarin overdracht van strafvervolging plaatsvindt, blijvend buiten
Nederland bevinden, op zeer grote problemen van praktische en procedurele aard
stuit,  (...).  Nu zou men zich op het standpunt kunnen stellen dat er een afweging
dient plaats te vinden tussen de omvang van de praktische en technische problemen
en het belang van de zaak in kwestie. Men zou aldus tot de conclusie kunnen komen
dat het redelijk is alleen een beroepsgang te openen voor verdachten die van ernstige

1. MvA, bijl. hand. 11, 1981/1982, 15971 enz., nr. 10, p. 19.
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strafbare feiten worden verdacht, maar niet in geval van verdenking van lichtere
feiten, zoals overtredingen. (...) Het komt de ondergetekenden voor dat het aanleg-
gen van welk onderscheidend criterium dan ook hier willekeurig is en bezwaren op-
roept:' Indien de verdachte echter  niet,  of niet tijdig  op de hoogte  is  van  het
voornemen de vervolging over te dragen, wordt hem de feitelijke uitoefening van
dat recht wel min of meer onthouden. Het standpunt van de regering had dus moeten
leiden tot het aannemen van een mededelingsplicht bij het voornemen de vervolging
over te dragen, onafhankelijk van de ernst van het feit of de ingewikkeldheid van
de zaak en ongeacht de plaats waar de verdachte zich bevindt. Een dergelijke plicht
volgt ook uit het bepaalde in art. 6 en art. 13 EVRM. Met een overdracht van de -
vervolging kunnen in het EVRM gewaarborgde rechten worden geschonden.  De
overdracht zelf kan een beperking van het recht op toegang tot de rechter opleveren

(meer daarover in de artt. 552t-552hh, aant. 80). Bovendien kan de overdracht van
strafvervolging een schending van het EVRM inhouden wanneer er duidelijk
aanleiding is voor de verzoekende staat om te vermoeden dat de vervolging in de
aangezochte staat op (flagrante) wijze in strijd zal zijn met de in het EVRM gewaar-
borgde rechten van de verdachte (zie de artt. 552t-552hh, aant. 75; zie ook hieronder
aant. 12). Tegen een schending van de in het EVRM gewaarborgde rechten en
vrijheden, komt een ieder die ressorteert onder de rechtsmacht van een verdragspar-
tij, op grond  van art.   13  EVRM, 'an effective remedy before a national authority'
toe.2 Of een geboden toetsingsmogelijkheid voldoende 'effective' is, moet worden
beoordeeld aan de hand van de aan de toetsingsinstantie verleende bevoegdheden

en waarborgen en in samenhang met de overige door het nationale recht verschafte
rechtsmiddelen.3 Aan de uitspraak in de Leander-case kunnen als algemene vereisten
worden ontleend, dat de 'national authority' onafhankelijk dient te zijn van de ad-
ministratie (de regering), de bevoegdheid moet bezitten om rechtens bindende
beslissingen te nemen en de mogelijkheid moet hebben om de klager schadeloos te
stellen. 4 Volgens de regering zou toetsing van de door de minister voorgenomen
beslissing tot het uitlokken van een strafvervolging in een vreemde staat, kunnen

geschieden door de burgerlijke rechter in een procedure in kort geding, naar aanlei-

ding van een vordering uit onrechtmatige overheidsdaad. Het moet worden
toegegeven dat aanwijzing van de burgerlijke rechter niet in strijd is met de hiervoor
genoemde algemene voorwaarden. Het is echter niet voldoende. De verdachte moet

1.  Bijl. hand. II, 1983/1984, 15971 (R1133) en 15972, nr. 14, p. 8-9. Deze opmerking werd gemaakt
in reactie op voorstellen uit de kamer om een bezwaarprocedum bij dc strafrechter te creeren (desnoods

alleen) voor die gevallen waarin het feiten betreft waarop volgens de wet voorlopige hechtenis mogelijk
is. De regering was - zoals gezegd - tegen een beroep bij de strafrechter, ook indien dat beroep tot dc
meer ernstige strafbare fciten beperkt zou zijn (zie de art. 552t-552hh, aant. 82; zie ook art. 552t, aant.
27).
2. Iedere verdachte ressorteert onder de rechtsmacht van de staat waar hij wordt verdacht en ten opzichte
van hem moet de vervolgingsbevoegde staat ingevolge art. 1 EVRM - voor zover mogelijk - de rechten
en vrijheden uit het EVRM waarborgen.
3.   Zie EHRM 21 februari 1975, Series A 1 8 (Golder) en EHRM 26, maart 1987, Series A 1 1 6 (Leander)
Zie ook s.M.1. VAN DI]Ken A.E.  MOS-VERSTRATEN,  Uitlevering en het EVRM:  een kwestie van verplichtin-

gen, NJB 1993, p. 310.
4   Zie vorige noot.
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ook in de gelegenheid worden gesteld daadwerkelijk van het betreffende 'rechtsmid-
del' gebruik te maken. Het recht op toegang tot de rechter schept voor de staat naast
de verplichting om geen hindernissen op te werpen namelijk ook een positieve
verplichting: De staat is daarom verplicht de verdachte tijdig van de voorgenomen
beslissing tot overdracht op de hoogte stellen, althans de nodige inspanning daartoe
te verrichten.2 Heeft de verdachte geen weet van de voorgenomen overdracht dan
is hij ook niet in staat om daadwerkelijk van de beoogde rechtsgang gebruik te
maken.3 Volgens art. 552u, tweede lid wordt de verdachte echter alleen van het
voornemen van de minister in kennis gesteld, indien de verdachte zich in Nederland
bevindt en niet heeft verklaard met de overdracht van strafvervolging in te stem-
men.4 Het feit dat geen mededeling is voorgeschreven, indien de verdachte met de
overdracht van strafvervolging heeft ingestemd, hoeft geen betoog. Uit die in-
stemming blijkt immers dat de verdachte van het voornemen de vervolging over te
dragen op de hoogte is. Door de beperking van de mededelingsplicht tot de verdachte
die zich in Nederland bevindt, wordt de gelegenheid om gebruik te maken van het
door de wetgever erkende 'rechtsmiddel' feitelijk afhankelijk gesteld van de omstan-
digheid dat de rechtzoekende zich binnen of buiten Nederland bevindt. Dit onder-
scheid lijkt in strijd met hetgeen hierboven is opgemerkt omtrent art. 13 van het
EVRM, zeker nu het voor een belangrijk deel justitie zelf is, die bepaalt waar de
verdachte zich bevindt op het moment dat de vervolging wordt overgedragen (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 48).5

1.    EHRM 9 oktober 1979, Series A 32 (Airey).  Zie  ook de beslissingen van het Europese  Hof voor de
rechten van de mens die vijf noten verderop zijn aangehaald,
2.   Vergelijk in dit verband ook Recommendation No. R (79) 12 ofthe Committee ofMinisters to member
states concerning the application of the Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters,
met name onder  I,  punt  2,  sub a. waarin - onder andere  - is bepaald  dat  art.   17  van het Europees
Overdrachtsverdrag zodanig moet worden uitgelegd dat verzekerd is dat (ook) de verzoekende staat de
verdachte moet horen, ongeacht de aard van zijn rechtsmachtaanspraak, indien de verdachte zich bevindt
op het grondgebied van die laatstgenoemde staat.
3.  Uit de Klass-zaak, EHRM, 6 september 1978, Series A, 28 kan niet het tegendeel worden afgeleid.
In dit arrest oordeelde het Europees Hof voor de rechten van de mens met betrekking tot de klacht dat

het feitelijke slachtoffer zich nict kan verdedigen omdat hij niet weet of bepaalde middelen tegen hem
zijn toegepast, dat geheime controle nu cenmaal noodzakelijk kan zijn. Bij cen voorgenomen beslissing
de vervolging over te dragen gaat het echter niet om opsporingsmethoden, waarvan de betrokkene op dat
moment, met het oog op kans van slagen, geen weet mag hebben. Evenmin spelen hier andere zaken

of belangen een rol die tot geheimhouding noodzaken (de zaak kan enigszins anders liggen bij de
overdracht van de confiscatieprocedure, zie hieromtrent art. 5521. aant. 50).
4.  In de wettelijke regeling is de mededelingsplicht - in het verlengde van de opmerkingen hieromtrent
door de regering  - niet gekoppeld aan de ernst van het strafbare feit.
5.  Deze gang van zaken lijkt ook in strijd met de geest van de hiervoor aangehaalde Recommendation
No.  R (79)  12 of the Committee of Ministers to member states concerning the application of the Con-
vention on the Transfer of Proceedings  in Criminal Matters, waarin uitbreiding wordt gegeven aan de

hoorplichtals bedoeldin art. 17 van het Europees Overdrachtsverdrag. Weliswaaris in de Recommendation

de hoorplicht voor de verzoekende staat ook beperkt tot de verdachte die zich binnen het territoir van
de verzoekende staat bevindL doch het kan nauwelijks de bedoeling zijn geweest dat deze hoorplicht
terzijde zou worden gezet door simpelweg de verdachte voorafgaand aan het verzoek tot overname van
strafvervolging van het grondgebied te verwiuderen.
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Blijkens het aangehaalde citaat was ook de regering de mening toegedaan dat de

feitelijkeomstandigheidofde rechtzoekendezichbinnenofbuiten Nederlandbevindt,
niet als onderscheidend criterium voor een recht op toegang tot de rechter mag
worden aangemerkt. Volgens haar werd met het bepaalde in art. 552u, tweede lid
dan ook alleen beoogd de effectiviteit van een bestaande beroepsgang - voor verdach-
ten die zich in Nederland bevinden - te bevorderen. De strekking van deze bepaling
was niet - aldus de regering - het recht op toegang tot de rechter afhankelijk te
stellen  van de plaats  waar de verdachte zich bevindt.' Wat hiervan zij, wanneer  de
verdachte geen wetenschap heeft van de voorgenomen overdracht, is hij ook niet
daadwerkelijk in de gelegenheid om van de openstaande 'beroepsgang' gebruik te
maken. Ook bij de regering moet dat besef - blijkens de aangehaalde opmerkingen
in de memorie van antwoord en de aanvulling van art. 552u met het tweede lid -
aanwezig zijn geweest.

Iedere verdachte van wie de overdracht van strafvervolging wordt overwogen
heeft er dus recht op daaromtrent te worden ingelicht. Justitie is verplicht een zekere

inspanning te verrichten om de verdachte - hetzij in Nederland, hetzij in het bui-
tenland - te bereiken: Het feit dat een verplichte mededeling in de praktijk - zeker
wanneer de verdachte zich buiten Nederland bevindt, allerlei complicaties kan ople-
veren, is een kwestie waaraan zeker aandacht geschonken moet worden, maar op
zich zelf geen rechtvaardiging om van een (wettelijke) mededelingsplicht af te zien
voor het geval de verdachte zich buiten Nederland bevindt. Voor de betreffende
complicaties zijn - met enige goede wil - oplossingen te vinden.3 En vindt men

1.  Nota naar aanleiding van heteindverslag, bijl. hand. 11, 1983-1984, 15971 (Rl 133) en 15972, nr.  14,

p. 8. Wel wees de minister er in dit verband nog eens uitdrukkelijk op, dat het openen van een bijzondere
beroepsgang ten behoeve van personen die zich in het overgrote deel der gevallen waarin overdracht van

strafrervolging wordt overwogen, blijvend buiten Nederland bevinden, op zeer grote problemen van prak-
tische en procedurele aard kan stuiten. Door voor de procedure in kort geding te kiezen als de aangewezen

rechtsgang bij een voorgenomenoverdrachtsbeslissing ontslaatde regeringjustitie echternietvan de plicht
om de verdachte daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen van deze procedure gebruik te maken.

2.   In zijn beslissingen van 28 augustus 1991, Series A 208-B (F.C.B.), NJ 1994,27 en 12 oktober 1992,
Series A 245-C (T.), heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens verklaard dat de staat zich ook
ten aanzien van cen zich vermoedelijk of mogelijk in het buitenland bevindende verdachte een zekere

mate van inspanning dientte verrichten om deze te informeren over een zittingsdatum zodat de verdachte

effectief gebruik kan maken van zijn recht persoonlijk aanwezig te zon bij de behandeling van zijn zaak
De beslissingen van het Europees Hofvoor de rechten van de mens hebben betrekking op de inspanning
die een staat zich moet getroosten bij het verschaffen van informatie over de zittingsdatum en zijn als
zodanig - nog los van het feit dat uitspraken van het Europees  Hof vaak een sterk casurstisch karakter
hebben - niet rechtstreeks toepasselijk op de onderhavige mededelingsplicht Anderzijds geven deze
beslissingen wel aan dat het Europees  Hof voor de rechten van de mens van de staat soms een zekere

inspanning eist om de verdachte te informeren, ook wanneer de verdachte zich (vermoedelijk) in het
buitenland bevindt. De laatstgenoemde omstandigheid doet op zichzelf dus geen afbreuk aan het recht

op informatie.
3.  Vergelijk in dit verband de betekeningsvoorschriften van gerechtelijke mededelingen aan verdachten

die zich buiten Nederland bevinden. Zie ook de aanbevelingen op dit punt van de Commissie tot

bestudering van de positie van verdachten en andere belanghebbenden in de intemationale strafrechtelijke

samenwerking, aangehaald in art. 552L aant. 24. Voor de kennisgevingsplicht van de officier als bedoeld
in art. 552t, tweede lid maakt het trouwens ook geen verschil ofde verdachte zich binnen ofbuiten Neder-
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gezien de complicaties een algehele wettelijke mededelingsplicht een te zware
verplichting dan verdient de ernst van het strafbaar feit als onderscheidend criterium
de voorkeur boven de plaats waar de verdachte zich bevindt.' Bij (zeer) lichte straf-
bare feiten zullen de aan een overdracht van strafvervolging verbonden gevolgen
voor de verdachte ook minder zwaar wegen, zodat het achterwege laten van een
gecompliceerde mededelingsplicht te rechtvaardigen is. Bovendien heeft justitie op
dit criterium - achteraf - geen invloed terwijl zij - nadat het feit is gepleegd - wel
in belangrijke mate bepaalt waar de verdachte zich bevindt. Door aanvaarding van
de plaats waar de verdachte zich bevindt als onderscheidend criterium, krijgt justitie
(teveel) invloed op de vraag of de verdachte daadwerkelijk gebruik kan maken van
zijn recht de overdrachtsbeslissing door de rechter te laten toetsen. Deze invloed
is Ook in strijd met het in de grondwet verankerde recht op toegang tot de rechter
(art. 17 GW) en met de geest van de rechtsstaat (zie omtrent art. 17 GW de artt.
5521-552hh, aant. 80).2

5. De tekortkoming in art. 552u, tweede lid wordt ten dele opgeheven door de ken-
nisgevingsplicht van de officier van justitie als bedoeld in art. 552t, tweede lid. Voor
die kennisgevingsplicht maakt het geen verschil ofde verdachte zich binnenofbuiten
Nederland bevindt (zie art. 552t, aant. 18). Kennisgeving door de officier vanjustitie
is echter alleen voorgeschreven in de gevallen waarin een gerechtelijk vooronderzoek
heeft plaats gehad of voorlopige hechtenis is toegepast. In alle andere gevallen is
de verdachte met de betreffende kennisgevingsplicht niet gebaat. Art. 552u, tweede
lid behoeft daarom een wijziging in die zin dat mededeling moet worden gedaan aan
iedere verdachte die niet te kennen heeft gegeven met de overdracht in te stemmen,
ongeacht de plaats  waar  hij zich bevindt.   Op deze mededelingsplicht  kan  een

land bevindt (zie art 5524 aant. 18).
1.  Zie ook het rapport Individu en internationale rechtshu/p in stra#aken (p. 19) van de Commissie tot
bestudering van de positie van verdachten en andere belanghebbenden in de intemationale samenwerking,
's-Gravenhage december 1993. Omtrent het feit dat art. 552t voor bepaalde gevallen mededeling aan de
verdachte voorschrijft van het voornemen tot overdracht van de strafzaak en voor andere gevallen niet
wordt in dat rapport het volgende opgemerkt: 'De Commissie heeft begrip voor de getrokken scheidslijn
aangezien een wettelijke mededelingsplicht over de gehele linie zou betekenen dat ook voor zeer lichte
strafbare feiten een mededelingsplicht zou gelden die door het belang van de zaak niet wordt gerechtvaar-
digd, terwijlvoorts eenalgehelewettelijkemededelingsplichthetoverdrachtsverkeeraanzienlijkzoukunnen
belemmeren.' Vervolgens merkt de commissie echter op:  'Wei meent zij dat in misdrijfzaken waarin thans

geen mededelingsplicht bestaai gestreefd zou kunnen worden naar een minder zware en informele vorm
van mededelen van dit voornemen, waaraan overigens niet het recht van beklag bij het gerechtshof
verbonden hoeft te worden.' Uit deze laatste opmerking blijkt dat de commissie toch moeite heeft met
de bestaande wettelijke regeling omtrent de mededelingsplicht. De commissie focust daarbij echter op
de kennisgevingsplichtvan deofficieren besteedtgeen aandachtaan demededelingsplichtvan de minister
als bedoeld in art. 552u, tweede lid Daardoor is onduidelijk hoc de commissie denkt over deze laatste
mededeling en dc verhouding van die mededeling tot de door haar voorgestelde informele mededeling
die - aldus de commissie - vorm zou kunnen krijgen in een circulaire (zie hieromtrent ook aant. 7).
2.  Zie naast de in deze aantekening aangchaalde beslissingen van het Europees Hofvoor de rechten van
de mens ook EHRM 27 februari 1980, Series A 35 (De WeeO, NJ  1980, 561. Deze jurisprudentie geeft
blijk van de gedachte dat het recht op toegang tot de rechter niet beperkt mag worden door het (niet)
optreden van justitie.
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uitzondering worden gemaakt voor zeer lichte misdrijven en overtredingen. Door
de voorgestane wijziging zal aan de in art. 552u, tweede lid neergelegde medede-
lingsplicht veel meer betekenis toekomen dan op dit moment het geval is. Ten tijde
dat de overdracht van strafvervolging (officieel) wordt overwogen heeft de verdachte
in verreweg de meeste gevallen Nederland reeds heeft verlaten, hetzij vrijwillig
(soms), hetzij onvrijwillig (vaak; zie de artt. 552t-552hh, aant. 48).' Is niet bekend
waar de verdachte zich in Nederland bevindt, dan wordt er zondermeer van uitgegaan
dat hij buiten Nederland is (zie aant. 8). Een mededeling als bedoeld in art. 552u,
tweede lid is daarom bij de huidige regeling niet snel te verwachten.2 Uitbreiding
van de mededelingsplicht tot verdachten die zich buiten Nederland bevinden zal
daarin verandering brengen. Het voorschrift kandan namelijk niet meer zo makkelijk
worden ondermijnd door het in Nederland gevoerde uitzettingsbeleid en de vlotte
conclusie dat de verdachte zich buiten Nederland bevindt.

Mededelingsplicht minister versus kennisgevingsplicht officier

6. Art. 552u, tweede lid verwijst niet naar de kennisgevingsplicht van de officier
van justitie overeenkomstig het bepaalde art. 552t, tweede lid. Door deze kennisge-
ving is de verdachte echter op de hoogte van het feit dat het openbaar ministerie zijn
vervolging voor overdracht heeft voorgedragen en heeft hij zelfs de mogelijkheid
(gehad) om ingevolge art. 552t, vijfde lid beklag te doen bij het hof. Men kan zich
daarom afvragen of bij wijziging van art. 552u, tweede lid niet tevens een uitzonde-
ring op de mededelingsplicht moet worden gemaakt voor de gevallen waarin door
de officier een kennisgeving overeenkomstig het bepaalde in art. 552t, tweede lid
gedaan. Volgens de huidige wettekst geldt deze uitzondering niet en is mededeling
aan de verdachte door de minister dus - naar de letter van de wet - ook voorgeschre-
ven in het geval een kennisgeving door de officier heeft plaatsgehad: De betreffende
vraag is alleen van belang voor het geval de verdachte, ondanks zijn mogelijkheid
daartoe, geen beklag bij het hof heeft ingediend, ofwel zijn beklag door het hof is
afgewezen. Is het beklag gegrond verklaard dan zal om die reden de overdracht van
strafvervolging geen doorgang meer vinden (zie art. 552t, aant. 38) en komt de vraag
naar de mededelingsplicht ex art. 552u, tweede lid niet meer aan de orde.

Hoewel de minister in de praktijk het voorstel van de officier van justitie pleegt
te   volgen,    is hij daartoe volgens   de   wet niet verplicht. De officier heeft    een
initierendeenadviserende functiemaarbeslissingsbevoegd enpolitiek verantwoorde-
lijk is de minister. Alleen bij rijtijdenzaken geldt ingevolge art. 53, vijfde lid van
de uitvoeringsovereenkomst van Schengen een afwijkende regeling (zie aant. 1).
Omdat het rechtsverkeer dan plaatsvindt tussen de officieren van justitie, buiten de

1.  Zie ook de MvA, bijl. hand. I. 1983/1984, 15971 (1133) en 15972, nr. 204 p. 5.
2.  In de praktijk blijkt een mededeling als bedoeld in art. 552u, tweede lid zelfs nog niet te zijn gedaan.

Dit werd ons althans door het ministerie van justitie, afdeling internationale rechtshulp, medegedeeld
Uit deze omstandigheid is ook af te leiden dat de minister - ongeacht het feit dat de verdachte in Nederland

verblijft - geen mededeling meer doet aan de verdachte nadateen kennisgeving van de officier als bedoeld
in art. 5524 tweede lid heeft plaatsgehad. Meer over het achterwege laten van de mededeling in het geval

een kennisgeving door de officier heeft plaatsgehad in aant. 6.
3   Zie omtrent de vermoedelijke afwijkende opvatting van het ministeric van justitie, de vorige noot.
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minister om, zal er geen sprake kunnen zijn van een voornemen zijnerzijds om aan
het voorstel van de officier gehoor te geven en is art. 552u, tweede lid niet van
toepassing.'
De vordering in kort geding - waarop de wet met de mededelingsplicht van de
minister anticipeert - richt zich in eerste instantie tegen de voorgenomen beslissing
van de minister en niet tegen het voorstel van de officier. De vraag is echter in
hoeverre de rechter in kort geding de voorgenomen beslissing van de minister nog
onrechtmatig kan verklaren, wanneer het hof het beklag heeft afgewezen dan wel
de verdachte van zijn mogelijkheid tot beklag geen gebruik heeft gemaakt. Het hof
toetst immers naast de doelmatigheid ook de rechtmatigheid, terwijl de rechter in
kort geding alleen de rechtmatigheid kan toetsen. Acht men een toetsing door de
burgerlijke rechter in dat geval niet meer mogelijk, dan is een mededeling door de
minister in dat verband ook niet meer belangrijk.2 Bovengenoemde vraag kan dus
niet worden beantwoord zonder een standpunt in te nemen omtrent de verhouding
tussen de in art. 552u, tweede lid bedoelde procedure in kort geding en de beklagpro-
cedure ex art. 552t, vijfde lid (meer daarover in aant. 13).

7. Omdat overdracht van strafvervolging direct te maken heeft met het vervolgings-
beleid en de minister in de regel het voorstel van de officier pleegt te volgen, zou
ook nog verdedigbaar zijn dat de mededeling omtrent het voornemen de vervolging
over te dragen, niet door de minister maar - in alle gevallen - door de officier van
justitie zou moeten worden gedaan.3 In aant. 27 op art. 552t is een mogelijke uit-
breiding van de kennisgevingsplicht van de officier in deze zin ter sprake gebracht.
Ter plaatse is er op gewezen dat de Commissie tot bestudering van de positie van
verdachtenenanderebelanghebbendeninde internationale strafrechtelijkesamenwer-
king een voorstander lijkt te zijn van een uitbreiding van de kennisgevingsplicht van
de officier (zie ook aant. 4 met name de voorlaatste noot). Naast de bestaande ken-
nisgevingsplicht als bedoeld in art. 552t, tweede lid pleit zij - in misdrijfzaken -voor
een minder zware en informele vorm van mededelen door de officier van justitie
van zijn voorstel tot overdracht waarin thans geen mededelingsplicht bestaat.4 Een

1. Eventuele bezwaren tegen de overdrachtvan rijtijdenzaken zullen zich moeten richten tcgen de beslis-

sing van de officier. Een algemene kennisgevingsplicht van die beslissing door de officier zou daarom
meer op zijn plaats zijn, doch ontbreekt in de wettelijke regeling eveneens. Gezien de geringe ernst van
het strafbare felten de problemen die een algemene kennisgevingsplicht in de praktijk kunnen oproepen
(zie aant. 4) is dit weI te verklaren en als het moet te rechtvaardigen.
2  Mededeling door de minister kan overigens op andcre punten nog wei van belang zon voor de
verdachte. Hij weet dan immers zeker dat een verzoek tot overname zal worden gedaan en kan met het

oog daarop maatregelen gaan treffen die verband houden met zijn vervolging in de andere staat.

3    Een kennisgeving door de officier in alle gevallen waarin hij een voorstel tot overdracht wil doen zou
ook goed passen in de opvatting dat de verdachte als belanghebbende ex art. 12 beklag kan doen bij het
hof, ook in de periode die vooraf gaat aan het onderzoek ter zitting (zie art.  552t, aant. 39).
4.  De commissie besteedt geen aandacht aan de mededelingsplicht van de minister als bedoeld in art.
552u, tweede lid en de verhouding van deze mededeling tot de door haar voorgestelde informele kennis-

geving. Daardoor is een aantal opmerkingen van de commissie op dit punt niet duidelijk. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de opmerking: 'in misdrijfzaken waarin thans geen mededelingsplicht bestant'. Heeft
de mededelingsplicht in deze opmerking louter betrekking op de kennisgevingsplicht van de officier of
omvat het ook de mededelingsplicht van de minister als bedoeld in art. 552u, tweede lid. De context waarin
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en ander zou vorm kunnen krijgen in een circulaire. Daarin zou aan de politie de
instructie kunnen worden gegeven, een niet in Nederland woonachtige verdachte
tijdens diens verhoor in kennis te stellen van de mogelijkheid tot overdracht van
strafvervolging. Indien een dergelijke mededeling niet is gedaan, zou de officier van
justitie bij gewone brief de verdachte in kennis kunnen stellen van zijn voorstel tot
het  overdragen  van de strafvervolging:   Aan deze mededeling zou volgens  de
commissie niet het recht van beklag bij het gerechtshof verbonden hoeven te worden.
Het nut van de mededeling zou zijn dat de verdachte enerzijds nog de gelegenheid
heeft met de officier van justitie in overleg te treden over de wenselijkheid van een
overdracht, terwijl hij anderzijds, indien de overdracht zelf voor hem geen probleem
vormt, in de gelegenheid is maatregelen te treffen die verband houden met zijn
vervolging in de andere staat. Te denken valt in het bijzonder aan het opnemen van
contact met een raadsman aldaar.

Uitbreiding van de kennisgevingsplicht van de officier, zoals voorgesteld door
de Commissie tot bestudering van de positie van verdachten en andere belanghebben-
den in de internationale strafrechtelijke samenwerking, betekent op zichzelf nog niet
dat de mededelingsplicht van de minister kan vervallen.2 Hierboven (aant. 6) is
gewezen op het feit dat bij de overdracht van strafvervolging de officier een
initierende en adviserende functie heeft maar dat - met uitzondering van rijtijdenza-
ken - de minister beslissingsbevoegd en politiek verantwoordelijk is. De plicht tot
mededeling aan de verdachte van zijn voorgenomen beslissing gehoor te geven aan
het voorstel van de officier moet daarom blijven zolang deze beslissing niet dwingend
volgt uit het voorstel van de officier en de verdachte de mogelijkheid heeft tegen
die beslissing - in kort geding - bezwaar te maken.3

Wijze waarop de mededeling wordt gedaan

8. De mededeling van de minister is geen gerechtelijke mededeling. De artt. 585
e.v. zijn daarom niet van toepassing. De mededeling zal geschieden door toezending
van een gewone (of aangetekende) brief. Omdat de verplichting tot schriftelijke
mededeling is beperkt tot de verdachte die zich in Nederland bevindt en er geen
mededeling wordt gedaan indien dat laatste niet is vastgesteld, is meestal bekend

de opmerking is gemaakt zou het eerste doen vermoeden, maar uit het feit dat de instructie betrekking
heeft op een niet in Nederland woonachtige verdachte kan men ook afleiden dat de commissie rekening
houdt met de mededelingsplicht in art. 552u, tweede lid. Het meest waarschijnlijk is echter dat de
commissie in het geheel niet heeft gedacht aan de mededelingsplicht van de minister, anders zou in het

rapport aan die plicht vrijwel zeker een overweging zun gewijd.
1.    Individu en  internationate  rechtshulp  in  strafzaken, 's-Gravenhage  1993, p.,  19.
2. Omgekeerd geldt trouwens hetzelfde. Met andere woorden, uitbreiding van de mededeling van de
minister betekent niet dat de kennisgeving van de officier kan vervallen. Die kennisgeving hecft namelijk
ook nog de functie om in de plaats te treden van een kennisgeving van niet verdere vervolging (zie art.
5524 aant. 13). Bovendien is aan die kennisgeving in art. 5524 vijfde lid de mogelijkheid van beklag bij
het hof verbonden
3.  Ook in de WOTS (zie art. 52, tweede lid) is het de minister die van een voorgenomen overdracht van

executie mededeling doet aan de veroordeelde en kan de veroordeelde tegen die beslissing bezwaar

indienen bij de rechter.
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waar de verdachte zich bevindt. Is het adres niet bekend dan zal de minister dat
trachten te achterhalen:  De wet geeft echter niet aan welke inspanning hierbij  van
hem mag worden verwacht. Hieromtrent is ook niets terug te vinden in de parlemen-
taire stukken.2 Het is bepaald niet denkbeeldig dat het ontbreken van een adres bij
het ministerie zonder meer tot de conclusie leidt dat de verdachte zich niet in
Nederland bevindt. Hierdoor wordt de betekenis van deze bepaling - die in de
praktijk toch al zeer gering is (zie aant. 5), temeer daar de wet geen sancties verbindt
aan overtreding van deze bepaling - nog kleiner.3

Inhoud van de mededeling

9. De wet geeft niet aan of de mededeling met redenen moet zijn omkleed. Gezien
de functie van de onderhavige mededeling en het feit dat aan zo'n mededeling geen
kennisgeving als bedoeld in art. 552t, tweede lid behoeft te zijn voorafgegaan, ver-
dient het aanbeveling dat in de mededeling van de minister melding wordt gemaakt
van de overwegingen die tot het voornemen van overdracht hebben geleid. Alleen
dan kan de verdachte zijn bezwaar ter zake adequaat voorbereiden. Tijdens de behan-
deling in de kamer is de noodzaak tot motivering van de overdrachtsbeslissing echter
alleen aan de orde geweest met het oog op de kans dat het voorstel van de officier
van justitie door oneigenlijke motieven zou worden gedragen. In de wet is daarom
bepaald dat het voorstel van de officier met redenen moet zijn omkleed (zie art. 552t,
aant. 14). De wet en de parlementaire stukken zwijgen op dit punt waar het de
mededeling van de minister betreft. De beslissing van de minister zal in de regel
echter aansluiten bij het voorstel van de officier. Een goede oplossing kan daarom
zijn dat in de mededeling van de minister, het voorstel van de officier - voorzover
het van belang is geweest voor de beslissing van de minister - wordt aangehaald.

Wettelijke termijn en de schorsende werking van het kort geding

10. Veertien dagen na dagtekening   van de mededeling omtrent de voorgenomen
beslissing mag de minister definitief in positieve zin beslissen op het voorstel van
de officier. De verdachte krijgt dus veertien dagen de tijd om het voornemen van
de minister aan te vechten. Gezien het ontbreken van een speciale rechtsgang moet

1.  Blijkt de verdachte onvindbaar dan kan de mededeling van art. 552u, tweede lid achterwege blijven
2.   Zie in dit verband ook het wijzigingsvoorstel van de sluitingsprocedure van het gerechtelijk vooronder-
zoek gedaan door de Commissic herijking Wetboek van Strafvordering waarbij er geen betekening meer
plaats vindt van de sluiting aan de verdachte, maar de rechter-commissaris de sluitingsbeschikking aan
de verdachte mocttoezenden. Ook daar valt het op dat niet wordt aangegeven welke inspanning de rechter
zich moet getroosten om het adres, indien dat niet bekend is, te vinden. Wei is duidelijk dat de commissie
hier bij eventuele fouten geen sanctie heeft willen stellen. Hemening van hetgerechtell/k vooronderzoek,
een rapport van de Commissie herijking Wetboek van Strafvordering, Arnhem 1990, p. 76. In hetzelfde
rapport, op p  74, overweegt de commissie ook nog even om de procedure van art. 552u, tweede lid over
te nemen bij de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek, maar ziet daar uiteindelijk toch vanaf omdat
de wachttijd van veertien dagen de voortgang van het proces in praktijk te veel zou vertragen.
3.  In de praktijk blijkt een mededeling als bedoeld in art. 552u, tweede lid nog nict te zon gedaan. Dit
werd ons althans vanuit het ministerie van justitie, afdeling intemationale rechtshulp, medegedeeld
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hij dit doen bij de rechter in kort geding. Hangende de uitspraak van de rechter zal
de minister geen beslissing nemen: Geeft de verdachte direct te kennen dat hij  het
voornemen van de minister niet in rechte zal betwisten, dan is er niets op tegen dat
de minister meteen beslist. Hij kan dit eveneens doen indien hij het voorstel van de
officier wil afwijzen. Dit is - a contrario - af te leiden uit art. 552u, tweede lid.
Bovendien is er onder die omstandigheden geen enkel belang mee gediend - ook dat
van de verdachte niet - om de beslissing van de minister uit te stellen. Wenst de
verdachte een overdracht van strafvervolging, terwijl de minister afwijzend op het
voorstel van de officier heeft beslist, dan kan hij altijd nog naar de rechter gaan.
Uitstel van de beslissing is hiertoe niet noodzakelijk noch gewenst

Toetsing van de voorgenomen beslissing

Door de burgerlijke rechter

11. De procedure in kort geding werd door de regering aangemerkt als de aan-
gewezen procedure om bezwaar te maken tegen een voorgenomen overdracht van
strafvervolging (zie de artt. 552t-552hh, aant. 82). In de kamerstukken wordt de
mogelijkheid van kort geding als reden genoemd voor de mededelingsplicht van de
minister en de door hem in acht te nemen termijn van 14 dagen. In de bepaling zelf
is daaromtrent echter niets terug te vinden. Een procedure in kort geding voor de
burgerlijke rechter is geen door de wet voorgeschreven rechtsmiddel, al wordt deze
procedure in de praktijk wel vaak aangewend om beslissingen van justitie aan te
vechten.2 Het is echter niet gebruikelijk om in de strafwet met zoveel woorden naar
deze rechtsgang te verwijzen. Dat in art. 552u de kort geding procedure niet wordt
vermeld, is daarom niet zo vreemd. Het is eerder een vreemde zaak dat deze proce-
dure bij voorbaat door de wetgever als officiele beroepsgang is aangewezen. Het
civiele kort geding werkt vaak leemteopvullend en daar is niets op tegen. Hier heeft
de wetgever die leemte echter bewust gecreeerd terwijl het veel meer voor de hand
lag om de strafrechter als beroepsrechter aan te wijzen. Niet alleen omdat er een
sterke samenhang bestaat tussen de overdracht van strafvervolging en de andere
vormen van rechtshulp te weten uitlevering, kleine rechtshulp en overdracht van
executie, waarbij de strafrechter ook is ingeschakeld, maarook en meernog vanwege
het feit dat het vaak strafrechtelijke of daaraan verwante vraagstukken zijn die
beantwoord moeten worden. Het overbelast zijn van de strafrechter, is geen reden
om de civiele rechter aan te wijzen. Op deze wijze raakt immers ook de kort geding
rechter overbelast. Dat de strafrechter zich niet met het vervolgingsbeleid mag
bemoeien is gezien de huidige jurisprudentie evenmin een sterk argument (zie aant.
3 en art. 552t, aant. 6). Bovendien heeft de wetgever inschakeling van de strafrechter
wel aanvaardbaar geacht, wanneer de benadeelde partij te kennen heeft gegeven zich
te willen voegen (zie hieromtrent art. 552t, aantt. 28-34): Dat bij overdrachtszaken

1.  MvA, bijl. hand. iI, 1981/1982, 15971 (R1133) enz., nr. 10, p. 19. Zie in dit verband ook art. 552t,
aant. 37.
2. Deze rechtsgang lijkt in beginsel ook te voldoen aan het bepaalde in art. 13 EVRM (zie aant. 4).

3.  Daar komt bij dat deze rechter niet alleen de rechtmatigheid maar ook de opportuniteit van de
overdrachtsbeslissing zal toetsen.
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vaak spoed is geboden valt niet te ontkennen. Een snelle afhandeling van zaken kan
echter ook worden bewerkstelligd door een soort kort geding procedure voor de
strafrechter te creeren. 1

Rechtmatigheidstoetsing

12. De toetsing van de voorgenomen beslissing van de minister is beperkt tot een
rechtmatigheidstoetsing. De rechter in kort geding houdt zich slechts bezig met de
vraag of in het gegeven geval onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot
een overdrachtvanstrafvervolging kon wordenbesloten. Detoetsing zalplaatsvinden
aan de hand van de criteria die de minister bij zijn beslissing in acht heeft moeten
nemen. De rechter zal dus de (verdrags)voorwaarden voor overdracht bij zijn oordeel
betrekken. Het is weliswaar - in laatste instantie - ter beoordeling van de aangezochte
staat of een verzoek tot strafvervolging aan de (verdrags)voorwaarden voldoet, maar
dat neemt niet weg dat een verzoek tot strafvervolging achterwege moet blijven
indien op voorhand vaststaat dat niet aan de (verdrags)voorwaarden voor overdracht
is voldaan.

Dreigt in de aan te zoeken staat een reeel gevaar voor een vervolging in (flag-
rante) strijd met de mensenrechtenverdragen, dan zal de rechter - naar onze mening -
de overdracht ook onrechtmatig moeten verklaren. Dit is af te leiden uit de beslis-

sing van het Europese Hof van 7 juli 1989, Series A 161, NJ 1990, 158 en uit HR
30 maart 1990, NJ 1991, 249 (zie hieromtrent verder de artt. 552t-552hh, aant. 75).

Een oordeel omtrent de opportuniteit van de voorgenomen overdracht van
strafvervolging mag de rechter in kort geding, in tegenstelling tot het hof die toetst
op grond van art. 552t, vij fde lid jo art.  12k (zie art. 552t, aant. 36), niet geven.

Is de rechter van mening dat in redelijkheid niet tot een overdracht van straf-
vervolging kan worden besloten, dan zal hij de overdracht onrechtmatig verklaren
en verbieden. De minister zal dan gevolg geven aan de beslissing van de rechter
en het voorstel van de officier afwijzen.

Verhouding procedure in kon geding en beklagprocedure ex art. 5521, vijfde lid

13.  De  vraag  of  - in bepaalde gevallen  - een procedure  in kort geding mogelijk  is
wanneer voor de verdachte ook de procedure bedoeld in art. 552t, vijfde lid op-
enstaat, is reeds in aant. 43 op de betreffende bepaling ter sprake gebracht. Hier
rest de vraag of een procedure in kort geding als bedoeld in art. 552u, in zijn
algemeenheid mogelijk is nadat een procedure bij het hof heeft plaats gehad en het
beklag van de verdachte is afgewezendan wel de verdachte, ondanks de mogelijkheid
daartoe op grond van art. 552t, vij fde lid, geen beklag bij het hof heeft ingediend
en de termijn inmiddels is verstreken. 2

In de wettelijke regeling is aan de kennisgeving van art. 552t, tweede lid - met
daaraan gekoppeld de procedure van art. 552t, vijfde lid - geen betekenis toegekend

1.   Zie omtrent ideeen in deze richting zij het beperkt tot strafzaken; M.S. GROENHUUSEN, Een kon geding

in strafzaken, DD 1991, p. 230-245.

2.    Wanneer men  er van uitgaat dat de verdachte belanghebbende  is  in  de  zin  van  art.  12  (zie  art.  552£
aant. 25), kan de vraag ook in dat verband worden gesteld.
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voor wat betreft de mededelingsplicht van de minister. Naar de tekst van de wet mag
de mededeling van de minister dus niet achterwege blijven, indien art. 552t, tweede
lid van toepassing is (zie aant. 6). Aan deze vaststelling kan echter niet zonder meer
de conclusie worden verbonden dat volgens de wetgever op bovengenoemde vraag
een positiefantwoord moest volgen. Het vijfde lid waarin de mogelijkheid van beklag
bij het hof is geregeld werd immers pas op het laatste moment - naar aanleiding van
het amendement van het kamerlid PATIJN - in een nader gewijzigd wetsvoorstel aan
art. 552t toegevoegd (zie de artt. 552t-552hh, aant. 82; zie ook art. 552t, aant. 42).
Tijdens de behandeling in de eerste kamer konden er in het wetsontwerp geen
wijzigingen meer worden aangebracht.

Hoe de rechterover de betreffende kwestie zal oordelen is niet helemaal duidelijk.
De president in kort geding is bereid gebleken de door de minister als afsluiting van
de procedure ingevolge de uitleveringswet genomen beslissing - op grond van een
actie uit onrechtmatige overheidsdaad - marginaal te toetsen aangezien geen andere,
met voldoende waarborgen omklede, rechtsgang daartegen openstaat.' De toetsing
door de uitleveringsrechter die aan de beslissing van de minister voorafgaat wordt
door de rechter in kort geding niet als een belemmering aangemerkt. Er is echter
een belangrijk verschil tussen de uitleveringsprocedure en de procedure van
overdracht. De uitleveringsrechter toetst alleen de toelaatbaarheid  en de minister
beoordeelt nadien - mede aan de hand van criteria waarover de uitleveringsrechter
niet mag oordelen - of hij de uitlevering toestaat. De beklagprocedure ex art. 5521,
vijfde lid wordt weliswaar ingesteld naar aanleiding van de kennisgeving van de
officier en richt zich tegen zijn voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid, terwijl
de in art. 552u, tweede lid beoogde actie uit onrechtmatige overheidsdaad zich richt
tegen het voornemen van de minister gehoor te geven aan het voorstel van de
officier, maar de beslissingen die getoetst worden zijn - in principe - aan de hand
van dezelfde criteria genomen. Hoewel de rechtsgangen zich dus richten tegen
mededelingen en beslissingen afkomstig van verschillende instanties en gedaan in
verschillende fasen van de overdrachtsprocedure, moet men zich toch afvragen of
hier geen sprake is van een dubbele rechtsgang.  Daar komt nog bij dat het hof naast
de rechtmatigheid ook de doelmatigheid van het voorstel tot overdracht kan toetsen,
terwijl de rechter in kort geding alleen de rechtmatigheid van de beslissing van de
minister kan beoordelen (zie aant. 6 en aant. 12). De kans is dus groot dat de
president van de rechtbank de weg naar de kort geding rechter niet toegankelijk zal
oordelen omdat de beklagprocedure bij het hof voldoende waarborgen biedt.2 Toch
willen wij niet helemaal uitsluiten dat onder bepaalde omstandigheden, ondanks de
beklagmogelijkheid bij het hot toetsing door de burgelijke rechter nog mogelijk
wordt geoordeeld. De beslissingen van de officier van justitie en de minister worden
namelijk op verschillende tijdstippen genomen. Het is niet ondenkbaar dat voor de
overdracht van strafvervolging relevante omstandigheden pas in de tussenliggende

1.  Rb. 's-Gravenhage, 12 mei 1972 NJ 1973,256.
2.   De Rb. 's-Gravenhage 17 april  1984, KG  1984, 133 oordeelde de weg naar de kort geding rechter
voor  eiseres niet toegankelijk, omdat voor  haar de beklagprocedure  ex  art 12 openstond  en  alle  door
eisercs aangevoerde vragen in die procedure aan de orde konden komen Eiseres was echter geen verdachte
waarvan een overdracht van de vcrvolging werd overwogen en de arti 552t en 552u waren niet van
toepassing.
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periode bekend zijn geworden, of zijn gewijzigd, waardoor de overdracht van
strafvervolging - die aanvankelijk geindiceerd leek te zijn - een onrechtmatig karakter
heeft gekregen. In dat geval is de rechter in kort geding de enig overgebleven
rechtsgang waarin de overdrachtsbeslissing met inachtneming van deze later bekend
geworden ofgewijzigde omstandigheden getoetst kan worden. Ofdezeuitzonderlijke
situatie een mededelingsplicht als bedoeld in art. 552u, tweede lid nog noodzakelijk
doet zijn, kan echter worden betwijfeld. Voor het recht op toegang tot de rechter
zelf maakt het geen verschil, terwijl een mededeling voor de mogelijkheid tot
gebruikmaking van dat recht ook niet noodzakelijk is aangezien de verdachte door
de kennisgeving van de officier al op de hoogte is van de voorgenomen overdracht.
Dit laatste is alleen anders wanneer moet worden aangenomen dat deze kennisgeving
- ondanks de betekening - feitelijk niet ter kennis is gekomen van de verdachte. De
kans is dan echter groot dat een schriftelijke mededeling evenmin kan worden
gedaan.

De wettelijke regeling betreffende de mogelijkheden van bezwaar voor de
verdachte tegen een (voorgenomen) overdracht van strafvervolging, is een mix
geworden van de destijds levende wensen en inzichten. De regeling komt daarom
weinig doordacht over. Opmerkelijk daarbij is ook de keuze voor een procedure in
kort geding terwijl deze procedure normaal gesproken als vangnet fungeert in
gevallen waar een speciale rechtsgang ontbreekt. Een herziening van de regeling
waarbij duidelijkheid en eenheid wordt geschapen in bovengenoemde kwesties is
sterk aan te bevelen.

Het verzoek tot strafvervolging

Procedure

14. Gaat de minister akkoord met het voorstel van de officier van justitie en heeft
de verdachte geen bezwaar aangetekend bij de rechter of is dit bezwaar afgewezen,
dan wordt een verzoek tot strafvervolging gedaan aan de autoriteiten van de vreemde
staat. Dit geschiedt ingevolge art. 552u, derde lid door tussenkomst van de minister
van buitenlandse zaken, tenzij het verzoek op een verdrag kan worden gegrond en
dat verdrag anders bepaalt.

In de meeste (overdrachts)verdragen wordt er van uitgegaan dat het overdrachts-
verkeer zich afspeelt tussen de ministeries van justitie, zonder tussenkomst van de
minister van buitenlandse zaken. Partijen kunnen daarnaast overeenkomen dat
verzoeken en mededelingen rechtstreeks tussen de door hen aangewezen bevoegde
autoriteiten zullen wordenuitgewisseld: In spoedeisende gevallen kunnen verzoeken
en mededelingen door tussenkomst van Interpol worden gedaan. In art. 53, vijfde
lid van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen van 1990 is overeengekomen dat
aangiften op basis van art. 21 Europees rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux
uitleverings- en rechtshulpverdrag ter zake van overtredingen van de rijtijdenwetge-

1.  In dit verband zijn er onderhandelingen gaande tussen de lidstaten van de Benelux om in de tockomst
het overdrachtsverkeer over te laten aan de betrokken officieren van justitie  Zie de artt. 552t-552hh, aant.
129
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ving rechtstreeks door de justitiale autoriteiten van de verzoekende staat tot de justi-
tiele autoriteiten van de aangezochte staat kunnen worden gericht (zie aant. 1 en art.
5521, aantt. 1-2; zie omtrent de procedureregeling in de verdragen de artt. 552t-
552hh, aant. 129).

Vorm en inhoud van het verzoek

15.  Volgens de overdrachtsverdragen moeten verzoeken schriftelijk worden  inge-
diend, onder vermelding van de datum waarop het verzoek tot de aangezochte staat
wordt gericht en voorzien van de benodigde stukken waaronder het origineel of een
gewaarmerkt afschrift van het strafdossier. De andere rechtshulpverdragen gaan
veelal ook uit van schriftelijke verzoeken, al is dit in het verdrag niet altijd uitdruk-
kelijk bepaald. De overdrachtsverdragen schrijven niet voor in welke taal een
verzoek tot strafvervolging gesteld moet zijn. De andere rechtshulpverdragen geven
wel aan in welke taal een verzoek gesteld mag zijn. In de praktijk wordt meestal
de taal van de verzoekende of aangezochte staat gebruikt, dan wet een van de
offici8le talen van de Raad van Europa respectievelijk van de Benelux. De stukken
die met het verzoek worden toegezonden behoeven niet van een vertaling vergezeld
te gaan tenzij de aangezochte staat zich het recht om dat te eisen heeft voorbehouden
(zie de artt. 552t-552hh, aant. 124).

Naast het origineel of gewaarmerkt afschrift van het strafdossier en de ter zake
dienende stukken kan bij het verzoek worden gevoegd een uiteenzetting van de toe-
dracht alsmede een afschrift van de strafbepalingen die naar het ter plaatse geldende
recht op het gepleegde feit van toepassing zijn. De aangezochte staat heeft deze
gegevens nodig om te kunnen beoordelen of aan de voorwaarden voor overdracht
en overname van strafvervolging is voldaan. Vindt de aangezochte staat de verstrekte
gegevens onvoldoende dan kan om aanvullende inlichtingen worden gevraagd en kan
voor de toezending daarvan een termijn worden gesteld. Het verzoek om nadere
informatie kan problematisch zijn wanneer in de om overname verzochte staat in
dezelfde strafzaak al een onderzoek gaande is en het verzoek om informatie ook als
een verzoek om rechtshulp  in het kader van dat onderzoek  is  aan te merken.  Op
grond van art. 5521, eerste lid sub c kan Nederland geen rechtshulp verlenen alvorens
de vervolging in Nederland is gestaakt. Die staking wordt bij een overdracht van
de vervolging echter pas definitief wanneer de overdracht definitief is, terwijl de
om overname van strafvervolging verzochte staat de gevraagde informatie nodig
oordeelt om een beslissing te kunnen nemen naar aanleiding van het verzoek tot
strafvervolging (zie omtrent deze samenloop verder de artt. 552t-552hh, aantt. 37-
38).

Omtrent de overgave van inbeslaggenomen voorwerpen die als stukken van
overtuiging kunnen dienen is in de overdrachtsverdragen niets geregeld. Voorzover
in deze verdragen wordt gesproken van ter zake dienende stukken die met het
verzoek kunnen of moeten worden verzonden zijn daarmee met name schriftelijke
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stukken en documenten bedoeld en geen inbeslaggenomen voorwerpen:  Ook het
in de overdrachtsverdragen geregelde verzoek om nadere inlichtingen en gegevens
geeft geen opheldering over de overgave van inbeslaggenomen goederen. Hetzelfde
geldt voorde wettelijke overdrachtsregeling.2 Zowel in het Europees Rechtshulpver-
drag als in het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag wordt in de bepalingen
die betrekking hebben op het uitlokken van de strafvervolging in een andere staat
evenmin aandacht geschonken aan deze kwestie.3 Een uitzondering hierop vormt
de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek
Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van
het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. In art.
XI, tweede lid van het betreffende verdrag staat dat het verzoek tot strafvervolging
vergezeld  kan  gaan van stukken van overtuiging.

In de praktijk worden inbeslaggenomen voorwerpen niet met het verzoek tot
strafvervolging meegezonden. De aangezochte staat wordt wel op de hoogte gebracht
van het feit dat deze stukken in Nederland in beslag zijn genomen en dat ze - op
verzoek - door de officier van justitie ter beschikking kunnen worden gesteld:
Vanwege het ontbreken van een bijzondere regeling voor de overdracht van strafver-
volging moet men er van uitgaan dat op de overgave van stukken van overtuiging
de regels van de kleine rechtshulp van toepassing zijn. Dit betekent dat ook het
bepaalde in art. 552p van toepassing is. Met andere woorden voor de afgifte van
inbeslaggenomen stukken van overtuiging is verlof van de rechtbank nodig en - in
het geval de rechthebbende op de inbeslaggenomen stukken van overtuiging in
Nederland verblijft - moet bij die afgifte bedongen worden dat de stukken zullen
worden teruggezonden, zodra daarvan het voor de strafvordering nodige gebruik
is gemaakt. De in art. 552p met betrekking tot de uitvoering van een rogatoire
commissie geregelde verlofprocedure voor de rechtbank en de verplichting tot het

1.   In de originele engelse versies van de verdragen wordt niet gesproken van stukken (zoals  in  de
vertalingen) maar van documents. In het Benelux Overdrachtsverdrag wordt in de nederlandse versie wei

gesproken van stukken, maar uit de context blijkt dat ook daar schriftelijke stukken en documenten zon
bedoeld en geen inbeslaggenomen voorwerpen
2.  In zijn commentaar op art. 552p, Wijst SJOCRONA - in navolging van dc zwitserse rechtshulpexpert
MARKEES crop - dat dc overgave van inbestaggenomen goederen in het rechtshulpverkeer slechts
rudimentair is geregeld. Zie J.M. SJOCRONA, De kleine rechtshulp, Arnhcm 1990, p. 270 ofwel art. 552p,
aant. 1. SWART komt tot eenzelfde conclusie voor wat het uitleveringsrecht betreft; zic A.H.J. SWART,
Nederlands uitleveringsrecht, Zwolle  1986, p.  539 e.v.  In het overdrachtsrecht ontbrcekt iedere regeling
op dit punt.
3.  Regelingen die de overgave van stukken van overtuiging betreffen treft men wei op andere plaatsen
in beide verdragen aan.
4. Deze stukken van overtuiging kunnen bijvoorbeeld ook bestaan uit bewaarde bloedmonsters die naar

aanleiding van een alcoholcontrole opbasis van de Wegenverkeerswetzijn verkregen. Het is weI belangrijk
dat de aangezochte staat van het bestaan en de (meestal tijdelijke) beschikbaarheid van deze stukken op
de hoogte is. In de praktijk is het voorgekomen dat een door Duitsland overgenomen drugszaak stuk liep
omdat de duitse autoriteiten niet op de hoogtc waren van het feit dat de partij drugs waarover het ging
in Nederiand in beslag was genomen en werd bewaard. De daders zijn in Duitsland wegens gebrek aan
bewijs vrijgesproken.
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stellen van voorwaarden, strekken ertoe de belangen van rechthebbenden te bescher-
men. '

De wet geeft ook niet aan hoe gehandeld moet worden met onrechtmatig
verkregen bewijs. Indien een dossier bewijs bevat dat naar nederlands recht onrecht-
matig is verkregen, hoeft dit, mits voldoende rechtmatig bewijs resteert, een
overdracht van strafvervolging niet in de weg te staan. Alleen indien zodanig
onrechtmatig is opgetreden dat het openbaar ministerie het recht op vervolging heeft
verspeeld, behoort een overdracht van vervolging niet meer tot de mogelijkheden.
De vraag is wat met het onrechtmatig verkregen materiaal moet gebeuren, als de
vervolging wordt overgedragen. Met de overdracht wordt namelijk het buitenlands
recht op de zaak van toepassing en de buitenlandse rechter oordeelt misschien anders
over het verkregen materiaal en de bewijskracht daarvan, dan de nederlandse rechter.
Daar staat tegenover dat met betrekking tot de bewijskracht in de over-
drachtsverdragen wordt gesproken over in de verzoekende staat rechtsgeldig verrichte
handelingen en daden van opsporing. Hieruit kan men afleiden dat aan onrechtmatig
verrichte handelingen geen rechtskracht in de aangezochte staat mag worden
toegekend (zie omtrent de regeling in de verdragen de artt. 552t-552hh, aantt. 144-
145; zie ook art. 552gg, aantt. 3 en 5). Bovendien is in art. 26, eerste lid van het
Europees Overdrachtsverdrag en art.  19 van het Benelux Overdrachtsverdrag bepaald
dat die gelijkstelling van rechtsgeldig verrichte daden van opsporing en vervolging
respectievelijk de daarvan opgemaakte stukken, nimmer tot gevolg kan hebben dat
aan die daden respectievelijk stukken in de aangezochte staat meer bewijskracht
toekomt dan zij in de verzoekende staat zouden hebben gehad (zie hieromtrent de
artt. 552t-552hh, aant. 146; zie ook art. 552gg, aant. 6). Deze beperking van
bewijskracht geldt in beginsel voor rechtsgeldig verkregen bewijsmateriaal. Er is
echter alle reden om deze beperking tevens toepasselijk te achten op de situatie dat
het materiaal naar het recht van de verzoekende staat op onrechtmatige wijze is
verkregen en om die reden in de verzoekende staat van het bewijs zou zijn uitge-
sloten. Een tegengestelde opvatting heeft namelijk tot gevolg dat in de aangezochte
staat aan in de verzoekende staat op onrechtmatige wijze verkregen bewijsmateriaal
meer bewijskracht kan toekomen dan in de verzoekende staat en dat zou in strijd
zijn met de strekking van de beperking. In de beperking kan men namelijk het ne
peior-beginsel herkennen ofwel het verbod dat met de overdracht van strafvervolging
de positie van de verdachte verslechtert: Door aan onrechtmatig verkregen bewijs-
materiaal -in tegenstelling tot in de verzoekende staat - in de aangezochte staat
bewijskracht toe te kennen, zou de positie van de verdachte wel zeer verslechteren.

In art. 522gg, eerste lid is aan bovengenoemde regeling van bewijs door de
wetgever een algemene - dat wil zeggen niet tot de betreffende overdrachtsverdragen
beperkte - werking toegekend voor zover het verzoeken van het buitenland aan
Nederland betreft (meer hierover in art. 552gg, aant. 2). De wetgever kan een
dergelijke regeling echter niet eigenmachtig voorschrijven waar het verzoeken door
Nederland  aan het buitenland betreft.   Wat de nederlandse autoriteiten wel kunnen

1.   De grondslag daarvoor is te vinden in de rechtshulpverdragen. Zie hieromtrent verder J.M SJOCRONA,
De kleine rechtshulp, Arnhem  1990, p. 278 ofwel art. 552p, aant. 5
2.   idem N. wiTSCHi,  Die  Obernahme  der  Strafverfo'gung nach  konfigem schweizerischem  Recht, Bem
1977, p. 84.

301



Art. 522u

doen is - de genoemde verdragen indachtig en in overeenstemming met het nepeior-
beginsel - voorkomen dat na de overdracht van strafvervolging, in het buitenland

bewijskracht wordt toegekend aan materiaal dat in Nederland op onrechtmatige wijze
is verzameld. Zij kunnen dit doen door het bewijsmateriaal, waarvan de onrecht-
matige verkrijging ten aanzien van de verdachte evident is, v66r de overdracht uit
het dossier te verwijderen. Blijkt de onrechtmatigheid pas later, dan moeten de
autoriteiten van de aangezochte staat van die onrechtmatigheid op de hoogte worden

gesteld en zal daarbij kenbaar moeten worden gemaakt wat naar nederlands recht
de gevolgen zouden zijn voor het besmette materiaal.1

Intrekking van het verzoek

16. Volgens art. 552u, vierde lid kan de minister een aan de autoriteiten van een
vreemde staat gedaan verzoek tot strafvervolging intrekken tot het moment waarop
de aangezochte staat hem in kennis heeft gesteld van de op het verzoek genomen
beslissing. Dit is in overeenstemming met hetgeen is bepaald in art. 21, tWeede lid
sub e van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 4 jo art. 15, eerste lid van het
Benelux Overdrachtsverdrag.    In de andere overdrachtsverdragen ontbreekt   een

vergelijkbare bepaling (zie de artt. 552t-552hh, aant. 123).
De minister trekt - aldus het bepaalde in art. 552u, vierde lid - het verzoek tot

strafvervolging in, wanneer het hof ingevolge art. 552t, vijfde lid heeft bevolen dat

de vervolging in Nederland moet plaatsvinden. Hij doet dat eveneens - al staat

daaromtrent niets in de wet - indien de rechter in kort geding een overdracht van
strafvervolging onrechtmatig oordeelt. Dit blijkt uit de memorie van antwoord aan
de eerste kamer.2 Gezien het bepaalde in art. 552u, tweede lid zal deze situatie zich
niet snel voordoen omdat de minister na zijn mededeling aan de verdachte een

termijn van veertien dagen in acht moet nemen alvorens hij zijn beslissing definitief
neemt en uitvoert (zie hieromtrent  aant. 10). Uitgesloten  is de situatie echter  even-
min. De verdachte kan immers ook vanuit het buitenland een kort geding aanspannen
wanneer hij aldaar kennis bekomt van het verzoek tot strafvervolging.

Met een verwijzing in art. 552u, vierde lid, naar de rechter in kort geding wilde
de regering wachten tot het moment dat zou vaststaan dat overdrachtsoverwegingen -
ondanks de rechtsgang op het hof - ook in belangrijke omvang aan de toetsing door
de rechter in kort geding zou worden onderworpen.3 Tot nu tot blijkt dit laatste niet
het geval te zijn. Dit rechtvaardigt het door de regering gemaakte onderscheid echter
niet. In beide gevallen is het denkbaar dat de rechter achteraf beslist dat het verzoek
tot strafvervolging niet had mogen uitgaan en in beide gevallen zal een dergelijke
beslissing zeldzaam zijn omdat de minister in de regel met zijn verzoek tot straf-
vervolging zal wachten totdat de rechter heeft beslist (zie art. 552t, aant. 37 en
hierboven aant. 10). Aan de beslissing van de rechter is de minister - ongeacht de
situatie - gebonden.

1.  Vergelijk in dit verband ook de opmerkingen van de Commissie tot bestudering van de positie van
verdachten en andcre belanghebbenden in de intemationale strafrechtelijke samenwerking in het rapport
Individu en  internationale  rechtshulp  in stra»ken, 's-Gravenhage 1993, p. 20 en p.  41.

2.  Zie bijvoorbeeld MvA, bill. hand. I, 1984/1985, 15971 (R 1133) en 15972, nr. 20a p. 4.
3.    Zic  vorige  noot.
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17.  De minister dient  zich er rekenschap  van te geven  dat een intrekking  van  het
verzoek wel de susidiaire bevoegdheid van de aangezochte staat kan aantasten, maar
niet de originaire bevoegdheid. Voorde verdachte betekent dit dat hij in een dergelijk
geval aan het reele gevaar van een dubbele vervolging bloot staat. De aangezochte
staat krijgt door het verzoek immers kennis van de verdenking die tegen de verdachte
bestaat in de verzoekende staat. Voor de aangezochte staat kan die verdenking reden
zijn om een strafvervolging te beginnen ook al trekt de verzoekende staat het verzoek
voor de inwilliging weer in. Dat een vervolging in dergelijke omstandighedenmoeilijk te rijmen is met de strekking van de betreffende verdragen staat buiten
twijfel, maar dat zal de aangezochte staat niet altijd weerhouden.' Hieruit blijkt nog
eens duidelijk hoe belangrijk het is,dat - voordat een verzoek tot strafvervolging bij
de autoriteiten van een vreemde staat wordt gedaan - zorgvuldig wordt nagegaan
of aan alle voorwaarden voor overdracht is voldaan en er voor de verdachte geen
beroepsgang meer openstaat, dan wel daarop onherroepelijk is beslist.

1.  Vergelijk bijvoorbeeld de perikelen in de tweede zaak Dost. Zie de am 5522t-552hh, aant. 7 onder
Vii.
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1. Nadat hij een voorstel als bedoeld in artikel 552t heeft gedaan, kan de officier
van justitie de strafzaak tegen de verdachte niet ter terechtzitting aanhangig
maken noch overgaan tot tenuitvoerlegging van een in de zaak tegen de ver-
dachte gewezen vonnis, behoudens in geval van
a. afwijzing van het voorstel,
b. intrekking van het verzoek tot strafvervolging aan de autoriteiten van de
vreemde staat, of
c. kennisgeving door de autoriteiten dat afwijzend op het verzoek is beslist dan
weI een naar aanleiding van het verzoek ingestelde strafvervolging is gestaakt.
2. In dat geval trekt de officier van justitie een kennisgeving als bedoeld in
artikel 552t, tweede lid, in. Van de intrekking doet hij mededeling aan de
verdachte.

Inteiding en overzicht

Art. 552v regelt de rechtsgevolgen die zijn verbonden aan het voorstel van de
officier.
- Aant. 1 betreft het onderscheid tussen voorlopige en definitieve rechtsgevolgen.
- Aant. 2 behandelt de rechtsgevolgen die de wet heeft verbonden aan het voorstel.
- In de aantt. 3-5 worden andere mogelijke rechtsgevolgen besproken.
- Aant. 6 heeft betrekking op de omstandigheden waaronder de officier zijn bevoegd-
heden herkrijgt.
- Aant. 7 betreft de intrekking van de kennisgeving als bedoeld in art. 552t, tweede
lid en de betekening daarvan.

Rechtsgevolgen

Voorlopige en definitieve

1.  Aangaande de rechtsgevolgen voor de verzoekende staat maken de overdrachtsver-
dragen verschil tussen het moment waarop een verzoek tot overname van strafver-
volging door die staat wordt gedaan en het moment waarop dat verzoek door de
aangezochte staat wordt ingewilligd (zie de artt. 552t-552hh, aant.  132). De rechtsge-
volgen die zijn verbonden aan het verzoek tot strafvervolging hebben een voorlopig
karakter. De rechtsgevolgen die zijn verbonden aan de inwilliging van het verzoek
hebben - in beginsel - een definitief karakter. Hier wordt gesproken van 'in beginsel'
omdat na inwilliging van het verzoek door de aangezochte staat het recht tot strafver-
volging voor de verzoekende staat nog kan herleven, indien de aangezochte staat
een eerder gedane inwilliging intrekt en indien de aangezochte staat - na de overname
van strafvervolging - aan de verzoekende staat meedeelt geen vervolging te zullen
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instellen dan wel een ingestelde vervolging te zullen staken.  Dit zijn echter uitzonde-

ringsgevallen. Bovendien is de laatstgenoemde uitzondering voor Nederland nog
beperkt door de bij bekrachtiging van het Europees Overdrachtsverdrag door Neder-
land afgelegde verklaring: Zie in dit verband ook het bepaalde in art. 68, derde
lid Sr.

Het onderscheid tussen voorlopig en definitief treffen we ook aan in de nationale

wetgeving. Art. 77 Sr regelt de rechtsgevolgen die zijn verbonden aan de inwilliging
van een verzoek tot strafvervolging door de aangezochte staat. Voor de vaststelling
van het moment van inwilliging is bepalend het ogenblik waarop de instemming van
de aangezochte staat is ontvangen. Art. 552v regelt de rechtsgevolgen van het
verzoek zelf.  Door de verdeling over beide wetboeken heeft de wetgever het verschil
tussen de definitieve en de voorlopige situatie nog eens extra willen markeren.2

Teneinde onzekerheid uit te sluiten gedurende de tijd dat het voorstel tot over-
dracht van strafvervolging al wel bij de minister in behandeling is maar een officieel
verzoek bij de autoriteiten van de aan te zoeken staat nog niet is ingediend, verbindt
de wet de in art. 552v genoemde rechtsgevolgen - die de verdragen eerst koppelen
aan het indienen van een officieel verzoek door de staat - al aan het voorstel van
de officier.3

Rechtsgevolgen  verbonden aan het voorstel van de officier van justitie

2.  Aan het voorstel van de officier van justitie zijn twee belangrijke rechtsgevolgen
verbonden. Ten eerste kan de officier de strafzaak tegen de verdachte niet ter zitting
aanhangig maken. Ten tweede kan de officier, indien in de betreffende strafzaak
tegen de verdachte al een vonnis is gewezen, dat vonnis niet ten uitvoer leggen:
Andere daden van onderzoek en vervolging die er niet direct op zijn gericht de zaak
bij de rechter aanhangig te maken - zoals het horen van de verdachte, het in beslag
nemen van gestolen voorwerpen en de voortzetting van het gerechtelijk vooron-

derzoek - zijn in navolging van de overdrachtsverdragen wel toegelaten. Deze
bevoegdheden van strafvordering vervallen pas bij inwilliging van het verzoek door
de aangezochte staat (zie art.  77 Sr). Reden  voor het behoud  van deze bevoegdheden
tot het moment van inwilliging is gelegen in het feit dat bestudering van het verzoek
door de aangezochte staat enige tijd vergt en in de regel niemand ermee is gediend -
ook de verdachte niet - dat in die periode in het geheel geen voortgang met het
onderzoek kan worden gemaakt.

1. Deze verklaring luidt als volgt: 'The Kingdom of the Netherlands understands that the decision to

institute proceedings includes the conditional decision not to prosecute, in so far as the conditions imposed
have been met.' Trb. 1985, 65
2. MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 17.
3. MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 16.
4.  Het feit dat in de strafzaak al een vonnis is gewezen, hoeft een overdracht van strafvervolging niet
uit te sluiten (zie de artt 5521-552hh, aant. 101 en art. 552t, aant. 16).
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Andere rechtsgevolgen

Verlenging dan wel schorsing van de verjaringstermijn

3.  Een  rechtsgevolg, niet genoemd  in de  wet  maar wel  in  art.  22  van het Europees
Overdrachtsverdrag en art. 16 vao het Benelux Overdrachtsverdrag, is de verlenging
respectievelijk schorsing   van   de verj aringstermijn   in de verzoekende staat   met
(maximaal) zes maanden.' Dit rechtsgevolg treedt volgens beide verdragen  in op
het moment dat het verzoek wordt gedaan. Bestudering van het verzoek neemt enige
tijd in beslag. Doel van de regeling is te voorkomen dat het recht op strafvervolging
in de verzoekende staat gedurende die tijd verjaart. In dat geval zou de verzoekende
staat de vervolging immers niet meer zelf ter hand kunnen nemen wanneer de
aangezochte staat het verzoek afwijst of anderszins geen gevolg geeft aan het
verzoek. Een dergelijke situatie zou het overdrachtsverkeer niet bepaald bevorderen
(zie hieromtrent de artt. 552t-552hh, aant. 137).

Ingevolge het ontbreken van een wettelijke bepaling waarin de betreffende
verdragsrechtelijke regeling algemeen van toepassing is verklaard treedt bovenge-
noemde verlenging dan wel schorsing van de verjaring dus alleen op indien het
verzoek wordt gedaan op basis van een van de beide verdragen. Bovendien treedt
dit rechtsgevolg - in tegenstelling tot de rechtsgevolgen genoemd in art. 552v, eerste
lid - niet in met het voorstel van de officier, maar - conform de verdragen - met
het indienen van een verzoek tot strafvervolging bij de bevoegde autoriteiten van
de vreemde staat. Bij de overdracht van strafvervolging van meer ernstige strafbare
feiten, met een vetjaringstermijn van langere duur, zal het ontbreken van een
regeling omtrent de verlenging dan wel schorsing van de verjaringstermijn in de
verzoekende staat, in de praktijk geen grote rol spelen. De situatie dat een verzoek
wordt gedaan op het moment dat een verjaring bijna ten einde loopt zal zich in dat
geval niet zo snel voordoen. Bij minder ernstige feiten met een kortere verjaringster-
mijn ligt de zaak echter anders. Vandaar dat er wellicht wat voor te zeggen was dat
een verlenging dan wel schorsing van de verjaringstermijn in de wet was geregeld.
De wetgever vond echter dat de verjaring een regeling verdiende op basis van
wederkerigheid.2

4.   Een andere kwestie  is  of - naar nederlands recht - daden verricht  in het kader
van een overdrachtsprocedure de verjaring kunnen stuiten. In art. 72 Sr is bepaald
dat elke daad van vervolging, mits die daad aan de vervolgde bekend of betekend
is, de verjaring stuit. De vraag is dus of het voorstel van de officier, de beslissing
van de minister en het verzoek tot overname van strafvervolging daden van strafver-
volging opleveren in de zin van art. 72 Sr.

1.  Dit rechtsgevolg wordt ook niet genoemd in de EG Overeenkomst en in het VN modelverdrag. Art.
8 van de EG Overeenkomst heeft geen betrekking op de verlenging dan wei schorsing van de verjaringster-
mijn in de verzoekende staat als gevolg van het verzoek (zie de art. 552t-552hh, aant. 137).
2.  MvT, bijl hand. Il, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p 8-9. Zie ook de artt. 552t-552hh, aant. 84.
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Zowel in de literatuur als in de rechtspraak hanteert men een vrij ruim materieel
begrip van vervolgen.1 Zo stelt bijvoorbeeld REMMELINK dat onder  een  daad  van

vervolging is te verstaan: 'elke formele daad uitgaande van OM of rechter om in
de fase van de vervolging, d.i. de fase voorafgaande aan de tenuitvoerlegging, tot
een (uitvoerbaar) rechterlijke beslissing te geraken'.2  Bij een overdracht  van

strafvervolging streeft men ook naar een beslissing van de rechter, zij het niet de
beslissing van een nederlandse rechter, maar van eenbuitenlandse rechter. Dit laatste

hoeft echter, aldus VAN DORST, geen belemmering op te leveren. 3 Niettemin is niet

zeker of de hoge raad bereid zal zijn de bovengenoemde daden - uiteraard mits aan
de verdachte bekend of betekend - aan te merken als daden van strafvervolging die
de verjaring stuiten. Van belang is hier de uitspraak van de HR van 1 november
1955, NJ 1956, 248. In deze zaak had de officier van justitie de verdachte na sluiting
van het gerechtelijk vooronderzoek een kennisgeving van niet verdere vervolging
doen betekenen voor het veroorzaken van de dood van een motorrijder en diens

duorijder. Aan deze kennisgeving was toegevoegd, de mededeling dat hij de stukken
zou doorzenden naar de heer A. van het openbaar ministerie bij het kantongerecht
te Assen; dit voor eventuele vervolging ter zake van de verkeersovertreding.

Laatstbedoeldevervolgingeindigdeineenverklaringvanniet-ontvankelijkheidomdat
- zowel naar het oordeel van de kantonrechter als van de rechtbank - het recht op
strafvervolging was verjaard. De hoge raad deelde deze mening. De kennisgeving
van niet verdere vervolging was niet te beschouwen als een daad van vervolging en
hetzelfde gold - aldus de hoge raad - voor de blote mededeling van de officier van

justitie dat hij de heer A. van het openbaar ministerie, door de toezending van de
stukken, in staat zou stellen eventueel tot een vervolging over te gaan. Deze

mededeling zei niets omtrent de vraag of bedoelde ambtenaar van het openbaar
ministerie ook inderdaad tot strafvervolging zou overgaan.4

Dat een kennisgeving van niet verdere vervolging geen daad van vervolging
oplevert ligt in de rede. Daar schuilt voor de onderhavige kwestie ook niet het

probleem. Het voorstel van de officier als bedoeld in art. 552t, eerste lid en de

kennisgeving daarvan als voorgeschreven in het tweede lid, zijn immers niet gelijk
te stellen met een kennisgeving van niet verdere vervolging. De wetgever heeft in
het derde lid van art. 552t de kennisgeving van voordracht tot overdracht van straf-

vervolging uitdrukkelijk in de plaats gesteld van de kennisgeving van niet verdere
vervolging, om de effecten van die laatste kennisgeving uit te sluiten (zie art. 552t,
aant. 25). De officier wil immers niet afzien van een verdere vervolging, maar wil

1. Uitvoerig hierover A.J.A. VAN DORST, De verjaring van het recht tot strafvordering, Arnhem 1985,
p. 203 e.v. Zie ookT.J. NOYON-G.E.LANGEMEIJER, Het WetboekvanStra»cht, bewerktdoor J. REMMELINK,

Arnhem, (losbladige editie) art. 72 aant. 4.
2.   D. HAZEWINKEL-SURiNGA'S Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, door ]. REMMEUNK

veertiende herziene druk, Arnhem 1995, p 613.
3.   Hij maakt deze opmerking naar aanlciding van de vraag wat in het kader van de uitleveringsprocedure

als stuitingshandeling behoort to gelden.  A.J.A. VAN DORST, De ve,»ing van het recht tot strahordering,

Amhem 1985, p 316.
4.  In het onderhavige arrest miste deze klacht feitelijke grondslag daar in de bestreden uitspraak over
die toevoeging niet werd gerept. Niettemin bleek de hoge raad bereid aan deze klacht een overweging

te wijden, zij het dus ten overvloede.
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dat die vervolging elders - buiten Nederland - zal plaatsvinden. Het probleem zit
hem meer in de opmerking van de hoge raad over de mededeling die de officier aan
de kennisgeving van niet verdere vervolging had toegevoegd. Zowel het voorstel
van de officier, als de beslissing van de minister, als het verzoek tot overdracht van
strafvervolging, toont overeenkomst met die mededeling. Zij bewerkstelligen
namelijk - net als de mededeling uit het arrest - niet meer dan dat een andere
vervolgende instantie, in casu van een andere staat, in de gelegenheid wordt gesteld
een strafvervolging aan te vangen. Zij brengen geen strafvervolging op gang en doen
op zich zelf evenmin een verplichting tot strafvervolging ontstaan (zie de artt. 552t-
552hh, aant.  127). Voor de hoge raad was juist het ontbreken van enige verplichting
tot strafvervolging de reden om in de mededeling van de officier geen daad van
strafvervolging te zien. Het is daarom niet uitgesloten dat de hoge raad ook in het
voorstel van de officier als bedoeld in art. 552t, eerste lid, in de beslissing van de
minister op dat voorstel en in het verzoek tot overname van strafvervolging, geen
daden van strafvervolging zal zien die de verjaring kunnen stuiten.1

VAN DORST is Van mening dat een overdracht van strafvervolging, die tot stand
is gekomen maar later ongedaan wordt gemaakt, de verjaring wel schorst. Hij geeft
echter niet duidelijk aan vanaf welk moment naar zijn mening de verjaring wordt
geschorst. Hij stelt wel uitdrukkelijk dat door het voorstel van de officier de vervol-
ging van rechtswege wordt geschorst. Het recht tot strafvordering vervalt naar zijn
mening pas als de overdracht perfect is - dat wil zeggen - op het moment waarop
de andere staat heeft bericht dat zij zich met de alhandeling van de zaak heeft belast.
Zie in dit verband ook het bepaalde in art. 77bis Sr.

Indien het recht tot strafvordering later herleeft, heeft dit voor de verjaring tot
gevolg - aldus VAN DORST  -  'dat de draad die was afgebroken door de overdracht
door Nederland naar het buitenland, weer wordt opgenomen'. Hieruit is af te leiden
dat naar zijn mening de schorsing van de verjaring pas plaats vindt, vanaf het
moment dat de overdracht is voltooid.2 Bij deze opvatting moet men tot de conclusie
komen dat de hierboven aangehaalde verdragsbepalingen die de verlenging respectie-
velijk schorsing van de verjaring regelen, niet overbodig zijn. De betreffende
bepalingen hebben vooral tot doel de verjaring door en ten tijde van bestudering van
het verzoek te voorkomen. De door VAN DORST beschreven schorsing van de verja-
ring speelt daarentegen pas een rol in het geval de autoriteiten van de staat die de
vervolging heeft overgenomen, op diebeslissing terugkomen of mededelen dat aldaar
geen strafvervolging zal worden ingesteld of dat de ingestelde strafvervolging is
gestaakt. Het zou niet misplaatst zijn geweest, indien de wetgever omtrent dit alles
wat meer duidelijkheid had verschaft.

1.  Misschien dat de hoge raad tot een andere conclusie zal komen in het geval er in Nederland al een
vervolging gaande is. Van daden van vervolging in de zin van art. 72 Sr is immers sprake wanneer het
gaatom handelingendie een directe vordering tot de rechter inhouden en wanneer het gaatom handelingen
die de vervolgingstoestand doen voortbestaan of in het kader daarvan plaats vinden. Als zodanig is te
beschouwen de kennisgeving die is voorgeschreven in art. 552L tweede lid. Deze kennisgeving vindt plaats
in het kader van een strafvervolging en laat deze ook voortbestaan.
2.  A.J.A. VAN DORST, De verjaring van het recht lot strafvordering, Arnhem 1985, p. 58-59.
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Niet door de wet genoemde rechtsgevolgen

5. Uit art. 552v blijkt niet of het voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid, de
officier vanjustitie ook de mogelijkheid ontneemt de betreffende strafzaak af te doen
door middel van een sepot of kennisgeving van niet verdere vervolging, dan wel
door een transactie. Dergelijke beslissingen maken weliswaar onderdeel uit van het
recht tot strafvordering, maar niet alle recht tot strafvordering vervalt bij het voorstel
van de officier. Dit geschiedt pas bij de inwilliging van het verzoek door de
aangezochte staat (zie aant. 2).

In de overdrachtsverdragen wordt er van uitgegaan dat de verzoekende staat -
na het uitbrengen van een verzoek tot overname van strafvervolging - de strafzaak
niet meer zelfstandig terterechtzitting aanhangig kan makenofzelfstandigkan afdoen

of beeindigen (zie de artt. 552t-552hh, aant.  132). De vraag daarbij is echter wat
men onder het afdoen van een strafzaak kan verstaan. Buiten twijfel staat dat het
afdoen of beeindigen van een strafzaak meer omvat dan de tenuitvoerlegging van
een reeds gewezen vonnis. Het kan ook betekenen beeindiging van de strafzaak door

een sepot of kennisgeving van niet verdere vervolging en beeindiging door een
transactie. De overdrachtsverdragen staan dus niet toe dat de verzoekende staat -

hangende het verzoek - de zaak buiten proces afdoet. Besluit de verzoekende staat
toch de zaak zelfstandig af te doen, dan zal die staat eerst het verzoek tot strafvervol-
ging moeten intrekken. Dit laatste is uiterlijk mogelijk tot het moment van ontvangst
van de kennisgeving omtrent de beslissing die in de aangezochte staat op het verzoek

is genomen (zie de artt. 552t-552hh, aant. 123; zie ook art. 552u, aant. 16). Het
lijkt verdedigbaar dat hetgeen hierboven is vastgesteld ten aanzien van verzoeken

gebaseerd op de overdrachtsverdragen, ook geldt voor verzoeken tot overname van

strafvervolging op basis van de andere rechtshulpverdragen of buiten verdrag.  Ook
dan is de staat over de strafzaak in contact getreden met een andere staat en lijkt
een beeindiging van de strafzaak op eigen houtje niet aangewezen.

Bovengenoemd standpunt dat - hangende het verzoek tot strafvervolging - een
reeds ingestelde vervolging niet via een sepot, kennisgeving van niet verdere
vervolging, of transactie kan worden beeindigd, doet wet de vraag rijzen of het
betreffende rechtsgevolg pas intreedt nadat het verzoek tot overname van straf-

vervolging aan een andere staat is gedaan, of dat het al is verbonden aan het voorstel
van de officier. Het feit dat de nederlandse wet in art. 552v de andere rechtsgevolgen
- die de verdragen eerst koppelen aan het indienen van een officieel verzoek - al
koppelt aan het voorstel van de officier, wijst in deze richting. Evengoed valt echter

te verdedigen dat het niet noemen van dit rechtsgevolg in de betreffende bepaling,
betekent dat de wetgever dit rechtsgevolg niet heeft verbonden aan het voorstel van
de officier. Of de wetgever dit met opzet niet, dan wel onbewust niet heeft gedaan,
is een andere kwestie.' Een gevolg van dit laatste standpunt - dat naar onze mening
de voorkeur verdient, omdat het geen enkele zin heeft een overdrachtsprocedure op
gang te brengen of voort te zetten, wanneer de officier redenen aanwezig acht om
niet (meer) te vervolgen - is dat de officier, zolang de minister nog niet op zijn

1.   Onbewustheid in deze lijkt niet uitgesloten daar nergens in de parlementaire stukken over dit rechtsge-

volg wordt gesproken.
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voorstel heeft beslist, de mogelijkheid behoudt de zaak buiten rechte af te doen. De
officier heeft deze mogelijkheid ook nog indien de verdachte overeenkomstig art.
552t, vijfde lid, beklag heeft gedaan bij het hof, of - naar aanleiding van de
mededeling bedoeld in art. 552u, tweede lid - een kort geding heeft aangespannen
bij de rechtbank: Dat hiermee  een door de verdachte gevraagde controle door de
rechter kan worden vermeden, is een risico dat in ons wettelijk systeem wel vaker
wordt aanvaard.2 Zijn voorstel aan de minister zal de officier wel moeten intrekken
zodat de minister hierover geen beslissing meer hoeft te geven. Is men van mening
dat de officier zijn voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid niet kan intrekken
aangezien de wet de mogelijkheid daartoe niet noemt, dan moet de minister in ieder
geval afwijzend op dat voorstel beslissen. Door de buitengerechtelijke afdoening van
de zaak is het recht tot strafvordering komen te vervallen en een overdracht van
strafvervolging behoort daarom niet meer tot de mogelijkheden. Dit laatste is
overigens een minder elegante oplossing dan intrekking  van het voorstel.

Heeft de minister op het voorstel beslist en de officier van zijn beslissing schrifte-
lijk in kennis gesteld, dan kan de officier de zaak niet meer zelfstandig buiten proces
afdoen. Wenst hij niettemin tot een afdoening buiten proces over te gaan, dan zal
hij de minister hiervan in kennis moeten stellen. Heeft de minister al gevolg gegeven
aan het voorstel en is het verzoek bij de vreemde staat ingediend, dan is het aan de
minister om te beslissen of hij al dan niet gehoor wil geven aan de wens van de
officier. Hij is al in contact getreden met de autoriteiten van de andere staat. Het
zou niet juist zijn als de officier hem in dat stadium - door middel van een afdoening
buiten proces - nog kan dwingen dat verzoek weer in te trekken. Is de minister
inderdaad bereid gehoor te geven aan de wens van de officier, dan zal hij nagaan
of het verzoek nog is in te trekken. Is dat laatste niet meer mogelijk omdat inmiddels
bericht is ontvangen van de aangezochte staat (zie art. 552u, aant. 16) dan zal
moeten worden afgewacht welke stappen de aangezochte staat onderneemt. Afhanke-
lijk daarvan zal de officier misschien alsnog de gelegenheid krijgen zijn wens uit
te voeren (zie art. 77 Sr en de artt. 552t-552hh, aant 133).

Is er nog geen verzoek ingediend bij de vreemde staat, dan is het een kwestie
van overleg tussen de minister en de officier van justitie. Verwacht mag worden dat
de minister zich bij het standpunt van de officier zal aansluiten. Of dit leidt tot
intrekking van het voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste lid door de officier, dan
wet tot een afwijzing van dat voorstel door de minister, is minder belangrijk. De
eerste oplossing lijkt het meest elegant en in overeenstemming met de werkelijkheid.

Komen de minister en de officier niet tot overeenstemming - hetgeen niet snel
zal gebeuren daar de minister in de regel het advies van de officier die met de
vervolging is belast pleegt te volgen - dan heeft de minister in dit stadium een
doorslaggevende stem. De officier heeft door het doen van een voorstel tot over-
dracht van strafvervolging de zaak uit handen gegeven. Dit - in combinatie met het

1.   Indien het hof ingevolge art. 122, eerste lid voortzetting van de vervolging heeft bevolen ligt de zaak
natuurlijk genuanceerder. Afdoening buiten proces is dan alleen nog mogelijk met instcmming van het
hof (zie art. 246, derde lid).
2.   Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld de door de wetniet uitgesloten en in de jurisprudentie aanvaarde

mogelijkheid van de officier om de dagvaarding in te trekken ook al is tegen die dagvaarding door de
verdachte een bezwaarschrift ingediend.
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feit dat de minister op het voorstel inmiddels positief heeft beslist - rechtvaardigt
de conclusie dat de officier zijn beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de straf-

vervolging min of meer 'verbruikt'.1 Gezien de richtlijn van 8 december  1982 (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 97), zal hetgeen hiervoor is besproken in de praktijk geen
grote rol spelen.

Omstandigheden waarbij de officier zijn bevoegdheden herkrijgt

6. In art. 552v, eerste lid onder a, b en c is bepaald dat het recht om de zaak ter
terechtzitting aanhangig te maken, dan wel een in de zaak tegen verdachte gewezen
vonnis ten uitvoer te leggen, herleeft  bij:
- een afwijzing van het voorstel van de officier;
- een intrekking van het verzoek tot strafvervolging, hetgeen slechts mogelijk is tot
het moment van ontvangst van de beslissing van de aangezochte staat op het verzoek
(zie art. 552u, vierde lid); en
- een kennisgeving door de autoriteiten van de aangezochte staat dat afwijzend op
het verzoek is beslist dan wel een naar aanleiding van het verzoek ingestelde
strafvervolging is gestaakt.

Dat een afwijzende beschikking van de minister op het voorstel van de officier
van justitie hier wordt genoemd, is een direct gevolg van het feit dat de wet de in
art. 552v genoemde rechtsgevolgen al verbindt aan het voorstel van de officier en
niet pas aan het verzoek tot strafvervolging door de minister.

In de opsomming van gronden ontbreekt intrekking van de inwilliging van het
verzoek door de aangezochte staat en de mededeling dat geen strafvervolging zal
worden ingesteld.  Dat deze gronden voor het herleven van het recht van strafvervol-
ging niet hier, maar in art. 77 Sr worden genoemd is systematisch gezien wel te
verklaren. De wetgever heeft met de verdeling van rechtsgevolgen over art. 552v
en art. 77 Sr, het verschil tussen de voorlopige en definitieve situatie willen
markeren (zie aant.  1). In die systematiek past het ook de gronden die de betreffende

rechtsgevolgen weer opheffen over beide bepalingen te verdelen. Intrekking hoort
dan thuis bij art.  77  Sr daar dit per definitie pas mogelijk is na het moment van
inwilliging. Hetzelfde geldt voor de mededeling dat geen strafvervolging zal worden

1.  Vergelijk dit met de situatic dat de officier een dagvaarding heeft uitgebracht die hij later weer, om
wat voor reden dan ook, wenst in te trekken. Hij kan dit volgens de wet (art. 266, eerste lid) slechts doen

tot het moment dat het onderzoek op de zitting is aangevangen en daarna dus niet meer. Ook in het

uitleveringsrecht is het vervolgingsmonopolie van de officier niet onbeperkt. Indien aan Nederland de

uitlevering wordtverzocht van een persoon die ten tijde van dat verzoekin Nederland ter zake van dezel fde

feiten wordt vervolgd als waarvoor zijn uitlevering wordt gevraagd, dan kent art. 9, tweede lid  van de

Uitleveringswet aan de minister van justitie de bevoegdheid toe aan het openbaar ministerie de opdracht
te geven de vervolging te staken, zodat uitlevering mogelijk wordt. De officier kan in dat kader de

vervolging niet zelf staken daar dit de minister voor een voldongen feit zou stellen.  In dit verband is het
dus evenmin de officier van justitie die omtrent het al dan niet doorgaan van de vervolging beslist Hier
is ditechter uitdrukkelijk in de wet bepaald. Voor wat betreft de regelingtot overdracht van strakervolging
zelf kan alleen gewezen worden op het feit, dat de wet aan het voorstel als bedoeld in art. 552t, eerste

lid zekere rechtsgevolgen verbindt die de vervolgingsbevoegdheidvan de officier inperken. Overbedoelde
situatie als zodanig zegt de wet echter niets.
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ingesteld dan wel de ingestelde vervolging is gestaakt. In het algemeen doet de aan-
gezochte staat dergelijke mededelingen ook pas na inwilliging van het verzoek, al
is het niet uitgesloten dat de aangezochte staat voor de inwilliging van het verzoek
al laat weten dat hij wel bereid is tot overname van het recht tot strafvervolging maar
dit recht waarschijnlijk  niet zal effectueren.'  Het  feit  dat de wetgever  voor  deze
systematiek heeft gekozen neemt echter niet weg dat de omstandigheden genoemd
in art 77, tweede lid Sr, tevens de rechtsgevolgen genoemd in art. 552v, eerste lid
opheffen. Dit betekent dat die omstandigheden ook in art. 552v, eerste lid hadden
moeten worden vermeld. Om dit hiaat op te vullen zal men onder afwijzing van het
verzoek mede moeten verstaan de intrekking van de inwilliging en onder het staken
van de vervolging tevens de mededeling dat geen vervolging zal worden ingesteld.
Het is het trouwens - gezien de gekozen systematiek - opmerkelijk dat in art. 552v,
bij de opsomming van gronden die de aan het voorstel van de officier verbonden
rechtsgevolgen weer opheffen, wel melding is gemaakt van de kennisgeving door
de autoriteiten dat een naar aanleiding van het verzoek ingestelde strafvervolging
is gestaakt. Deze kennisgeving kan per definitie immers ook pas worden gegeven
na inwilliging van het verzoek. Deze opheffingsgrond zou men daarom - behorende
tot de omstandigheden genoemd in art. 77 bis, tweede lid Sr - niet verwachten in
art. 552v.2

Gaat men er van uit dat de officier - tot een zeker moment - zijn voorstel als
bedoeld in art. 552t, eerste lid kan intrekken (zie aant. 5) dan moet men tot de
conclusie komen dat art. 552v, eerste lid ook op dit punt een hiaat vertoont. Intrek-
king van het voorstel is dan immers een opheffingsgrond die hier niet wordt ge-
noemd:

Intrekking van de kennisgeving als bedoeld in art. 5521, tweede lid

7. Bij de derde nota van wijziging van 22 februari 1984 is art 552v aangevuld met
een tweede lid (zie omtrent deze nota van wijziging art. 552t aant. 26). Hierin is

1.  De beslissing om niet te vervolgen zal dan waarschijnlijk niet berusten op bewijsoverwegingen maar
op overwegingen van opportuniteit. In een dergelijk vroeg stadium zal de aangezochte staat immers nog
niet hebben kunnen vaststellen dat er sprake is van een gebrek aan bewijs tenzij die staat op eigen titel
al een onderzoek was begonnen, wat bij aanwezigheid van voldoende strafmacht natuurlijk zeer wei
denkbaar is.
2.  De betreffende verdragsbepalingen zijn in dit opzicht overigens ook geen uitblinkers. In art. 21 van
het Europees Overdrachtsverdrag wordt niet uitdrukkelijk doch slechts impliciet melding gemaakt van
de gevolgen van inwilliging van het verzoek. In art. 15 van het Benelux Overdrachtsverdrag wordt in
het geheel niet gesproken over afwijzing van het verzoek als grond voor het herkrijgen van het volledige
recht van strafvervolging. In de gemeenschappelijke memoric van toelichting (p. 59) wordt overigens wel
melding gemaakt van de mogelijkheid dat de aangezochte staat het verzock afwijst en de rechtsgevolgen
daarvan. Dat men in art. 15 van het Beneluxverdrag niet als opheffingsgrond aantreft de mededeling dat
een naar aankiding van het verzoek ingestelde vervolging is gestaakt dan wel dat in het geheel geen
vervolging zal worden ingesteld, is geen misser in de regeling, maar volgt direct uit het feit dat het
Beneluxverdrag deze mogelijkheid, in tegenstelling tot het Europees Overdrachtsverdrag, ook niet kent
3.   In aant. 5 is er op gewezen dat uit het niet nocmen van deze mogelijkheid in art. 552v ook kan worden
afgeleid dat de oflicier de betreffende mogelijkheid niet heeft.
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bepaald dat in de gevallen omschreven in het eerste lid onder a, b of c de officier
van justitie de kennisgeving als bedoeld in art. 552t, tweede lid intrekt en dat hij
van die intrekking mededeling doet aan de verdachte.

Aan de intrekking van de kennisgeving als bedoeld in art. 552t, tweede lid zijn
door de wet geen rechtsgevolgen verbonden. Het volledige recht tot strafvervolging
herleeft door de omstandigheden genoemd inhet eerste lid van art. 552v en niet door
de intrekking als bedoeld in het tweede lid. Ook de mededeling aan de verdachte
heeft naast informatie van de verdachte geen andere functie. Dit neemt overigens
niet weg dat van de officier mag worden verwacht dat hij de draad pas weer oppakt
en tot (verdere) vervolging overgaat, na intrekking van de onderhavige kennisgeving
en mededeling daarvan  aan de verdachte.1  Het  is niet uitgesloten  dat de rechter

intrekking van de kennisgeving en mededeling daarvan aan de verdachte, van belang
zal achten voor het opnieuw aanvangen van eventuele termijnen als bedoeld in art.
242 e.v.

In art. 552v, tweede lid staat niet dat de mededeling aan de verdachte schriftelijk
moet geschieden. In art. 585 Sv is echter als hoofdregel voor gerechtelijke medede-

lingen aan natuurlijke personen vastgesteld dat deze moeten plaatsvinden door
toezending van een gewone of aangetekende brief. Alleen indien de wet anders
bepaalt of toelaat, mag van deze hoofdregel worden afgeweken. In art. 552v, tweede
lid is hiervan geen sprake, tenzij men het ontbreken van de term schriftelijk als
zodanig zou willen uitleggen.2 Terecht merkt PARIDAENS bij deze bepaling op, dat

de gevolgen voor de verdachte het aannemelijk maken, dat de mededeling ingevolge
het bepaalde in art. 585, derde lid, aan hem moet worden betekend: Geschiedt deze

betekening niet, of niet op de juiste wijze, dan zal de rechter daar waarschijnlijk
geen consequenties aan verbinden. Dit laatste is althans af te leiden uit het arrest

van HR 17 juni 1986, NJ 1987, 234. Daarin werd de vraag, of de geldigheid van
de intrekking van de dagvaarding afhangt van een (juiste) schriftelijke mededeling
aan de verdachte, door de hoge raad ontkennend beantwoord.

Men kan zich afvragen of in de mededeling de reden van intrekking moet worden

genoemd. De reden van intrekking kan belangrijk zijn voor de verdachte. Men kan
zich in dat verband ook afvragen of het niet zinvoller zou zon geweest, indien de
wetgever had voorgeschreven dat de officier van justitie aan de verdachte meedeelt
tot welke gevolgen zijn voordracht heeft geleid. In alle gevallen omschreven in art.
552v, eerste lid heeft immers een voordracht aan de minister plaatsgehad. Bovendien
kan men zich afvragen ofdeze mededelingsplicht dan beperkt moet zijn tot de situatie
waarin de officier de verdachte een kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in art.

1.  Gezien het bepaalde in de richtlijn van 8 december 1982 (zie de am. 552t-552hh, aant. 97) is te
verwachten dat de officier van justitie - indien cen overdracht van strafvervolging niet doorgaat - zelf
tot strakervolging Tai overgaan. Hij is daartoe overigens niet verplicht, tenzij het hof overeenkomstig
art. 12k, eerste lid de vervolging heeft bevolen.
2.   Dat het woord schriftelijk hier niet wordt genoemd is enigszins opmerkelijk, wanneer men beziet dat

dit woord wei gebruikt wordt in art 552u, tweede lid en in art. 552w. In beide laatste bepalingen is echter

- in tegenstelling tot de onderhavige- geen sprake van gerechtelijke mededelingen maar van mededelingen
van de minister en daarvoor gelden geen algemene voorschriften. De toevoeging 'schriftelijk' is daardoor

van wezenlijk belang. Zie in dit verband ook art. 237, aant. 7.
3.  Zie T&C Sv. (CLEIREN/NUBOER), aant. 4 bij art. 552.
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552t, tweede lid, of dat deze plicht ook zou moeten gelden in andere gevallen waarin
aan de verdachte - krachtens wettelijk voorschrift - kenbaar is gemaakt dat overdracht
van zijn strafzaak wordt overwogen. Men moet dan denken aan de mededeling
bedoeld in art. 552u, tweede lid. Ook dan is het voor de verdachte belangrijk te
weten of de overdracht doorgang vindt of niet en of de officier zijn bevoegdheden
tot strafvervolging herkrijgt of niet.'

Het is verdedigbaar dat, overeenkomstig het systeem van het wetboek van
strafvordering, alleen in de gevallen waarin van een vervolging sprake is - dus
wanneer voorlopige hechtenis is toegepast of een gerechtelijk vooronderzoek heeft
plaatsgevonden - de verdachte recht heeft op een uitdrukkelijke mededeling omtrent
de verdere gang van zaken. Ook buiten die gevallen kan de verdachte echter - krach-
tens wettelijk voorschrift (zie hierboven) - op de hoogte zijn van het feit dat de
officier zijn zaak voor een overdracht van strafvervolging heeft voorgedragen en
in die situatie heeft hij er eveneens belang bij en recht op dat hij over de verdere
gang van zaken wordt ingelicht.

1.   Het feit dat de mededeling ingevolge art. 552u, tweede lid alleen wordt gedaan indien de minister
voornemens is gevolg te geven aan het voorstel van de officier neemt niet weg dat om andere redenen
de overdracht van strafvervolging uiteindelijk toch kan worden afgeblazen.
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De Minister van Justitie geeft de officier vanjustitie, die een voorstel als bedoeld
in artikel 552t heeft gedaan, schriftelijk kennis van de beslissing die hij ter zake
heeft genomen alsmede van de door hem ontvangen mededelingen omtrent beslis-

singen van de autoriteiten van de vreemde staat naar aanleiding van het verzoek
tot strafvervolging dat op voorstel van de officier van justitie is gedaan.

Afloopberichten

1. Zowel van zijn eigen beslissing als van de beslissingen en mededelingen die hij
naar aanleiding van een verzoek tot strafvervolging van de autoriteiten van een
vreemde staat ontvangt, moet de minister de officier schriftelijk in kennis stellen.
Neemt de aangezochte staat de vervolging over dan zullen verdere mededelingen
doorgaans bestaan uit de toezending van een afschrift van het vonnis of arrest. Wordt
de strafvervolging voor de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting gestaakt dan
zal de mededeling kunnen bestaan uit een afschrift van de kennisgeving van niet
verdere vervolging,  mits de staat die kent.'

Het   bepaalde   in   art. 552w strekt  er niet alleen  toe de officier  van de verdere
afhandeling van de zaak op de hoogte te houden. Het belang van afloopberichten
is vooral ook gelegen in het feit dat in een aantal gevallen - namelijk die omschreven
in art. 552v, eerste lid en art. 77, tweede lid Sr - het recht tot strafvordering
herleeft. Bij overdracht van de confiscatieprocedure moeten de afloopberichten
bovendien voorkomen dat een in het buitenland op nederlands verzoek ingezette
ontnemingsprocedure leidt tot beslissingen als gevolg waarvan de veroordeelde aan
een verdergaande confiscatiesanctie wordt onderworpen dan uit de nederlandse
veroordeling voortvloeit (zie art. 552t, aant. 47).

De wet zegt niets over het doen van mededelingen aan de politie. In de Richtlijn
inzake strafvervolging van 1982 (zie de artt. 552t-552hh, aant. 97) staat echter dat
het wenselijk is dat aan de politie duidelijk wordt gemaakt waarom een strafzaak
wordt overgedragen en dat aan de politie de resultaten van de strafzaak in het andere
land worden doorgegeven, enerzijds opdat zij weet dat een overdrachtsbeleid
evenzeer mogelijkheden tot bestraffing biedt en anderzijds opdat de politie het
slachtoffer dat bij haar naar de afloop vraagt, kan inlichten. De politie kan bij de
inzending van het proces-verbaal hiertoe een formulier - houdende het verzoek om
een afloopbericht -bijsluiten.

1. Deze afloopberichten die ook in de verdragen zijn voorgeschreven worden door de uitvoerende
autoriteiten vaak als een ballast ervaren en hebben in de praktijk niet zelden een remmende werking op
het overdrachtsverkeer.
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Artikel 552x

De officier van justitie die rechtstreeks van een buitenlandse autoriteit een
verzoek ontvangt tot het instellen van een strafvervolging, brengt dat verzoek
met de daarbij gevoegde stukken, onder overlegging van zijn advies, ter kennis
van de Minister van Justitie.

Inleiding en overzicht

Art. 552x beschrijft wat er moet gebeuren wanneer het verzoek rechtstreeks bij de
officier van justitie binnenkomt.
- Aant. 1 heeft betrekking op de doorzendingsplicht.
- Aant. 2 behandelt de uitzonderingen.
- Aant. 3 wijdt enige aandacht aan de hoorplicht ingevolge art. 552aa, tweede lid.

Ontvangst van het verzoek door de officier van justitie

Doorzending van het verzoek, voorzien van advies

1.  De officier van justitie heeft in beginsel slechts een adviserende taak: De minis-
ter van justitie beslist (zie echter aant. 2 e.v.). Vandaar dat de officier bij ontvangst
daarvan, het verzoek met de bijbehorende stukken moet doorsturen naar het ministe-
rie van justitie (afdeling Internationale Rechtshulp).  Hij  dit doet onder overlegging
van zijn advies. Op deze wijze wordt een snelle afhandeling van het verzoek bevor-
derd. De minister beslist namelijk - met uitzondering van het bepaalde in art. 552y,
eerste lid - na advies van de officier van justitie (zie art. 552bb).  Door het bepadde
in art. 552x kan de verzending bedoeld in art. 552z achterwege blijven.

Omdat de verdragen, waar het de overdracht van strafvervolging betreft, vrijwel
steeds uitgaan van een communicatie tussen de ministeries van justitie - soms via
de ministeries van buitenlandse zaken - (zie de artt. 552t-552hh, aant. 129), zal een
uit het buitenland afkomstig verzoek tot strafvervolging - wanneer dat verzoek op
een verdrag is gegrond - meestal inkomen bij het ministerie van justitie. Ontbreekt
een verdragsbasis, dan kan het gebeuren dat de officier vanjustitie rechtstreeks wordt
benaderd met het verzoek tot strafvervolging.2 Art. 552x speelt dus voornamelijk
een rol bij verzoeken tot strafvervolging buiten verdrag.

1.  Idem Rb. Amsterdam, 9 augustus 1984, KG 1984, 253; NJ 1985, 261
2.  Aldus de MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs.  1-3, p. 1 1.I n d e praktijk komt een rechtstreekse

benadering van de officier van justitie overigens ook wei voor door staten waarmee Nederland een

verdragsrelatie heeft. Met name in de verhouding Nederland-Duitsland zijn daarvan voorbeelden bekend.
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Wanneer doorzending achterwege blijft

2.    De    rechtshulpverdragen - waaronder de overdrachtsverdragen - hebben    de

mogelijkheid opengelaten dat partijen overeenkomen dat verzoeken rechtstreeks
tussen  de  door hen aangewezen bevoegde autoriteiten zullen worden uitgewisseld.
Dit betekent nog niet dat er geen toetsing of instemming van de minister meer nodig
is.   Ook  bij een rechtstreekse communicatie tussen de officieren van justitie   is  het
denkbaar dat de minister zijn beslissingsbevoegdheid behoudt.' Art. 552x blijft in
dat geval gewoon van toepassing. In de praktijk spelen de parketten echter een
sleutelrol bij de onderhavige vorm van rechtshulp en de taak van de minister wordt
steeds meer een formaliteit (zie omtrent deze ontwikkeling de artt. 552t-552hh, aant.
129 en art. 552t, aant. 1-2). De kans is daarom groot dat bij een rechtstreekse
communicatie tussen de officieren van justitie, de beslissingsbevoegdheid ook bij
hen komt te liggen. Tussenkomst van de minister wordt in de praktijk  - met name
door de parketten, niet door de advocatuur - als bezwaarlijk en omslachtig ervaren,
terwijl zijn rol in werkelijkheid vaak niet meer inhoudt dan het verrichten van for-
maliteiten.2

Een concrete aanzet in de geschetste richting biedt de Uitvoeringsovereenkomst
van het Akkoord van Schengen.3 Ingevolge art. 53, vijfde lid van die Overeenkomst
is bij rijtijdenzaken een rechtstreekse communicatie tussen de justitiele autoriteiten
van de Schengenstaten mogelijk.4 De betreffende verzoeken behoeven ook geen
toetsing of inwilliging meer van de minister. Met deze bepaling is - aldus de
memorie van toelichting op de goedkeuringswet van de betreffende overeenkomst -
aansluiting gezocht bij de bestaande praktijk. 'In het bijzonder tussen Nederland en
Belgie worden met betrekking tot rijtijdenzaken frequent verzoeken tot overname
van strafvervolging gedaan en aangezien rijtijdenzaken uit hun aard zeer eenvoudig
zijn, is de toetsing door de minister van justitie van deze verzoeken ook nu al niet
meer dan een formaliteit. Op grond van het bepaalde in art. 53, vijfde lid van de
Schengenovereenkomst zal ook die formaliteit achterwege kunnen blijven en behoeft
de officier na ontvangst, het verzoek niet meer ter kennis van de minister te
brengen.'5

1.   Of dit gezien dc huidige ontwikkeling erg waarschijnlijk zal zijn, is een andere vraag. Tussenkomst
van de minister wordt in de praktijk (met name door de parketten en niet zozeer door de advocatuur) als
bezwaarlijk en omslachtig ervaren, terwijl zijn rol in werkelijkheid vaak niet meer inhoudt dan het ver-
richten van formaliteiten (zie de vorige aantekening). Wil men niettemin dat de minister beslist dan zal

waarschijnlijk ook de communicatie via de ministeries verlopen.
2.    Zie  in dit verband ook  de  gang van zaken beschreven  in art. 55234  aant.  2  en art. 552bb,  aant.   1.
3.   Tussen de lidstaten van de Benelux zijn onderhandelingen gaandeomdetussenkomstvan de ministeries
van justitie over de hele linie - met uitzondering van de zware zaken - af te schaffen. Het overdrachtsver-
keer tussen Duitsland en Oostenrijk vindt al sinds enige tijd op deze wijze plaats.
4.  De betreffende bepaling spreckt daarbij alleen over de aangiften tot het uitlokken van strafvervolging
overeenkomstig art, 21 van het Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en
Rechtshulpverdrag. Het lijkt echter logisch dat de regeling ook van toepassing is tussen de Schengenstaten
die tevens partij zijn bij het Europees Overdrachtsverdrag. Op dit moment zijn dat alleen Nederland en
Spanje. Met betrekking tot de andere overdrachtsverdragen komt de vraag niet aan de orde omdat deze
verdragen niet in werking zijn getreden.
5.  Memorie van toelichting op de Goedkeuringswet, bijl. hand. II, 1990/1991, 22140, nr. 3, p. 32.
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Het feit dat de officier het door hem ontvangen verzoek niet meer ter kennis van
de minister behoeft te brengen is een afwijking van het bepaalde in art. 552x. Met
de komst van art. 53, vijfde lid van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen is -
voor wat betreft rijtijdenzaken - art. 552x dus buiten werking gesteld. Hetzelfde geldt
trouwens voor de andere wetsbepalingen die uitgaan van beslissingsbevoegdheid van
de minister. Een wetswijziging oordeelde de wetgever - vanwege de rechtstreekse

werking van art. 53, vijfde lid van de Overeenkomst - niet nodig (meer hierover
in  art.   552t,   aant.   2).

De hoorplicht ingevolge art. 552aa, tweede lid

3. Hoewel art, 552x vooral een rol zal kunnen spelen bij verzoeken buiten verdrag,
is het niet ondenkbaar dat de bepaling ook moet worden toegepast bij verzoeken op
basis van verdrag. Een rechtstreekse communicatie tussen de officieren van justitie -
ook wanneer deze communicatie geschiedt op basis van verdrag - hoeft namelijk

niet te betekenen dat er geen toetsing of instemming van de minister meer nodig is
(zie aant. 2). Is de minister beslissingsbevoegd dan is art. 552x is gewoon van
toepassing.

Dat art. 552x een rol kan spelen bij verzoeken op basis van verdrag is van belang
in verband met de in art. 552aa, tweede lid beschreven hoorplicht van de verdachte
voor het geval het verzoek op een verdrag is gegrond en de bevoegdheid tot straf-
vervolging voor Nederland uit dat verdrag volgt. Volgens de memorie van toelichting
geldt deze hoorplicht niet voor verzoeken die rechtstreeks aan een officier van justitie
zijn gericht. 'Deze (YB: verzoeken) zijn in geen geval op een verdrag gegrond en
daarbij kan dus ook geen sprake zijn van accessoire jurisdictie':  Naar onze mening
is het niet per definitie uitgesloten dat bij de officier een op een verdrag gebaseerd
verzoek binnenkomt waarover de minister moet beslissen (zie in dit verband ook
de laatste noot bij aant. 1). Moet de bevoegdheid tot strafvervolging voor Nederland
aan dat verdrag worden ontleend dan is art. 552aa, tweede lid gewoon van toepassing
en zal de officier de verdachte eerst moeten horen alvorens hij het verzoek met zijn
advies doorstuurt naar de minister (zie omtrent het advies van de officier en het
horen van de verdachte verder het commentaar op art. 552aa).

1. MvT, bill. hand. 11, 1979/1980, 15972, nrs 1-3, p. 18.
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1. De Minister van Justitie wijst een verzoek van een buitenlandse autoriteit
tot het instellen van een strafvervolging aanstonds af, indien onmiddellijk kan
worden vastgesteld dat

a. het betrekking heeft op een vreemdeling, die zijn vaste woon- of verblij f-
plaats buiten Nederland heeft;

b. het feit waarvoor de strafvervolging wordt verzocht
10. naar Nederlands recht niet strafbaar is;
2: van politieke aard is of met een strafbaar feit van politieke aard samen-

hangt;
30. een militair delict is;
c. het recht tot strafvordering wegens het feit waarvoor de strafvervolging

wordt verzocht naar Nederlands recht of dat van de staat waarvan het verzoek

is uitgegaan door verjaring is vervallen;
d. het verzoek tot strafvervolging dient om degene op wie het betrekking

heeft te treffen in verband met zijn godsdienstige of politieke overtuiging, zijn
nationaliteit, zlin ras of de groep van de bevolking waartoe hij behoort;

e. strafvervolging in Nederland in strijd zou zijn met het bepaalde in artikel
68 van het Wetboek van Strafrecht.
2. De in het eerste lid, aanhef en onder a, bedoelde voorwaarde is niet van
toepassing indien het verzoek strekt tot strafvordering ter zake van ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in Titel IIIb van Boek IV.

Aangevuld bij de Wet van 10 december 1992, Stb. 1993, 12.

Inleiding en overzicht

In art. 552y zijn de naar nederlands recht imperatieve weigeringsgronden genoemd.
-   De aantt. 1-3 bevatten enkele algemene opmerkingen.

De aantt. 4-7 handelen over de omstandigheden die betrekking hebben op de
persoon.
De aantt. 8-13 handelen over de omstandigheden die betrekking hebben op het
feit.

De aantt. 14-17 betreffen omstandigheden die het recht van vervolging raken.
De aantt. 18-19 hebben betrekking op het tweede lid van art. 552y.
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Algemeen

Imperatieve weigeringsgronden/geen advies

1. In art. 552y, eerste lid wordt een uitzondering gemaakt op de regel dat de minister
van justitie alvorens te beslissen op het verzoek tot strafvervolging, eerst het advies
van deofficiervanjustitiemoet inwinnen. Deuitzonderinggeldt, indienonmiddellijk
kan worden vastgesteld dat een van de omstandigheden in deze bepaling genoemd,
zich voordoet. In dat geval wijst de minister het verzoek aanstonds af. Bestaat er
nog geen duidelijkheid op dit punt, dan zal het verzoek voor advies worden doorges-
tuurd. In een later stadium - na het advies van de officier van justitie - kan de
minister alsnog het verzoek op de gronden genoemd in art. 552y afwijzen.

De omstandigheden van art. 552y, eerste lid zijn - aldus de memorie van toelich-
ting - ontleend aan het Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsver-
drag.1 Sommige van die omstandigheden zijn in de betreffende verdragen als
imperatieve, andere als facultatieve weigeringsgronden aangewezen. De wetgever
heeft aan deze weigeringsgronden steeds een imperatief karakter toegekend en heeft
ze van toepassing verklaard op alle verzoeken tot strafvervolging die Nederland
ontvangt, dus ook op de verzoeken die niet op een van de beide verdragen zijn
gegrond. De omzetting van facultatief naar imperatief past op zichzelf binnen het
aanvullend karakter van de wet en levert geen strijd op met de bovengenoemde
verdragen (zie omtrent het karakter van de wet de artt. 552t-552hh, aant. 83). De
overige in de verdragen genoemde facultatieve weigeringsgronden blijven - aldus
de memorie van toelichting (zie vorige noot) - onverminderd van kracht bij de beoor-
deling van de op die verdragen berustende verzoeken.2 Zie hieromtrent ook art.
552bb, aant. 5.

De minister moet een verzoek tot strafvervolging dus afwijzen wanneer een van
de in art. 552y, eerste lid genoemde omstandigheden zich voordoet. Van enige
beleidsvrijheid is dan geen sprake en dat is waarschijnlijk ook de reden dat een
voorafgaand advies van de officier van justitie in dat geval niet nodig is geoordeeld.

Uitzonderingen op de weigeringsgronden genoemd in art. 5527, eerste lid

2. Berust het verzoek op een verdrag dat de mogelijkheid tot aanvoering van deze
weigeringsgronden niet geeft, dan ligt de zaak anders. Bij strijd tussen het toepas-
selijke verdrag en de nationale regeling gaat het verdrag voor (zie de artt. 552t-
552hh, aant. 83). De wetgever heeft - rekening houdend met de verplichtingen die
voor Nederland uit sommige verdragen voortvloeien - in art. 552hh, derde en vierde
lid, met betrekking tot verzoeken die op die verdragen zijn gebaseerd, uitzonderingen
aangebracht op het bepaalde in art. 552y, eerste lid. In de aangegeven gevallen is
afwijzing van het verzoek tot strafvervolging bij vaststelling van de aangewezen om-
standigheden niet mogelijk, laat staan verplicht. Dit betekent tevens dat de minister
dan niet mag beslissen zonder voorafgaand advies van de officier van justitie. Wordt

1. Mvt, bijl. hand. II, 1979-1980, 15972, nrs. 1-3, p. 11 en p. 17.
2.     Zie  vorige  noot.
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echter een afgewezen uitleveringsverzoek, overeenkomstig art. 552hh, eerste lid,
beschouwd als een ingewilligd verzoek tot strafvervolging, dan kan er van  een

(verzending voor) advies van de officier van justitie geen sprake meer zijn. Zie
omtrent deze uitzonderingen verder de commentaar op art. 552hh.

3. Een uitzondering op het bepaalde in art. 552y, eerste lid treft men ook aan in
het tweede lid van art. 552y. Dit lid is op 1 september 1993, met het in werking
treden van de Wet van 10 december 1992 tot wijziging van de Wet overdracht tenuit-

voerlegging strafvonnissen en het wetboek van strafvordering met het oog op de
internationale samenwerking gericht op de ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel  (Stb.   1993,   12),  aan de bepaling toegevoegd (zie hieromtrent verder  aant.

18 en 19).

Omstandigheden die betrekking hebben op de persoon

Nationaliteit of vaste woon- of verblijfplaats

4. De in art. 552y, eerste lid onder a genoemde voorwaarde heeft betrekking op
vreemdelingen. Beschikt de persoon, ten aanzien van wie de vervolging wordt
verzocht, over de nederlandse nationaliteit, dan is die voorwaarde niet van toepas-

sing.   Personen die vallen onder de werking  van  de Wet betreffende de positte  van
Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 1976,468) zijn geen vreemdeling in de zin
van de Vreemdelingenwet en zullen voor wat betreft het bepaalde in art. 552y, eerste

lid onder a met Nederlanders worden gelijkgesteld.
De wet stelt ten aanzien van vreemdelingen de voorwaarde dat zij over een vaste

woon- of verblij fplaats in Nederland beschikken. Doen zij dat niet, dan behoort een

vervolging op basis van verzoek niet tot de mogelijkheden. Het verzoek daartoe moet
zelfs worden geweigerd indien het strafbare feit in Nederland is gepleegd.1 Alleen
de   in   aantt.    2   en 3 vermelde omstandigheden maken een uitzondering   op   deze
voorwaarde.

Een vaste woon- of verblijfplaats is geen juridisch doch een feitelijk begrip.  Het
gaat er om dat wordt vastgesteld dat de verdachte feitelijk zijn vaste woon- of

verblijfplaats in Nederland heeft. In het bevolkingsregister ingeschreven staan kan
daarbij een belangrijke aanwijzing zijn, maar sluit op zich zelf het tegendeel niet

uit. Bepalend is waar de verdachte werkelijk woont of verblijft. Meningsverschillen
omtrent deze vaststelling zijn niet ondenkbaar doch hebben in de rechtspraak nog
geen  rol van betekenis gespeeld (zie omtrent dit begrip  ook  art.   67,   aant.   7).

Samenhang met art. 4a Sr

5. De onder a genoemde omstandigheid moet men - aldus de memorie van toelichting
- zien in verband met art. 4a Sr (zie omtrent deze bepaling de artt. 552t-552hh, aant.

1.  Idem A.H.J. SWART en D.J.M.W. PARIDAENS, Recente „etgeving inzake internationale rechtshulp in
strafzaken, RM Themis,  1986, p. 332; zie ook T&C Sv. (CLEIREN/NIJBOER),  aant. 6 bij art. 552y.
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89-90).1  Uitoefening van rechtsmacht op verzoek van een andere staat in de zin van
art. 4a Sr komt met name aan de orde wanneer de verdachte een vreemdeling is.
Betreft het verzoek een Nederlander dan berust de rechtsmacht van Nederland
meestal op art. 5 Sr. Slechts in uitzonderingsgevallen zal in dat geval een beroep
moeten worden gedaan op art. 43 Sr: Tot uitoefening van rechtsmacht op verzoek
was de regering - wanneer het verzoek een vreemdeling betrof - alleen bereid, indien
die vreemdeling zijn vaste woon- of verblijfplaats in Nederland had. Deze
combinatie, die in de wet tot uitdrukking is gebracht, leidde ertoe dat in de literatuur
werd  gesproken  over de komst voor Nederland  van het domiciliebeginsel,   zij   het
dan in de vorm van een secundair jurisdictiebeginsel.3 Slechts in een beperkt aantal
gevallen - waarin het toepasselijke verdrag weigering op die grond niet toeliet - werd
een uitzondering op de in art. 552y, eerste lid onder a gestelde voorwaarde aan-
vaardbaar geacht (zie omtrent die uitzonderingen aant. 2 en 3).4

In de wet wordt dus groot belang gehecht aan de woonplaats van de verdachte
wanneer deze een vreemdeling is. Het gaat zelfs zover dat op het bepaalde in art.
552y, eerste lid, onder a geen uitzondering wordt gemaakt voor het geval het
betreffende delict in Nederland is gepleegd (zie aant.  4). Een verzoek tot strafvervol-
ging   zal   dan   wellicht   niet   snel te verwachten zijn. Uitgesloten   is het evenmin.
Begripsmatig hoeft een verzoek tot strafvervolging namelijk niet afkomstig te zijn
van de territorialiteitsstaat (zie de artt. 552t-552hh, aant. 25; zie ook hieronder aant.
7). Komt er een verzoek tot strafvervolging binnen, dan zal volgens art. 552y, eerste

1. MvT, bijl. hand. Il, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 12.
2. Deze situatie kan zich voordoen wanneer het strafbare feit dat door een Nederlander buiten Nederland
is gepleegd, naar Nederlands recht geen misdrij f doch een overtreding oplevert. Noch art. 5, eerste lid
sub 2 Sr is dan van toepassing, noch een van de andere jurisdictiebcpalingen. In de praktijk zal cen
dergelijk verzoek - vanwege de geringe ernst van deze feiten en de vrij zware procedure die de verdragen
voorschrijven - niet snel worden gedaan Alleen met betrekking tot overtredingen van de rijtijdenwet
ontvangt Nederland verzoeken tot straf\,ervolging. Naar aanleiding van de daaraan ten grondslag liggende
EG verordeningen  is  in  art.   la  van de Rijtijdenwet echter uitbreiding gegeven  aan  de  artt.  2-5  Sr  door
le bepalen dat de Rijtijdenwet mede van toepassing is op geheel of ten dele in het buitenland door een
in Nederland gevestigde ondememing verricht wegvervoer en daarmee samenhangende'werkzaamheden
van de bemanningsleden. (Zie hieromtrent de artt. 552t-552hh, aant. 96). Door deze uitbreiding komt een
beroep op art. 4a niet aan de orde. Men kan ook denken aan de situatie dat het buiten Nederland gepleegde
feit naar nederlands recht niet strafbaar is terwijl deze strafbaarheid met een transformatieve interpretatie
weI  bewerkstelligd zou kunnen worden (meer hierover  in  aant.   1 1)
3.  Zie H.E. SCHUTrE, Overdracht enovername van stra*ervolging. AA 1986, p. 31-37, m.n. p. 33.
4.  Gezien die uitzonderingen is het toepassingsgebied van art. 4a Sr ruimer dan het domiciliebeginsel,
Bij verzoeken die berusten op de verdragen genoemd in art. 552hh, tweede lid zal de verdachte zich op
het moment van verzoek overigens wel in Nederland moeten bevinden, althans daar moetcn worden aan-
getroffen (locus apprehensionis; meer daarover in de commentaar op art. 552hh). Van een vaste verblijf-
plaats hoeft echter geen sprake te zijn Strekt het verzoek tot strafvordering ter zake van ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel, dan speelt zel fs de verblij fplaats van de verdachte/veroordeelde geen
enkele rol (zie art. 552y, tweede lid; zie ook aant. 19). Naast de bovengenoemde uitzonderingen kan art.
4a Sr ook een rol spelen als de verdachte een nederlander is en Nederland desondanks geen originaire
strafmacht heeft (zie de voorlaatste noot). De voorwaarde van domicilie speelt bij Nederlanders echter
geen enkele rol. Ook in dat opzicht is het toepassingsgebied van art. 4a Sr dus ruimer dan het
domiciliebeginsel.
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lid, onder a het verzoek worden afgewezen wanneer de verdachte een vreemdeling
is zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De plaats waar het feit, waarop
het verzoek betrekking heeft, is gepleegd, speelt daarbij geen rol. Volgens de tekst
van de wet zal de afwijzing ook moeten plaatsvinden wanneer het feit in Nederland

is gepleegd.

Asymmetrie met betrekking tot voorwaarde van domicilie

6. Gezien het grote belang dat de wetgever hechtte aan een feitelijke woon- of
verblijfplaats hier te lande van de verdachte wanneer deze een vreemdeling is, wekt
het enige verwondering dat hij deze voorwaarde niet in de wet heeft gesteld voor
het geval het verzoek tot strafvervolging betrekking heeft op een Nederlander. Aan
deze omstandigheid is in de wet zelfs geen betekenis toegekend, indien de rechts-
macht - ondanks het feit dat het verzoek een Nederlander betreft - moet berusten

op het bepaalde in art. 43 Sr (zie aant. 5). Aan de overdrachtsverdragen kan
daarvoor geen argument worden ontleend. Met uitzondering  van het Benelux
Overdrachtsverdrag, verzetten zij zich niet tegen het in de wet opnemen van een

dergelijke weigeringsgrond.'
De voorwaarde is door de wetgever evenmin van doorslaggevend belang geacht

in omgekeerde richting. Met andere woorden de wet verbiedt niet de vervolging over
te dragen van een vreemdeling (of Nederlander) met een vaste woon- of verblijfplaats
in Nederland. In antwoord op een vraag in die zin van leden van de P.v.d.A.-fractie,
stelde de regering dat een dergelijke voorwaarde niet in de nederlandse wet behoorde
te worden neergelegd, omdat de nederlandse autoriteiten niet kunnen uitmaken onder
welke omstandigheden iemand kan worden geacht zijn vaste woon- of verblij fplaats
te hebben in een andere staat. De regering merkte hieromtrent vervolgens nog op:
'Het is overigens te verwachten dat slechts bij uitzondering de strafvervolging tegen

een vreemdeling naar een ander land dan dat van zijn eigen nationaliteit zal worden
overgedragen. In die gevallen zullen redenen om aan te nemen dat de verdachte in
de aan te zoeken Staat een vaste woon- of verblij fplaats er op na houdt wel aanlei-
ding voor de voorgestelde overdracht naar die Staat zijn; om dat echter tot een
wettelijke conditie te maken waardoor, als zou blijken dat naar het recht van de
aangezochte Staat de betrokkene daar geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, de
geldigheid van een Nederlands verzoek om overname van strafvervolging zou komen
te vervallen, gaat de ondergetekenden te ver. ,2

In de Richtlijn voor het openbaar ministerie in zake overdracht van strafvervol-
ging staat dat van een overdracht van strafvervolging dient te worden afgezien
wanneer de verdachte beschikt over een geldige verblij fstitel hier te lande. Dat neemt

echter niet weg dat in de praktijk dergelijke overdrachten - met name via het uitle-
veringsverkeer - toch plaatsvinden en daarbij is het zelfs niet altijd de staat van

1.  Zie met name art. 11 sub b van het Europees Overdrachtsverdrag

2  Zie MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr 10, p. 65.
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afkomst waaraan de vervolging wordt overgedragen (zie omtrent de richtlijn de artt.
552t-552hh,  aant.  97;  zie ook  art.  552t,  aant.  13).'

Uit de hiervoor geschetste asymmetrie is afgeleid dat de wetgever bij het maken
van de wettelijke regeling voor ogen had, dat de vervolgingen van vreemdelingen
zoveel mogelijk aan andere landen zou moeten kunnen worden overgedragen, terwijl
de overname van vervolgingen zoveel mogelijk beperkt moest blijven.2 In dit beeld
past ook het gegeven dat de wetgever ondanks het belang dat hij naar eigen zeggen
hechtte aan de woonplaats van de verdachte, geen originaire strafmacht wilde
vestigen ten aanzien van vreemdelingen die hier te lande hun vaste woon- ofverblijf-
plaats hebben.3 Hierdoor wordt aan de hierboven genoemde asymmetrie nog een
extra accent gegeven omdat een uitleveringsverzoek - in tegenstelling tot de situatie
waarin sprake is van een originaire bevoegdheid - daardoor moeilijk valt te pareren.4
De regering heeft destijds wel toegezegd dat het een vast beleid moet worden dat,
wanneer een strafvervolging eenmaal is overgenomen, de betrokken vreemdeling -
na berechting en het ondergaan van de straf - deswege niet zal worden uitgezet.

Dat laatste zou - aldus de regering - niet stroken met de goede rechtsbedeling: In
hoeverre dit betekent dat een van te voren te voorziene mogelijkheid tot uitzetting
van de vreemdeling al dan niet kan of mag leiden tot afwijzing van een dergelijk
verzoek is daarmee niet te voorspellen. De verdragen - met name het Europees en
het Benelux Overdrachtsverdrag - lijken een afwijzing om die reden niet toe te staan

1.    In de uitspraak van de Rb. 's-Gravenhage, 20 augustus  1993,  KG  1993,  357 werd gesteld dat in ver-
band met de nederlandse verklaring bij art. 6 en 21 van het Europees Uitleveringsverdrag uitlevering van
een in de nederlandse samenteving gewortelde vreemdeling waaroverNederland rechtsmacht heeft, alleen
mag geschieden indien een terugkeergarantie word afgegeven en Nederland van die terugkeergarantie
gebruik zal maken, ook al zal de verdachte door de veroordeling zijn verblijfstitel verliezen. Inmiddels
is deze verklaring gewijzigd in die zin dat de terugkeergarantie niet gegeven hoeft te worden wanneer
de opgeeiste persoon door een veroordeling zijn verblijfstitel zal verliezen (zie omtrent deze verklaring
de artt. 552t-552hh, aant. 67).
2. Zie bijvoorbeeld A.H.J. SWART, De overdracht van strahervolgingen NJB 1982, p 217-218 en C.F.
ROTER, Moet de was de deur uit? DD 1984 p. 101 e v.

3.  Zie MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs  1-3, p. 12. Staten die hun bevocgdheid baseren op
het territorialiteitsbeginsel ofhet actief nationaliteitsbeginsel hebben naar het inzicht van de wetgever een
sterkere aanspraak om rechtsmacht uit te oefenen. Ter voorkoming van rechtsmachtsconflicten heeft de
wetgever daarom de uitoefening van rechtsmacht door de nederlandse strafrechter op basis van het
domiciliebeginsel afhankelijk gesteld van een daartoe strekkend verzoek van een andere bevoegde staat.
4. Vergelijk bijvoorbeeld Rb 's-Gravenhage,  10 mei   1991   en  27 juni  1991,  KG  1991,  244  en  Rb.  's-
Gravenhage, 20 augustus   1993,  KG  1993, 357. Vrijwel alle uitleveringsverdragen staan afwijzing  van
een uitleveringsverzoek toe in het geval de aangezochte staat de opgeeiste persoon voor de in het verzoek
vermelde feiten zelf vervolgt of heeft vervolgd. Verder is van belang de hiervoor aangeha£tide verklaring
van Nederland bij art. 6 van het Europees Uitleveringsverdrag (zie de artt 552t-552hh, aant. 67), met
name de volgende zin; 'As regards the Kingdom of the Netherlands, 'nationals'  for the purposes of the
Convention are to be understood as meaning persons of Netherlands nationality as well as foreigners

integrated into the Netherlands community in so far as they can be prosecuted within the Kingdom of
the Netherlands for the act in respect o f which extradition is requested.' De recentelijke herziening van
de verklaring maakt hier geen verschil
5.  MvA, bijl. hand. 11, 1981/1982, 15971 (R1133) enz. nr 10, p. 64.
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(zie  de artt. 552t-552hh, aant. 115-120).' De herziene verklaring van Nederland
bij art. 6 van het Europees Uitleveringsverdrag - met name de laatste zinsnede van
die verklaring (zie de artt. 552t-552hh, aant. 67) - doet een andere opvatting vermoe-
den.

Evaluatie

7. Hoewel aan het domiciliebeginsel in de overdrachtsverdragen een belangrijke rol
is toegekend en deze verdragen zich niet verzetten tegen een beperking van de
afgeleide rechtsmacht tot het domiciliebeginsel, moet men zich toch afvragen of een
rigide afwijzing van verzoeken tot strafvervolging die betrekking hebbenop vreemde-
lingen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, wel in overeenstemming
is met de strekking van die verdragen. Denk bijvoorbeeld aan de concentratie van
strafzaken. Stel een vreemdeling (bijvoorbeeld een Italiaan) wordt in Nederland
vervolgd wegens een aantal hier te lande begane strafbare feiten. Een overdracht
van de vervolging van die feiten aan het buitenland ligt, gezien de te verwachten
complicaties bij de bewijsvoering, niet in de rede. In Oostenrijk is naar de vreemde-
ling eveneens een onderzoek ingesteld ter zake van een aldaar gepleegd,al dan niet,
vergelijkbaar delict. Wanneer de oostenrijkse autoriteiten van de vervolging in
Nederland kennis krijgen is het niet uitgesloten dat zij - bijvoorbeeld op grond van
art. 8, eerste lid sub d van het Europees Overdrachtsverdrag - Nederland verzoeken
de vervolging over te nemen ofwel dat zij overeenkomstig art. 32 aanhef en onder
sub a met de nederlandse autoriteiten in contact treden om gezamenlijk tot die
beslissing te komen. Ingevolge art. 552y, eerste lid, sub a kan een dergelijk verzoek
door Nederland echter niet worden ingewilligd. Een andere denkbare situatie is dat
er mededaders zijn die ook in Nederland worden vervolgd. Dat kan een reden zijn
om de vervolging van de vreemdeling zonder vaste woon- of verblij fplaats ook hier
te laten plaatsvinden.2 In de overdrachtsverdragen wordt deze omstandigheid
overigens niet als zelfstandige grond voor overdracht genoemd.  Er zal dus een andere
overdrachtsgrond moeten kunnen worden aangewezen. Denkbaar is bijvoorbeeld het
belang van de waarheidsvinding (zie art. 8, eerste lid onder e van het Europees

1.    Zie  in dit verband  ook de aangehaalde uitspraak  van  de Rb. 's-Gravenhage  van 20 augustus  1993,
KG  1993, 357, waarin de rechter overwoog;  'Het gaat daarom  niet aan eiser de  hem op grond  van  het
Europees Uitleveringsverdrag toekomende status nu reeds te ontzeggen op grond van de omstandigheid
dat hem, mocht hij in Duitsland tot een langdurige vrijheidsstraf worden veroordeeld, waarschijnlijk zijn
verblijfstitel worden ontnomen. Een toekomstige onzekere gebeurtenis behoort zijn schaduw niet vooruit
te werpen.' Het betrofhier wei een uitleveringskwestie, maar de probleemstelling vertoont grote gelijkenis
met de onderhavige kwestie.
2. Vergelijk bijvoorbeeld decasus die ten grondslag ligtaan de in de vorige aantekening genoemde beslis-

sing van de Rb 's-Gravenhage,  10 mei  1991 en 27 juni  1991, KG 1991,244. Mededaders van eiser in

kort geding, wier aandeel in de betrokken feiten met dat van eiscr vergelijkbaar was, zouden hier te lande

niet worden vervolgd. Had eiser in Nedcrland vervolgd kunnen worden, dan zou ook hem een sepot ten
decl zijn gevallen Eiser in deze zaak was weliswaar een in de nederlandse samenleving ga'ntegreerde
Italiaan en mede om die reden oordeelde de kort geding rechter zijn uitlevering onredelijk bezwarend,
maar dat neemt niet weg dat ook het feit dat de beslissing omtrent de vervolging van zijn mededaders
hier te lande werd genomen daarbij een belangrijke rol speelde
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Overdrachtsverdrag) of het feit dat verdachte aldaar in hoofdzaak zijn beroep of
bedrijf uitoefent (zie art. 1, eerste lid onder b van het Benelux Overdrachtsverdrag).
Volgens de EG Overeenkomst (zie art. 2) kan een verzoek ook worden gericht aan
de staat alwaar de verdachte zich bevindt.

In aant. 5 is er op gewezen dat ingevolge het bepaalde in art. 552y, eerste lid,
sub a, Nederland een verzoek tot strafvervolging zelfs moet afwijzen, indien vaststaat
dat het feit waarop het verzoek betrekking heeft, door de vreemdeling (mede) op
nederlands grondgebied is gepleegd. Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de weige-
ringsgrond onder sub a van het eerste lid van art. 552y vooral moet worden gelezen
in samenhang met art. 4a Sr, doet namelijk niet af aan het feit dat in de wet de
werking van het bepaalde onder sub a van art. 552y, eerste lid niet is beperkt tot
verzoeken betreffende strafzaken waarin het Nederland aan originaire rechtsmacht
ontbreekt en art. 4a Sr van toepassing is. Met andere woorden, de weigeringsgrond
is - naar de letter van de wet - ook van toepassing op verzoeken die betrekking
hebben op strafzaken waarvoor de nederlandse strafwet geldt ingevolge het bepaalde
in art. 2 Sr of art. 4 Sr of enig andere rechtsmachtscheppende bepaling. Een verzoek
tot strafvervolging aan Nederland ligt, in het geval Nederland rechtsmacht ontleent
aan het territorialiteitsbeginsel   of het beschermingsbeginsel, misschien niet direct
in de lijn der verwachtingen, maar is evenmin per definitie uitgesloten. Een andere
staat kan immers kennis krijgen van een strafbaar feit waarop de nederlandse wet
van toepassing is en vervolgens bij de nederlandse autoriteiten daarvan aangifte doen,
eventueel overeenkomstig art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag of art. 42
van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag.    Op deze aangifte    is    de
wettelijke regeling van toepassing (zie de artt. 552t-552hh, aant. 84).

Betreft het verzoek tot strafvervolging een vreemdeling zonder vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland dan zal dat verzoek ingevolge het bepaalde in art. 552y,
eerste lid onder a, ook moeten worden afgewezen bij toepassing van het universali-
teitsbeginsel. Dit is slechts anders wanneer het verdrag, waarop de toepassing van
het universaliteitsbeginsel berust, een weigering van uitoefening van rechtsmacht
niet toestaat op grond van de omstandigheid dat de vreemdeling zijn woon- of
verblijfplaats buiten Nederland heeft (zie aant. 2).

Het bepaalde in art. 552y, eerste lid onder a, kan dus tot gevolg hebben dat
Nederland een verzoek tot strafvervolging moet afwijzen terwijl het openbaar
ministerie de vreemdeling wil vervolgen ter zake van de in het afgewezen verzoek
gestelde feiten en dit in beginsel ook kan omdat Nederland rechtsmacht heeft over
de betreffende feiten. Men kan stellen dat de overdrachtsverdragen in beginsel geen
beperking van de bevoegdheid tot strafvordering vormen die de aangezochte staat
ontleent aan zijn eigen wet (zie de artt. 552t-552hh, aantt. 134) en voor de rechts-
hulpverdragen geldt - mutatis mutandis - hetzelfde. Het verdient echter geen aan-
beveling om overeenkomstig het bepaalde in art. 552y, eerste lid onder a, het
verzoek tot strafvervolging eerst af te wijzen of er bij de autoriteiten van de verzoe-
kende staat op aan te dringen het verzoek in te trekken en vervolgens - 'op eigen
initiatief - toch een strafvervolging op gang te brengen of deze voort te zetten. Men
kan zich zelfs afvragen of een dergelijke vervolging niet in strijd zou zijn met de
beginselen van goede procesorde. Vergelijk in dit verband de beschikking van het
Hof 's-Hertogenbosch, 1 februari 1994, NJ 1994, 341, met name de volgende
overweging:  'Het hof is echter van oordeel dat (...) het een zodanig bevel (YB:  tot
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strafvervolging) niet kan geven, omdat het verzoek tot overname van de vervolging
is afgewezen en het Openbaar Ministerie thans niet meer bevoegd is om in Nederland
tot vervolging van klager over te gaan, (...).' Weliswaar is de afwijzing in de zaak
die ten grondslag lag aan de beschikking van het hof niet terug te voeren op een
imperatieve weigeringsgrond en betreft het bij toepassing van art. 552y, eerste lid
onder a een verplichte afwijzing, dat neemt niet weg dat ook in het laatste geval een
vervolging, na afwijzing van het verzoek daartoe, niet direct in de lijn der ver-
wachtingen ligt.

Het heeft onze voorkeur dat de omstandigheid genoemd in art. 552y, eerste lid
onder a niet als een imperatieve doch als een facultatieve weigeringsgrond wordt
aangemerkt. Bij beoordeling van het verzoek kan dan - rekening houdend  met de
concrete situatie - worden bekeken of aan de betreffende omstandigheid betekenis
moet worden toegekend. Een wetswijziging is daarvoor noodzakelijk.

Omstandigheden die betrekking hebben op het feit

Algemeen

Strafbaarheid naar nederlands recht/politieke aard/militair delict

8. Onder b van art. 552y, eerste lid, worden drie omstandigheden genoemd die
leiden tot afwijzing van het verzoek. Deze omstandigheden hebben gedrieen betrek-
king op het feit waarvoor de vervolging wordt verzocht. Wanneer dat feit naar neder-
lands recht niet strafbaar is, van politieke aard is of met een strafbaar feit van
politieke aard samenhangt, dan wel een militair delict is, wordt het verzoek afgewe-
zen.

De betreffende weigeringsgronden - die zijn ontleendaande overdrachtsverdragen
(zie aant. 1) - komen ook voor bij andere vormen van internationale samenwerking.
Over deze gronden is al veel geschreven. Aan de eerste omstandigheid, die nauw
samenhangt met de voorwaarde van dubbele strafbaarheid, zal niettemin ook hier
ruim aandacht worden besteed. Deze omstandigheid speelt bij de overname van straf-
vervolging een zeer belangrijke en eigen rol. Voor wat betreft de laatste twee
omstandigheden wordt - op enkele opmerkingen na - volstaan met een verwijzing
naar de bestaande literatuur en jurisprudentie.  Dat het  in casu om overdracht  en
overname van strafvervolging gaat, heeft aan beide weigeringsgronden geen extra
dimensie toegevoegd. Zowel voor wat betreft de rechtvaardiging van deze weige-
ringsgronden als voor wat betreft het antwoord op de vraag wanneer er sprake is
van een politiek of militair delict, kan men daarom bijvoorbeeld goed terecht bij de
literatuurenjurisprudentie omtrent deze weigeringsgronden inhet uitleveringsrecht:

1.    Zie  bijvoorbeeld  A.H.J. SWART, Nederlands uitleveringsrecht, Zwolle  1986,  p  246 e.v; G.A.M
STRIJARDS, Uitlevering,Zwolle, 1988, p. 142-145 en p. 147-148;NOYON-LANGEMEIJER-REMMELINK,  deel
IV bijlagen, Uitlevering, p. 97-125 en p. 142-143 (ofJ. REMMELINK, Uitievering, Amhem 1990). D. HAZE-
WINKEL-SURiNGU S,  Inleiding tot de studie van het  Nederlandse strafrechI, door l. REMMELINK, veertiende

druk, Arnhem 1995, p. 560-565  Zie met betrekking tot de kleine rechtshulp art. 552m, aant. 2 en aantt.
4 en 5.
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Voorzover het om de concrete toepassing van beide weigeringsgronden gaat, moet
men wel voor ogen houden dat een beroep alleen kan worden gedaan voorzover er
geen verdrag van toepassing is dat zich daartegen verzet. In meeste gevallen zal deze
voorwaarde niet snel tot problemen leiden aangezien de weigeringsgronden aan de
overdrachtsverdragen zijn ontleend (zie aant.  1; zie ook de artt. 552t-552hh, aantt.
115-120) Enige aandacht in dit verband verdient echter het vierde lid van art. 552hh.
Daarin staat immers dat het bepaalde in art. 552y, eerste lid, aanhef en onder b,
sub 2, niet van toepassing is op verzoeken gegrond op het Europees Verdrag tot
bestrijding van terrorisme en op de Overeenkomst betreffende de toepassing van dat
verdrag tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschappen. De betreffende
verdragen beogen een vacuum iuris te voorkomen door - voor het geval uitlevering
niet mogelijk is - de aangezochte staat te verplichten de zaak aan de eigen vervol-
gende instanties voorte leggen. Juistbij de feiten waarop de anti-terrorismeverdragen
betrekking hebben, zal de dader beroep doen op het politieke karakter van het delict,
waardoor uitlevering van de dader problematisch wordt. Om aan de verplichting in
de anti-terrorisme verdragen te kunnen voldoen, moest daarom het beroep op deze
omstandigheid als weigeringsgrond bij het verzoek tot strafvervolging worden
uitgesloten (meer hierover in het commentaar op art. 552hh).

Wordt bij de onmiddellijke afwijzing van het verzoek beroep gedaan op het
militaire karakter van het delict, dan zal het naar onze mening moeten gaan om een
zuiver militair delict. Het delict mag dus niet tevens een strafbaar feit naar algemeen
nederlands strafrecht opleveren.1 Dit blijkt overigens niet uit de wettelijke regeling
of de toelichting daarop. Daarin wordt slechts zonder beperking gesproken over het
militair delict. Hetzelfde geldt trouwens voor art. 3, derde lid onder b van het
Benelux Overdrachtsverdrag. Art. 11, onder d van het Europees Overdrachtsverdrag
en art. 7, onder b van het VN modelverdrag laten daarentegen op dit punt geen
enkele twijfel bestaan en staan weigering bij gemengde delicten (in beginsel) niet
toe. De EG Overeenkomst somt geen weigeringsgronden op en zegt dus ook niets
omtrent de aard van het militair delict (zie de artt. 552t-552hh, aantt.  116 en  119).
Ook in de uitleveringspraktijk en de uitleveringsverdragen is het gangbaar dat de
exceptie slechts betrekking heeft op zuiver militaire delicten.2 Hetzelfde geldt voor
andere vormen van strafrechtelijke samenwerking: Het is logisch bij deze bestaan-
de praktijk aansluiting te zoeken en de gangbare inhoud van de exc ptie met
betrekking tot de onderhavige vorm van samenwerking niet te wijzigen.

1.  Zieomtrenthetonderscheidinzuivermilitairedelictenengemengdedelicten A.H.J. SWART, Nedertands

uitteveringsrecht, Zwolle 1986, p. 280-281.
2.     Zie  vorige  noot.
3.  Zie voor de overdracht van executie, A.J.M.w. PARIDAENS, De overdracht van de tenuitvoerlegging
van strafvonnissen, Arnhem  1994, p. 399-401.
4. T&C Sv. (CLEIREN/NIJBOER), aant. 9 bij art. 552y, D.J.M.W. PARIDAENS werpt de vraag op of deze
weigeringsgrond nog wel op zijn plaats is in relaties tussen staten die op militair viak zijn verenigd in
diverse samenwerkingsverbanden. Zij verwijst daarbij naar A.H.J. swART, Refusal of extradition and the
United Nations model treaty on extradition, Netherlands Yearbook of International Law  1992, p. 187
Het NAVO-Statusverdrag biedt - in tegenstelling tot hetgeen in art. 552y, eerste lid onder b is bepaald -
mogelijkheden voor overdracht van straivervolging ter zake van militaire delicten. Ter uitvoering van

dit verdrag dient de Goedkeuringswet van hetNAVO-Statusverdrag van 7 augustus 1953 (Stb.  1953,438).
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Fiscaal delict

9. In bovengenoemd rijtje ontbreekt het fiscaal delict. De wetgever heeft het niet
nodig geoordeeld van deze omstandigheid een verplichte weigeringsgrond te maken.
De kans op strijd met verdragsbepalingen zou daarmee ook aanzienlijk zijn toegeno-
men. Het fiscale karakter van het delict wordt bijvoorbeeld in het Benelux Over-
drachtsverdrag niet als weigeringsgrond genoemd. Hetzelfde geldt voor de EG
Overeenkomst, maar dat zegt niet veel gezien het ontbreken van een opsomming
van weigeringsgronden (zie de artt. 552t-552hh, aantt.  116 en  119).  Op het terrein
van de internationale samenwerking is een tendens waarneembaar waarin het fiscale
delict steeds minder vaak als (verplichte) weigeringsgrond wordt aangemerkt.'

Dat de wet het fiscaal delict niet met zoveel woorden noemt betekent niet dat het
fiscale karakter van een delict geen rol kan spelen bij de beoordeling van een
verzoek. Bepatend is hier de rechtsbetrekking tussen de staten waarop het verzoek
is gebaseerd. Berust dat verzoek bijvoorbeeld op een verdrag waarin deze omstandig-
heid als (meestal facultatieve) weigeringsgrond wordt genoemd dan behoort een
afwijzing van het verzoek tot de mogelijkheden.2 Of het verzoek om die reden zal
worden afgewezen is - met het oog op het wederkerigheidsbeginsel - mede afhanke-
lijk van de vraag hoe de verzoekende staat zelf op een dergelijk verzoek zou
reageren.

Strafbaarheid van het feit naar nederlands recht

Algemeen

10. Het verzoek moet een feit betreffen dat strafbaar is naar nederlands recht. Over
de strafbaarheid daarvan naar het recht van de verzoekende staat zegt de wet - in
tegenstelling tot de overdrachtsverdragen (zie de artt. 552t-552hh, aant. 101 e.v.) -
niets. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat de onderhavige regeling ook

van toepassing is op verzoeken die berusten op de art. 21 van het Europees Rechts-
hulpverdrag   en   art.   42   van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag.    De
bepalingen laten de mogelijkheid open dat een staat die krachtens zijn eigen strafwet
een bepaald feit niet kan vervolgen maar wel over relevant bewijsmateriaal beschikt,
een andere staat in de gelegenheid Stelt tot strafvervolging over te gaan (zie de artt.
552t-552hh, aant. 84). Van een overname van strafvervolging is in dat geval geen
sprake. Daarvoor is immers noodzakelijk dat de verzoekende staat zelf tot straf-
vervolging bevoegd is (zie de artt. 552t-552hh, aant. 23). De aangifte is echter wel

Zie hieromtrent de artt. 552t-552hh, aant. 72.
1.    Idem  1.  REMMEUNK  in  D.  HAZeNINKEL-SURINGR S,   Inle iding  tot  de  studie  van  het  Nederlandse  straf-
recht, doo r J . Remme l ink (v eertie nde druk), Arnhem 1 995, p. 5 65 ; A. H .J. SWART, NederlancIs uitleverings-
recht, Zwolle 1986, p. 281-282; D.J.M.W. PARIDAENS, De overdracht van de knuitvoerlegging van
strafronnissen, Arnhem 1994, p. 399-401 ; zie ook art. 552m, aant4 ofwel J.M. SJOCRONA, De kleine recht-
shulp, Arnhem 1990, p  180.
2.   Zie bijvoorbeeld art.  11, sub d van het Europees Overdrachtsverdrag en art. 18, eerste lid sub d van
het Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten
van  misdrijven  van  1990.  Zie  ook  art.  art. 7, onder  c  van  het VN modelverdrag
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een verzoek tot het instellen van een strafvervolging als bedoeld in art. 552y. Dit
betekent dat het opschrift van de wettelijke regeling niet klopt, nauwkeuriger gezegd,
onvolledig is. Er zijn twee totaal verschillende rechtsfiguren onder de werking van
die regeling gebracht en om dat mogelijk te maken is het hele complex van regels
waardoor de dubbele strafbaarheid wordt beheerst, buiten de wettelijke regeling
gehouden. Hierdoor zijn een aantal vragen met betrekking tot dit onderwerp
onbeantwoord gebleven. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld wat er moet gebeuren
indien een verzoek tot strafvervolging wordt gedaan en vast komt te staan dat feit
of dader naar het recht van de verzoekende staat niet strafbaar zijn.  Art. 552y geeft
op deze vraag geen antwoord. Berust het verzoek op een van de
overdrachtsverdragen dan zal ingevolge het bepaalde in art. 552bb, vierde lid een
afwijzing moeten volgen. Berust het verzoek echter niet op een overdrachtsverdrag
dan wordt het moeilijker omdat het verzoek dan ook een aangifte kan behelzen

waarbij de voorwaarde van dubbele strafbaarheid niet geldt.
Volgens de regering moet bij de aangiften overeenkomstig de artt. 21 van het

Europees Rechtshulpverdrag en 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpver-
drag, waarbij de verzoekende staat krachtens zijn eigen strafwet het betreffende feit
niet kan vervolgen, vooral worden gedacht aan de situatie dat die staat zelf geen
rechtsmacht heeft en niet aan de situatie dat het feit in de verzoekende staat niet straf-
baar is gesteld: Dit is ongetwijfeld de meest gebruikelijke en zeker goed te ver-
dedigen gang van zaken. De toepassing van de wettelijke regeling is daartoe echter

niet beperkt. Met andere woorden, het is in beginsel mogelijk dat een verzoek tot
strafvervolging wordt ingewilligd, wanneer feit ofdader in de verzoekende staat niet
strafbaar of vervolgbaar zijn om andere redenen dan afwezigheid van rechtsmacht.
Voor een aantal situaties is (elders) in de wet echter een regeling getroffen waardoor
deze mogelijkheid weer wordt beperkt. Met betrekking tot de verjaring van het recht
tot strafvordering in de verzoekende staat is een regeling getroffen in art. 552y,
eerste lid onder sub c. Volgens art. 552y, eerste lid onder sub e zal een afwijzing
van het verzoek moeten volgen wanneer de strafvervolging in Nederland in strijd
zou zijn met het bepaalde in art. 68 Sr. Zie omtrent de vraag in hoeverre het
bepaalde in art. 552bb, derde lid hier een rol kan spelen, art. 552bb, aant. 3.

Van belang in dit verband is ook art. 5, eerste lid onder 2 Sr. Verzoeken tot
strafvervolging zijn vaak afkomstig van de staat waar het feit is gepleegd. Voorzover
het feit niet tevens in Nederland is te construeren, zal de rechtsmacht op andere
gronden dan het territorialiteitsbeginsel moeten berusten. Een veel toegepaste
bepaling in dat verband is art 5, eerste lid onder 2 Sr.2 Voor toepassing van deze

bepaling geldt als voorwaarde dat op het feit, door de wet van het land waar het is

1

begaan, straf is gesteld. In de onderhavige situatie betekent dit, dat in de verzoekende

staat op het feit straf moet zijn gesteld. Naar nederlands recht is aan deze voor-

1. MvA, bijl hand II, 1981/1982, 15971 cnz., nr. 10, p. 45.
2.  Al zal de situatie zich in de praktijk minder vaak voordoen, het is natuurlijk ook denkbaar dat de

rechtsmacht op een andere bepaling uit het wetboek van strafrecht, bijvoorbeeld art. 4 of art. 5, eerste

lid onder 1, moet worden gebaseerd. In die gevallen geldt de lex loci-voorwaarde niet. Met andere woorden
het feit hoeft dan elders niet strafbaar te zijn dus ook niet in de verzoekende staat. Bij toepassing van
het universaliteitsbeginsel is, vanwege het universele karakter van het delict, de dubbele strafbaarheid
veelal wei gegeven.
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waarde echter voldaan bij een strafbaarstelling ter plaatse en de afwezigheid van
rechtvaardigingsgronden. Met mogelijke schulduitsluitingsgronden terplaatse wordt
echter geen rekening gehouden.' Dit betekent dat volgens de wettelijke regeling een     1
verzoek tot strafvervolging kan worden ingewilligd in het geval de verdachte in de
verzoekende staat beroep zou kunnen doen op een schulduitsluitingsgrond terwijl
bij toepassing van de overdrachtsverdragen het verzoek om die reden zou worden
afgewezen. Hier tekent zich een verschil af met de verzoeken op basis van de over-
drachtsverdragen.2 Bij deze laatste verzoeken moet er immers in concreto worden
getoetst. Dit verschil in toetsing kanbij de berechting van een overgedragen strafzaak
gevolgen hebben. Is bijvoorbeeld het feit wel strafbaar naar het recht van de verzoe-
kende staat maar de dader niet, dan zal dat bij een toetsing in concreto leiden tot   at#fzing van het verzoek. Bij een toetsing in abstracto heeft deze vaststelling op
zichzelf geen consequentie. Met andere woorden, geldt de strafuitsluitingsgrond niet
naar nederlands recht dan kan de verdachte hier voor het betreffende feit gewoon
worden veroordeeld. Naarmate het verzoek tot strafvervolging echter meer het
karakter heeft van een verzoek om overname van strafvervolging en de uitoefening
van rechtsmacht plaatsvindt uit een oogpunt van solidariteit, dringt de vraag zich
op of inwilliging van een dergelijk verzoek in dat geval niet in strijd is met het
overdrachtsrecht dat tot uitdrukking is gebracht in de overdrachtsverdragen. Van
solidariteit en zaakwaarneming kan men toch niet spreken wanneer de dader in de
verzoekende staat niet strafbaar is.3

Ook SCHU'ITE signaleert het verschil in toetsing maar koppelt deze niet aan de
omstandigheid of het verzoek al dan niet plaats vindt op basis van een overdrachts-
verdrag,  maar aan de omstandigheid 6f er een formeel verzoek is gedaan op basis
waarvan de vervolging in Nederland plaats vindt. Hieruit kan men afleiden dat
SCHUTrE er van uit gaat dat bij een overname van strafvervolging de toetsing altijd
in  concreto moet plaats vinden ongeacht de vraag  of het verzoek op een verdrag  kan
worden gebaseerd waarin dat is voorgeschreven. Uit de wettelijke regeling volgt
dit echter geenszins.

1.  NOYON-LANGEMEIJER, p. 88 en NOYON-LANGEMEIJER-REMMELINK, art. 5, aant. 8. Zie ook D. HAZE-
WINKEL-SURINGA'S, Inleidingtotde studie van het Nederlandse stra#echt, door J. REMMELINKS (veertiende
druk), Arnhem 1995, p. 522-523.
2.   Dit verschil in toetsing speelt ook cen rot in het geval de verdachte een rechtspersoon is. Veel landen
om ons heen kennen niet de strafbaarheid van rechtspersonen. Bijeen abstracte beoordeling hoeft dat geen
probleem te zijn mits hit feit zelf maar strafbaar is gesteld in de verzoekende staat. Idem  M.R.  MOK en
R.A.A. Dux, Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten, HNJ\1 1980,
deel I, tweede druk, Zwolle  1980, p.  102.  Bij een concrete beoordeling komt de zaak heel anders te liggen.
Van een dubbele strafbaarheid kan dan geen sprake zijn. A.L.J. VAN STRIEN, De rechtsmachivan Nederiand
ten aanzien van rechtspersonen, in·. Grensoverschrijdend strafrecht, Amhem 1990, p. 79-80, pleit bij
toepassing van art. 5, eerste lid onder 2 Sr voor een concrete benadering aangezien - aldus VAN STEEN -
de belangrijkste legitimatiegrond voor de toepassing van het actief personaliteitsbeginsel ten aanzien van

rechtspersonen is dat Nederland op die manier de belangen van andere staten kan waarnemen. 'Een
dergelijke zaakwaarneming is echter alleen gemdiceerd wanneer de rechtspersoon volgens de lex loci zou
kunnen worden gestraft'.
3.  Zie in dit verband de artt. 552t-552hh, aant. 101 en met name ook de ter plaatse aangehaalde literatuur.

335



Art. 552y
Aangezien het volgens scHUTTE min of meer toevallig is of een vervolging van een
nederlander wegens een in het buitenland begaan misdrij f al of niet op uitdrukkelijk
verzoek van het buitenland plaats vindt en dit het verschil in toetsing niet recht-

vaardigt, pleit hij ervoor - in het licht van de overdrachtsverdragen - dat de rechter

     vormen over

de vervolgbaarheid en de strafbaarheid van de dader naar het recht van
zich, bij toepassing van art. 5, eerste lid, onder 2 Sr, tevens een oordeel dient te

het land van de locus delicti. ' KEIJZER en REMMELINK daarentegen willen vasthouden
aan het oorspronkelijk abstracte criterium van art. 5, eerste lid, onder 2.2 Zij
merken - overigens terecht - op dat de onderhavige verdragen niet derogeren aan
de rechtsmacht die de aangesloten staten ontlenen aan hun eigen wet: Vanuit een
oogpunt van zaakwaarneming en solidariteit is niettemin veel te zeggen voor een
toetsing in concreto (zie hierboven). Gaat men er vanuit dat zaakwaarneming en
solidariteit domineren bij art. 5, eerste lid sub 2 Sr dan is het voorstel van SCHUTTE
het overwegen zeker waard.4 Gaat men er echter vanuit dat de ratio van art. 5,
eerste lid, onder 2 Sr altijd ruimer is geweest dan zaakwaarneming en solidariteit
alleen, dan verdient het de voorkeur dat in de wettelijke overnameregeling zelf een
einde wordt gemaakt aan het verschil in toetsing tussen verzoeken op basis van de
overdrachtsverdragen en andere verzoeken: De situatie die SCHUTTE beschrijft kan
dan worden voorkomen door te onderkennen dat de vervolging van een nederlander
die buiten Nederland een strafbaar feit heeft begaan, heel vaak berust op een
onderlinge overeenstemming van de betrokken staten en in feite een overname van
strafvervolging inhoudt, onafhankelijk van de vraag in welke vorm het een en ander
is gegoten (artt. 552t-552hh, aant. 18 e.v.).6

Transformatieve interpretatie

11. Ingevolge art. 552y, eerste lid onder b, sub  1 moet het verzoek een feit betreffen
dat strafbaar is naar nederlands recht. In de overdrachtsverdragen is voor de
vaststelling daarvan de zogeheten 'transformatieve interpretatie' ofwel 'sinngemasse
Umstellung des Sachverhalts' (ookwel'Tatbestandes' genoemd) voorgeschreven(zie
hieromtrent de artt. 552t-552hh, aant. 104). Art. 552y maakt van een dergelijke

1.    1.1.E.  sCHUTTE,  Overdracht  en  overname  van  strafvervolging,  AA  1986,  p.  34.
2.   N. KEIJZER, Double incrimination: artikel 5 lid 1 sub 20 Sr, opgenomen in: 'Beginselen' opstellen over
strafrecht  aangeboden  aan  G.E.  Mulder,  Amhem  1981,  p.   158,  en  D. HAZEWINKEL-SURINGA, Inleiding
tot de studie van het Nederlandse strafrecht, dertiende herziene druk, Arnhem 1994., p. 529, onder noot
1.

3.   Opmerkelijk in dit verband is de beschikking van het Hof's-Hertogenbosch 3 februari  1993, NJ  1994,
248  Zie voor een bespreking van deze beschikking de artL 552t-552hh, aant. 134 onder de tweede noot).

4.   Dit standpunt sluit ook beter aan bij heersende opvattingen omtrent het beperkt actief nationaliteitsbe-

ginsel in de ons omringende landen. Zie de artt 552t-552hh, aant. 101 en met name de daar vermelde
literatuur.
5.   Zie hieromtrent N. KEIJZER, Double incrimination: artikel 5 lid I sub 2° Sr, opgenomen in: 'Beginselen'
opstellen overstrafrechtaangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem 1981, p. 1 5 1 e.v en metname p. 156-158;
G.A.M. STRIJARDS, Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht, Arnhem 1984, p. 79-87.
6. Hier wordt met andere woorden nog eens duidelijk hoe belangrijk het is dat wordt vastgesteld met
welke rechtsfiguur men materieel gezien te maken heeft cn dat de daarvoor geeigende weg wordt gevoigd
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interpretatiemethode geen gewag. Dit neemt niet weg dat bij de verzoeken op basis
van de overdrachtsverdragen deze interpretatiemethode gewoon moet worden toege-
past. De vraag is - nu de wet daarover zwijgt - of een sinngemasse Umstellung des
Sachverhalts ook is toegelaten indien het verzoek niet op een van de algemene
overdrachtsverdragen berust waarin deze methode is voorgeschreven. Deze vraag
kan op twee niveaus aan de orde komen:
- Ten eerste wanneer de rechtsmacht moet worden gebaseerd op art. 5, eerste lid
onder 2 Sr en in verband daarmee de dubbele strafbaarheid moet worden vastgesteld.

- Ten tweede bij de interpretatie van de toe te passen delictsomschrijving zelf. De
rechtsmacht kan dan in principe berusten op een andere bepaling uit het wetboek
van  strafrecht.'

In het eerste geval wordt met deze interpretatiemethode nog geen uitbreiding gegeven
aan de strafbepaling zelf. In het tweede geval gebeurt dat wet. SWART wijst op dit
onderscheid in zijn noot onder het arrest 'Vissersschip Linquenda',  AA,  1987,  p.
786 e.v. Een oprekking van de bepaling (in casu art. 184 Sr) acht hij daarentegen
niet aanwezig wanneer Nederland krachtens het Europees Overdrachtsverdrag van
Noorwegen de strafvervolging overneemt van de urker visser die in de noorse
wateren passief verzet heeft gepleegd (p. 789). Wanneer men echter de tekst van
art 4a Sr in ogenschouw neemt en beziet dat in het Europees Overdrachtsverdrag
is bepaald dat - ook als de aangezochte staat zijn vervolgingsrecht ontleent aan het
verdrag - de eigen strafwet van toepassing is, met andere woorden dat wordt
gekwalificeerd naar het recht van de aangezochte staat (zie de artt. 2, 9 en 25; zie
hieromtrent ook de artt. 552t-552hh, aant. 135), is deze stelling toch op zijn minst
betwistbaar.2 In de memorie van toelichting wordt ook gewezen op toepassing van
de wet van de aangezochte staat.3

Algemeen wordt aangenomen dat een transformatieve interpretatie bij toepassing
van art. 5, eerste lid onder 2 niet is toegelaten.4 .In de lijn van het internationale

1.  Volgens A.H.J. SWART en D.J.M.W. PARiDAENS, Recente wetgeving inzake internationale rechtshu/p
in strafzaken, RM. Themis  1986, p. 332. vloeitineen dergelijk gevalde rechtsmachtaltijd voort uit art
4a Sr, omdat in andere gevallen volgens hen transformatieve interpretatie niet is toegelaten. Meer daarover
verderop in deze aantekening.
2.  Dit is alleen anders ten aanzien van de feiten genoemd in een bij het Benelux Overdrachtsverdrag
gevoegde lijst; zie art. 17, derde lid van het verdrag; meer daarover in de artt. 552t-552hh, aant. 103.
3.  MvT bijl. hand II, 1979/1980, 15972,(nrs.  1-3),p. 12. Dit neemt overigens niet weg dat de strafwet
van de verzoekende staat een zekere rot blijft spelen, onder andere wanneer ten behoeve van de dubbele
strafbaarheid een zekere gelijkstelling van bestanddelen plaatsvindt. Zie de memorie van toelichting, 1.c.,
p. 13. Zie ook de artt. 552t-552hh, aant. 135.
4.  Zie NOYON-LANGEMEIJER-REMMELINK,  art. 5, aant. 7 en D. HAZEWINKEL-SURINGA'S, /nle,ding 101 de
studie van het Nederiandse stra»cht, door J. Remmelink, (veertiende druk), Arnhem 1995, p. 524-525
en de literatuur en jurisprudentie vernoemd in noot 2, waaronder HR, 17 maart 1987, NJ  1987,887 m.nt.
'T HART, AA 1987, p. 786 m.nt. A.H.J. SWART. In dat arrest stelt de hoge raad dat het niet voldoen door
de kapitein van het Urker vissersschip Linquenda aan het bevel van noorse ambtenaren krachtens noors
wettelijk voorschrift niet strafbaar ex art. 184 Sr, omdat met het daarin genoemde wettelijk voorschrift
wordt gedoeld op cnig nederlands wettelijk voorschrift In het feit dat de hoge raad bij zijn cassatie niet
verwijst naar de interpretatie van de term ambtenaar ziet 'T HART echter een aanwijzing dat de hoge mad
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denken' heeft REMMELINK gepleit voor een ruimere interpretatiemethode, waarin
voor gevallen waarbij de buitenlandse ambtenaar object is van een commuun delict
en het nationaal-politieke element geen rol speelt toch wordt uitgegaan van een
gelijkstelling.' Hij vreest echter dat langs jurisprudentiele weg geen opening in deze
richting gevonden zal worden en dat op ingrijpen van de wetgever moet worden ge-
wacht. 2

Wenst men met het oog op de internationale ontwikkelingen en ten behoeve van
de interstatelijke samenwerking instrafzakenuitbreiding vandenederlandsebevoegd-
heid,   dan  kan de wetgever dit bewerkstelligen  door een transformatiebepaling  op
te nemen voor de toepassing van art. 5, eerste lid sub 2. De wetgever kan ook - naar
voorbeeld van de uitleveringswet en de WOTS - voor de toepassing van art. 552y,
eerste lid onder b, sub 10, een transformatiebepaling opnemen. In het laatste geval

is de uitbreiding van bevoegdheid nog directer gekoppeld aan de overname van
strafvervolging zelf. Voordat men tot deze wijzigingen besluit dient echter eerst de

vraag te wordenbeantwoord ofeen dergelijke eenzijdigeuitbreiding van bevoegdheid
in verband met het wederkerigheidsbeginsel - wel gewenst is. SWART meent van niet.
Hij vraagt zich af wat men er van andere staten voor terug krijgt. Bovendien heeft
eenzijdige uitbreiding - aldus SWART - weinig praktische betekenis als niet tegelijker-
tijd de andere staat Nederland rechtshulp biedt bij het doorzetten van de vervolging.
Eenzijdige uitbreidingen van de nederlandse wet vergroten volgens hem ook de kans
op positieve jurisdictieconflicten.3 De laatste twee bezwaren die SWART aandraagt
kan men (deels) ondervangen door de uitbreiding van rechtsmacht - zoals voorgesteld
- afhankelijk te stellen van een verzoek van de vreemde staat. Wat men voor een

de interpretatiemethode - overeenkomstig de conclusie van LEIJTEN - niet in het algemeen afwijst. SWART

stelt dat de hoge raad cassatietechnisch gezien dit punt in het midden kon laten. Voor zover dit tot enige
speculatie aanleiding geefl oordeclt hij zelf een jurisprudentiele ontwikkeling in deze richting onge-
oorloofd.
1.  Hij voelt zich hierin gesteund door A.C. 'T HART, Het nulla-poenabeginsel, opgenomen in: A.K.
Koekoek e.a. (red.), Grondrechten, commentaarop hoofdstuk 1  van de herziene grondwet (H J M Jeukens

 

-feestbundel), Nijmegen 1982, p. 341. STRIJARDS achtde transformatieve interpretatieeveneenstoelaatbaar,

mis men aan de lex loci-voorwaarde i extravert motief (zaakwaarneming) toekent, Internationaal
stra#echt, stra#nachtsrecht, Arnhem  1984, p. 90. Anders A.H.J. SWART in zijn noot onder het in de vorige

noot aangehaalde arrest. KEIJZER acht een transformatieve interpretatic wei mogelijk bij toepassing van

art  5, eerste lid onder 2° Sr maar niet bij toepassing van de delictsomschrijving zelf. Vandaar dat hij met
hetvoorbeeldkomtvanwederspannigheidtegeneennederlandseconsulinhetbuitenlandgeplecgd, hetgeen
strafbaar is naar nederlands recht en hij deze interpretaticmethode niet geoorloofd acht indien art. 5 Sr
alleen  in het kader van zaakwaarneming zou worden geplaatst. Double incrimination, Arnhem  1994,  p
158  Het was STRIJARDS t.a.p. onder noot 135 nietduidelijk waarom KEIJZER de transformatie juist afwees

wanneer men de lex loci-voorwaarde als uitdrukking van de plaatsvervanging nam.  Uit hetvoorbeeld dat
KEIJZER geeft blijkt echter dat het - in zijn visie - niet om zaakwaarneming gaat maar om de handhaving

van de Eigen rechtsorde.
2.   Z'te D. HAZEWrNKEL-SURINGRS, Inteiding tot de studie van het Nederiandse strafrecht, door  1. Remme-

link, (veertiende druk), Arnhem 1995, p. 524-525. Alleen in hetverkeersrecht is een tendens waarneembaar

tot toepassing van tranformatieve interpretatie (zie hieromtrent art. 552gg, aant. 3)

3.  Zie zijn noot onder het arrest Vissersschip Linquenda, AA  1987, p. 791. Tegen een transformatieve
interpretatie voert SWART ter plaatse ook nog aan de afzijdigheid van gezagsconflicten. Bij toepassing

van art. 4a Sr speelt dit argument - voor hem - blijkbaar geen rol.
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eenzijdige uitbreiding van rechtsmacht ten behoeve van rechtshulp terug krijgt blijft
daarmee de vraag. Vast staat anderzijds dat zonder de mogelijkheid van transformatie
een aantal gevallen niet voor overname in aanmerking komt, terwijl de rechts-
hulpfiguur daar - uit een oogpunt van een goede rechtsbedeling - zeer goed dienst
zou kunnen doen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het in de voorgaande noten besproken
arrest '

Vissersschip Linquenda'.1 Het belang van transformatieve interpretatie blijkt
ook uit de zaak die ten grondslag lag aan het arrest van het Hof Amsterdam, 29 april
1993, NJ 1993, 496. Het hof kwam in die beslissing tot de conclusie dat gezien het
feit dat de Opiumwet alleen spreekt van binnen het grondgebied van Nederland bren-
gen, de invoer van grote hoeveelheden cocaine in Frankrijk door een Nederlander,
in Nederland niet strafbaar is: Middels de 9gle dat de invoer niet in Frankrijk doch
in Nederland heeft plaats gehad, zou een vervolging en kwalificatie in Nederland
wel mogelijk zijn geweest. Illustratief in dit verband is ook de discussie die in de
kamer is gevoerd naar aanleiding van de amendementen van het kamerlid VERMEEND
met betrekking tot het wetsvoorstel tot strafbaarstelling van misbruik van
voorwetenschap: In het oorspronkelijke voorstel van art. 336a, was de straf-
baarstelling van misbruik van voorwetenschap beperkt tot transacties op nederlandse
beurzen. VERMEEND wilde met het oog op de internationale ontwikkelingen en
samenwerking, uitbreiding van die bepaling tot transacties op buitenlandse beurzen.
De regering achtte dezeuitbreiding niet noodzakelijk. Nederland zou in een dergelijk
geval aangifte kunnen doen aan de betreffende staat of de vervolging kunnen
overnemen. De dubbele strafbaarheid zou dan gecreeerd kunnen worden middels
de transformatieve interpretatie en de rechtsmacht zou zijn gelegen in art. 4a Sr.

De regering zag in een toepassing van de overdrachtsverdragen blijkbaar
voldoende gelegenheid tot transformatieve interpretatie. Eenzelfde gedachtengang
is  waar te nemen bij SWART en PARIDAENS. Zij stellen  dat  met de komst  het
Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag - vanwege de
daarin geregelde methode van transformatieve interpretatie en vanwege de subsidiaire
rechtsmacht - de vraag of art. 5, eerste lid onder 2 Sr een sinngemasse Umstellung
toelaat, veel van zijn betekenis heeft verloren.4 In principe is dit ook wel juist. In
de praktijk hebben de algemene overdrachtsverdragen echter nog altijd weinig bijval

1.   Het is overigens de vraag waarom de deense autoriteiten destijds geen verzoek tot strafvervolging op
basis van het Europees Overdrachtsverdrag bij de nederlandse autoritciten hadden ingediend. Dat verdrag
gold immers tussen beide staten.

2   Het hofoverwoog dat het bewezenverklaarde niet gekwalificeerd kon worden. Of de verdachte daarop
is ontslagen van rechtsvervolging, is uit de gepubliceerde tekst van het arrest niet met zekerheid vast te
stellen. De bewezenverklaring doet dit wei vermoeden. Naar onze mening had hier een niet-ontvanke-
lijkverklaring uitgesproken moeten worden. Gezien hetontbreken van dubbele strafbaarheid hadNederland
ter zake immers geen rechtsmacht ingevolge art. 5, eerste lid sub b. Of er een niet ontvankelijkverklaring
dan wei een ontslag van rechtsvervolging wordt uitgesproken is van belang in verband met de mogelijke
ne bis in idem werking  van  de  uitspraak.  Meer  daarover  in  aant.   13.  Zie  omtrent  het  iudicium  van  de
strafrechter bij niet-toepasselijkheid van de nederlandse bepaling op in het buitenland gepleegde felt, ook
NOYON-LANGEMEIJER-REMMELINK, art. 5, aant. 7.
3.  Hand. II, 9 juni 1988, p 4743-4746; zie voor de amendementen, bijl. hand. Il, 1987/1988, 19935,
nr. 10.
4.    Zie   A.H.J.   SWART  en  D.1 M.W.   PARIDAENS,   Recente   welgeving  inzake   internationale  rechishulp   in
stra#aken, R.M. Themis 1986, p. 332.
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gekregen. Alleen het Europees Verdrag is in werking getreden en dat voor een zeer
beperkt aantal staten (ziede artt. 552t-552hh, aant. 51 e.v.). Detoekomstverwachtin-
gen van deze verdragen zijn bovendien niet hoog gespannen zodat de vraag of
transformatieve interpretatie unilateraal of bij verdrag moet worden geregeld toch
weer aan betekenis heeft gewonnen.

SWART heeft gelijk waar hij opmerkt dat Nederland, door voor bepaalde gevallen
van samenwerking een verdragsgrondslag te eisen, de mogelijkheid heeft selectief
te zijn in de keuze van de staten waarmee wordt samengewerkt en dat de staten die
geen verdrag met Nederland willen sluiten daarvan zelf de nadelen dragen:  Samen-
werking op basis van verdragen garandeert dat Nederland effectieve rechtshulp
ontvangt van de andere staten wanneer het personen vervolgt voor buiten Nederland
begane delicten en het is waar dat verdragen de geeigende plaats zijn om positieve
jurisdictieconflicten te regelen en dubbele vervolgingenenberechtingenuit te sluiten.
Anderzijds kan men uitbreiding van rechtsmacht, ook zonder dat daar een verdrag
aan ten grondslag ligt, plaatsen in het kader van de internationale rechtshulp en wel
door deze afhankelijk te stellen van een verzoek tot strafvervolging afkomstig van
een andere staat (zie hierboven). In een dergelijk geval is het eveneens vrijwel zeker
dat Nederland de benodigderechtshulp zalontvangen. Rechtsmachtconflictenworden
op deze wijze minder dreigend, al valt niet te ontkennen dat een overeenkomst tussen
betrokken staten op dit punt veel betere garanties biedt dan een eenzijdige beperking
door de aangezochte staat. Feit blijft echter dat deze unilaterale regelingen door het
ontbreken van reciprociteit eenzijdig ten gunste werken van de verzoekende staat
en het is de vraag of Nederland in zijn wil tot samenwerking zover moet gaan.

In de wet is de onderhavige vorm van samenwerking - in zijn algemeenheid -
niet afhankelijk gesteld van het bestaan van een verdrag. Een uitbreiding van de
bevoegdheid daarentegen, is volgens de wet alleen mogelijk geoordeeld wanneer het
verzoek tot strafvervolging berust op een verdrag dat die bevoegdheidsuitbreiding
kan bewerkstelligen.2 Dit blijkt uit het bepaalde in art. 4a Sr en art. 552ff (zie
hieromtrent ook de artt. 552t-552hh, aant. 6 en aant. 89-90). Om die reden heeft
ook de verlenging van verjaringstermijnen en het toekennen van rechtskracht aan
buitenlandse handelingen die de verjaring schorsen of stuiten, in de wet geen regeling
gekregen.3 Hetzelfde geldt naar alle waarschijnlijkheid voor de transformatieve
interpretatie. Dit laatste betekent immers  ook  een  uitbreiding  van  bevoegdheid:

Tijdens de discussies in de kamer over de amendementen van het lid VERMEEND

op het wetsvoorstel Strafbaarstelling van misbruik van voorwetenschap (zie hier-
boven), gaf de regering er nog eens uitdrukkelijk blijk van, dat zij de uitbreiding

1 Zie  zijn noot onder het arrest Vissersschip Linquenda,  AA  1987,  p.  792.
2.  Zie omtrent het daaraan ten grondslag liggende standpunt van de regering, de MvT bill. hand. Il,
1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 8.
3.  In de toelichting benadrukte de regering nog eens dat bij het ontbreken van reciprociteit - die in een
verdrag moet zijn voorzien - een dergelijke regeling eenzijdig ten gunste van de verzoekende staat zou

werken. Zie de MvT bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 9 (zie ook aant. 15; en de artt. 5521-
552hh, aant. 84).
4 Bovendien maakt deze interpretatievorm - net als regels van verjaring - deel uit van het complex van
regels waardoor de dubbele strafbaarheid in concreto wordt beheerst en dit gehele complex is buiten de

wettelijke regeling gehouden.
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vanbevoegdheid tenaanzien van Nederlanders middels transformatieve interpretatie,
niet unilateraal doch in verdrag geregeld wilde zien. Naar aanleiding van dat stand-
punt merkte de regering ook nog op: 'Wel is nodig dat een nog groter aantal landen
zich  aansluit  bij het Europees Verdrag inzake de overdracht van strafvervolging.
Het verdrag is nog recent; Nederland is in 1985 toegetreden. Op dit ogenblik moet
nog een groot aantal landen toetreden, maar het is juist van belang, dat te bevorderen
door niet te proberen,  er zelf substituten voor te vinden;'t
Deze laatste opmerking geeft in de onderhavige discussie te denken. Men mag de
ogen niet sluiten voor de realiteit. Het is de vraag of de regering - bijna tien jaar
na dato - nog met hetzelfde optimisme dit standpunt zou verdedigen. Dat de over-
drachtsverdragen zo weinig bijval hebben gekregen wordt echter vaak geweten aan
het feit dat deze vorm van rechtshulp ook kan plaatsvinden buiten verdrag (zie de
artt. 552t-552hh, aant. 3). Met het treffen van regelingen, juist daar waar de
verdragen een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren, wordt de kans op toetre-
ding door andere staten nog kleiner. De noodzaak voor het bekrachtigen van de
betreffende verdragen wordt daarmee immers nog kleiner  voor de betrokken staten.

Moment waarop strafoaarheid moet bestaan

12. Omtrent het tijdstip waarop de strafbaarheid van het feit naar nederlands recht
moet bestaan, laat de wet zich niet expliciet uit. Men mag echter aannemen dat deze
strafbaarheid in beginsel moet bestaan - niet alleen op het moment van verzoek -
maar ook op het moment dat het feit is gepleegd (zie hieromtrent de artt. 552t-552hh,
aant.    102).

Strafbaarheid van de dader

13.  De wet spreekt  over de strafbaarheid  van het  feit naar nederlands recht  en  niet
over de strafbaarheid van de dader naar nederlands recht. Dit wekt enige verbazing
aangezien de regering in de toelichting meerdere malen heeft gewezen op het feit
dat een overname van strafvervolging een (dubbele) strafbaarheid in concreto
veronderstelt.2 Bovendien wordt in de WOTS wel uitdrukkelijk gerefereerd aan de
strafbaarheid van de dader naar nederlands recht. SCHUTTE merkt op dat het bepaalde
in art. 552y, eerste lid sub b niet af doet aan de door de verdragen vereiste dubbele
strafbaarheid in concreto. Hij verklaart de wettelijke regeling vervolgens uit het feit
dat van de minister niet kan worden verlangd dat hij zich begeeft in vragen rond
de vervolgbaarheid of strafbaarheid van de dader: Of hij hiermee bedoelt dat de
minister omtrent die vragen eerst advies moet inwinnen van de officier ofwel dat
de rechter hierover moet oordelen, is niet duidelijk.

Bij het onderzoek naar de strafbaarheid van de dader komen niet alleen
rechtsvragen maar ook feitelijke vragen aan bod. Deze vragen verlangen een zeker
onderzoek naar de feitelijke toedracht en de gefundeerdheid van de verdenking. Niet
zelden wordt een dergelijk onderzoek pas voltooid wanneer de zaak op de zitting

1.   Hand Il, 9 juni  1988, p. 4745.
2  Zie MvT, bijl. hand Il, 1979/1980, 15972, (nrs. 1-3), p. 8 en p. 17.
3.  J.J.E. SCHUTIE, Overdracht en overname van str€»rvolging, AA 1986, p. 34.
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is. Volgens het bepaalde in art. 552dd behoort een intrekking van de inwilliging dan
niet meer tot de mogelijkheden (zie de commentaarop art. 552dd).  Dit kan een reden

zijn om strafbaarheid van de dader naar nederlands recht niet als voorwaarde te
stellen. Bij de toepassing van art. 5, eerste lid onder twee wordt de strafbaarheid
naar nederlands recht ook in abstracto benaderd: Voor zover het de beoordeling
van de dubbele strafbaarheid in het uitleveringsrechtbetreft, maakt SWART een onder-
scheid tussen rechtsvragen en feitelijke vragen. Hij gaat er daarbij van uit dat met
name de rechtsvragen omtrent de strafbaarheid in concreto heel goed buiten het

strafproces beantwoord kunnen worden. 'Welk bereik de regel van dubbele straf-
baarheid heeft, staat in beginsel los van de vraag op welke wijze en aan de hand
van welke gegevens het al dan niet aanwezig zijn van deze dubbele strafbaarheid
in een procedure wordt vastgesteld.' Een strafproces behoeft - aldus SWART - niet

altijd aan het beantwoorden van de vraag naar de strafbaarheid in concreto vooraf
te gaan.2

De wet kan - SCHUTTE wijst daar terecht op - de voorwaarden die in de over-
drachtsverdragen zijn gesteld, niet terzijde schuiven. In art. 552bb, vierde lid is in
dat verband nog eens uitdrukkelijk bepaald dat - in het geval het verzoek is gegrond
op een verdrag - de minister de daarin genoemde gronden voor afwijzing van het
verzoek in acht neemt. De vraag blijft echter wat er moet gebeuren indien het
verzoek tot strafvervolging niet op een verdrag berust, waarin de dubbele strafbaar-
heid in concreto als voorwaarde is gesteld en de strafbaarheid in concreto blijkt te
ontbreken.

Uit het feit dat de wet - in tegenstelling tot de WOTS - niet de strafbaarheid van
de dader naar nederlands recht noemt, is af te leiden dat de wet een toetsing in
abstracto voorstaat. In art. 552bb, derde lid staat echter dat de minister een niet op
een verdrag gegrond verzoek afwijst, indien tegen degene op wie het verzoek betrek-
king heeft - naar het oordeel van het openbaar ministerie - in Nederland geen
strafvervolging kan plaats hebben wegens het ten laste gelegde feit. Het ontbreken
van de mogelijkheid tot strafvervolging, kan ingevolge die bepaling dus als een
verplichte weigeringsgrond worden aangemerkt. 3 De vraag is echter of deze bepaling
ook betrekking heeft op de strafbaarheid van de dader. Het is niet ondenkbaar dat
in het geval op voorhand al vaststaat dat de dader niet strafbaar is, het verzoek tot

strafvervolging op grond van die bepaling wordt afgewezen. Bij een vervolging zal
het immers niet tot een veroordeling kunnen komen. Ook zonder een verzoek tot

strafvervolging zal een dergelijke vaststelling voor het openbaar ministerie reden

kunnen zijn om van vervolging af te zien. Het kan echter voorkomen dat, ondanks
het vermoeden dat de dader door de rechter niet strafbaar zal worden gevonden,
volgens het openbaar ministerie - bijvoorbeeld om alle twijfel uit te sluiten - toch

1.  Zie hieromtrent G.A.M. STRIJARDS, Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht, Arnhem 1884, p. 87.
Ten aanzien van art 5, cerste lid sub b Sr merkt STRIJARDs op dat de strafbaarheid naar nederlands recht

altijd in abstracto beoordeeld moet worden, aangezien het strafproces anders vooraf gaat aan de vraag
of Nederiand wei strafmacht heeft. Hij gaat er dus blijkbaar ook van uit dat een beoordeling van de
strafbaarheid in concreto alleen kan plaats vinden in het strafproces zelf.
2. Zie A.H.J. SWART, Uitleveringsrecht, Zwolle 1986, p. 147.
3.  De bepaling zegt niets omtrent de vervolgbaarheid naar het recht van de verzoekende staat. Zie

hieromtrent aant. 12 en de commentaar op art. 552bb, derde lid.
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een vervolging moet plaatsvinden. In dat geval ligt een afwijzing op grond van
bovengenoemde bepaling minder voor de hand.

Het antwoord op de gestelde vraag is van betekenis voor de verdachte. Het maakt
voor hem een wezenlijk verschil of:
(a) Het verzoek tot overname van strafvervolging wordt afgewezen dan wel de inwil-
liging wordt ingetrokken omdat hij naar nederlands recht niet strafbaar is.
(b) Het verzoek wordt ingewilligd en hij vervolgens omdat hij naar nederlands recht
niet strafbaar is, wordt ontslagen van rechtsvervolging.

In het eerste geval kan hij in de verzoekende staat alsnog worden vervolgd, waarbij
een veroordeling niet is uitgesloten. Het is namelijk niet ondenkbaar dat de neder-
landse schulduitsluitingsgrond daar niet geldt of niet aanwezig wordt geacht.

In het tweede geval is de kans dat hij - opnieuw - in de oorspronkelijk verzoekende
staat wordt vervolgd, veel kleiner. Het betreft hier weliswaar een verzoek dat niet
berust op een van de overdrachtsverdragen, hetgeen betekent dat de in die verdragen
opgenomen regels omtrent de negatieve werking van een buitenlands gewijsde
evenmin van toepassing zijn. 1 Daarbuiten treft men echter ook steeds vaker regels
aan die betrekking hebben op de negatieve werking van de beslissing van een
buitentandse rechter. Denk bijvoorbeeld aan de EG Overeenkomst inzake de toepas-
sing van het beginsel ne bis in idem van 25 mei 1987 en aan de artt. 54-58 van de
overeenkomst van Schengen van 19 juni 1990 (zie omtrent het ne bis in idem in
internationaal verband de artt. 552t-552hh, aant. 110).

Wanneer het ontbreken van de strafbaarheid van de dader naar nederlands recht pas
blijkt op de zitting, kan het antwoord op bovengenoemde vraag ook van betekenis
zijn voor het iudicium van de rechter. Een verschil in uitspraak zal er in dat geval
alleen optreden, wanneer intrekking van de inwilliging in dat stadium nog mogelijk
is. Met andere woorden:
- Indien de inwilliging van het verzoek tot strafvervolging niet meer kan worden
ingetrokken wanneer de zaak op de zitting is zal de rechter bij het ontbreken van
de strafbaarheid van de dader naar nederlands recht tot een ontslag van rechtsvervol-
ging komen en is de zaak daarmee afgedaan. Het maakt daarbij geen verschil of de
beoordeling aanvankelijk in abstracto of in concreto had moeten geschieden.
- Behoort een intrekking van de inwilliging nog tot de mogelijkheden wanneer de
zaak op de zitting is en blijkt aldaar dat de dader naar nederlands recht niet strafbaar
is, dan zal hij bij een beoordeling in abstracto worden ontslagen van rechtsvervol-
ging.
Bij een toetsing in concreto zal de rechter - niettegenstaande het feit dat er sprake
is vanuitoefening vanoriginaire rechtsmacht -een nietontvankelijkverklaring moeten
uitspreken, waarna de inwilliging kan worden ingetrokken (zie ook de artt. 552t-
552hh, aant. 109).

1.  Anders zou immers - wegens het ontbreken van de dubbele strafbaarheid in concreto - een afwijzing
van het verzoek of een  intrekking van de inwilliging zijn gevolgd (zie hieromtrent de artt. 552t-552hh,
aant. 109; zie ook dc commentaar op art. 552dd).
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De consequenties van de laatste uitspraak staan op gespannen voet met het nemo
debet bis verari-beginsel en kunnen voor de verdachte zeer nadelig werken. De
verdachte ondergaat namelijk eerst de lasten van een strafproces. Tijdens dat proces
blijkt dat hij niet strafbaar is. Vervolgens gaat de zaak terug naar de verzoekende
staat die dan opnieuw kan vervolgen. Voor de betrokken staten is deze gang van
zaken ook weinig efficient. Met de intrekking van de inwilliging is tijd en geld
gemoeid, zeker wanneer de verdachte opnieuw overgebracht of uitgeleverd moet
worden en dat alles terwijl door de rechter is vastgesteld dat de verdachte eigenlijk
vrijuit behoort te gaan. De verzoekende staat heeft alleen belang bij een teruggave
van de zaak, wanneer volgens het recht aldaar wel een veroordeling kan volgen:

Met een toetsing van de strafbaarheid naar nederlands recht in abstracto wijkt de
wettelijke regeling af van de regeling in het Europees Overdrachtsverdrag en het
Benelux Overdrachtsverdrag (zie de artt. 552t-552hh, aant.  105). Deze toetsing doet
wel meer recht aan het nemo debet bis vexari- beginsel en de belangen van de
verdachte dan een toetsing in concreto.2

Naar onze mening verdient een abstracte toetsing niettemin geen voorkeur. Het
strookt niet met de onderhavige vorm van samenwerken en is niet in overeen-
stemming met het uitgangspunt in de overdrachtsverdragen (zie hieromtrent de artt.
552t-552hh, aant. 105). Aan het nemo debet bis vesari-beginsel kan recht worden
gedaan door een intrekking van de inwilliging niet meer toe te staan als het onder-
zoek op de zitting eenmaal is aangevangen. Blijkt op dat moment pas van de aan-
wezigheid van weigeringsgronden en levert dat nadeel op voor de verzoekende staat
dan is dat te beschouwen als een door de verzoekende staat bewust aanvaard risico.
Met het verzoek om overname van de vervolging geeft deze staat de zaak uit handen
en neemt het risico dat pas later (te laat) blijkt dat niet aan alle voorwaarden voor

  overname is voldaan en dat

de overname in feite dus niet had mogen plaatsvinden.
Naar nederlands recht lijkt een intrekking van de inwilliging niet meer mogelijk

wanneer het onderzoek op de zitting is aangevangen (zie art. 552dd, aant. 2). Deze
oplossing zou ook onze voorkeurgenietenbij toepassing van de overdrachtsverdragen
met dien verstande dat deze gang van zaken nimmer tot gevolg mag hebben dat de
verdachte er slechter van wordt. Blijkt bijvoorbeeld ter zitting dat feit en dader naar
het recht van de verzoekende staat niet strafbaar zijn, dan mag er geen veroordeling
volgen ook al wordt het recht van de aangezochte staat toegepast en wordt dat in
beginsel niet aangetast door de overdrachtsverdragen (zie de artt. 552t-552hh, aant.
109 en aant. 134-135; zie omtrent de verenigbaarheid met de intrekkingsregels uit
de verdragen ook de artt. 552t-552hh, aant. 128).

1. Omgekeerd kan de dader belang hebben bij een teruggave van de zaak wanneer hij wel strafbaar is
naar nederlands recht, maar niet naar het recht van de verzoekende staat. Zie hieromtrent art. 552dd, aant.
2. Zie ook de artt 552t-552hh, aant 109.
2. Betreft het de strafbaarheid naar het recht van de verzockende staat die ontbreekt - iets waarnaar in
de wettelijke regeling overigens niet wordt gevraagd (zie aant. 10) - dan is een abstracte toetsing zeer
nadelig voor de dader omdat hij dan het risico loopt te worden vcroordeeld.
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Verjaring

14. In art. 552y onder c wordt als weigeringsgrond genoemd de verjaring van het
recht tot strafvervolging. Deze weigeringsgrond is nauw verbonden metde voorwaar-
de van dubbele strafbaarheid. Het geeft aan die voorwaarde een meer concrete
invulling (zie aant. 10 en aant. 13 en de artt. 552t-552hh, aant. 106).

Met betrekking tot de vraag van verjaring speelt zowel het nederlandse recht als
het  recht  van de verzoekende staat  een  rol.  Is het recht tot strafvervolging  in  de  ver-
zoekende staat verjaard dan heeft dit tot gevolg dat het verzoek tot strafvervolging
moet worden afgewezen (zie aant.  13 en de artt. 552t-552hh, aant.  106; zie ook aant.
116 e.v). Dit betekent overigens niet dat Nederland niet op eigen titel kan vervolgen.
De originaire bevoegdheid wordt door het verzoek in principe niet aangetast, zelfs
niet wanneer dat verzoek op een verdrag berust (zie de artt. 552t-552hh, aant.  134).

Is het recht tot strafvervolging naar nederlands recht verjaard dan kan het verzoek
evenmin worden ingewilligd. Een strafvervolging hier te lande behoort dan immers
niet meer tot de mogelijkheden.

15. De wetgever heeft niet voorzien in een verlenging van de verjaringstermijn en
heeft evenmin rechtskracht in Nederland toegekend aan handelingen die in de
verzoekende staat de ve jaring schorsen of stuiten. Op zich zelf zou dit wet mogelijk
zijn geweest. In de verdragen komen desbetreffende bepalingen voor (zie de artt.
552t-552h, aantt. 136-142) en de nationale wet zou aan dergelijke bepalingen een
algemene strekking hebben kunnen geven. Wellicht - aldus ook de memorie van
toelichting bij het wetsontwerp - zou daarvoor in het bijzonder iets te zeggen zijn
geweest voor zover het de rechtskracht van handelingen betreft die in de verzoekende
staat de verjaring schorsen of stuiten. De wetgever oordeelde een zodanige regeling
uiteindelijk toch niet wenselijk. In de memorie van toelichting werd daartoe over-
wogen; 'Het is echter niet te overzien, op welke veelheid en verscheidenheid van
handelingen de nationale regeling dan betrekking zou hebben. Vooral echter is van
zulk een regeling afgezien, omdat deze bij het ontbreken van reciprociteit eenzijdig
ten gunste van de verzoekende staat zou werken. Bovendien maken de bepalingen
betreffende verjaring decl uit van het complex van regels waardoor de dubbele straf-
baarheid in concreto wordt beheerst. Zoals gezegd, is dit gehele complex - waartoe

,1bij  voorbeeld ook de klacht (...) behoort - buiten het wetsvoorstel gehouden.
Met betrekking tot de regels van verjaring van het recht tot strafvervolging is

er dus een onderscheid tussen de verzoeken die berusten op een verdrag waarin een
dergelijke gelijkstelling is geregeld - voor de huidige praktijk zijn dat verzoeken op
basis van het Europees Overdrachtsverdrag en de Overeenkomst van Wittem betref-
fende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van het Europees
Rechtshulpverdrag - en de verzoeken die niet op (een dergelijk) verdrag berusten.
In het eerste geval kan het verzoek bepalend zijn voor de vraag of het recht tot
strafvervolging naar nederlands recht is verjaard. In het tweede geval niet.

1.   MvT, bijl hand Il, 1979/1980, 15972(nrs.  1-3),p. 9. Opp. 8 werdal opgemerkt dateenzijdige toevoe-
gingen aan de regels van het nederlandse strafrecht betreffende strafbaarheid en vervolgbaarheid niet
wenselijk waren. Ecn verdrag zou daarvoor de geeigende plaats zijn. Zie ook aant. 11 en de artt. 552t-
552hh, aant. 84.
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Discriminatoire vervolging

16. In art. 552y, eerste lid onder d is afwijzing van het verzoek verplicht gesteld
voor het geval discriminatoire overwegingen bij het verzoek tot strafvervolging een
rol spelen. De weigeringsgrond onder d komt overeen met het bepaalde in art. 11,
sub e van het Europees Overdrachtsverdrag en moet verzekeren dat de overname

op dit punt niet in strijd komt met de verplichtingen die voortvloeien uit de mensen-

rechtenverdragen. De vrijheid die het Europees Overdrachtsverdrag aan de lidstaten
laat om het verzoek bij discriminatie al dan niet af te wijzen,  is hier echter omgezet
in een weigeringsplicht.'

Tot nu toe heeft deze weigeringsgrond vooral een rol gespeeld in uitleveringsza-
ken.2 Bij een overname van de vervolging ligt de zaak wel enigszins anders. Bij
uitlevering is het namelijk de verzoekende staat die wil vervolgen en niet de staat
die het verzoek moet beoordelen. Bij een overdracht van strafvervolging daarentegen
wil de verzoekende staat de vervolging overdragen. De staat die het verzoek moet
beoordelen is de staat die (eventueel) vervolging zal overnemen en dus in belangrijke
mate het karakter van de vervolging zal gaan bepaten. Het is echter niet waarschijn-
lijk dat een staat (op voorhand) een vervolging door de eigen autoriteiten discrimina-
toir zal noemen. Het is daarom niet erg waarschijnlijk dat de aangezochte staat het
verzoek tot strafvervolging om die reden zal afwijzen.3 Het discriminatoire zal dus
met name gezocht moeten worden in de aanvang van de vervolging in de verzoeken-
de staat en in het verzoek zelf en niet zozeer in de vervolging die plaats zal vinden
naar aanleiding van dat verzoek in de aangezochte staat. Aan welke concrete situatie
de ontwerpers van het Europees Overdrachtsverdrag en de wet hebben gedacht bij
het opnemen van deze weigeringsgrond is niet duidelijk. Noch in de toelichting op
het verdrag noch in de toelichting op de wettelijke regeling zijn voorbeelden
genoemd.    In de memorie van antwoord   komt de weigeringsgrond   wel   even   ter
sprake. Daar wordt gesteld dat de omstandigheid dat de betrokken verdachte in de
verzoekende staat op discriminatoire wijze behandeld zou worden nog niet hoeft te
betekenen dat de instelling van een strafvervolging in die staat op zich zelf op
discriminatoire overwegingen zou berusten en dat geldt ook voor het verzoek tot
overname  van die vervolging. Als voorbeeld wordt dan genoemd dat iemand om

1. HetBenelux Overdrachtsverdrag lijkt vooreen beroep op deonderhavige weigeringsgrond geen ruimte
bieden. Zowel een non discriminatie bepaling als een bepaling van 'openbare orde' die als vangnet zou
kunnen dienen, ontbreekt (zie omtrent het ontbreken van deze exceptie de artt. 552t-552hh, aant. 118).

Sinds de uitspraak van het Europees  Hof in de zaak Soering tegen Groot-Brittannie,  EHRM  7 juli  1989,
Series A  161,  NJ  1990,  158  is het ontbreken van een dergelijke weigeringsgrond  in het verdrag echter

geen grond meer om van een afwijzing van het verzoek af te zien.
2.   Zie hieromtrent en voor voorbeelden J. REMMELINK, Uit/evering (vierde druk), Amhem  1990, p    115

e.v. Zie ook HR 1 juli 1985, NJ 1986, 162; AA 1986, p. 132 m.nt. A.H.J. SWART.

3.   Het ligt in dat geval meer voor de hand dat de verdachte zich tegen de overdracht van de vervolging
zal verzetten omdat hem in de aangezochte staat een discriminatoire vervolging dreigt. Denk bijvoorbeeld

aan HR  1 juli  1985, NJ  1986,  162. Het betrof hier een uitleveringszaak maar de casus die ten grondslag
lag aan deze zaak kan met enige aanpassingen ook hier als voorbeeld dienst doen. De opgeeiste persoon
vrcesde namelijk dat hem - als voormalig pedofiel - in Amerika een discriminatoire vervolging stond te
wachten.
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politieke redenen zijnland ontvlucht middels een vliegtuigkaping. Tegen het instellen
van een vervolging ter zake van de gepleegde vliegtuigkaping behoeft dan geen
bezwaar te bestaan: Een voorbeeld voor de toepassing van de betreffende weige-
ringsgrond  is dit echter  niet.

Strijd met art. 68 Sr

17. Tot slot wordt in art. 552y, eerste lid onder e, strijd met art. 68 Sr genoemd
als grond voor afwijzing van het verzoek.

Bij wet van 6 maart 1985, Stb. 131 zijn niet alleen de artt. 552t-552hh aan de
wet toegevoegd, maar is ook art. 68 Sr gewijzigd. Deze wijzigingen zijn besproken
in de artt. 552t-552hh, aant. 91. Hier past nog een opmerking. Het derde lid van
art. 68 Sr heeft alleen betrekking op 'buitenlandse' buitengerechtelijke afdoeningen
en niet op nederlandse buitengerechtelijke afdoeningen. De laatste staan verspreid
in het wetboek van strafrecht (zie art. 74 Sr/transactie) en het wetboek van strafvor-
dering (art. 255/kennisgeving niet verdere ofvoorwaardelijke niet vervolging). Soms
is het gevolg van een buitengerechtelijke afdoening niet in de wet geregeld (sepot
of voorwaardelijk sepot).  Men zou ook nog kunnen denken aan het bepaalde in art.
77 Sr. Door overdracht van strafvervolging vervalt het recht tot strafvordering
immers eveneens. Aangezien art. 552y, eerste lid onder e alleen verwijst naar art.
68 Sr en niet naar deze bepalingen treedt er voor wat betreft het bepaalde in art.
552y,    eerste   lid een discrepantie op tussen de buitenlandse   en de nederlandse
buitengerechtelijke afdoeningen.2 Dit betekent overigens niet dat een nederlandse
buitengerechtelijke afdoening geen omstandigheid kan opleveren die moet leiden tot
afwijzing van het verzoek. Voorzover het verzoek niet op een verdrag berust zal
de minister het verzoek - zij het dan na advies van de officier van justitie - alsnog
afwijzen op grond van het bepaalde in art. 552bb, derde lid (zie hieromtrent art.
552bb, aantt. 3 en 4). Berust het verzoek op een verdrag dan is art. 552bb, vierde
lid van toepassing (zie omtrent de mogelijkhe(len tot afwijzing in dat geval de artt.
552t-552hh, aant. 115 e.v. en art. 552bb, aant. 5).

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

18. Uit het tweede lid - dat op 1 september 1993 aan art. 552y is toegevoegd (zie
aant. 2) - is af te leiden dat buitenlandse verzoeken beperkt kunnen zijn tot straf-
vordering ter zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Door
te spreken over een ontnemingsprocedure als bedoeld in Titel IIIb van Boek IV geeft
de wet te kennen dat de ontnemingsprocedure - net als het overgenomen strafproces
in zijn totaliteit - zal plaatsvinden volgens de regels van nationaal recht. De voor-

1. MvA, bijl. hand. Il, 1981/1982, 15971, nr. 10, p. 66.
2.   In T&C Sv. (CLEIREN/NIJBOER), aant.  12 bij art. 552y, noemi PARIDAENS het opmerkelijk dat art. 552y,
eerste lid onder e naast art. 68 Sr niet tevens verwijst naar art. 74 Sr. Van het bepaaide in art 255 en
van het voorwaardelijk sepot maakt zij geen melding, terwijl voor deze afdoeningen buiten proces toch
dezelfde discrepantie is waar te nemen.
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schriften uit de betreffende titel zijn op de onderhavige procedure dus gewoon van
toepassing.' Dit heeft tot gevolg dat  inwilliging  van een dergelijk verzoek alleen
tot de mogelijkheden behoort wanneer het in de verzoekende staat tot een veroorde-
ling is gekomen. De veroordeling hoeft geen kracht van gewijsde te hebben. De wet
(zie art. 51 lb, eerste lid) stelt deze voorwaarde niet en de verdragen waarin het
ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel is geregeld, doen dit evenmin.2
Komt daarentegen de veroordeling in de verzoekende staat te vervallen, dan zal -
naar nederlands recht - ook de ontnemingsprocedure moeten worden gestaakt (zie
omtrent dit gevolg en de daaraan verbonden specifieke problemen omdat het hier
internationale samenwerking betreft, art. 552t, aant. 44 e.v.).

De vordering tot voordeelsontneming ex art. 511b moet uiterlijk twee jaren na
de veroordeling in eerste aanleg bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Verlen-
ging van de termijn is slechts mogelijk overeenkomstig de tweede zinsnede van art.
551, eerste lid. Aangezien in de wet geen aparte regeling is getroffen en ook de
verdragen op dit punt zwijgen, is het aannemelijk dat deze termijn tevens geldt voor
de vordering tot voordeelsontneming die plaats vindt op basis van een buitenlands
verzoek. Met andere woorden de vordering ex art. 5 llb zal ook uiterlijk twee jaren
na de buitenlandse veroordeling in eerste aanleg bij de rechtbank aanhangig moeten
worden gemaakt: Dit betekent - onzes inziens - dat een verzoek daartoe door de
buitenlandse autoriteiten moet worden afgewezen, wanneer het na verloop van die
termijn wordt gedaan of zodanig kort daarvoor, dat de vordering niet meer tijdig
aanhangig kan worden gemaakt: Een andere oplossing zou niet ondenkbaar zijn
geweest (zie in dit verband art. 552t, aant. 45; vergelijk ook de regeling in art.

1.  Dat bij het instellen van een confiscatieprocedure door de aangezochte staat de nationale regels van
die staat moeten worden toegepast, is ook het uitgangspunt in de verdragen waarin het ontnemen van
wederrechtelijk verkregen voordeel is geregeld.
2.  Zie bijvoorbeeld art. 27, derde lid sub b van het Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de
inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven. Zie ook de Overeenkomst tussen het

Koninkrijk de Nederlanden en de Verenigde Staton van Amerika inzake wederzijdse samenwerking bij
de opsporing, inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten van en hulpmiddelen bij het plegen van
misdrijven en de verdeling van geconfisceerde voorwerpen. Art. 5, eerste lid, sub b, onder ii, waarin

gesproken wordt over de verklaring dat de beslissing onherroepelijk is, ziet op de rechterlijke beslissing
tot confiscatie en voor het geval de tenuitvoerlegging van die beslissing wordt verzocht. De overeenkomst
maakt echter -evenals het hierboven genoemde Verdrag van Straatsburg (zic art. 13, eerste lid) -
onderscheid tussen de overname van de tenuitvoerlegging van een confiscatiebeslissing en het instellen
van een eigen confiscatieprocedure (zie art. 3). Niets wijst crop dat het bepaalde in art. 5, eerste lid, sub
b, onder ii ook van toepassing is in de laatste situatie. Zie ook nog art. 5 van het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Dit alles laat onverlet dat
de nationale regcling van cen vreemde staat wei een onherroepelijke veroordeling als voorwaarde voor
de ontnemingsprocedure kan stellen.
3.  Zie in dit verband ook de volgende opmerking in de memorie van toelichting op de Wet tot wijziging
van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en het Wetboek van Strafvordering met het oog
op de internationale samenwerking gericht op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, bijl
hand 11, 1990/1991,22 083, nr.  3, p.  25: 'Ook geldt dat cen vordcring ex art.  511 b uiterlijk twee jaren
na de - buitenlandse - veroordeling bij de rechtbank aanhangig gemaakt zal moeten worden.'
4.  Verlenging van de termijn overeenkomstig de tweede zinsnede van art. 551, eerste lid, zal ook hier

kunnen en moeten worden toegepast
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552gg, tweede lid met betrekking tot het instellen van een strafrechtelijk financieel
onderzoek; art. 552gg, aant. 12).

19. In het tweede lid van art. 552y is bepaald dat de in het eerste lid, aanhef en
onder a, bedoelde voorwaarde niet van toepassing is indien het verzoek strekt tot
strafvordering ter zake van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, als
bedoeld in Titel   IIIb   van  Boek   IV. In verband   met de overname   van   een
confiscatieprocedureoordeelde de wetgeverhet nietnoodzakelijkdat de veroordeelde
een nederlander zou zijn (of een nederlandse rechtspersoon) dan wel een vreemdeling
met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De aanwezigheid in Nederland
van voorwerpen van de betrokkene waarop de maatregel ten uitvoer kan worden
gelegd, vond de wetgever voldoende aanknopingspunt voordeuitoefening vanrechts-
macht.' Vandaar dat  de in art. 552y, eerste lid onder  sub a genoemde imperatieve
weigeringsgrond bij verzoeken om overname van de confiscatieprocedure werd
uitgesloten.

De voorwaarde dat voor de uitoefening van bovengenoemde rechtsmacht een
verdragsgrondslag bestaat in de zin van art. 4a Sr blijft volgens de memorie van
toelichting onverkort van toepassing.2 Zie omtrent de ontnemingsprocedure ook de
commentaar op art. 552z en art. 552gg, aant. 11 en 12.

1. MvT, bijl hand II, 1990/1991, 22083, nr 3, p. 15.
2.  Zie vorige noot.
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Artikel 552z

1. Buiten het in het vorige artikel bedoelde geval zendt de Minister van Justitie
het verzoek tot strafvervolging met de daarbij gevoegde stukken aan de officier
van justitie bij de rechtbank van het arrondissement waar degene op wie het
verzoek betrekking heeft zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft. Deze toezen-

ding blijft achterwege, indien die officier van justitie reeds overeenkomstig het
bepaalde in artikel 552x zijn advies aan de Minister van Justitie heeft uitge-
bracht.

2. In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 552y, tweede lid, dat betrek-

king heeft op een vreemdeling die zijn vaste woon- of verblijfplaats buiten
NederIand heeft, zendt de Minister het verzoek met de daarbij gevoegde stukken
aan de officier van justitie van het arrondissement waarbinnen voorwerpen
aanwezig zijn waarop de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkre-
gen voordeel ten uitvoer kan worden gelegd.

Gewijzigd bij Wet van 10 december 1992, Stb. 1993, 12.

Inleiding en ovenicht

Dit artikel regelt naast de plicht van de minister advies te vragen, de relatieve

competentie van de officier van justitie.

Relatieve competentie

1. Wijst de minister het verzoek niet aanstonds af en betreft het een verzoek waarom-

trent de officier nog niet heeft geadviseerd, dan zal de minister - alvorens hij zijn

beslissing neemt - alsnog advies inwinnen bij de officier van justitie (zie ook art.
552aa, aant. 1).

Het is opportuun dat de officier die het advies uitbrengt, dezelfde is die eventueel

met de vervolging zal worden belast. Hij is immers het beste in staat om in zijn
advies rekening te houden met de haalbaarheid en wenselijkheid van een vervolging

in Nederland. Het is bovendien efficient wanneer na de inwilliging van het verzoek

niet een andere persoon zich over de zaak hoeft te buigen.

De regeling in art. 552z knoopt niet aan bij de competentieregeling die is neer-
gelegd in art. 2 e.v. Volgens de laatste regeling zijn gelijkelijk bevoegd de rechtban-

ken binnen welker rechtsgebied het feit is begaan; binnen welker rechtsgebied de
verdachte woon- of verblijfplaats heeft; binnen welker rechtsgebied de verdachte

zich bevindt; binnen welker rechtsgebied de verdachte zijn laatstbekende woon- of
verblijfplaats heeft gehad; die welker rechtsgebied grenst aan de territoriale zee
alsmede die te Amsterdam, indien het feit is begaan ter zee buiten het rechtsgebied

van een rechtbank of aan boord van een vaartuig dat buitengaats wordt gebracht.

Bij gelijktijdige vervolging is de rangschikking bepalend. Ingevolge art. 552z, eerste
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lid is tot het geven van een advies bevoegd de officier van justitie bij het arron-
dissement waar de verdachte op wie het verzoek betrekking heeft, zijn vaste woon-
of verblijfplaats heeft. De competentieregeling met betrekking tot het uitbrengen van
het advies wijkt dus af van de reguliere regeling omtrent de relatieve competentie
van de rechter.' De reden van dit verschil wordt in de parlementaire stukken  niet
verklaard. Misschien heeft de opstellers de (meest gebruikelijke) situatie voor ogen
gestaan dat het verzoek een feit betreft dat buiten Nederland is gepleegd door een
nederlander of vreemdeling die zijn vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft.
Geschetste situaties zijn echter niet de enige situaties waarbij een verzoek tot straf-
vervolging is te verwachten. Het is ook denkbaar dat de Nederlander geen vaste
woon- of verblij fplaats in Nederland heeft of dat het feit in Nederland is gepleegd.
In het laatste geval is er misschien al een onderzoek gaande in het arrondissement
waar het feit is gepleegd. In dat geval lijkt een advies van de officier die met dat
onderzoek is belast eerder aangewezen dan een advies van de officier uit het
arrondissement waar de verdachte zijn vaste woon- of verblij fplaats heeft. Art. 552z
geeft voor deze situatie geen voorziening. Met de regeling in art. 552z, eerste lid
is de reguliere competentieregeling van de rechter en daarmee van de parketten,
echter niet opzij gezet. Het uitbrengen van een advies in de onderhavige kwestie
is immers toch nog iets anders dan een vervolging en berechting. Het is daarom ook
niet uitgesloten dat de officier die ingevolge art. 552z, eerste lid de stukken voor
advies ontvangt, in het geschetste geval deze zal doorzenden aan de officier die
ingevolge het bepaalde in art. 2 het meest in aanmerking komt om over de zaak
advies uit te brengen. De officier bedoeld in art. 552z, eerste lid fungeert dan als
postbus.

Ontvangt de officier die in de geschetste situatie met het onderzoek is belast, het
verzoek tot strafvervolging rechtstreeks van de buitenlandse autoriteiten - hetgeen
in de geschetste situatie niet echt ongebruikelijk is - dan is art. 552x van toepassing
en in die bepaling is voor het uitbrengen van advies niet de officier van een bepaald
arrondissement aangewezen, doch de officier die het verzoek ontvangt (zie het
commentaar op art. 552x).

In het eerste geschetste geval - namelijk dat de nederlander geen vaste woon- of
verblij fplaats in Nederland heeft - schiet de wet zelfs tekort. De wet houdt namelijk -
met uitzondering van de regeling in het tweede lid van art. 552z (zie aant. 2) - geen
rekening met het feit dat de verdachte niet altijd een vaste woon- of verblijfplaats
in Nederland heeft. Met betrekking tot verzoeken overeenkomstig art. 552hh kan
men tegen deze tekortkoming aanvoeren, dat een advies overeenkomstig art. 552z
niet nodig is omdat de omzetting in een ingewilligd verzoek tot strafvervolging met
de afwijzing van het uitleveringsverzoek is gegeven (zie de commentaar op art.
552hh).

Bovengenoemde perikelen had men kunnen voorkomen door ook in art. 552z,
voor het advies van de officier van justitie een wat ruimere bevoegdheidsregeling
te treffen. Bijvoorbeeld door aan te knopen bij de algemene regeling omtrent de

1.  lien afwijkende regeling is ook te vinden in art. 15 van de WOTS. Uitgangspunt is ook daar dat de
stukken naar de officier moeten in wiens rechtsgebied de veroordeelde zijn woonplaats heeft of zich
bevindt. In de volgende teden van het artikel zijn op dit uitgangspunt uitzonderingen gemaakt.
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relatieve competentie:  In veel gevallen  zal  dit  dan de officier van justitie  zijn bij
de rechtbank van het arrondissement waar degene op wie het verzoek betrekking
heeft zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft. Soms zal het echter al dan niet
noodgedwongen de officier van een ander arrondissement zijn.

2. In het tweede lid is een afwijkende regeling getroffen voor het geval het verzoek
strekt tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en de verdachte een

vreemdeling is die zijn vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland heeft (zie in
dit verband art. 552y, aantt. 18 en 19). Voor het geval het verzoek strekt tot het
ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel houdt de wet wet rekening met
het feit dat de verdachte/veroordeelde geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland
behoeft te hebben (zie aant. 1). Bevoegd is in dat geval de officier van justitie van
het arrondissement waarbinnen de voorwerpen zich bevinden waarop de maatregel
ten  uitvoer kan worden gelegd.

Zou er een wijziging van het eerste lid in de hiervoor aangegeven zin plaatsvin-
den, dan betekent dat niet dat de uitzondering in het tweede lid kan vervallen. De
algemene competentieregels wijzen immers niet naar het arrondissement, waarbinnen
de voorwerpen - waarop de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel ten uitvoer kan worden gelegd - aanwezig zijn, terwijl de officier binnen
dit arrondissement toch als de meest geschikte figuur voor het uitbrengen van advies
is aan te merken.

Bevinden de betreffende voorwerpen zich in meer dan Mn arrondissement, dan
zijn de rechtbanken van die arrondissementen gelijkelijk bevoegd tot kennisneming
van een vordering als bedoeld in art. 5 l lb.2 In dat geval heeft de minister - nu de
wet op dit punt zwijgt - in beginsel de keuze naar welke officier hij het verzoek ter
advies stuurt.

1.  Zie in dit verband de in de vorige noot aangehaalde regeling van de WOTS
2. Zie MvT, bijl. hand. 1990/1991, 22 038, nr. 3, p. 24
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1. De officier vanjustitie aan wie het verzoek tot strafvervolging overeenkomstig
het bepaalde in het vorige artikel is toegezonden brengt zijn advies ter zake ter
kennis van de Minister van Justitie.
2. Degene op wie het verzoek betrekking heeft wordt daaromtrent door de
officier vanjustitie gehoord, althans daartoe behoorlijk opgeroepen, indien het

verzoek op een verdrag is gegrond en de bevoegdheid tot strafvervolging voor
Nederland uit dat verdrag volgt.

Inleiding en overzicht

Art. 552aa handelt over het advies van de officier:
- De aantt. 1-3 gaan over het betreffende advies zelf.
- De aantt. 4-8 hebben betrekking op het voorafgaand horen van de verdachte in

het  geval van subsidiaire bevoegdheidsuitoefening.

Advies aan de minister

Inhoud advies

1.  De  officier van justitie brengt advies  uit  aan de minister. Volgens de memorie
van toelichting moet het gaan om een gemotiveerd advies.' In de wet zelf is dit niet
tot uitdrukking gebracht.2 Het spreekt echter vanzelf dat de officier niet kan volstaan
met een simpel ja of nee, doch dat hij zijn advies met redenen zal omkleden.

Bij het uitbrengen van zijn advies zal de officier van justitie acht moeten slaan

op de in art. 552y genoemde weigeringsgronden. Het feit dat de in die bepaling
genoemde weigeringsgronden niet onmiddellijk door de minister zijn vastgesteld,
betekent niet dat van deze omstandigheden in het geheel geen sprake kan zijn. Is
het verzoek op een verdrag gegrond dan zal de officier bij het uitbrengen van zijn
advies tevens rekening houden met de in het verdrag genoemde weigeringsgronden.

Van belang zijn verder de haalbaarheid en de wenselijkheid van de vervolging in
Nederland. Acht de officier uit opportuniteitsoverwegingen een vervolging in
Nederland niet wenselijk dan is dat geen reden voor een afwijzend advies (zie
hieromtrent verder art. 552bb, aant. 3 en aant. 6)

1. MvT, bill. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 11
2.  Het voorstel tot het uitiokken van een strafvervolging in een vreemde staat dat de officier kan doen

aan de minister, moet ingevolge de wet (zie art. 5524 eerste lid) wei met redenen zijn omkleed
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Advies niet bindend/volmacht

2. Het advies van de officier heeft geen bindend karakter. Dit neemt niet weg dat
de minister in de praktijk dat advies pleegt te volgen (zie art. 552bb, aant. 1) Sterker
nog, om de voortgang van de procedure te bespoedigen, wordt in de praktijk met
toezending van het verzoek aan de officier van justitie medegedeeld, dat hij bij een
positieve advisering overeenkomstig art. 552ee, is gemachtigd de strafvervolging
over te nemen. De officier van justitie mag dus, wanneer hij geen redenen voor
afwijzing ziet, de fictie hanteren dat hij in kennis is gesteld van de beslissing van
de minister tot inwilliging van het verzoek. Van het daadwerkelijk uitbrengen van
een advies is daarom in de praktijk alleen nog maar sprake, indien de officier van
justitie van mening is dat de vervolging niet overgenomen moet worden. In het
andere geval stuurt de officier van justitie slechts een schriftelijke bevestiging van
de (fictieve) beslissing tot overname. In de praktijk is het dus - met uitzondering
van het bepaalde in art. 552y, eerste lid - niet de minister, doch de officier van
justitie die beslist. Slechts wanneer de officier van justitie twijfelt of van mening
is dat aan het verzoek geen gevolg moet worden gegeven, is er nog een concreet
beslissingsmoment voor de minister.

Zolang de minister verantwoordelijk blijft, kan hij het nemen van bepaalde
(belei(is)beslissingen delegeren. Dit neemt echter niet weg dat deze gang van zaken -
die lijkt te passen in de ontwikkelingen op internationaal niveau die er op zijn gericht
de rol van de ministeries van justitie, ten gunste van de parketten, terug te dringen
(zie de artt. 552t-552hh, aant. 129 en art. 552x, aant. 2) - toch wel enige vraagte-
kens oproept. De minister van justitie is door de wetgever aangewezen als beslissen-
de instantie. Hij moet bij zijn beslissing zowel de belangen van de staat en de
gemeenschap behartigen, alsook de belangen van de betrokken persoon. Met name
op het ministerie van justitie zou de expertise aanwezig zijn om dit goed te kunnen
doen. Aan de officier van justitie was bij dit alles (slechts) een adviserende taak
toegekend. Deze door de wetgever op goede gronden gekozen procedure wordt door
de machtiging van de minister in feite buiten werking gesteld.

Geen mededelingsplicht met betrekking tot advies

3.   Het advies hoeft volgens   de  wet  niet ter kennis  van de verdachte te worden
gebracht. Dit betekent niet dat het in de praktijk ook nooit gebeurt. Is de betrokken
verdachte bijvoorbeeld in Nederland gedetineerd dan komt het voor dat de officier
van justitie de verdachte van een meestal (zie aant. 2) afwijzend advies op de hoogte
stelt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de beschikking van het Hof 's-Hertogenbosch, 1
februari  1994,  NJ  1994,  341.  Is de verdachte nog niet met de justitie in Nederland
in aanraking gekomen, dan is het niet uitgesloten dat hij van een buitenlands verzoek
dat wordt afgewezen geen weet bekomt (zie echter aant. 4 e.v.). Slechts bij inwilli-
ging van het verzoek moet hij - vroeg of laat - van de overnameprocedure op de
hoogte worden gesteld.

Heeft de verdachte eenmaal kennis gekregen van de overnameprocedure en wil
hij bezwaar maken tegen de beslissing van de minister, dan kan de inhoud van het
advies daarbij van belang zijn. Bij overname van het advies weet de betrokken
verdachte waar hij zijn verweer op moet richten. Wijkt de beslissing van de minister
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af van het advies - hetgeen in de praktijk zelden het geval zal zijn (zie aant. 2) -
dan mag men veronderstellen dat de minister met redenen aangeeft waarom hij het
advies van de officier niet heeft gevolgd (zie omtrent de mogelijkheden van bezwaar
tegen de beslissing van de minister verder art. 552bb, aant. 8 e.v.).

Horen van de verdachte

Algemeen voorschrift

4. In het tweede lid van art. 552aa is bepaald dat degene op wie het verzoek

betrekking heeft door de officier van justitie wordt gehoord, althans daartoe behoor-

lijk wordt opgeroepen, indien het verzoek op een verdrag is gegrond en de bevoegd-
heid tot strafvervolging voor Nederland uit dat verdrag volgt. Daarmee is een
algemene werking gegeven aan het bepaalde in art.  17 van het Europees Overdrachts-

verdrag. In andere overdrachtsverdragen ontbreekt een dergelijke bepaling (zie de
artt. 552t-552hh, aant. 130). Door het bepaalde in het tweecle lid van art. 552aa zal
de verdachte naar nederlands recht echter ook in die gevallen door de officier moeten
worden gehoord, althans daartoe behoorlijk worden opgeroepen. 1

De oproeping moet plaats vinden volgens de regels uit de vijfde afdeling van het
vijfde boek van het wetboek van strafvordering. Aan de beschouwingen van de ver-
dachte is de officier niet gebonden.

5. Volgens de memorie van toelichting geldt de wettelijke regeling niet voor ver-
zoeken die rechtstreeks bij de officier van justitie inkomen omdat deze verzoeken
in geen geval op een verdrag zouden zijn gegrond en daarbij dus ook geen sprake
zou kunnen zijn van accessoire jurisdictie.2 In art. 552x, aant. 2, is er op gewezen

dat hetgeen in de memorie toelichting wordt beweerd niet onder alle omstandigheden
op gaat. Het is denkbaar dat een verzoek op basis van verdrag waaruit de bevoegd-
heid voor Nederland volgt, binnenkomt bij de officier van justitie.  In dat geval is
er geen enkele reden aan te wijzen waarom het bepaalde in art. 552aa, tweede lid
niet van toepassing zou zijn. Het tweede lid van art. 552aa moet daarom los worden
gelezen van het eerste lid, waarin wordt verwezen naar het bepaalde in art. 552z.

Alleen bij subsidiaire bevoegdheid

6. Overeenkomstig het bepaalde in art. 17 van het Europees Overdrachtsverdrag
is de werking van art. 552aa, tweede lid beperkt tot die gevallen waarin Nederland
geen originaire jurisdictie bezit. De bedoeling van het bepaalde in art.  17 van het
verdrag is - aldus het Toelichtend Rapport - dat de verdachte het recht moet hebben
te worden gehoord of in ieder geval in de gelegenheid moet worden gesteld de naar
zijn mening van belang zijnde argumenten naar voren te brengen, voordat een
beslissing wordt genomen. Daartoe overweegt het rapport verder; 'Deze bepaling

1. Deze verdragen kennen weliswaar geen hoorplicht, maar verzetten zich daar ook niet tegen

2. MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 18
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berust aan de ene kant op de noodzaak het recht van het individu zich te verdedigen
te eerbiedigen, aangezien de beslissing - zelfs wanneer die binnen de bevoegdheid
van een bestuurlijke autoriteit ligt - de uitkomst van de strafzaak in belangrijke mate
kan beYnvloeden; aan de andere kant vindt die bepaling haar oorzaak in de wenselijk-
heid dat de door de verzoekende staat verschafte gegevens worden aangevuld en,
indien nodig, door de desbetreffende persoon worden weersproken, opdat zoveel
mogelijk de kans wordt uitgesloten dat beslissingen worden gegeven op grond van
misleidend bewijsmateriaal, hetgeen in een later stadium aanleiding zou kunnen
vormen tot intrekking van de inwilliging van het verzoek (zie artikel 12, tweede lid,
letter  b).' 1  Opvallend  is dat zowel  de  door het Toelichtend Rapport beschreven
bedoeling, als de daartoe gegeven argumentatie, onverkort op iedere overdracht en
overname van strafvervolging van toepassing (kunnen) zijn, ongeacht de vraag of
de aangezochte staat een originaire of een subsidiaire bevoegdheid bezit. Niettemin
hebben de opstellers van het verdrag het niet nodig geoordeeld de hoorplicht ook
voor te schrijven in het geval de aangezochte staat originaire bevoegdheid bezit. Zij
vonden zelfs een motivering voor de beperking van de hoorplicht niet noodzakelijk.
In het Toelichtend Rapport is volstaan met de opmerking; 'Het werd niet nodig
geacht een zelfde voorschrift op te nemen voor het geval de aangezochte staat
originaire bevoegdheid bezit'2 Blijkens de regeling in art. 552aa, tweede lid deelde
de nederlandse wetgever het standpunt van de opstellers van het Europees Over-
drachtsverdrag op dit punt. Een duidelijke argumentatie ontbreekt echter ook hier.

Verdachte die zich buiten Nederland bevin(it

7.  In de memorie van toelichting wordt opgemerkt  dat de verdachte zich in Neder-
land moet bevinden.3 De wet stelt deze voorwaarde niet. Weliswaar zal het bij een
subsidiaire bevoegdheid vaak gaan om vreemdelingen die hun vaste woon-ofverblij f-
plaats in Nederland moeten hebben, maar dat betekent op zich zelf nog niet dat de
verdachte op het moment van het uitbrengen van advies niet tijdelijk in het buitenland
kan zijn (zie omtrent vaste woon- of verblijfplaats art. 552y, aant. 4). Bovendien
kan de subsidiaire bevoegdheid ook betrekking hebben op nederlanders en voor hen
stelt de wet niet als voorwaarde dat zij domicilie moeten hebben in Nederland (zie
art. 552y, aant. 6). De uitspraak in de memorie van toelichting is in dat opzicht dus
wat  al te stellig.

In art. 17 van het Europees Overdrachtsverdrag treft men de in de memorie van
toelichting aangevoerde beperking niet aan. In een aanbeveling van het Comitt van
Ministers van de Raad van Europa met betrekking tot de toepassing van het Europees
Overdrachtsverdrag is omtrent deze hoorplicht bepaald; 'to interpret Article 17 in
a way as to ensure that the suspected person is heard by the requested state, if he
is present in its territory or that of a third state, and by the requesting state, whatever

1 Toelichtend Rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (R 1133), nr 5, p. 25-26.
2. Zie vorige noot.
3. MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 18.
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the foundation of its competence, if he is present in the latter's territory;" Volgens
deze aanbeveling zou de officier bij toepassing van art. 17 van het verdrag de ver-
dachte dus ook moeten horen indien hij zich bevindt op het grondgebied van een
derde staat.

De officier van justitie zal de verdachte die zich in het buitenland bevindt kunnen

oproepen volgens de regels uit de vij fde afdeling van het vijfde boek van het wetboek
van strafvordering. Het verhoor door de officier van de verdachte die zich in het
buitenland bevindt en niet in staat is naar nederland te komen kan geschieden middels
de kleine rechtshulp. Bevindt de verdachte zich nog  in de verzoekende staat dan  kan
het verhoorplaats vindendoorde autoriteiten aldaar. Daarvan kan een proces-verbaal
worden opgemaakt dat aan de nederlandse autoriteiten wordt overhandigd tezamen
met het verzoek en de daarbij behorende stukken.

Geen horen bij imperatieve weigeringsgronden

8. Het horen van de verdachte op grond van art. 552aa, tweede lid kan achterwege

blijven, indien voor de officier meteen vaststaat dat een van de weigeringsgronden
genoemd in art. 552y van toepassing is. Blijkt deze veronderstelling achteraf onjuist
en is de minister voornemens het verzoek alsnog in te willigen, dan kan hij de
officier opnieuw om advies vragen en zal de officier, indien Nederland geen
originaire bevoegdheid bezit het bepaalde in art. 552aa, tweede lid in acht moeten
nernen.

1.  Recommendation No. R (79) 12 of the Committee of Ministers to member states concerning the

application of the Convention  on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters, onder  1,  punt 2,  sub

a.
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1. Zo spoedig mogellik na de ontvangst van het advies van de officier van justitie
neemt de Minister van Justitie een beslissing, waarbij het verzoek tot strafver-
volging wordt ingewilligd dan wel afgewezen.
2. De Minister wijst een verzoek in elk geval af, indien een van de in artikel
552y genoemde gronden blijkt te bestaan.
3. De Minister wijst voorts een niet op een verdrag gegrond verzoek af, indien
tegen degene op wie het betrekking heeft naar het oordeel van het openbaar
ministerie in Nederland geen strafvervolging kan plaats hebben wegens het ten
laste gelegde feit.
4. Is het verzoek op een verdrag gegrond, dan neemt de Minister de daarin
genoemde gronden voor afwijzing van een verzoek tot strafvervolging in acht.

Inleiding en ovenicht

Art. 552aa heeft betrekking op de beslissing van de minister na het advies van de
officier. De bepaling geeft aan in welke gevallen een afwijzing van het verzoek moet
volgen.
-  Aant.    1 heeft betrekking  op de beslissing  zelf.
- De aantt. 2-5 handelen over de weigeringsgronden.
- De aantt. 6-7 betreffen de (rechts)gevolgen van een inwilliging, respectievelijk
afwijzing van het verzoek.
- De aantt. 8-12 gaan over de mogelijkheden van bezwaar tegen de beslissing van
de minister.
- Aant. 13 verwijst naar de mogelijkheid voor de verdachte een strafvervolging in
Nederland uit te lokken in het geval een verzoek daartoe ontbreekt.

Beslissing van de minister

1. De minister beslist zo spoedig mogelijk na het advies van de officier van justitie.
Aan dat advies is hij niet gebonden. Met de - eventuele - uitvoering van het verzoek
is de officier van justitie belast. Vandaar dat zijn advies bij de minister zwaar weegt.
Zo zwaar zelfs dat de officier bij een positieve advisering is gemachtigd de fictie
te hanteren, dat hij in kennis is gesteld van de beslissing van de minister tot inwil-
liging van het verzoek. In feite beslist dan de officier van justitie en niet de minister
(zie omtrent deze gang van zaken art. 552aa, aant. 2).

De minister hoeft, alvorens hij zijn beslissing neemt, de verdachte niet te horen.
Voorzover het horen van de verdachte door de verdragen is voorgeschreven,
geschiedt dit door de officier van justitie (zie art. 552aa, aant. 4 e.v). De minister
hoeft de verdachte evenmin vooraf van zijn voornemen tot inwilliging of afwijzing
van het verzoek in kennis te stellen (meer daaromtrent  in aant.  8).

361



Art. 552bb

Weigeringsgronden

Omstandigheden genoemd in art. 5527, eerste lid

2. In het tweede lid van art. 552bb wordt verwezen naar de imperatieve weigerings-
gronden genoemd in art. 552y. Het enige verschil tussen art. 552bb, tweede lid en
art. 552y is, dat de minister in het onderhavige geval beslist na het advies van de
officier. Toepassing van art. 552bb, eerste lid betekent dat de imperatieve weige-
ringsgronden blijkbaar niet onmiddellijk konden worden vastgesteld.

Met betrekking tot de weigeringsgronden genoemd in art. 552y maakt de wet
geen onderscheid tussen verzoeken op basis van verdrag en verzoeken buiten verdrag
(zie art. 552y, aant. 1). Dat onderscheid speelt wel een rol bij de weigeringsgronden
genoemd in het derde en vierde lid van art. 552bb.

Overige weigeringsgronden bij verdragsloze overdracht

3.  In het derde  lid  is  voor de verdragsloze overdracht bepaald  dat de minister  het
verzoek afwijst, indien tegen degene op wie het verzoek betrekking heeft, naar het
oordeel van het openbaar ministerie, in Nederland geen strafvervolging kan plaats
hebben wegens het ten laste gelegde feit. Het woord 'kan' moet men daarbij niet
al te letterlijk nemen. Het is niet nodig dat het recht tot strafvordering geheel
ontbreekt. Uit de parlementaire stukken blijkt dat - in aansluiting op de toentertijd
reeds bestaande praktijk - daarmee werd bedoeld dat, naar het oordeel van de
justitiele autoriteiten, een vervolging niet kan worden ingesteld en dat niet alleen
omdatbijvoorbeeld derechtsmachtontbreekt, ofomdat vervolgingsbeletselenbestaan
zoals verjaring van het vervolgingsrecht of de aanwezigheid van een onherroepelijke
beslissing (ne bis in idem), maar ook omdat het feit naar nederlands recht niet
strafbaar is, of omdat te weinig bewijs voorhanden is om het instellen van een
vervolging te rechtvaardigen.'

Naast het recht tot strafvordering speelt    dus    ook de haalbaarheid   een   rol.
Daarentegen was het niet de bedoeling dat onder deze bepaling zou worden begrepen
de situatie dat in Nederland op zichzelfgeenjuridischebeletselen tegen de vervolging
bestaan, maar dat daarvan wordt afgezien om redenen aan het algemeen belang
ontleend.2 In het oorspronkelijk ontwerp stond niet 'kan plaats hebben', maar 'kan
of moet plaats hebben'.3 Omdat deze formulering bovengenoemde situatie niet goed
weergaf en opportuniteitsoverwegingen daar ook onder leken te vallen, zijn de
woorden 'of moet' in een later ontwerp geschrapt.4 Het niet vervolgen uit opportuni-
teitsoverwegingen is dus geen reden tot afwijzing van het overnameverzoek (zie
hieromtrent  aant.   6).

Bij de bespreking van art. 552y is gewezen op het feit dat de voorwaarde van
dubbele strafbaarheid niet in de wet is geregeld (zie art. 552y, aant. 10). Ter plaatse

1.  MvA, bijl. hand. 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr. 10, p. 67.
2  Zie vorige noot.
3. Zie bijl. hand. 11, 1979/1980, 15972 (nrs. 1-3), p. 4.
4.  MvA, bijl. hand. 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr. 10, p. 67. Zie voor de (tweede) nota van wij-
ziging, bijl. hand. II, 1981/1982, 15972,(nr. 5), p. 1.
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is ook de vraag gesteld of het feit dat in de verzoekende staat geen strafvervolging
(meer) kan plaatsvinden om andere redenen dan verjaring of strijd met het bepaalde
in art. 68 Sr - ervan uitgaande dat de criteria uit de overdrachtsverdragen niet
analoog van toepassing zijn op de verdragsloze overdracht (zie hieronder aant. 5) -
aanleiding kan geven tot afwijzing van het verzoek ingevolge art. 552bb, derde lid.

In de parlementaire stukken vindt men omtrent deze vraagstelling - daargelaten het
ontbreken van rechtsmacht in verband met het bepaalde in de art. 21 van het
Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulp-
verdrag -niets terug. Zoals gezegd stond   in het oorspronkelijk wetsontwerp naast
het woord  'kan' het woord 'moet', hetgeen er op wees dat de minister het verzoek
ook moest afwijzen indien naar het oordeel van de officier geen strafvervolging in
Nederland behoorde plaats te vinden ook al zou dit misschien wel kunnen. Met de
wijziging van het wetsontwerp werd slechts beoogd buiten twijfel te stellen, dat het
afzien van een vervolging uit opportuniteitsoverwegingen geen reden oplevert tot
afwijzing van het verzoek. Het is daarom niet uitgesloten dat het feit dat in de ver-
zoekende staat geen strafvervolging (meer) kan plaatsvinden wegens andere redenen
dan het ontbreken van rechtsmacht of een van de omstandigheden genoemd in art.
552y, eerste lid, aanleiding geeft tot afwijzing van het verzoek ingevolge het
bepaalde in art. 552bb, derde lid. Bijvoorbeeld, heeft de verzoekende staat in eigen
land door onrechtmatig optreden de mogelijkheid tot strafvordering verspeeld, dan
kan dat een reden zijn om een vervolging in Nederland evenmin aangewezen te
achten. De kans op

'
forumshopping' zou immers wel erg groot worden. In dat geval

zal de officier met een beroep op de beginselen van een behoorlijke procesorde
moeten adviseren tot afwijzing van het verzoek.

4.  Tijdens de parlementaire behandeling is de vraag geopperd of voor de verdragslo-
ze overdracht de criteria van het Europees Overdrachtsverdrag en/of het Benelux
Overdrachtsverdrag analoog van toepassing zouden moeten worden verklaard.'  De
regering oordeelde dit niet raadzaam. Het volgende werd daartoe overwogen:
'Immers, dat Verdrag (het Europees Overdrachtsverdrag: YB) berust ophet uitgangs-
punt dat de aangezochte Staat in ieder geval rechtsmacht heeft om van het feit ter
zake waarvan de vervolging is overgedragen kennis te nemen, terwijl verschillende
weigeringsgronden motieven bieden om het recht tot uitoefening van die rechtsmacht
te beperken. Bij de vraag of een 'verdragsloos' overdrachtsverzoek kan worden
ingewilligd, dient juist allereerst de vraag te worden onderzocht of de Nederlandse
rechter wel bevoegd is van het feit kennis te nemen. Ook andere gronden, genoemd
in  artikel   11  van het Europees Verdrag,  met  name de onder f genoemde  met
verjaring verband houdende weigeringsgrond, is voor het verdragsloze overdrachts-
verkeer niet hanteerbaar, zelfs niet 'analoog'. De ondergetekenden vrezen dat een
analoge toepasselijkverklaring van de in artikel 11 van het Europees Verdrag
bedoelde weigeringsgronden dan ook eerder verwarrend dan verhelderend zal
werken. ,2

1. Voorlopig verslag, bijl. hand. 1981/1982, 15971 (R !133) enz., nr.9, p 31.
2.   MvA, bijl hand. 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr.  10, p  67
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In de memorie van antwoord werd gerefereerd aan de weigeringsgronden genoemd
in art. 11 van het Europees Overdrachtsverdrag. Terecht kan men zich afvragen of
het nodig is deze facultatieve weigeringsgronden op de verdragsloze overname van
toepassing te verklaren. De verdragen verplichten tot overname en de facultatieve
weigeringsgronden zijn er om de aangezochte staat nog enige ruimte te bieden een
verzoek af te wijzen. Bij een verdragsloze overdracht is de aangezochte staat niet
tot overname verplicht. Een opsomming van facultatieve weigeringsgronden is om
die reden niet noodzakelijk. Men kan echter ook de mening zijn toegedaan dat in
bepaalde gevallen een overname niet behoort plaats te vinden. In de
overdrachtsverdragen is dit tot uitdrukking gebracht in de imperatieve weigerings-
gronden. De wetgever heeft een aantal van die gronden overgenomen in art. 552y
en deze gronden zijn gezien het bepaalde in art. 552bb, tweede lid ook van toepas-
sing  op de overdrachten buiten verdrag.

Overige weigeringsgronden bij een verzoek op basis van verdrag

5. Op het eerste gezicht lijkt het vierde lid van art. 552bb een overbodige bepaling.
Ingevolge art. 91 e.v. van de GW staat immers al vast dat de weigeringsgronden
genoemd in de verdragen in acht moeten worden genomen (zie omtrent deze weige-
ringsgronden de artt. 552t-552hh, aant. 115 e.v.). Met deze verwijzing wordt het
primaat van de verdragsregels alleen nog eens bevestigd. De wettelijke regeling heeft
in relatie tot de verdragen slechts een aanvullend karakter (zie de artt. 552t-552hh,
aant.    83).

De vraag is echter wat wordt bedoeld met het 'in acht nemen' van de weigerings-
gronden. Deze vraag kan met name worden gesteld ten aanzien van de facultatieve
weigeringsgronden. Over de werking van de imperatieve weigeringsgronden bestaat
geen discussie. Een verzoek op basis van verdrag zal altijd worden afgewezen wan-
neer er sprake is van een in het verdrag genoemde imperatieve weigeringsgrond.
Bij aanwezigheid van facultatieve weigeringsgronden heeft de aangezochte staat
echter de vrijheid om het verzoek al dan niet in te willigen. Met het oog op dit
onderscheid zou het bepaalde in art. 552bb, vierde lid ook zo kunnen worden
begrepen dat de minister bij aanwezigheid van een van de facultatieve weigerings-
gronden het verzoek afwijst. Deze interpretatie zou blijk geven van een grote mate
van terughoudendheid met betrekking tot de overname van buitenlandse strafzaken.'
Tegen deze uitleg pleit het feit dat de wet niet met zoveel woorden aan de facultatie-
ve weigeringsgrondeneen imperatiefkarakterheefttoegekend, terwijl dat met betrek-
king tot de gronden genoemd in art. 552y weI is gebeurd.2 Met een starre weigering
bij aanwezigheid van de facultatieve weigeringsgronden lijkt ook niemand gediend.
Een dergelijke uitleg zou bovendien een beperking van de bevoegdheid van de
minister betekenen waartoe de verdragen niet verplichten. Aan het bepaalde in art.
552bb, vierde lid zal daarom niet meer betekenis moeten worden toegekend dan
waartoe de wettekst verplicht. De minister neemt bij zijn oordeel de weigerings-

1.   Een dergelijke houding is de wetgever en justitie overigens wei verweten. Zie de artt 552t-552hh,
aant. 9.

2.  De reden voor opsomming in art. 552y kan echter ook zijn gelegen in het feit dat die weigerings-
gronden daarmee tevens van toepassing werden verklaard op verzoeken buiten verdrag.
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gronden uit het toepasselijke verdrag in acht, doch behoudt daarbij de vrijheid -
voorzover dit in overeenstemming is met de verplichtingen die uit het verdrag
voortvloeien - om al dan niet van deze weigeringsgronden gebruik te maken.

Geen verplichting daadwerkelijk te vervolgen

6. Bij inwilliging van het verzoek behoudt het openbaar ministerie de vrijheid, om
op gronden aan het algemeen belang ontleend, van een vervolging af te zien. Het
niet vervolgen uit opportuniteitsoverwegingen is geen reden tot afwijzing van het
overnameverzoek (zie aant. 3). De verzoekende staat wordt van deze beslissing wel
op de hoogte gesteld, maar Nederland beschouwt de zaak daarmee in beginsel als
afgedaan  en het strafdossier wordt niet geretourneerd.'

De mogelijkheid tot het afzien van (verdere) vervolging is niet in strijd met de
overdrachtsverdragen. De verplichting tot overname van strafvervolging impliceert
immers niet de verplichting daadwerkelijkte vervolgen (zie de artt. 552t-552hh, aant.
127).   Indien geen vervolging wordt ingesteld   of de ingestelde vervolging wordt
gestaakt, herkrijgt de verzoekende staat bij toepassing van het Europees Overdrachts-
verdrag ingevolge art. 21, tweede lid onder d wet zijn recht tot strafvordering (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 133).2 Hieruit is af te leiden dat ook het strafdossier moet
worden geretourneerd. Bij bekrachtiging van het Europees Verdrag heeft Nederland
bij de betreffende bepaling echter een verklaring afgelegd die er op neerkomt dat
Nederland aan een transactie of voorwaardelijk sepot wel een ne bis in idem werking
toekent.3 Deze verklaring heeft tot gevolg dat alleen bij een onvoorwaardelijk sepot
of kennisgeving van niet verdere vervolging het dossier terug moet worden gezonden
en er dus een verschil is met verzoeken die niet op basis van het Europees Over-
drachtsverdrag zijn gedaan:

Afwijzing van het verzoek/teruggave dossier

7. Besluit de minister tot afwijzing van het verzoek, dan wordt aan de verzoekende
staat medegedeeld waarom (zie de commentaar op art. 552ee) en moet het dossier -
voor zover al ontvangen - worden geretourneerd. Niet duidelijk is, inhoeverre

1.  MvA, bijl hand. 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr. 10, p. 67.
2.  Volgens art. 7 van de EG overeenkomst herkrijgt de verzoekende staaL in het geval de aangezochte
staat heeft besloten de vervolging te beeindigen, zijn rechtsmacht alleen, indien deze beslissing naar het
recht van de aangezochte staat aan een hervatting van de vervolging niet in de weg staat. Ook dan zal
het strafdossier moeten worden geretourneerd.
3.  Zie voor de verklaring, Trb. 1985,65. Zie in verband met deze verklaring ook art. 68, derde lid S r.
4.   In art. XI, derde lid van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek
Duitsland betreffende de aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken  van 20 april  1959,  gesloten op 30 augustus  1979 te
Wittem, staat dat de overgegeven voorwerpen alsmede het toegezonden origineel van het strafdossier na
beeindiging van de strafzaak kosteloos worden teruggegeven tenzij daarvan afstand wordt gedaan. Hieruit
is ook af te leiden dat het strafdossier bij een sepot-beslissing in beginsel moet worden geretourneerd.
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materiaal, dat in het nederlandse onderzoek naar aanleiding van het verzoek tot straf-
vervolging reeds is verzameld, daaraan kan of moet worden toegevoegd.

Op internationaal niveau zijn er aanwijzingen in die richting. Er is althans

rekening gehouden met het feit, dat - naar aanteiding van een verzoek tot strafvervol-
ging - in de aangezochte staat onderzoek kan plaatsvinden en dat een dergelijk
onderzoek materiaal kan opleveren, dat - bij afwijzing van het verzoek - van belang
kan zijn voor de verzoekende staat. Een voorbeeld biedt art. 7 van het Europees
Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten van 1964. In deze bepaling wordt
met betrekking tot de bewijskracht van stukken op dit punt zelfs in de wederkerigheid
voorzien. Een dergelijke regeling ontbreekt in de andere overdrachtsverdragen maar
in een aanbeveling van het Committ van Ministers met betrekking tot de toepassing
van het Europees Overdrachtsverdrag (Recommendation  No.   R  (79)   12)  is  er  voor
gepleit art. 26, eerste lid betreffende de gelijkstelling van rechtsgeldig verrichte
daden van opsporing en vervolging zo uit te leggen dat het daarin bepaalde ook van
toepassing is op daden van opsporing en vervolging die zijn verricht in de aangezoch-

te staat( zie de artt. 552t-552hh, aant. 145). Deze regelingen hebben alleen zin
wanneer men er van uitgaat dat het materiaal dat in de aangezochte staat is verza-
meld, ter beschikking wordt gesteld van de verzoekende staat

In de wet is op dit punt geen regeling getroffen. De kwestie is ook in de
parlementaire discussie niet aan de orde geweest. Wij zouden er daarom voor willen
pleiten het antwoord op de betreffende vraag afhankelijk te stellen van de reden tot
afwijzing c.q. intrekking van het verzoek, in samenhang met de regels van informa-
tieuitwisseling en kleine rechtshulp. Blijkt bijvoorbeeld het ne bis in idem-beginsel
aan een overname in de weg te staan, dan mag het in nederland verzamelde materiaal
niet met het oorspronkelijke dossier worden geretourneerd. Is de grond voor
afwijzing of intrekking gelegen in het ontbreken van rechtsmacht, dan is dit in begin-
sel geen reden om tijdens het onderzoek verkregen materiaal niet met het dossier
aan de verzoekende staat te overhandigen.  Is bij de verzameling van het materiaal
onrechtmatig gehandeld,  dan  moet het daaruit verkregen materiaal in Nederland
blijven (zie omtrent de teruggave van het dossier en ander materiaal ook art. 552dd,
aant.  6).1

Mogelljkheden van bezwaar

Algemeen

8. Tegen de beslissing van de minister staat geen specifiek rechtsmiddel open. In
de wet is - in tegenstelling tot het bepaalde in art. 552u, tweede lid met betrekking
tot de overdracht - ook geen termijn gegeven voor het aanspannen van een kort ge-

1.   In de praktijk schijnt - althans vanuit het ministerie - geen materiaal te worden teruggestuurd dat tijdens
het onderzoek is verzameld (zelfs het toegestuurdc dossier schijnt bij afwijzing van het verzoek niet altijd
retour te gaan). Het verzamelde materiaal kan echter ook via de kanalen van kleine rechtshulp worden
verzonden Daarop heeft het ministerie niet altijd zicht
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ding.'  Er is zelfs geen regeling getroffen voor het moment of de wijze waarop de
betrokkene in kennis moet worden gesteld van een ontvangen verzoek tot strafvervol-
ging en van de beslissing van de minister daarop (zie art. 552ee, aant. 1). Het is
daarom vaak onzeker of en zo ja wanneer de betrokken verdachte kennis krijgt van
de beslissing van de minister (zie aant. 11). In het voorlopig verslag werd door leden
van de P.v.d.A.-fractie gevraagd waarom nergens was vastgelegd dat - en in hoe-
verre - de rechter de mogelijkheid heeft de deugdelijkheid van de beslissing tot
overname van een strafvervolging te toetsen aan relevante verdragsbepalingen.2 De
regering antwoordde daarop dat de rechter middels de in de art. 250 en art. 262
voorziene procedure - gezien de wijze waarop die procedure in de praktijk functio-
neert - over voldoende mogelijkheden zou beschikken tot het uitoefenen van controle
op het vervolgingsbeleid in zaken als hier bedoeld.3

De bezwaarschriftprocedure

9. Het is inderdaad denkbaar dat in de bezwaarschriftprocedure overeenkomstig art.
250 en art. 262 bezwaren en ondeugdelijkheden worden getoetst. Er moet dan wel
sprake zijn van eendagvaarding of kennisgeving van verdere vervolging. Met andere
woorden tegen een voorgenomen beslissing van de minister kan de verdachte met
deze procedure nog niet ageren. De verdachte heeft evenmin iets aan deze procedure
indien geen kennisgeving van verdere vervolging of dagvaarding volgt, omdat het
verzoek wordt afgewezen of omdat de officier van justitie ondanks de inwilliging
besluit van vervolging af te zien (zie hieromtrent verder aant.  11).

Bij een toetsing in de bezwaarschriftprocedure moet men denken aan een beroep
op niet ontvankelijkheid van de officier, wegens overtreding van het toepasselijke
verdrag of van de wettelijke regeling omtrent overname. De wet verbindt dit gevolg
weliswaar niet aan de betreffende overtredingen maar het lijkt evident dat in een
dergelijk geval de beginselen van een behoorlijke procesorde worden geschonden,
wanneer de officier tot vervolging zou overgaan (zie omtrent hetgeen verder moet
gebeuren aant. 2 en de commentaar op art. 552dd).4

1.  Zou de verdachte een dergelijke procedure willen aanspannen dan is de kans zelfs groot - althans bij
een positieve beslissing van de minister - dat hij door de rechter niet wordt ontvangen, omdat het bestaande
strafprocesrecht voldoende ruimte biedt om zijn grieven tegen de overname kenbaar te maken (zie aant.
12).
2.  VV, bijl. hand. 1981/1982, 15971 (R 1133) enz , nr. 9, p. 29
3.  MvA, bijl. hand. 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr. 10, p. 64.
4   Men zou - analoog aan de regeling omtrent geschillen over rechtsmacht (art. 526) - ook nog kunnen
denken aan een beroep op schorsing van de vervolging. Wanneer men er van uit gaat dat de originaire
bevocgdheid van staten door de overdrachtsverdragen nietwordt aangetast (zie de artt. 552t-552hh, aant.
134), kan men verdedigen datook bij een met de verdragsbepalingen strijdige overname, de ontvankelijk-
heid van de officier niet wordt aangetast, wanneer hij kan vervolgen op basis van de eigen rechtsmacht
(vergelijk in dit verband bijvoorbeeld de redenering van SwART bij de gevolgen die hij verbindt aan hot
ontbreken van de dubbek strafbaarheid, indien dit na de ovemame blijkt: zie de artt. 552t-552hh, aant
109). De gronden voor schorsing van de vervolging zijn in de wet echter zodanig strikt omschreven dat
voor deze uitbreiding weinig ruimte lijkt te bestaan.
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Het onderzoek in de bezwaarschriftprocedure is summier maar juridische verweren
kunnen ten volle worden getoetst. Opportuniteitsvraagstukken komen in de
bezwaarschriftprocedure inniet ofnauwelijks aandeordekomen. De vervolgingstaak
is in handen van het openbaar ministerie en bij de concrete invulling daarvan is in
beginsel geen plaats voor de rechter.1  Een en ander neemt niet weg dat in individue-
le gevallen het openbaar ministerie gehouden kan zijn de vervolgingsbeslissing nader
te motiveren, omdat deze afwijkt van het gebruikelijk optreden zoals dat bijvoorbeeld
in de richtlijnen is aangegeven. Bij de overdracht van strafvervolging (zie art. 552t,
aant. 4-6) is aan dit verschijnsel en de daarbij behorende jurisprudentie aandacht
besteed. Ook in de bezwaarschriftprocedure bestaat in beginsel ruimte de concrete
vervolgingsbeslissing via de beginselen van een goede procesorde aan te vechten.
Het oordeel over een dergelijk verweer zal echter vaak nauw verweven zijn met de
feiten en zal daarom vrij weinig kans van slagen hebben: Daar komt bij dat er geen
richtlijnen zijn opgesteld voor de overname van strafvervolging, zodat het moeilijk
wordt aan te geven wat een afwijking is van hetgeen gebruikelijk is.

Onderzoek ter terechtzitting

10. Een bezwaarschriftprocedure is niet mogelijk wanneer de overname betrekking
heeft op feiten die door de kantonrechter worden behandeld.3 In dat geval kan het
onderzoek plaats vinden in het strafproces zelf. Het strafproces biedt die mogelijk-
heid ook voor het geval een verdergaand onderzoek naar de feiten noodzakelijk is.
Het verweer van de verdachte zal ook hier vertaald moeten worden in een beroep
op niet ontvankelijkheid van de officier wegens overtreding van het toepasselijke

verdrag of van de wettelijke regeling omtrent overname. Een vervolging onder deze

omstandigheden is in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde.

An.   12  procedure

11. Een bezwaarschriftprocedure is evenmin aan de orde wanneer de officier - na
de overname - besluit geen strafvervolging in te stellen dan wel wanneer de minister
besluit tot afwijzing van het verzoek, terwijl de verdachte juist op een vervolging
in Nederland had gehoopt.

In het eerste geval zal aan een toetsing van de overname nauwelijks nog behoefte
bestaan. Meestal zal de officier met het besluit niet te vervolgen de zaak als afgedaan
beschouwen en heeft de verdachte er weinig belang bij de overname aan te vechten.

De verdachte gaat dan immers vrijuit (zie aant. 6 en art. 552dd, aant. 3). In de
uitzonderingsgevallen dat het dossier wordt geretourneerd en de overname daarmee
ongedaan wordt gemaakt, zou een bezwaar tegen die overname achter de feiten

aanlopen.
In het tweede geval ligt de zaak heel anders. De verdachte kan (menen) er belang

bij (te) hebben dat de vervolging in Nederland plaatsvindt. De vraag is dan of hij

1.   Zie hieromtrent W.E.C.A.  VALKENBURG, Het bezwaarschrift tegen de dagiaarding, Arnhem 1993, p.
92.

2. Zie VALKENBURG, O.C., p. 93.
3. Zie VALKENBURG, O.C., p. 55.
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bij een afwijzing van het verzoek tot strafvervolging als belanghebbende in de zin
van art.  12 is aan te merken en of de beslissing van de minister (of het negatieve
advies van de officier van justitie) is aan te merken als een beslissing om niet te
vervolgen zodat hij middels een beklag bij het hof de beslissing tot afwijzing van
het verzoek tef discussie kan stellen. Deze vragen speelden een rol in de zaak die
ten grondslag lag aan de beschikking van Hof 's-Hertogenbosch, 1 februari 1994,
NJ 1994, 341. Klager was in Nederland gedetineerd ter fine van uitlevering aan de
Bondsrepubliek Duitsland. Eerder hadden de duitse autoriteiten de nederlandse justitie
verzocht om de strafvervolging tegen klager over te nemen. De officier van justitie
had naar aanteiding van dat verzoek een negatief advies uitgebracht waarop de
minister het verzoek had afgewezen. Middels een brief van de officier van justitie
was klager van het gebeuren op de hoogte gesteld. Hij verzocht het hof in een
klaagschrift ex art. 12 te bevelen dat de verlangde vervolging alsnog in Nederland
zou worden voortgezet. Het hof overwoog daarop als volgt:  'Het hof is echter van
oordeel dat - nog daargelaten de beantwoording van de vragen of het advies van de
officier van justitie ter zake van het overnameverzoek te beschouwen is als een
beslissing niet vervolging en of klager een belanghebbende is in de zin van art.  12
Sv - het een zodanig bevel niet kan geven, omdat het verzoek tot overname van de
vervolging is afgewezen en het openbaar ministerie thans niet meer bevoegd is om
in Nederland tot vervolging van klager over te gaan, weshalve het beklag - niet
ontvankelijk dient te worden verklaard.'
In zijn overweging geeft het hof geen antwoord op de beide hierboven gestelde
vragen. De beschikking is hierin niet uniek. In eerdere beschikkingen van het hof
's-Hertogenbosch en de andere hoven is eenzelfde wijze van overwegen waarneem-
baar (zie art. 552t, aantt. 39-41). Er wordt gezocht naar andere gronden om het
beklag niet ontvankelijk te verklaren of af te wijzen.  Men kan daarin de tendens zien
dat de hoven de verdachte langzaam maar zeker als belanghebbende in de zin van
art. 12 gaan aanmerken althans dat de hoven het argument dat de verdachte geen
belanghebbende is in de zin van art. 12 niet meer overtuigend genoeg achten om
alleen op die grond het beklag niet ontvankelijk te verklaren.

Uit bovengenoemde beschikking blijkt dat het hof er van uit gaat dat door
afwijzing van het verzoek tot strafvervolging het openbaar ministerie het recht tot
strafvordering heeft verloren. Over de juistheid van dit uitgangspunt van het hof valt
te twisten. Enerzijds kan men stellen dat het verzoek tot strafvervolging de
bevoegdheid die de aangezochte staat  aan de eigen strafwet ontleent, niet aantast  (zie
de art. 552t-552hh,  aant. 134).' Anderzijds kan men verdedigen dat de afwijzing
van het verzoek tot strafvervolging is aan te merken als een verschijningsvorm van
de overdracht van strafvervolging (zie de artt. 552t-552hh, aant. 17 e.v.) en dat art.
77  Sr daarop analoog moet worden toegepast.

Wat hier van zij, het is duidelijk dat in de visie van het hof het beklag in ieder
geval v66r de afwijzing van het verzoek tot strafvervolging ingediend moet zijn, wil
het enige kans van slagen hebben. Een tijdig ingediend beklag is trouwens - los van
deze visie van het hof - altijd wenselijk. Het dient immers zoveel mogelijk vermeden

1.   Van een afgekide bevoegdheid voorNederland kon in casu geen sprake zijn omdater tussen Nederland
en Duitsland (op dat moment) geen verdrag van kracht was waaraan die bevoegdheid - in sal·nenhang
met het verzock - ontleend zou kunnen worden
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te worden dat de minister moet terugkomen op een aan de buitenlandse autoriteiten
medegedeelde beslissing (in dat verband zou men trouwens ook eens moeten denken
aan een mogelijkheid van bezwaar tegen een 'voorgenomen' inwilliging; zie echter

aant.  12). Een tijdig beklag veronderstelt wel dat de verdachte tijdig van het verzoek
tot strafvervolging op de hoogte moet zijn. In de wet is echter - met uitzondering
van het bepaalde in art. 552z, tweede lid - geen regeling getroffen over het moment
of de wijze waarop de betrokkene in kennis moet worden gesteld van een ontvangen
verzoek tot strafvervolging of van het advies van de officier dan wel van de (voorge-
nomen) beslissing van de minister (zie aant. 8). Hieruit blijkt dat de wetgever aan
een mogelijkheid van bezwaar voor de verdachte bij afwijzing van het verzoek totaal
niet heeft gedacht. Enigszins vreemd is dit wel aangezien de bij die beslissing
betrokken belangen van de verdachte vaak dezelfde zullen zijn als bij een overdracht
van de vervolging door Nederland. Met betrekking tot die laatste situatie heeft de

wetgever zich wel rekenschap gegeven van de bij die beslissing betrokken belangen
van de verdachte en - buiten het geval van de kennisgeving als bedoeld in art. 552t,
tweede lid - een mededelingsplicht in de wet neergelegd om de mogelijkheid van
bezwaar reifel te maken, althans voor zover de verdachte zich in Nederland bevindt
en niet te kennen heeft gegeven met de overdracht in te stemmen (zie art. 552u, aant.
4 e.v.; zie ook art. 552t, aant. 18 e.v.).

Gaat men er van uit dat de verdachte niet alleen tegen een (voorgenomen)
inwilliging van het verzoek tot strafvervolging doch ook tegen een (voorgenomen)
afwijzing van het verzoek tot strafvervolging in Nederland bezwaar moet kunnen
maken, dan lijkt een zekere mededelingsplicht onontkoombaar. Alleen dan is min
of meer verzekerd dat de verdachte tijdig kennis krijgt van het verzoek tot strafver-
volging en dus in staat is tot het indienen van een beklag.

Met betrekking tot de overname van strafvervolging bestaan geen richtlijnen. Bij
beoordeling van het verzoek zal acht worden geslagen op het reguliere
vervolgingsbeleid. Indien de vervolging in Nederland kan plaatsvinden zal een ver-
zoek daartoe niet snel worden afgewezen. Uitgesloten is het echter evenmin. Het
hof kan de beslissing volledig - dat wit zeggen ook op opportuniteitsoverwegingen -
toetsen (zie hieromtrent art. 552t, aant. 36).

Kort geding

12. Het kort geding heeft geen rol gespeeld in de discussie met betrekking tot de
overnameprocedure. De wetgever wees op de bezwaarschriftprocedure als mogelijk-
heid van bezwaar en de kamers namen daarmee genoegen (zie aant. 8). Deze
procedure voorziet echter alleen in de situatie dat de minister besluit tot inwilliging
van het verzoek en de verdachte daartegen bezwaar wil maken.  Zou de verdachte
in een dergelijke situatie een kort geding willen aanspannen, dan is de kans inderdaad

groot dat hij door de rechter niet wordt ontvangen, omdat het bestaande strafproces-
recht voldoende ruimte biedt om zijn grieven tegen de overname kenbaar te maken.
De zaak komt echter al anders te liggen bij een voorgenomen beslissing van de
minister. In dat stadium kan van een dagvaarding of kennisgeving van verdere

vervolging naar aanleiding van het verzoek tot strafvervolging nog geen sprake zijn.
Een kort geding als mogelijkheid van bezwaar tegen de beslissing van de minister

komt eveneens binnen het vizier wanneer de officier na inwilliging van het verzoek
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besluit van vervolging af te zien en de verdachte niet als belanghebbende in de zin
van art. 12 wordt aangemerkt of wanneer het verzoek tot strafvervolging inmiddels
is afgewezen.

Mogelijkheid tot uitIokking van een vervolging in Nederland in het geval een
verzoek daartoe ontbreekt

13.       In de voorgaande aantekeningen ging het om mogelijkheden van bezwaar voor
de verdachte tegen de beslissing van de minister naar aanleiding van een buitenlands
verzoek tot strafvervolging.  Het komt echter ook regelmatig  voor dat een verdachte
graag in Nederland vervolgd zou willen worden, maar dat een verzoek daartoe door
de buitenlandse autoriteiten niet wordt gedaan en Nederland niet bereid is een der-
gelijk verzoek uit te lokken. In de commentaar op art. 552t (zie aant. 39 e.v.) zijn
hiervan voorbeelden geschetst en is de jurisprudentie ter zake besproken.
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Alvorens zijn beslissing omtrent het verzoek tot strafvervolging te nemen, kan
de Minister van Justitie de autoriteiten van de staat waarvan het verzoek is
uitgegaan uitnodigen binnen een door hem te stellen termijn nadere inlichtingen
te verschaffen, indien daaraan met het oog op de beslissing omtrent het verzoek
behoefte bestaat.

Nadere inlichtingen

1.  De beslissing op het verzoek tot strafvervolging kan niet worden gegeven zonder
een weloverwogen oordeel omtrent de feiten en het recht. Aangezien het meestal
gaat om overname van de vervolging en de nederlandse autoriteiten dus de plaats
innemen van de autoriteiten van de verzoekende staat, kan niet worden volstaan met
een marginaal onderzoek. Een goede kennis van de feiten en van het recht van de
verzoekende staat is noodzakelijk.

Een belangrijke kenbron voor de beoordeling van het verzoek is het verzoek zelf.
Ook de verdachte kan worden gehoord (zie hieromtrent de commentaar op art.
552aa). Daarnaast kan de minister ten allen tijde nadere inlichtingen vragen. Nergens
staat vermeldt welke informatie gevraagd kan worden. Ook art.  14 van het Europees
Overdrachtsverdrag en art.  8  van het Benelux Overdrachtsverdrag maken hiervan
geen melding: Het lijkt echter logisch dat het in ieder geval moet gaan om ter zake
dienende informatie (zie omtrent de inhoud van verzoeken tot strafvervolging en het
vragen van nadere informatie verder de artt. 552t-552hh, aant. 124). In beide
verdragsbepalingen wordt er op gewezen dat de aangezochte staat met het verzoek
om informatie een termijn kan stellen binnen welke de gevraagde informatie moet
worden toegezonden. Op overschrijding van die termijn is in de verdragen geen
sanctie gesteld. In art. 552cc is de mogelijkheid tot het stellen van een termijn
overgenomen. Ook hier is het stellen van die termijn niet aan een (wettelijk) maxi-
mum gebonden en is op overschrijding van de gestelde termijn door de wet geen
sanctie gesteld. Volgens de regering was een wettelijk maximum en sanctionering
van een overschrijding van de gestelde termijn niet noodzakelijk, omdat  '(...) de
verdacht doorgaans zich op vrije voeten zal bevinden. Bovendien hangt van de aard
van de gevraagde aanvullende stukken af hoeveel tijd ermee gemoeid zal zijn deze
in de gewenste vorm (en taal!) verstrekt te krijgen. Zou de verdachte wel gedetineerd
zijn ingevolge artikel 552ff dan riskeert de verzoekende Staat met het talmen
gevraagde aanvullende stukken te verstrekken, dat de verdachte op vrije voeten komt
en zich aan verdere vervolging zal weten te onttrekken.'2 Het is waar dat met name

1.  Het VN modelverdrag en de EG Overeenkomst wijzen in het geheel niet op de mogelijkheid tot het
vragen van nadere uitleg of informatie
2.  MvA, bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 (R 1133) enz , nr. 10, p  64-65.
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bij de toepassing van vrijheidsberovende dwangmiddelen de binding aan uiterste
termijnen zeer belangrijk is. Dit neemt echter niet weg dat ook daarbuiten de
verdachte recht heeft op een afhandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn.
In het geval de verdachte in Nederland van zijn vrijheid is beroofd zijn de nationale
bepalingen omtrent de vrijheidsbenemende dwangmiddelen van toepassing of van
toepassing verklaard (zie art. 552ff) en daarmee de daarin gestelde termijnen. Een
aparte regeling op dit punt is dan niet noodzakelijk. Bevindt de verdachte zich nog
in de verzoekende staat en is hij aldaar van zijn vrijheid beroofd dan moeten de
regels van de verzoekende staat hem beschermen tegen een voorlopige vrijheidsbero-
ving langer dan noodzakelijk. Een overkoepelende begrenzing en dus bescherming
is te vinden in art. 5 en art. 6 van het EVRM en in de daaruit ontstane jurisprudentie
omtrent de redelijke termijn.

Voor de gevallen waarbij de verdachte niet van zijn vrijheid is beroofd, is het
stellen van een maximale termijn voor het verschaffen van de gevraagde inlichtingen
evenmin noodzakelijk. Ook hier wordt de voortgang min of meer bewerkstelligd
door de redelijke termijn jurisprudentie. Daar komt bij dat het de verzoekende staat
is die om nadere informatie wordt gevraagd.  Men mag er dus van uitgaan dat die
staat er belang bij heeft de gevraagde informatie zo snel mogelijk te verschaffen.
De kans neemt anders namelijk toe dat het verzoek niet wordt ingewilligd.
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1. Zolang het onderzoek op de terechtzitting nog niet is aangevangen, kan de
Minister van Justitie de inwilliging van een verzoek tot strafvervolging intrek-
ken, indien uit het vooronderzoek of anderszins blijkt van omstandigheden die,
waren zij bekend geweest ten tijde van de beslissing op het verzoek, tot afwijzing
daarvan zouden hebben geleid.
2. De inwilliging van een verzoek tot strafvervolging kan eveneens worden
ingetrokken, indien de straf waartoe de verdachte is veroordeeld  niet ten uitvoer
kan worden gelegd.

Inleiding en overzicht

Art. 552dd heeft betrekking op de situatie dat in latere instantie blijkt van het bestaan
van weigeringsgronden. Het geeft aan tot welk moment het verzoek kan worden
ingetrokken.
- In de aantt. 1-5 komen de mogelijkheden tot intrekking aan de orde.
- Aant. 6 handelt over de gevolgen.

Mogelijkheid tot intrekking van de inwilliging

Algemeen

1. Ook tijdens het strafrechtelijk onderzoek, dat plaatsvindt, nadat een verzoek tot
strafvervolging is ingewilligd, kunnen omstandigheden blijken die, waren zij bekend
geweest ten tijde van het verzoek, hadden moeten leiden tot afwijzing van dat
verzoek. Ingevolge het bepaalde in art. 552dd is de inwilliging echter niet onherroe-
pelijk. In zoverre sluit de nationale regeling aan bij die van het Europees
Overdrachtsverdrag        en het Benelux Overdrachtsverdrag. Volgens        die
overdrachtsverdragen behoort intrekking van de inwilliging tot de mogelijkheden
en is dat bij de vaststelling van imperatieve weigeringsgronden zelfs verplicht (zie
hieromtrent de artt. 552t-552hh, aant. 128).

In de wet wordt gesproken over het feit dat de inwilliging 'kan' worden inge-
trokken en niet dat deze 'moet' worden ingetrokken. De wettekst lijkt daarmee aan
de minister van justitie dus de vrijheid te laten om bij constatering van genoemde
omstandigheden de inwilliging al dan niet in te trekken. Het zal echter duidelijk zijn
dat in de gevallen waar intrekking op basis van verdrag verplicht is, de minister
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ondanks deze tekst van de wet geen keuze heeft. 1 Eenzelfde opvatting lijkt aanneme-
lijk ten aanzien van de weigeringsgronden genoemd in art. 552y. Wanneer achteraf
wordt vastgesteld dat naar het oordeel van het openbaar ministerie in Nederland geen
strafvervolging kan plaats hebben wegens het ten taste gelegde feit ligt de zaak
genuanceerder (zie daaromtrent aant. 3). Naar nederlands recht zijn dit immers

imperatieve weigeringsgronden. In de andere gevallen - waarbij men dan bijvoor-
beeld kan denken aan de facultatieve weigeringsgronden uit de overdrachtsverdragen
die niet in art. 552y zijn opgenomen - heeft de minister ingevolge de wettekst de
vrijheid om de inwilliging al dan niet in te trekken.

Tot welk moment

2. De mogelijkheid tot intrekking is niet onbeperkt. Zowel volgens het Europees
Overdrachtsverdrag (art. 12, tweede lid, letter b) als volgens het Benelux Over-
drachtsverdrag (art. 3, vijfde lid, onder letter b) is bij de constatering van facul-
tatieve weigeringsgronden intrekking alleen mogelijk, indien het onderzoek op de
zitting nog niet is aangevangen. Het Benelux Overdrachtsverdrag bepaalt verder dat

de inwilliging niet meer kan worden ingetrokken, wanneer in de aangezochte staat

onherroepelijk over het feit is beslist (zie art. 3, vijfde lid, letter a; zie omtrent deze

beperkingen ook de artt. 552t-552hh, aant. 128).
De wet spreekt over de mogelijkheid tot intrekking zolang het onderzoek op de

zitting nog niet is aangevangen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen
imperatieve en facultatieve weigeringsgronden. Is de zaak eenmaal op de terecht-

zitting aanhangig gemaakt dan zal - aldus de memorie van toelichting - de beslissing
van de rechter moeten worden afgewacht.2 Noch uit de wettelijke regeling, noch
uit opmerkingen daaromtrent in de memorie van toelichting, is af te leiden welke
gevolgen de in een later stadium geconstateerde weigeringsgronden hebben voor het
iudicium van de rechter en welke stappen er eventueel na de beslissing van de rechter
kunnen of moeten worden genomen. Men mag er van uitgaan dat het iudicium van
de rechter in belangrijke mate bepatend is voor de stappen daarna. Heeft de beslis-

sing een definitief karakter in die zin dat de zaak daarmee onherroepelijk is afgedaan
en de beslissing een nieuwe vervolging in de weg staat, dan kan de inwilliging, ook
nadat die beslissing is gegeven, niet meer worden ingetrokken. Intrekking van de
inwilliging en een hernieuwde vervolging in de verzoekende staat zouden dan in strijd
zijn met het streven om aan buitenlandse (rechterlijke) uitspraken een negatieve
werking toe te kennen. Alleen de situatie omschreven in het tweede lid van art.
552dd vormt daarop een door de meeste verdragen erkende uitzondering (zie
daaromtrent in aant. 3). De vraag is daarom welke invloed zo'n tijdens de zitting

1.  Zie ook MvT, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15972, nr. 3 p. 18. In feite moet men ook hier weer drie
situaties onderscheiden: - De situatie dat het verzoek dat is ingewilligd berust op een overdrachtsverdrag
met alle verplichtingen van dien; - de situatie dat het verzoek dat is ingewilligd niet op een dergelijk
verdrag berust, maar wei een overname van strafvervolging betreft, waaraan uit de aard van de rechtshulp-

figuur zekere voorwaarden gesteld moeten worden; - en de situatie dat het verzoek een zuivere aangifte
betreft. Zie hieromtrent de artt. 552t-552hh, aant. 84.
2.  MvT, bijl. hand II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 18. Dit is ook het standpunt van dc hoge raad. Zie
bijvoorbeeld  HR 28 februari  1984,  NJ   1984,  490.
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geconstateerde omstandigheid heeft op de beslissing van de rechter. Staat zo'n
omstandigheid een onherroepelijke beslissing van de rechter in de weg, of moet het
recht, indien de zitting eenmaal is aangevangen zijn loop hebben.

Bij de bespreking van de voorwaarde van dubbele strafbaarheid speelde deze
vraag ook een belangrijke rol en is op de kwestie al nader ingegaan (zie de art. 552t-
552hh, aant. 109 en art. 552y, aant. 13) Hieronder nog een voorbeeld, waarbij het
strafbare feit ter zake waarvan het verzoek is gedaan, (tevens) is gesitueerd in Neder-
land. Dit om de vraagstelling ten aanzien van dit voorbeeld zuiver te houden en een
verwarring met vragen die betrekking hebben op rechtsmacht uit te sluiten. De
bevoegdheid van Nederland berust dus op art. 2 Sr en daarmee is de toepassing van
art. 5, eerste lid sub 2 uitgesloten.

In een overgenomen strafzaak blijkt tijdens het onderzoek op de zitting dat de
verdachte naar nederlands recht beroep kan doen op een rechtvaardigingsgrond. Die
omstandigheid zou, indien zij eerder bekend was geweest, aanleidinghebben gegeven
tot afwijzing van het verzoek (zie art. 552y, eerste lid sub b jo art. 552bb, tweede
lid) of, tot intrekking van de inwilliging indien deze inmiddels had plaats gehad maar
het onderzoek op de zitting nog niet was aangevangen (zie art. 552dd, eerste lid jo
art. 552bb, tweede lid).1 Nu de omstandigheid pas blijkt op de zitting zal er eerst
een beslissing van de rechter volgen. Op grond van art. 352, tweede lid heeft niet
strafbaarheid van het feit een ontslag van alle rechtsvervolging tot gevolg tenzij het
onderzoek bedoeld in art. 348 leidt tot toepassing van art. 349, eerste lid. Een
ontslag van alle rechtsvervolging is een beslissing overhet feit zelfdie een intrekking
van de inwilliging uitsluit. Een einduitspraak in de zin van art. 349, eerste lid staat
op zichzel f een hernieuwde vervolging niet in de weg en dus ook een intrekking van
de inwilliging niet. Twee oplossingen zijn denkbaar:
- (i) De rechter concludeert tot een ontslag van rechtsvervolging omdat bij overname
van strakervolging de aangezochte staat de eigen strafwet toepast en het verzoek
de bevoegdheid tot strafvervolging die de aangezochte staat aan de eigen wet
ontleent, niet beperkt (zie de artt. 552t-552hh, aant 134 en art. 552y, aant. 13).2
Een dergelijk conclusie biedt voor de verdachte het voordeel dat hij niet de kans
loopt opnieuw te worden vervolgd met het risico van een veroordeling. De ver-
zoekende staat zal met deze beslissing mogelijk niet zo blij zijn. Een herstel van zijn
recht tot strafvervolging is daarmee uitgesloten, terwijl die staat bij het indienen van
zijn verzoek tot strafvervolging er waarschijnlijk van uit is gegaan dat met de
inwilliging van dat verzoek de strafbaarheid van het feit naar het recht van de
aangezochte was verzekerd.
- (ii) De rechter verklaart de officier van justitie niet ontvankelijk in zijn vordering,
omdat hij vervolgt naar aanleiding van een verzoek, waarvan achteraf is gebleken
dat dit niet ingewilligd had mogen worden. Dat de staat in deze strafzaak beschikt
over een eigen bevoegdheid tot strafvordering die - ook volgens de verdragen (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 134) - niet wordt beperkt door het verzoek tot strafver-
volging, doet daaraan niet af. De strafvervolging in casu is immers ingesteld naar

1.  Anders voor wat betreft de intrekking van de inwil|iging A.H.J. SWART, De overdracht van straf-
vervolgingen,N]B 1982, p. 213. Zie omtrentdit standpunt van SWART ook de art. 552t-552hh, aant. 109.
2. Idem blijkbaar A.H.J. SWART, De overdracht van strahervolgingen, NJB 1982, p. 213.
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aanleiding van het verzoek tot strafvervolging en blijkt achteraf dat het verzoek niet
ingewilligd had mogen worden, dan vervalt daarmee de basis van de onderhavige
strafvervolging: Bij deze redenering is het verschil tussen de uitoefening van een
eigen bevoegdheid en uitoefening van een subsidiaire bevoegdheid - althans op dit
punt - niet erg groot. In beide gevallen leidt de ontdekking van een weigeringsgrond
tijdens de zitting tot intrekking van het verzoek. In beide gevallen is er echter sprake
van een vervolging op basis van een verzoek. Hetgeen betekent dat het verschil in
karakter van de beide vervolgingen ook niet groot is.2 Alleen wanneer er sprake
is van een aangifte ex art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag en art. 42 van
het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag waarbij de verzoekende staat het
feit niet zelf kan berechten, omdat de rechtsmacht daartoe ontbreekt is deze oplossing
niet meer verdedigbaar. Er is dan geen sprake van een overname van strafvervolging
doch van een zuivere uitoefening van originaire competentie, met andere woorden
van een gewone nederlandse strafzaak

Volgens de verdragen is niet strafbaarheid van het feit in de aangezochte staat een
imperatieve weigeringsgrond en bij ontdekking van imperatieve weigeringsgronden
is intrekking van de inwilliging verplicht. Met betrekking tot deze intrekking is geen
beperking gemaakt voor het geval het onderzoek op de zitting is aangevangen (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 128). Alleen indien over het feit onherroepelijk is beslist
behoort een intrekking van de inwilliging niet meer tot de mogelijkheden. In het
Benelux Overdrachtsverdrag is dit met zoveel woordenbepaald (ziehierboven). Voor
het Europees Overdrachtsverdrag volgt dit uit de opzet van het verdrag en het streven
daarin naar het voorkomen van dubbele vervolgingen.

Een intrekking van de inwilliging, nadat de zaak op de zitting is gebracht, zal
voor de verdachte veelal nadelig zijn, omdat het recht tot strafvervolging in de
verzoekende staat herleeft en hij daar alsnog kan worden vervolgd. Ten opzichte
van de oorspronkelijke situatie verslechtert zijn positie weliswaar niet wezenlijk.
Volgens het recht van de verzoekende staat was het door hem gepleegde feit strafbaar
en had die staat geen verzoek tot strafvervolging gedaan dan was hij berecht naar
het recht van die staat. Dit neemt echter niet weg dat deze late intrekking op gespan-

1. Anders dus A.H.J. SWART, De overdracht van strafvervolgingen, NJB 1982, p. 212, 'In geen enkel
opzicht wordt deze (de uitoefening van originaire jurisdictie op verzoek van een andere verdragspartij;
YB) in beginsel beperkt door het recht van de verzoekende staat; zie art. 5 Europees Overdrachtsverdrag
en  art.  5 Benelux Overdrachtsverdrag.'
2.  De zaak ligt anders wanneer de weigeringsgrond niet pas later blijkt, doch pas later ontstaat. In dat
geval kan er weI een verschil optreden tussen de uitoefening van een originaire bevoegdheid en van een
afgeleide bevoegdheid. Vervalt bijvoorbeeld in de verzockende staatnade overdrachthetrechttotstrafvor-
dering, waarbij men dan kan denken aan amnestie, gratie ofeen latere wijziging van de strafwet, dan heeft
dat verval in beginsel geen gevolgen meer voor de overgedragen strafzaak wanneer de vervolging in de
aangezochte staat is gebaseerd op de uitoefening van originaire jurisdictie. Bij de uitoefening van
subsidiaire jurisdictic zal de vervolging in de aangezochte staat gestaakt moeten worden, omdat de basis-

bevoegdheid waarvan het recht tot strafvervolging in de aangezochte staat is afgeleid, is komen te verval-
len. Bij een subsidiaire bevoegdheidsuitoefening is en blijft strafbaarheid in de verzoekende stint een ab-
solute voorwaarde, ook in latere stadia van de vervolging in de aangezochte staat. In art. 4 Europees
Overdrachtsverdrag is deze consequentie zelfs uitdrukkelijk verankerd. Zie hieromtrent het Toelichtend
rapport, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (R 1133), nr. 5, p. 15. Zie ook de artt. 552t-552hh, aant. 102.
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nen voet staat met het nemo debet bis verari-beginsel (zie de artt. 552t-552hh, aant.
109 en art. 552y, aant. 13).1

Voor de verzoekende staat kan het daarentegen van betekenis zijn dat de mogelijk-
heid tot intrekking blijft bestaan wanneer het onderzoek op de zitting in de aange-
zochte staat is aangevangen. Het is immers maar de vraag of de autoriteiten van de
verzoekende staat het verzoek tot strafvervolging zouden hebben gedaan, indien zij
van de rechtvaardigingsgrond kennis hadden gehad. Doorde intrekking van de inwil-
liging krijgt de verzoekende staat alsnog de mogelijkheid de strafzaak zelf af te
handelen. Zo wordt de verzoekende staat het risico bespaard dat hij de dupe wordt
van mogelijke tekortkoming van de aangezochte staat bij de opsporing van omstan-
digheden die een imperatieve weigeringsgrond impliceren.2 De verdachte mag echter
evenmin  de dupe worden van tekortkomingen  van de aangezochte staat.

Welke oplossing door de wetgever wordt voorgestaan is niet met zekerheid te
zeggen. Uit het feit dat de wet zwijgt op dit punt, terwijl in het tweede lid van art.
552dd wel aandacht wordt besteed aan de situatie dat de inwilliging kan worden
ingetrokken, indien de straf waartoe de verdachte is veroordeeld niet ten uitvoer kan
worden gelegd, is de conclusie te trekken dat deze situatie de enige situatie is waarin
een inwilliging kan worden ingetrokken nadat de zaak op de zitting is aangevangen.
Het is echter ook verdedigbaar dat het tweede lid betrekking heeft op een in het
beginsel onherroepelijke uitspraak en dat het geschreven is omdat het een uitzonde-
ring vormt op het feit, dat na een onherroepelijke uitspraak een intrekking niet meer
tot de mogelijkheden behoort. In die visie zegt de bepaling niets over het iudicium
waartoe de rechter moet komen en de mogelijkheid tot intrekking van de inwilliging
bij andere, niet-onherroepelijke uitspraken van de rechter.

Eerder is door ons - met het oog op het nemo debet bis verari-beginsel - verdedigd
dat intrekking van de inwilliging niet meer mogelijk moet zijn wanneer de zaak
eenmaal op de zitting is (zie de artt. 552t-552hh, aant. 109 en art. 552y, aant. 13).
Hierbij kan er nogmaals op worden gewezen dat de strafbaarheid naar het recht van
de verzoekende staat, zeker wanneer het feit daar (mede) is gepleegd, in concreto
moet worden beoordeeld. Dus ook indien het verzoek niet op een van de overdrachts-
verdragen berust. Ontbreekt de strafbaarheid of vervolgbaarheid in de verzoekende
staat, dan zal er bij een overname van de vervolging nimmer een veroordeling mogen
volgen.

1. In de omgekeerde situatie - dus de situatie waarin het feit achteraf, dat wil zeggen na de inwilliging
niet in de aangezochte staat doch in de verzoekende staat gerechtvaardigd blijkt te zijn - zou de tweede

oplossing juist in het voordeel werken van de verdachte, terwijl de eerste oplossing zeer in zijn nadeel
zal werken.
2.  De beperking geldt wei ten aanzien van facultatieve weigeringsgronden. Deze weigeringsgronden
hebben veelal een ander karakter dan de imperatieve weigeringsgronden en dienen veel meer het belang
van de aangezochte staat dan de naleving van de algemene voorwaarden van overdracht en overname
van strafvervolging. Om die reden is in de verdragen het risico van een te late ontdekking van de
aanwezigheid van facultatieve weigeringsgronden gelegd bij de aangezochte staat. Het zijn immers de
autoriteiten van die staat zelf die met betrekking tot de (tijdige) opsporing van de betreffende omstan-
digheden zijn tekortgeschoten.
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Het betoogde gaat natuurlijk niet op, indien het verzoek een zuivere aangifte betreft,
waarop de wettelijke regeling eveneens van toepassing is (zie de artt. 552t-552hh,
aant. 23 en aant. 84; zie ook art. 552y, aant. 10 en 13). In dat geval impliceert de
vervolging niet meer dan een originaire bevoegdheidsuitoefening die in beginsel niet
wordt beinvloed door het recht van de staat die de aangifte heeft gedaan.

Wanneer geen vervolging plaatsvindt

3.  Intrekking van de inwilliging kan ook aan de orde komen, indien de officier van
justitie na de overname heeft besloten van (verdere) vervolging af te zien. De situatie
datde officier van justitie na inwilliging van het verzoek geen strafvervolging instelt,
zou zich niet vaak mogen voordoen. Redenen om niet te vervolgen zijn immers -
met uitzondering van sepots uit opportuniteitsoverwegingen (zie hieronder) - ook
redenen voor een afwijzend advies (zie art. 552bb, aant. 3). Wordt een vervolgings-
belemmering pas later geconstateerd of wordt er niet vervolgd uit haalbaarheidsover-
wegingen, dan zou dat er toe moeten leiden dat de inwilliging alsnog wordt ingetrok-
ken. Alleen indien van vervolging wordt afgezien uit opportuniteitsoverwegingen,
ligt de zaak anders. In de praktijk schijnt het echter regelmatig voor te komen dat
overgenomen strafzaken op de stapel nog te behandelen strafzaken belanden en na
verloop van tijd worden geseponeerd, omdat ze daar te lang zijn blijven liggen. De
inwilliging wordt dan niet meer ingetrokken en dat zou ook weinig zin hebben,
omdat de overschrijding van de redelijke termijn ook zal doorwerken met betrekking
tot het vervolgingsrecht van de oorspronkelijk verzoekende staat.

Wordt van vervolging afgezien of wordt deze gestaakt om redenen aan het
algemeen belang ontleend, dan ligt de zaak anders. Bij inwilliging van het verzoek
behoudt het openbaar ministerie - zowel volgens de overdrachtsverdragen als naar
nederlands recht - de vrijheid om uit opportuniteitsoverwegingen van (verdere)
vervolging af te zien (zie de artt. 552t-552hh, aant.  127 en art. 552bb, aant. 3 en
aant. 6). De verzoekende staat wordt van deze beslissing wel op de hoogte gesteld
maar Nederland beschouwt de zaak daarmee in beginsel afgedaan en het strafdossier
wordt niet geretourneerd (zie art. 552bb, aant. 6). Heeft het verzoek echter plaats
gehad op basis van het Europees Overdrachtsverdrag, dan bepaalt art. 21, tweede
lid onder d van dat verdrag dat de verzoekende staat zijn recht tot strafvervolging
herkrijgt, omdat er geen vervolging wordt ingesteld of de ingestelde vervolging
wordt gestaakt (zie de artt. 552t-552hh, aant. 133). Bij bekrachtiging van het
Europees Overdrachtsverdrag heeft Nederland bij art. 21, tweede lid onder d een
verklaring afgelegd die er op neerkomt dat Nederland aan een transactie of voor-
waardelijk sepot wel een ne bis in idem-werking toekent.1  Bij een transactie of een
voorwaardelijk sepot zal het dossier dus niet geretourneerd worden, indien aan de
gestelde voorwaarde wordt voldaan. Bij een onvoorwaardelijk sepot of kennisgeving
van niet verdere vervolging blijft art. 21, tweede lid onder d echter ten volle van
kracht. In de memorie van toelichting wordt daarom met betrekking tot art. 552dd

1.   De verklaring luidt als volgt: 'The Kingdom ofthe Netherlands understands that the decision to institute

proceedings includes the conditional decision not to prosecute, in so far as the conditions imposed have
been  met';  (Trb    1985,65).  Zie in verband  met deze verklaring  ook  art. 68, derde lid Sr
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opgemerkt; 'De voorgestelde bepaling brengt mede, dat ook in het geval, bedoeld
in artikel 21, tweede lid, onder d, van het Europese verdrag, de inwilliging van het
verzoek wordt ingetrokken: i  Op dit  punt  is  er dus een verschil tussen verzoeken
gedaan op basis van het Europees Overdrachtsverdrag en verzoeken die niet berusten
op dat verdrag.2

Intrekking indien de straf niet ten uitvoer kan worden gelegd

4. In het tweede lid van art. 552dd is bepaald dat de inwilliging van een verzoek
tot strafvervolging eveneens kan worden ingetrokken, indien de straf waartoe de ver-
dachte is veroordeeld niet ten uitvoer kan worden gelegd. Met deze regeling  is een
uitzondering gemaakt op het uitgangspunt dat een dader nadat de strafzaak onherroe-
pelijk is afgedaan niet opnieuw voor hetzelfde feit kan worden vervolgd, ook niet
in een andere staat. De uitzondering dient te voorkomen dat de dader door vlucht
zijn straf kan ontlopen. Tot voor kort kenden veel staten aan een buitenlands
strafvonnis geen positieve werking toe, waardoor een overdracht van strafexecutie
niet tot de mogelijkheden behoorde. Zou in dat geval de dader vluchten, alvorens
hij zijn straf (volledig) heeft uitgezeten en zou de vluchtstaat hem niet kunnen
uitleveren aan de staat waar het vonnis werd geveld, dan zou hij zijn straf ontgaan,
indien hij niet opnieuw zou kunnen worden vervolgd. Vandaar dat in de overdrachts-
verdragen (met uitzondering van het Benelux Overdrachtsverdrag) en andere
verdragen waarineen internationaal nebis in idem-beginsel isuitgewerkt, metbetrek-
king tot de toekenning van een negatieve werking aan een buitenlands vonnis de
beperking is gemaakt, dat de opgelegde sanctie volledig moet zijn ondergaan (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 110-111; zie in dit verband ook art. 68, tweede lid
strafrecht).
Het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 1983 (Trb. 1983,
74) heeft de laatste jaren veel bijval gekregen, waardoor een overdracht van de
executie op grotere schaal tot de mogelijkheden is gaan behoren en dus als alternatief
kan dienen van het bepaalde in art. 552dd, tweede lid. Wel moet men zich daarbij
bewust zijn van het feit dat het verdrag instemming van de veroordeelde als voor-
waarde stelt (zie art. 3, eerste lid onder d) en dat de overdracht moet plaats hebben
naar de staat waarvan de dader onderdaan is (zie art. 3, eerste lid onder a). Is de
dader de gevlucht, dan is de kans op zijn instemming geringer. Bovendien is van
belang naar welke staat hij is gevlucht. Het verdrag biedt dus veel minder een real
alternatief, indien de veroordeelde zich door ontvluchting heeft onttrokken aan de
tenuitvoerlegging in de staat van veroordeling. Deze tekortkoming indachtig is ter
aanvulling van het verdrag van 1983 in de artt. 67-69 van de Uitvoeringsovereen-
komst van Schengen van 1990 bepaald, dat de overdracht van de tenuitvoerlegging
van een vrijheidsbenemende straf of maatregel niet van de instemming van de

1. MvT, bijl. hand Il, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 18.
2.  Het is bepaald niet uitgesloten dat dit verschil er toe zal leiden dat verzoeken die berusten op het
Europees Overdachtsverdrag - in tegenstelling tot de gebruikelijke praktijk - zullen worden afgewezen
indien op voorhand al vaststaat dat bij inwilliging van die verzoeken uit opportuniteitsovenvegingen van
vervolging zal worden afgezien
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veroordeelde afhankelijk is, wanneer deze zich door ontvluchting naar zijn eigen
land aan de (verdere) tenuitvoerlegging van die straf of maatregel heeft onttrokken:
Ook in het EG Verdrag inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen
van 13 november 1991 (Trb. 1992, 39), dat in 1993 ter goedkeuring is voorgelegd
aan de Staten-Generaal   en   op   11   november   van   dat  jaar door Nederland   is
bekrachtigd, is de overdracht niet afhankelijk gesteld van de instemming van de
veroordeelde (zie art. 5). Bovendien is de mogelijkheid tot overdracht niet beperkt
tot de staat waarvan de veroordeelde onderdaan is (zie art. 3 en voor geldelijke
straffen art. 4). Het is de verwachting dat bij dit EG Verdrag meer staten partij
zullen worden.

5. Voor zover een overdracht van de executie als alternatief kan dienen doet de vraag
zich voor of deze weg gevolgd moet worden of dat de staat van veroordeling de
keuze heeft. Met andere woorden behoudt Nederland - naast de mogelijkheid van
overdracht van executie - tevens de mogelijkheid om de vervolging over te dragen
(zie art. 552t, aant. 16) of de inwilliging in te trekken en het dossier retour te
zenden? Het Benelux Overdrachtsverdrag laat de staat van veroordeling geen keuze.
In art. 3, vijfde lid onder a is uitdrukkelijk bepaald dat de inwilliging niet meer kan
worden ingetrokken wanneer ten gevolge daarvan in de aangezochte staat onherroepe-
lijk over het feit is beslist (zie de artt. 552t-552hh, aant. 128; hieromtrent ook de
artt. 552t-552hh, aant. 111). Blijkens art. 12, tweede lid sub a biedt het Europees
Overdrachtsverdrag deze ruimte wel. In die bepaling wordt immers uitdrukkelijk
gerefereerd aan het feit dat de veroordeling niet in de 'aangezochte' staat ten uitvoer
kan worden gelegd. De bepaling ziet dus niet op de situatie dat de veroordeling in
een andere staat, bijvoorbeeld de vluchtstaat, misschien wel ten uitvoer kan worden
gelegd.

De nederlandse wettekst, met name de zinsnede 'indien de straf waartoe de ver-
dachte is veroordeeld niet ten uitvoer kan worden gelegd', is in dit opzicht ruimer
geformuleerd dan art. 12, tweede lid sub a van het Europees Overdrachtsverdrag.
Er wordt namelijk niet met zoveel woorden gerefereerd aan het feit dat de straf in
Nederland ten uitvoer moet kunnen worden gelegd. Anderzijds gebeurt het bij de
lezing van een wettekst vaak dat bestanddelen ingelezen worden. Het zou daarom
ook niet ondenkbaar dat in de onderhavige bepaling tussen de woorden 'niet' en 'ten
uitvoer', de woorden 'in Nederland' ingelezen moeten worden.  In dat geval heeft
de minister, indien de mogelijkheid ontbreekt om de straf in Nederland ten uitvoer
te leggen, de keuze - althans naar de letterlijke tekst van de wet - om de inwilliging
in te trekken en het dossier retour te zenden, of aan de staat waar de verdachte zich
bevindt een verzoek te richten tot overname van de executie van het vonnis.2 Gezien
het streven om dubbele vervolgingen te voorkomen verdient - naar onze mening -
een overname van de executie in dat geval toch de voorkeur.

1.   De voorwaarde dat de daderonderdaan moetzijn van de staat waarheen de overdracht zal plaatsvinden,
is dus in stand gelaten.
2.  De staat die om ovemame van de strafvervolging had verzocht hoeft uiteraard niet dezelfde staat te

zijn die in aanmerking komt om de executie over te nemen.
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Gevolgen van de intrekking

6. In art. 552dd is alleen bepaald, wanneer de inwilliging van het verzoek tot
strafvervolging kan worden ingetrokken. Omtrent de daaraan verbonden (rechts)ge-
volgen zegt de bepaling niets.

Bij een intrekking van de inwilliging wordt de strafzaak - zo dit al niet is gebeurd
- beeindigd. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de verzoekende staat (zie art.
552ee, aant. 1) en het dossier gaat retour. Niet duidelijk is in dat verband, in-
hoeverre de gegevens en stukken van overtuiging die in het nederlandse onderzoek
zijn verzameld, daaraan toegevoegd kunnen of moeten worden. Een regeling
daaromtrent ontbreekt immers (zie hierboven).' De vraag kwam eerder aan de orde
bij bespreking van de afwijzingsgronden. Ter plaatse is verdedigd dat het antwoord
op deze vraag afhankelijk is van de redenen tot afwijzing van het verzoek en intrek-
king van de inwilliging in samenhang met de regels van informatie-uitwisseling en
kleine rechtshulp (zie art. 552bb, aant. 7).

Omtrent de gevolgen die zijn verbonden aan een intrekking van de inwilliging,
nadat de verdachte is veroordeeld, zegt de onderhavige bepaling evenmin iets. In
het eerste lid van art. 77 Sr is wel bepaald dat het recht tot strafvordering en tot uit-
voering van de straf vervallen door de overdracht van strafvervolging aan een
vreemde staat (zie omtrent deze bepaling de artt. 552t-552hh, aant. 92). In art.
552dd, tweede lid wordt weliswaar niet gesproken van een overdracht van strafver-
volging doch van een teruggave van de strafzaak door intrekking van de inwilliging.
Een redelijke interpretatie van de wet brengt echter met zich mee dat het bepaalde

' in art.  77  Sr ook van toepassing wordt geacht op deze situatie. Een intrekking van
de inwilliging en teruggave van de strafzaak houdt in dit bijzondere geval in feite
ook een overdracht van de strafvervolging in. Het verschil met de normale situatie
is slechts, dat de vervolging die nu door Nederland wordt overgedragen, in eerste
instantie door Nederland was overgenomen.2 Met de verdediging van dit standpunt
rijst overigens de vraag of de procedure omschreven in art. 552t e.v. niet gevolgd
moet worden. Intrekking van de inwilliging is echter een bijzondere regeling die
in de verhouding verzoekende staat - aangezochte staat de overdrachtsprocedure
uitsluit. Wil Nederland in de geschetste situatie de vervolging overdragen aan een
andere staat dan de oorspronkelijk verzoekende staat, dan zal uiteraard wet de
overdrachtsregeling gevolgd moeten worden.

1.  Evenmin is duidelijk welke rechtskracht in de oorspronkelijk verzoekende staat kan toekomen aan

de tijdens het strafreehtelijk onderzoek in Nederland verrichte ambtshandelingen en daarvan opgemaakte
stukken. Een regeling daaromtrent hoort echter ook niet thuis in de nederlandse wetgeving (zie voor de

verdragsrechtelijke regelingen op dit punt, de am 552t-552hh, aant. 145 e.v.)
2.   Hetstandpunt dateen intrekking van de inwilliging als bedoeld in het tweede lid van art. 552dd tevens

als een overdracht van strafrervolging is aan te mcrken, is ook niet zonder belang met betrekking tot de
hiervoor geschetste vraag betreffende de rechtskracht die in de oorspronkelijk verzoekende staat kan
toekomen aan de in Nederland verrichte ambtshandelingen en daarvan opgemaakte stukken.
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1. De Minister van Justitie geeft van zijn beslissing op het verzoek tot strafver-
volging kennis aan de officier van justitie en de autoriteiten van de staat
waarvan het verzoek is uitgegaan.
2. Hij stelt de autoriteiten ook in kennis van de uitkomst van de strafvervolging
die naar aanleiding van het verzoek is ingesteld.

Algemeen

1.  Zowel aan de officier van justitie als aan de autoriteiten van de verzoekende staat
moet de minister volgens het eerste lid van art. 552ee meedelen welke beslissing
hij heeft genomen. De verdachte wordt hier niet genoemd. Dit heeft waarschijnlijk
te maken met het feit dat hem geen specifiek rechtsmiddel is toegekend tegen de
beslissing van de minister om de vervolging al dan niet over te nemen. Deze
bepaling vindt - aldus de memorie van toelichting - ook toepassing bij intrekking
van de inwilliging  van het verzoek tot strafvervolging.   Het  leek de regering echter
niet nodig dat geval uitdrukkelijk te noemen naast de beslissing op het verzoek. '
En terecht, de intrekking van een eerder gedane inwilliging is in feite ook een beslis-
sing op het verzoek tot strafvervolging.

Mededeling aan de officier

2. Voor de officier van justitie is een mededeling van belang, omdat hij daaruit kan
afleiden of hij verder onderzoek moet verrichten in de zaak of niet. Deelt de minister
hem mede dat hij het verzoek heeft ingewilligd, dan is de officier nog niet tot het
instellen van een strafvervolging verplicht. De mededeling moet wel aangemerkt
worden als een opdracht de zaak serieus te bekijken. De officier behoudt echter de
vrijheid om uit redenen aan het algemeen belang ontleend van (verdere) vervolging
af te zien (zie de artt. 552t-552hh, aant.  127; en art. 552bb, aant. 6). Een afwijzing
van het verzoek tot strafvervolging betekent in beginsel evenmin een beperking van
de eventueel aanwezige originaire bevoegdheid tot strafvordering. Indien er echter
geen bijzonderheden zijn die tot een ander standpunt aanleiding geven, zal de officier
in de mededeling van de minister echter wel een opdracht zien de zaak als afgedaan
te beschouwen.

Bij bespreking van de artt. 552aa en 552bb is er op gewezen dat in de praktijk
de minister bij toezending van het verzoek de officier machtigt, om bij een positief

1.  MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 18.
2.    Zie  in dit verband  ook de beschikking van Hof 's-Hertogenbosch   1   februari  1994,  NJ   1994,341,
besproken in art. 552bb, aant. 11.
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oordeel omtrent het verzoek, vooruit te lopen op de mededeling van art. 552ee,
eerste lid en het verzoek als ingewilligd te beschouwen (zie art. 552aa, aant. 2 en
art. 552bb, aant. 1).

Mededeling aan de verzoekende staat

3.    De    mededeling    van de minister    aan de verzoekende staat volgt    -    in
tegenovergestelde richting - dezelfde weg die het verzoek is gegaan (zie omtrent de
uitwisseling van verzoeken en mededelingen en de daarbij betrokken instanties de
art.  552t-552hh,  met name aant.  126 en aant.  129).' Deze mededeling is voor de
autoriteiten van de verzoekende staat van belang omdat daarmee voor hen officieel
vast komt te staan of de overdracht heeft plaats gehad of niet. Aan die vaststelling
zijn allerlei rechtsgevolgen verbonden. Zo kan de verzoekende staat bij inwilliging
van het verzoek vanaf het moment dat daarvan mededeling is gedaan, het verzoek
niet meer intrekken en verliest die staat zijn recht tot strafvordering (zie de artt.
552t-552hh, aant. 123 en aant. 132). Bij afwijzing van het verzoek herkrijgt de
verzoekende staat zijn recht tot strafvervolging, dat door het indienen van het
verzoek aanzienlijk was beperkt, in volle omvang (zie de artt. 552t-552hh, aant.
133).

Afloopbericht

4. Volgens het tweede lid van art. 552ee moet de minister de autoriteiten van de
verzoekende staat ook mededeling doen omtrent de aftoop van de overgenomen
strafzaak.  In dit verband wordt wel gesproken van 'afloopberichten'. De inhoud en
functie van deze afloopberichten, die ook door de verdragen zijn voorgeschreven
(zie de artt. 552t-552hh, aant. 126), is al ter sprake gekomen bij de commentaar
op art. 552w. Ter plaatse is er tevens op gewezen dat deze berichten door de aan-
gezochte vaak als ballast worden ervaren. Het is echter niet zonder reden dat de staat
diede vervolging heeft overgedragen op de hoogte wordt gehouden van het resultaat.
Het resultaat kan bepalend zijn voor zijn recht tot strafvordering (zie de artt. 552t-
552hh, aant. 133). Bovendien zal het resultaat niet zonder invloed zijn op de
bereidheid van de verzoekende staat om ook in de toekomst vervolgingen over te
dragen.

1. Zie ook de MvT, bijl. hand. 11, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 18.
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Een persoon te wiens aanzien in Nederland geen bevoegdheid tot strafvervolging
bestaat, kan niettemin worden aangehouden, voor zover een verdrag zulks
toestaat. De artikelen 52-93 zijn van overeenkomstige toepassing.

Inleiding en overzicht

In art. 552ff is de aanhouding van personen geregeld waarover Nederland geen
originaire bevoegdheid heeft. In de aant. 1-5 wordt deze bepaling nader belicht.

Voorlopige maatregelen

Algemeen

1.  In de algemene overdrachtsverdragen is overeengekomen dat de aangezochte staat

naar aanleiding van een verzoek en onder de voorwaarden die in de betreffende

bepalingen zijn vermeld, voorlopige maatregelen kan nemen zoals aanhouding van
de verdachte eventueel gevolgd door hechtenis en de inbeslagneming van daarvoor
vatbare zaken. De maatregelen kunnen worden genomen in afwachting van de beslis-
sing op een voorgenomen of reeds gedaan verzoek tot strafvervolging.

De bepalingen betreffende de voorlopige maatregelen zijn met name van belang,
wanneer de aangezochte staat zijn bevoegdheid moet ontlenen aan het verdrag waarop
het verzoek is gebaseerd en dat verzoek nog niet is ingewilligd. Beschikt de aange-
zochte staat over een originaire bevoegdheid of is de overdracht voltooid dan is het
strafrecht van de aangezochte staat van toepassing en daarmee ook de strafvorderlijke
dwangmiddelen. De vaak noodzakelijke verdenking kan voortvloeien uit de uit het
buitenland verkregen inlichtingen (zie omtrent de betreffende verdragsbepalingen
en het belang daarvan verder de artt. 552t-552hh, aant. 147).

Regeling naar nederlands recht

Voorlopige aanhouding

2. Gezien de daaraan gestelde voorwaarden gaan, wat de vrijheidsbeneming betreft,
de bevoegdheden die de overdrachtsverdragen verlenen aan de aangezochte staat

slechts uit boven die welke in het wetboek van strafvordering zijn neergelegd,
voorzover zij mede betreffen personen die naar nederlands recht niet als verdachte
zijn aan te merken omdat Nederland ter zake geen rechtsmacht heeft. Voor die
gevallen moest een voorziening worden getroffen die aan de verdragen tegemoet
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kwam.'  In art. 552ff  is  voor die voorziening  - in tegenstelling  tot de regeling
omtrent de voorlopige aanhouding in de Uitleveringswet - aansluiting gezocht bij
de bepalingen uit het wetboek van strafvordering. Dit was mogelijk, omdat met het
verzoek een strafvervolging in Nederland wordt bewerkstelligd. Wanneer in het
kaderdaarvan vrijheidsbenemende dwangmiddelennoodzakelijk zijn, ligt toepassing
van de artt. 52-93 voor de hand. De daarin gestelde gronden en voorwaarden kunnen
ook gewoon worden nageleefd. Het redelijk vermoeden van schuld kan voortvloeien
uit het verzoek en uit de uit het buitenland verkregen inlichtingen.2

De bevoegdheidsuitbreiding is krachtens het bepaalde in art. 552ff, beperkt tot
de situatie waarin deze in het toepasselijke verdrag is geregeld. Van een eenzijdige
bevoegdheidsuitbreiding is dus geen sprake. In zoverre sluit de regeling aan op het
bepaalde in art. 4a Sr. De wetgever wenste - met uitzondering van het bepaalde in
art. 552gg, eerste lid - geen eenzijdige bevoegdheidsverruiming ten behoeve van
de strafvordering van andere staten (zie hieromtrent de artt. 552t-552hh, aant. 89,
aant. 101 en art. 552y, aant. 1).

Andere voorlopige maatregelen

3. In de verdragsbepalingen wordt naast de vrijheidsbenemende dwangmiddelen ook
melding gemaakt van inbeslagneming (zie de artt. 552t-552hh, aant.  147). Voor die
gevallen, waarin Nederland zelfrechtsmachtheeft, zijnde bepalingenuit het wetboek
van strafvordering van toepassing. Daarnaast kan Nederland op grond van de artt.
5520 en 552p en overeenkomstig de daarin genoemde voorwaarden, beslag leggen
wanneer dit op basis van een verdrag wordt verzocht door de rechterlijke autoriteiten
van een vreemde staat. Daarbij geldt niet als voorwaarde dat Nederland rechtsmacht
heeft ter zake. Deze bepalingen kunnen dus ook worden toegepast wanneer Neder-
land geen rechtsmacht heeft doch een verzoek tot strafvervolging ontvangt op basis
van een verdrag waaruit de bevoegdheid tot strafvervolging kan volgen en in het
kader van dat verzoek beslag moet worden gelegd. Het overdrachtsverdrag kan dan
worden aangemerkt als het verdrag bedoeld in de zin van art. 5520. Die bepaling
stelt immers geen specifieke eisen aan het verdrag waarop het verzoek berust.
Voldoencle is als datgene wat wordt gevraagd bij het betreffende verdrag is geregeld
en in de overdrachtsverdragen is dat, voor wat betreft de inbeslagneming en het
treffen van andere voorlopige maatregelen (zie aant. 4), het geval.3 Met boven-
genoemde regeling kan dus worden voldaan aan de door de overdrachtsverdragen
gestelde eisen op dit punt. Vandaar dat de regering een aanvulling van die regeling

1.   Aldus de MvT,  bijl.  hand. II, 1979/1980, 15972, nrs.  1-3, p.  19.
2. Heel anders ligt de zaak bij een voorlopige aanhouding naar aanleiding van een door Nederland
ontvangen uitleveringsverzoek. In dat geva! geschiedt de voorlopige aanhouding niet ten behoeve van
een straivervolging hier, doch om te verzekeren dat de opgeeiste persoon bij inwilliging van het verzoek
ook daadwerkelijk kan worden uitgeleverd.
3.   Bovendien zal tussen betrokken staten vaaknogeen rechtshulpverdragvan toepassing zijn dat bij twij fel
of bij het ontbreken van een overdrachtsverdrag dienst kan doen.
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naar aanleiding van de goedkeuring van de overdrachtsverdragen niet nodig heeft

geoordeeld:

4.   De overdrachtsverdragen wijden  in het kader  van de voorlopige maatregelen
bijzondere aandacht aan de aanhouding van de verdachte en de inbeslagneming, maar
beperken de te nemen voorlopige maatregelen - met uitzondering van het Benelux
Overdrachtsverdrag - niet tot aanhouding en inbeslagneming (zie de artt. 552t-552hh,
aant.    147). Om welke andere maatregelen  het  dan  zal gaan staat   niet met zoveel
woorden in de verdragen. Dit betekent dat de nationale regeling van de aangezochte
staat mede bepalend is. Is Nederland de aangezochte staat dan zijn wederom de
regels van het nederlandse strafproces van toepassing en heeft Nederland geen
originaire bevoegdheid dan zullen de artt. 5520 en 552p worden toegepast.

Opheffing van de voorlopige maatregelen

5.   In de overnameregeling staat niets omtrent de opheffing   van de voorlopige
maatregelen. Aangezien op de voorlopige maatregelen naar aanleiding van een
verzoek - naast de bepalingen van het verdrag - de wet van de aangezochte staat van

toepassing is, zullen de maatregelen in ieder geval worden opgeheven wanneer  de

bepalingenuit het wetboek vanstrafvordering dat voorschrijven. Heeft deaangezoch-
te staat geen originaire bevoegdheid dan kan men verdedigen dat de voorlopige
maatregelen ook moeten worden opgeheven wanneer de voorlopige maatregelen naar
het recht van de verzoekende staat niet langer geoorloofd zijn. Verder moeten de
voorlopige maatregelen worden opgeheven wanneer het toepasselijke verdrag dat
voorschrijft. De regeling hieromtrent in de verdragen is verschillend. Voorlopige
maatregelen die zijn genomen in afwachting van een verzoek tot strafvervolging
zullen in ieder geval worden opgeheven, indien dat verzoek binnen een zekere tijd
niet volgt (zie hieromtrent de artt. 552t-552hh, aant. 167). Vervolgens lijkt het
logisch dat de voorlopige maatregelen die enkel naar aanleiding van het verzoek tot
strafvervolging zijn toegepast, worden opgeheven wanneer het verzoek wordt
ingetrokken of afgewezen, dan wel de inwilliging wordt ingetrokken, tenzij de titel
op basis waarvan de voorlopige maatregel wordt toegepast, met de intrekking of
afwijzing van het verzoek dan wel de intrekking van de inwilliging wordt gewijzigd.
In dat geval is een opheffing van de voorlopige maatregelen niet noodzakelijk.

1.  MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 19. In verband met de bekrachtiging van de
verdragen waarin de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel centraal is gesteld, zijn in de
WOTS ook bepalingen opgenomen die betrekking hebben op voorlopige maatregelen, waaronder het
conservatoir beslag; zie de artt. 13-13f van de WOTS
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1. De stukken betreffende ambtshandelingen ter zake van opsporing en vervol-
ging, die de autoriteiten van de staat waarvan het verzoek tot strafvervolging
is uitgegaan naar aanleiding van hun verzoek overleggen, hebben de bewijs-
kracht die toekomt aan stukken betreffende overeenkomstige door Nederlandse
ambtenaren verrichte handelingen met dien verstande dat hun bewijskracht niet
uitgaat boven die welke zij in de vreemde staat hebben.
2. In geval van inwilliging van een verzoek als bedoeld in het tweede lid van
artikel 552y, kan een strafrechtelijk financieel onderzoek worden ingesteld,
overeenkomstig het bepaalde in de negende afdeling van Titel IV van Boek I.

Lid 2 is toegevoegd bij de Wet van 10 december 1992, Stb. 1993, 12.

Inteiding en overzicht

Artikel 552gg, eerste lid handelt over de rechtskracht van buitenlandse ambtshande-
lingen en daarvan opgemaakte stukken. Het tweede lid betreffende het mogelijkheid
tot instelling van een strafrechtelijk financieel onderzoek staat daar geheel los van.
- De aantt. 1-4 gaan over de rechtskracht van ambtshandelingen.
- De aantt. 5-6 betreffen de rechtskracht van de buitenlandse stukken.
- De aantt. 7-10 betreffen de werkingsomvang van art. 552gg, eerste lid.
- De aantt. 11-12 gaan over de mogelijkheid van een strafrechtelijk financieel onder-
zoek.

Rechtskracht van buitenlandse ambtshandelingen en daarvan opgemaakte
stukken

Algemeen

1. Vrijwel steeds wanneer een verzoek tot strafvervolging wordt gedaan, heeft  er
in de verzoekende staat al enig onderzoek plaats gehad en is daarbij bewijsmateriaal
verzameld. De aangezochte staat zal dit materiaal meestal goed kunnen gebruiken
wanneer de vervolging daar wordt voortgezet. Het is daarbij belangrijk dat aan de
handelingen van onderzoek in de verzoekende staat verricht en het daarbij verzamel-
de materiaal een zekere rechtskracht toekomt in de aangezochte staat. Een goed
voorbeeld in dit verband biedt HR 4 november 1986, NJ 1987, 812. In deze zaak
ging het om de vraag of een door een duitse opsporingsambtenaar gedane vordering
om medewerking te verlenen aan een ademtest, een vordering oplevert in de zin van
art. 6, eerste lid van het Bloedproefbesluit. Zou dat niet het geval zijn, dan zou er
geen sprake zijn van een onderzoek als bedoeld in art. 26, tweede lid WVW (zie
verder aant. 3). In verband met de rechtskracht van het materiaal zelf kan men
denken aan de bewijskracht die kan worden toegekend aan een proces-vet:baal dat
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is opgemaakt door een opsporingsambtenaar van de verzoekende staat. Vertaald naar
nederlands recht gaat het dan bijvoorbeeld om de vraag of de rechter art. 344,
tweede  lid kan toepassen  bij een dergelijk proces-verbaal.

In  de  overdrachtsverdragen  is deze kwestie onderkend  en  zijn  voor  wat  de
rechtskracht betreft, in de verzoekendestaat verrichte ambtshandelingen (het Benelux
Overdrachtsverdrag spreekt slechts over de daarvan opgemaakte stukken en hetzel fde
doet het Europees Verdrag  in zake bestraffing van verkeersdelicten  van  1964)  ge-
lijkgesteld aan in de aangezochte staat verrichte ambtshandelingen (zie de artt.  552t-
552hh, aantt. 144-146). Deze verdragen hebben echter geen of een zeer beperkte
gelding.

Een gelijkstelling voor wat de rechtskracht van ambtshandelingen betreft vindt
men ook in Art. XI, vijfde lid van het Verdrag van Wittem betreffende de aanvulling
en vergemakkelijking vanhet Europees Verdrag aangaandede wederzijdserechtshulp
in strafzaken van 20 april 1959 (zie de artt. 552t-552hh, aant. 140).

Naar nederlands recht

2. De nederlandse wetgever heeft in dit verband eveneens een regeling getroffen
en die regeling is ook van toepassing op verzoeken tot strafvervolging buiten verdrag
(zie  aant.   8).

In art. 552gg, eerste lid, is bepaald dat aan stukken betreffende in de verzoekende
staat verrichte ambtshandelingen dezelfde bewijskracht toekomt als aan stukken ter
zake van opsporing en vervolging opgemaakt door nederlandse ambtenaren. De
regeling heeft dus alleen betrekking op de rechtskracht van stukken betreffende in
de verzoekende staat verrichte ambtshandelingen en ziet niet op de rechtskracht van
ambtshandelingen voorzover daarvan geen stukken zijn opgemaakt. In zoverre is
er overeenkomst met het bepaalde in art. 19 Benelux Overdrachtsverdrag en art.
7 van het Verdrag ter beteugeling van verkeersdelicten (zie de artt. 552t-552hh, aant.
141). Berust het verzoek tot strafvervolging echter op het Europees Overdrachtsver-
drag of op art. 21 van het Europees Rechtshulpverdrag jo Art. XI, vijfde lid van
het Verdrag van Wittem betreffende de aanvulling en vergemakkelijking van het
Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april
1959, dan speelt bovengenoemde beperking geen rol omdat de gelijkstelling van
ambtshandelingen volgt uit de betreffende verdragen. Voor alle andere verzoeken
blijft de vraag bestaan welke rechtskracht in Nederland kan worden toegekend aan
daden van opsporing en vervolging verricht door ambtenaren inde verzoekende staat.

Onderzoekshandelingen

3.  Van  daden van opsporing en vervolging  zal  in de regel verslag worden gedaan
in een proces-verbaal.  Voor wat betreft die stukken geldt  dan het bepaalde  in  art.
552gg, eerste lid. Het kan echter zijn dat de vraag naar de rechtskracht of geldigheid
van ambtshandelingen (in eerste instantie) om een andere reden wordt gesteld dan
met het oog op de eventuele bewijskracht van die handelingen of van de daarvan
opgemaakte stukken. Een voorbeeld in dit verband biedt HR 4 november 1986, NJ
1987, 812. In deze zaak waarvan in aant. 1 al melding is gemaakt, ging het om de
vraag of een door een duitse opsporingsambtenaar gedane vordering om mede-
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werking te verlenen aan een ademtest, een vordering oplevert in de zin van art. 6,
eerste lid van het Bloedproefbesluit (thans art. 15 Besluit Alcoholonderzoeken).  Zou
dat niet het geval zijn, dan zou er geen sprake zijn van een onderzoek als bedoeld
in art. 26, tweede lid WVW (thans art. 8 WVW).

Aanvankelijk werd vaak gedacht dat een onderzoek in het buitenland niet
opleverde een onderzoek zoals beschreven in het Bloedproefbesluit en de Bloed-
proefbeschikking:   Om die reden zijn nogal wat verzoeken om overname   van
strafvervolging tegen nederlanders ter zake van rijden onder invloed afgewezen. In
latere jurisprudentie is een zekere kentering op dit punt waar te nemen.2 Het arrest
van de hoge raad van 1986 sluit daarbij aan: In deze zaak had het hoog militair
gerechtshof als volgt overwogen;  'dat het enkele feit dat de vordering om medewer-
king te verlenen aan een onderzoek van uitgeademde lucht is gedaan door een Duitse
opsporingsambtenaar, niet betekent dat deze vordering geen vordering is in de zin
van   art. 6, eerste lid, Bloedproefbesluit:   (...) dat tussen het moment waarop
gevorderd is medewerking te verlenen aan een ademtest en het moment waarop de
bloedafname heeft plaatsgevonden meer dan een uur is verlopen:  (...) dat naar het
oordeel van het hof het in de bewezenverklaring bedoelde onderzoek wel aan te
merken is als een onderzoek in de zin van art. 26, tweede lid WVW:' De hoge raad
onderschrijft deze overweging en erkent daarmee dat ambtshandelingen door
ambtenaren in het buitenland verricht, onder omstandigheden gelijkgesteld kunnen
worden aan nederlandse ambtshandelingen.

Er kan dus formele rechtskracht worden toegekend aan de in het buitenland door
buitenlandse ambtenaren verrichte opsporingshandelingen. De procedurevoorschrif-
ten in de verschillende landen behoeven daartoe niet geheel met elkaar in overeen-
stemming te zijn. Het zou niet reeel zijn een dergelijke voorwaarde te stellen. Binnen
zekere grenzen mag er verschil zijn tussen de nederlandse en de buitenlandse
procedure.  Het  is een taak van de rechter te bepalen waar de grenzen tussen een
aanvaardbaar of een niet aanvaardbaar buitenlands onderzoek dienen te worden
gelegd. Aldus ook A-G MEIJERS in zijn conclusie bij bovengenoemd arrest. Hij ver-
wijst daarvoor - onder andere - naar de uitleg die in de memorie van antwoord bij
de goedkeuringswetgeving wordt gegeven omtrent de betekenis van Art. XI, vijfde
lid van het Verdrag van Wittem betreffende de aanvulling en vergemakkelijking van
het Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april
1959. Daarin wordt opgemerkt dat met de betreffende verdragsbepaling de formele
rechtskracht van de verrichte opsporingshandelingen buiten twijfel komt te staan.
Welke waarde de rechter vervolgens aan de uit die opsporingshandelingen verkregen
resultaten wenst toe te kennen is - aldus de memorie van antwoord - een tweede.

1.   Ter staving van deze opvatting werd vaak venvezen naar de sententies van het HMG van  11 juni  1975,
MRT,  p.  453 en HMG 9 juli  1975,  MRT,  p. 448.  In deze sententies werd art. 26, tweede lid WVW niet
toepasselijk geacht op de nederlandse militair die zich buiten Nederland aan dit feit had schuldig gemaaki
indien een bloedproefwas verricht in een ander dan door de minister vanjustitie aangewezen laboratorium
2.  Zie bijvoorbeeld HR 30 september 1980, NJ 1981, 46 (MRT 1981, p. 165; VR 1980, 85). De hoge
raad accepteerde hier een bloedafname, waarbij geen nederlandse doch een duitse opsporingsambtenaar
aanwezig was geweest, als te zijn geschied op een wijze die voldoet aan het vereiste onderzoek in de zin
van art. 26, tweede lid WVW.
3.      In  zijn noot onder het arrest gaat SCHUTTE uitvoerig  in  op de onderhavige problematiek.
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Met andere woorden dit alles laat onverlet dat het aan de rechter is om de grenzen
te bepalen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van het buitenlandse onderzoek. 1
Met betrekking tot deze grenzen zijn in de nederlandse wet geen specifieke voor-
schriften gegeven. In zijn noot onder bovengenoemd arrest merkt SCHUTrE - in
navolging van de hiervoor aangehaalde memorie van antwoord - op dat dit, gezien
de grote verscheidenheid aan regelingen, ook ondoenlijk zou zijn. Van geval tot
geval zal door de rechter moeten worden vastgesteld welke verschillen tussen een
buitenlandse en de nederlandse regeling zo essentieel zijn, dat zij moeten leiden tot
het onthouden van formele rechtskracht aan de buitenlandse onderzoekshandelingen.2
De grenzen van erkenbaarheid worden volgens SCHUTrE uiteindelijk bepaald door
wat genoemd zou kunnen worden 'de Nederlandse openbare orde'.3 Dit laatste zegt
op zich zelf nog niet zo veel. De juridische praktijk zal hier meer duidelijkheid
moeten verschaffen. Gezien de verscheidenheid aan strafrechtssystemen die er op
Europees niveau en daarbuiten bestaat, zou men mogen verwachten dat de
jurisprudentie inmiddels aardige voorbeelden te zien zou geven.4 De praktijk biedt
echter een ander plaatje (meer daarover in aant. 5 en aant. 6).

Met betrekking tot de toekenning van formele rechtskracht aan buitenlandse
onderzoekshandelingen zal naar onze mening wel vooropgesteld moeten worden dat

1.  Zie MvA, bijl. hand. 11, 1981,16 433, nr. 5, p. 14. Zie ook J.B.H.M. SIMMELINK, Algemeenheden in
het, genverkeersrecht, Arnhem  1995,  p.  24-27.
2.   Een dergelijke vaststelling zegt natuurlijk nog niets over de omgekeerde situatie. Met andere woorden
daarmee is niet gezegd dat daarover op dezelfde wijze in andere landen wordt gedacht. Ten gevolge van
de verschillen in de wijzen van vaststellen van het bloed-alcoholgehalte en in verband met de mogelijkheid
tot contra-expertise waarin de nederlandse wetgeving voorziet, is de overdracht van vervolging van een
overtreding van art. 26 WVW (thans art. 8 WVW) naar met name Duitsland, Denemarken, Frankrijk en
Oostenrijk problematisch. In verband met overtredingen van de opiumwetgeving kan het een probleem
zijn dat men in het buitenland, met name in Duitsland en Oostenrijk, de zuiverheid van het verdovend
middel in percentages uitgedrukt wil zien. indien dit niet in het rapport van het nederlands gerechtelijk
laboratorium vermeld staat, kan via de kleine rechtshulp om cen monster van de inbeslaggenomen vcr-
dovende middelen worden verzocht. Met het oog hierop worden deze inbeslaggenomen verdovende
middelen zes maanden bewaard.
3.   Het HMG heeft in dit verband gesproken van'een goede procesorde'; zie HMG, 9 mei  1979, VR  1980,
8.

4     In 1986 sprak scliuTTE de verwachting hiertoe uit. Zie Overdracht en overname van strafvervolging,
AA 1986, 35.
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de  in de verzoekende staat geldende procedurevoorschriften zijn nageleefd:  Deze
vooropstelling is in de betreffende verdragsbepalingen (m.u.v. het Benelux Over-
drachtsverdrag) uitdrukkelijk verwoord.2 Ook daarbuiten valt echter niet goed te
verdedigen dat in de aangezochte staat formele rechtskracht wordt toegekend aan
handelingen die in de verzoekende staat niet overeenkomstig de daar geldende
voorschriften zijn verricht. Toekenning van rechtskracht kan in dat geval bovendien
strijd opleveren     met     het ne peior-beginsel. In principe     zal de rechter    de

rechtmatigheid van het optreden van de autoriteiten van de verzoekende staat dus
moeten onderzoeken, ongeacht de problemen die aan een dergelijke toetsing
verbonden zijn (meer hierover in aantt. 5 en 6).

Daden die de vedaring schorsen of stuiten

4. De vraag naar de rechtskracht van buitenlandse ambtshandelingen en de daarop
betrekking hebbende bepalingen in de verdragen, zouden ook een rol kunnen spelen
bij ambtshandelingen die de verjaringstermijn schorsen of stuiten. In de overdrachts-
verdragen en in Art. XI, vijfde lid van het Verdrag van Wittem betreffende de
aanvulling en vergemakkelijking van het Europees verdrag aangaande de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959, is de rechtskracht van buitenlandse
ambtshandelingen voor zover het de verjaring betreft echter afzonderlijk geregeld.
Toepassing van de algemene bepaling omtrent de rechtskracht van buitenlandse
ambtshandelingen is daarom niet nodig. Dit is slechts anders in het VN modelver-
drag. Daar ontbreekt een specifieke regeling zodat men voor het verlenen van
rechtskracht aan in het buitenland verrichte handelingen die de verjaring schorsen
of stuiten, wel beroep moet doen op de algemene bepating betreffende buitenlandse
ambtshandelingen (zie omtrent deze regelingen in de verdragen de artt. 552t-552hh,
aantt. 138-142).

1.   De procedurevoorschriften waar het hier om gaat hebben betrekking op het (buitenlandse) strafproces
zelfen nict op de regels van rechtshulp. In het Rapport Individu en internationale rechtshu/p in stra/Saken
van de Commissie swART, 's-Gravenhage 1993, p. 31, worden als vormen van onrechtmatig handelen
in het kader van internationale samenwerking onderscheiden, schending van volkenrechtelijke regels;

schending van de rechtshulpregels en schending van nationale voorschriften. Voor watbetreft de nationale
voorschriften zou men ook nog kunnen onderscheiden tussen nationale regels van de verzoekende staat

en nationale regels van de aangezochte staat (meer daaromtrent in aant. 5). Zie omtrent toetsing van de
regels van rechtshulp en de mogelijke gevolgen van schending van die regels J.M. SJOCRONA, De kieine

rechtshulp, Amhem 1990, p. 17 e.v.; ofwel de am. 552h-552q, aant. 5. Zie in dat verband ook HR 14
september 1987, NJ 1988, 301 m.nt. SWART; HR 7 juni 1988, NJ 1988, 987, m.nt SCHALKEN; en HR 25

mei   1993,  NJ   1993,  784 m.nt. KNIGGE. Zie omtrent dem problematiek  ook KARL-FRIEDRICH NAGEL,

Beweisaufnahme im Ausland, Freiburg  im  Breisgau  1988.
2.  Zie met name art. 26, eerste lid Europecs Overdrachtsverdrag (en met betrekking tot deze bepaling
N.  wITsau,  Die  Obernahme  der  Straherfolgung nach konftigem schweizerischem  Recht, Bern  1911, p

86), art. 11, tweede lid VN modelverdrag, art. 8, eerste zin van de EG Overeenkomst, en Art. XI, vijfde
lid van het Verdrag van Wittem betreffende de aanvulling en vergemakkelijking van het Europees verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959. Zie ook art. 26, vierde lid van het
Europees Verdrag inzake de internationale geldighcid van strafrechtelijke vonnissen en art. 22, vierde
lid van het desbetreffende Benelux Verdrag.
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In de wet ontbreekt een verjaringsregeling eveneens. Art. 552gg kan hier geen oplos-
sing bieden omdat die bepaling slechts ziet op de bewijskracht van stukken. Een
jurisprudentiele oplossing zoals hierboven is aanvaard ten aanzien van de rechtsgel-
digheid van onderzoekshandelingen, ligt niet direct voor de hand. Een dergelijke
oplossing eu namelijk strijden met de bedoeling van de wetgever. De bepalingen
van verjaring zijn immers, gezien de daaraan door de wetgever gestelde voorwaarde
van wederkerigheid, bewust uit de wettelijke regeling gehouden:

De verjaring van het recht tot strafvordering kan in Nederland dus alleen worden
geschorst of gestuit door ambtshandelingen die in de verzoekende staat zijn verricht,
wanneer het verzoek tot strafvervolging is gebaseerd op een verdrag waaruit dit
Volgt.

De bewijskracht van stukken

5. Omdat noch de vorm van het stuk, noch de bevoegdheid van de verbalisant, op
een nederlandse wet berust wordt naar nederlands recht een buitenlands proces-
verbaal niet als bewijsmiddel in de zin van art. 344, eerste lid onder 2e erkend. Het
proces-verbaal opgemaakt door een buitenlandse ambtenaar, kan slechts als een
'ander geschrift' in de zin van art. 344, eerste lid onder Se, in verband met de
inhoud van andere bewijsmiddelen, voor het bewijs worden gebruikt.2 Mede om
die reden is het belangrijk dat bij de uitvoering van nederlandse rechtshulpverzoeken
in het buitenland, nederlandse opsporingsambtenaren aanwezig zijn die overeen-
komstig het bepaalde in art. 539a bevoegd zijn van hun waarnemingen ter plaatse
proces-verbaal op te maken. 3 In een uitgelokte strafzaak zijn er in de verzoekende
staat meestal al onderzoekshandelingen verricht en hebben er verhoren plaats gehad,
zonder dat daarbij nederlandse opsporingsambtenaren aanwezig zijn geweest. Van
een nederlands proces-verbaal ter zake kan dan geen sprake zijn. In art. 552gg,
eerste lid, is echter bepaald dat aan stukken betreffende in de verzoekende staat
verrichte ambtshandelingen dezelfde bewijskracht toekomt als aan stukken ter zake
van opsporing en vervolging, opgemaakt door nederlandse ambtenaren. Met het be-
paalde in art. 552gg, eerste lid wordt dus bewerkstelligd dat de rechter na een
overname van de strafvervolging, art. 344, tweede lid kan toepassen op processen-
verbaal die afkomstig zijn van ambtenaren-Van-de veizoekende staat.

Voor de toekenning van bewijskracht aan buitenlandse stukken moet naar onze
mening - evenzeer als voor de toekenning van formele rechtskracht aan buitenlandse
onderzoekshandelingen (zie aant. 3) - vooropgesteld worden dat de in de verzoekende

1.  MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 9 Zie ook de artt. 552t-552hh, Hoofdstuk VI, aant
96  en  art.  552y,  aant.   15.
2.  Zie bijvoorbeeld de conclusie van A-G LEUTEN in: HR 10 april 1984, NJ 1984, 768; Zie ook art  344,
aant. 4 en aant. 8. Volgens A. KLIP in Buitenlandse getuigen in stra#aken, Arnhem 1994, p. 182, worden
in strafzaken waarin buitenlands bewijs wordt gebruikt, de wettelijke cisen van art. 344, eerste lid, sub
5, ten aanzien van een 'ander geschrift' niet meer nagelecfd 'Buitenlands bewijs kan zelfstandig de
bewezenverklaring dragen. Door dit gemak maakt het geen verschil of het gaat om het gebruik van
buitenlandse processen-verbaal, dan weI verbalen die door Nederlandse opsporingsambtenaren in het
buitenland zijn opgemaakt.'
3   Het betoogde geldt niet per definitic voor andere staten.
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staat geldende procedurevoorschriften zijn nageleefd. In zijn noot onder HR 7 juni
1988, NJ 1988, 987 spreekt SCHALKEN zich uit voor het toekennen van voorrang
aan de nationale rechtsregels. Bepalend voor de toekenning van bewijskracht moet 1
naar zijn mening zijn de naleving van de nationale rechtsregels en niet die van staat  waarin de onderzoekshandelingen zijn verricht. Hij verwijst daarbij naar art. 386,
tweede lid van het Ontwerp van een nieuw wetboek van Strafvordering voor de
Nederlandse Antillen en Aruba en de memorie van toelichting daarop.  Uit die
memorie van toelichting citeert hij de volgende opmerking: 'Het criterium is dan
ook niet ofde bewijsverkrijging in het buitenland al dan niet overeenkomstig de daar
geldende normen is geschied, maar of die bewijsvergaring zodanig in strijd is
gekomen met de nationale rechtsorde dat de verdachte daardoor in een nadeliger
positie is gebracht dan wanneer er geen strijdigheid zou zijn geweest.' Deze opmer-
king doet vermoeden dat met betrekking tot de toekenning van formele rechtskracht
aan in het buitenland vergaarde bewijsmiddelen, niet voorop gesteld moet worden
dat de in de verzoekende staat geldende procedurevoorschriften zijn nageleefd.
Gezien zijn betoog in de betreffende noot is het niet uitgesloten dat SCHALKEN dat
standpunt deelt. Hij is zeer beducht voor het gevaar dat de buitenlandse norm tot
maatstaf wordt verheven voor de berechting in eigen land. Dit gevaar hoeft echter
niet te kleven aan de door ons verdedigde voorwaarde. Na de vaststelling dat in de
vreemde staat de procedurevoorschriften zijn nageleefd is het immers aan de rechter
om het overlegde bewijsmateriaal te waarderen en te bepalen of het ook naar neder-
lands recht bruikbaar is.  Komt de rechter tot een negatief oordeel dan kan hij  dat
materiaal wegens strijd met 'de nederlandse openbare orde' ofwel met 'een goede
procesorde' terzijde leggen (zie aant. 3). Op deze wijze kan naleving van nederlandse
procedurevoorschriften aan de orde komen. In zijn onderzoek naar de bruikbaarheid
van het overlegde bewijsmateriaal zal de rechter trouwens ook naleving van het
EVRM behoren te toetsen. Zou men daarentegen bovengenoemde vooropstelling  
niet hanteren, dan wordt de mogelijkheid geschapen dat door gebruik te maken van
de overlegde stukken in strijd wordt gehandeld met het ne peior-beginsel (zie aant.
6).  Bovendien  kan een dergelijke situatie leiden tot 'forumshopping'.

In verband met de toekenning van bewijskracht aan buitenlandse stukken kan ook
nog worden gewezen op een opmerking die KNIGGE maakt in zijn noot onder HR
25 mei 1993, NJ 1993, 784; 'Het is mogelijk dat de gestelde voorschriften (YB:
uit het nationale recht van de aangezochte staat) door de autoriteiten van de aange-
zochte staat die met de uitvoering van de rogatoire commissie zijn belast, niet
worden nageleefd. Mijns inziens is er geen enkele reden om dergelijke regel-
schendingen anders te behandelen dan onregelmatigheden die zich in eigen land in  het vooronderzoek voordoen. Dat betekentdat alleenbewijsuitsluiting dient te volgen
als de verdachte is getroffen in een belang dat de overtreden regel beoogt te bescher-
men.' KNIGGE maakt deze opmerking niet naar aanleiding van art. 552gg, eerste lid,
doch met het oog op de uitvoering van een rogatoire commissie door de autoriteiten
van de om (kleine) rechtshulp verzochte staat. Aan de mogelijke betekenis van zijn
opmerking voor het bepaalde in art. 552gg, eerste lid doet dit echter niet af.
Onregelmatigheden hoeven niet altijd tot bewijsuitsluiting te leiden en in het
buitenland is dat waarschijnlijk niet anders. Bij een overname van strafvervolging
kan met betrekking tot de naar aanleiding van dat verzoek overlegde stukken, naar
onze mening, de door KNIGGE gemaakte nuancering echter alleen dienst doen, indien
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die stukken in de om strafvervolging verzoekende staat onder dezelfde voorwaarden

  ook
zouden mogen worden gebruikt. Zou dat niet het geval zijn, dan verzet het ne

peior-beginsel zich tegen het gebruik van deze stukken (zie aant. 6).
Voor de bewijskracht van stukken is het dus van belang dat wordt vastgesteld

of er in de verzoekende staat overeenkomstig de daar geldende voorschriften is
gehandeld. Hieraan doet niet af dat in art. 552gg, net als in art.  19 van het Benelux
Overdrachtsverdrag, slechts wordt gesproken over de stukkenbetreffende ambtshan-

delingen ter zake van opsporing en vervolging die de autoriteiten van de verzoekende
staat naar aanleiding van hun verzoek overleggen en niet wordt gerept over de
rechtmatigheid van die ambtshandelingen en de daarvan opgemaakte stukken. Deze
vooropstelling is in de overige verdragen overigens wel tot uitdrukking gebracht (zie
aant. 3, met name onder de laatste noot). In de praktijk zal de strafrechter die recht-

matigheid afteiden uit het feit dat de stukken door de verzoekende staat naar aan-

leiding van het verzoek zijn overlegd. Over het algemeen is de strafrechter zeer
terughoudend waar het de toetsing van naleving van buitenlandse voorschriften be-
treft.' Dit neemt niet weg dat  in het geval er een aannemelijk verweer wordt gevoerd
met betrekking tot de rechtmatigheid van het overlegde bewijsmateriaal, naar onze
mening de strafrechter toch het buitenlandse optreden op naleving van de daar

 
geldende voorschriften zal moeten toetsen. Hierin verschilt het optreden van de straf-
rechter met dat van de uitleveringsrechter: Hoe moeilijk een dergelijke toetsing

vaak zal zijn, om over de gevoeligheid daarvan nog maar te zwijgen, behoeft gezien
debestaande verscheidenheid aan strafrechtssystemen nauwelijksbetoog.3 Overname
van strafvervolging met inbegrip vanhet toekennen van rechtskracht aan buitenlandse
ambtshandelingen en daarvan opgemaakte stukken, is echter - althans in zijn huidige
vorm - niet aanvaardbaar zonder een dergelijke toetsingsmogelijkheid. Het ontbreken
van deze toetsingsmogelijkheid zou immers betekenen dat daden van opsporing en

vervolging, verricht  door de autoriteiten  van de om strafvervolging verzoekende
staat, als gevolg van deze vorm van samenwerking vaak niet meer door een rechter

op hun rechtmatigheid gecontroleerd en gesanctioneerd zouden kunnen worden.
Alleen indien de betreffende verdragen, of de nationale regelingen voorzien in een
controle van het dossier door de rechter in de verzoekende staat, alvorens het aan

1.  Zie hieromtrent A.A.M. ORIE, De verdachte lussen wai en schip (f de systeem-breuk in de k/eine

rechtshulp, in: Bij deze stand van zaken (Liber Amicorum A.L. Melai), Arnhem 1983, p. 351-361, m.n
p. 355. Volgens de Commissie swART is deze vraag in de nederlandse rechtspraak nimmer aan de orde

gesteld. In een aantal andere staten waar dat weI het geval is constateert de commissie op dit punt echter
evencens grote terughoudendheid. Zie het Rapport Individu en internationale rechtshu/p in strahaken,
's-Gravenhage   1993,  p   32.  Dat  het  in de nederlandse rechtspraak  geen rol speelt  of de buitenlandse

autoriteit bij de uitvoering van het verhoor het buitenlandse recht heeft nageleefd constateert ook A. KLIP
in  Buitentandse  getuigen  in  stra»ken,  Amhem  1994,  p.  183.
2.  In verschillende arresten heeft de hoge raad beslist dat de uitleveringsrechter niet tot taak heeft te

oordelen over de vraag of naar het recht van de verzoekende staat het bewijsmateriaal op rechtmatige
wijze is verkregen. Zie HR 14 mei 1985, NJ 1986, 11; HR 27 mei 1986, NJ 1987, 64; HR 7 april 1987,
NJ  1988,  313;  en  HR 20 oktober  1992,  NJ   1993,158.
3.  Zie omtrent de (controle)problemen bij onderzoekshandelingen in verschillende strafrechtssystemen
A.A.M.  ORIE, De verdachte tussen wai en schip 6f de  systeem-breuk in de kleine rechtshulp, 'in·. B\j deze
stand van zaken (Liber Amicorum A.L Melai), Amhem  1983, p. 351-361.
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de aangezochte staat wordt overhandigd, ligt de zaak anders. De overdrachtsverdra-
gen voorzien echter niet in een dergelijke controle en het is de vraag of de nationale
regelingen onder alle omstandigheden in een dergelijke controle voorzien. ' Gebrek
aan controle door de rechter kan leiden tot forumshopping en uiteindelijk niet alleen
de rechtspositie van de verdachte, maar ook de rechtsstaat als zodanig gaan ondermij-
nen.

Toetsing door de rechter op naleving van de buitenlandse voorschriften door de
buitenlandse autoriteiten moet dus tot de mogelijkheden behoren en mag, wanneer
daartoe aanleiding bestaat, niet worden geschuwd. De Commissie SWART komt in
haar Rapport Individu en internationale rechtshulp in strajkaken tot eenzelfde
conclusie. Zij acht het afschuiven van de verantwoordelijkheid voor de gebreken
van de buitenlandse autoriteiten niet aanvaardbaar. 'Naar haar (YB: de commissie)
overtuiging brengt het respect voor het recht mee dat ook het handelen van
buitentandse autoriteiten dat ten voordele van de Nederlandse justitie strekt zonodig
aan geldende rechtsregels wordt getoetst en dat daaraan bij een negatieve uitkomst
zonodig dezelfde gevolgen worden verbonden die worden verbonden aan een
onrechtmatig handelen van Nederlandse autoriteiten. Dit geldt zowel voor zaken
waarin het buitenland aan Nederland rechtshulp heeft geboden als voor die waarin
Nederland de strafvervolging van het buitenland heeft overgenomen. ,2                 1

De rechter zal met betrekking tot de betreffende toetsing inlichtingen kunnen
vragen bij de buitenlandse autoriteiten. In de overdrachtsverdragen is hieromtrent
geen expliciete regeling getroffen. De mogelijkheid tot het vragen van nadere
informatie wordt alleen genoemd in verband met het verzoek tot strafvervolging zelf
(zie de artt. 552t-552hh, aant. 140 en de commentaar op art. 552cc). Dit neemt niet
weg dat de aangezochte staat deze mogelijkheid ook moet hebben tijdens en ten
behoeve van het strafproces.3

Weigert de staat die de vervolging heeft overgedragen de gevraagde informatie
te verschaffen dan kan de staat die de vervolging heeft overgenomen daaraan
consequenties verbinden, waaronder uitsluiting    van het bewijsmateriaal.     Een
dergelijke beslissing nam het Hof Arnhem,  30 juni  1989, NJ  1989,  867. Het betrof
een drugszaak waarbij het in Zwitserland begonnen onderzoek in Nederland was
voortgezet. De raadsvrouw van de verdachte deed onder andere een beroep op
onrechtmatige bewijsvergaring. Het hof overwoog daaromtrent - voor zover hier
van belang - als volgt; 'Nu dat verweer als gevolg van de houding van de Zwitserse
autoriteiten  (YB:   door of vanwege de zwitserse politie en justine was omtrent  de
controle op de pseudokoop ongenoegzame opening van zaken gegeven) onvoldoende
door het hof kan worden onderzocht moet het in de beginfase van het onderzoek
tegen verdachte verzamelde bewijs als onrechtmatig verkregen terzijde worden gela-
ten en het overige bewijs, voor zover rechtstreeks daaruit verkregen, dient te zijnen
aanzien als vrucht  van die onrechtmatigheid te worden beschouwd.'

1.  De nederlandse wetgeving doet dat in ieder geval niet.
1.  Individu en internationale rechtshulp in strafzaken, 's-Gravenhage 1993, p. 32.
3.  Bij die informatieaanvraag en uitwisseling zal bijvoorbeeld het Aanvullende Protocol bij de Europese
Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb.   1979,165) als basis
kunnen dienen.
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Een uiterste consequentie bij het niet verschaffen van informatie door de staat die
eerder om de vervolging had gevraagd, kan zijn (alsnog) een afwijzing van het
verzoek of intrekking van de inwilliging omdat onder omstandigheden in Nederland

geen strafvervolging wegens het ten laste gelegde feit kan plaatsvinden.

Beperking van de bewijskracht

6. Overeenkomstig art. 26, eerste lid van het Europees Overdrachtsverdrag en art.
19 Benelux Overdrachtsverdrag is in art. 552gg, eerste lid verder bepaald dat de
gelijkstelling voor wat betreft de bewijskracht van stukken niet tot gevolg kan hebben
dat aan die stukken in de aangezochte staat meer bewijskracht toekomt dan zij in
de verzoekende staat zouden hebben gehad. De toelichtingen op de betreffende
verdragen verschaffen weinig of geen informatie omtrent de reden van deze
beperking. Hetzelfde geldt voor de memorie van toelichting op art. 552gg, eerste
lid. Bij bespreking van de betreffende verdragsbepalingen is er op gewezen dat een
andere opvatting moeilijk te verdedigen is en bovendien in strijd zou komen met het

nepeior-beginsel dat bij de onderhavige vorm van samenwerking een rol speelt (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 146; zie ook aant. 3 hierboven).

Ter illustratie van de betekenis van bovengenoemde beperking is bij bespreking
van de betreffende verdragsbepalingen het voorbeeld gegeven dat een door een neder-
landse opsporingsambtenaar opgemaakt proces-verbaal bij een overdracht van de
vervolging aan Belgie in het strafproces aldaar kan doorgaan als een proces-verbaal
opgemaakt door een belgische opsporingsambtenaar, maar dat proces-verbaal kan
in Belgie niet de in de belgische wet aan processen-verbaal toegekende dwingende

bewijskracht krijgen aangezien het die bewijskracht in Nederland ook niet heeft. Het
is echter niet uitgesloten dat de beperking ook in andere - minder duidelijke situaties
- een rol zal gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat in een aantal landen
het onmiddellijkheidsbeginsel krachtiger doorwerkt in het strafproces dan in Neder-
land. Deze situatie kan gevolgen hebben voor de gebruikswaarde van ambtelijke
stukken, waarbij men dan vooral moet denken aan stukken waarin verklaringen zijn
vastgelegd: Mag in de verzoekende staat een dergelijk stuk in verband met het
onmiddellijkheidsbeginsel niet voor het bewijs worden gebruikt, dan zal men
ingevolge bovengenoemde beperking - die ook in art. 552gg, eerste lid tot uitdruk-
king is gebracht - moeten concluderen dat de aangezochte staat van dit stuk evenmin
gebruik mag maken voor het bewijs.2 Een dergelijk verweer werd gevoerd voor
de Rb. 's-Gravenhage, op 23 september 1993 (parketnummer 09 .050.223.93). Na
een ongegrond verklaring van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding overwoog
de rechtbank op de zitting van 21 oktober 1993 in een tussenvonnis als volgt; 'De
raadsman heeft aangevoerd dat het Amerikaanse strafdossier tegen verdachte op
zichzelf beschouwd en bij gebrek aan overige bewijsmiddelen niet tot een veroor-
deling door de Nederlandse rechter kan leiden, aangezien artikel 552gg Sv eraan
in de weg staat dat aan die Amerikaanse stukken een bewijskracht wordt toegekend

1.  Zie hieromtrent bijvoorbeeld A. KLIP, Buitenlandse getuigen in strqfzaken, Arnhem 1994, p.  153 e.v.
2.   Idem met betrekking tot art. 26, eerste lid NIKLAUS WITSCHI, Die Ubernahme der Stra»,folgung nach

kilnpigem sch,peizerischem Recht,  Bern  1977,  p.  86.
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die uitgaat boven die welke deze stukken in de Verenigde Staten hebben. De
raadsman heeft in dit verband gemotiveerd gesteld dat krachtens het aldaar geldende
strafprocesrecht aan schriftelijke stukken - behoudens zich hier niet voordoende
uitzonderingen - slechts dan volledige formelebewijskracht toekomt indien een zoge-
noemde "live witness" ter terechtzitting verklaart omtrent de oorspronkelijkheid of
deugdelijkheid van de geschriften.
De rechtbank stelt zich op het standpunt dat het onderzoek ter terechtzitting niet
volledig is geweest en acht het nodig dat alsnog een "live witness" als getuige wordt
gehoord. Gelet op het Amerikaanse strafdossier kan de heer (...), die destijds als
rechercheur, verbonden aan de "County of Los Angeles Sheriff's Department", was
belast met het opsporingsonderzoek tegen verdachte en dat onderzoek heeft uitge-
voerd, als getuige in de hiervoor bedoelde zin worden beschouwd.
In verband met vorenstaande zal het onderzoek worden heropend en geschorst tot
na te melden datum en tijdstip.'

Gezien de verscheidenheid aan strafrechtssystemen die er op Europees niveau -
en daarbuiten - bestaat, doet het vreemd aan dat de betreffende beperking in de
rechtspraktijk nauwelijks een rol schijnt te spelen (zie in dit verband ook aant. 3 en
aant. 5). Ondanks het feit dat de (wettelijke) overnameregeling veel minder wordt
toegepast dan aanvankelijk werd verwacht zijn er toch altijd nog een aantal strafzaken
per jaar waarop het bepaalde in art. 552gg, eerste lid van toepassing is. Het is niet
uitgesloten dat onbekendheid met de betreffende regeling en met de buitenlandse
rechtssystemen hier voor een belangrijk deel debet aan is:

Bereik van art. 552gg, eerste lid

Stukken die naar aanleiding van het verzoek worden overtegd

7.   De  in de verzoekende staat opgemaakte stukken betreffende de aldaar verrichte
ambtshandelingen maken deel uit van het strafdossier. Nederland krijgt daarover
de beschikking bij inwilliging van het verzoek tot strafvervolging. In art. 552gg,
eerste lid wordt gesproken over 'stukken ( . . . ) die de autoriteiten van de staat waarvan
het verzoek tot strafvervolging is uitgegaan, naar aanleiding van hun verzoek
overleggen.' De vraag  is  hoe ruim de zinsnede 'naar aanleiding  van hun verzoek'
kan worden opgevat. Betekent dit dat het moet gaan om stukken die tijdens het
verzoek of direct nadat het verzoek door Nederland is ingewilligd worden toeges-
tuurd, of kunnen daartoe ook nog stukken van ambtshandelingen worden gerekend
die nadat de inwilliging van het verzoek tot strafvervolging heeft plaats gehad, op
verzoek van de nederlandse autoriteiten, zijn verricht en opgemaakt?2

Het antwoord op deze vraag is niet zonder betekenis. Het bepaalt de rechtskracht
die aan die buitenlandse stukken kan worden toegekend. Immers een bevestigend
antwoord betekent dat ook aan die later opgemaakte stukken de bewijskracht kan

1.  Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de 'kleine rechtshulp'. Zie daaromtrent A.M.M. ORIE, De
verdachte tussen wai en schip  6f de  systeem-breuk  in de  kieine  rechtshulp, in: Bij deze  stand van zaken

(Liber Amicorum A.L. Melai), Arnhem 1983, p. 351-361.
2.  De vraag heeft uiteraard geen betrekking op stukken opgemaakt door ambtenaren van een derde staat.
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toekomen als omschreven in art. 344, tweede lid. Een ontkennend antwoord
daarentegen heeft tot gevolg dat deze stukken slechts tot het bewijs kunnen mee-
werken als een ander geschrift in de zin van art. 344, eerste lid onder 5e.

De ratio van het bepaalde in art. 552gg, eerste lid (zie aant. 5), dwingt niet tot
toepassing van deze bepaling op stukken die eerst na de inwilliging van het verzoek
tot strafvervolging in de staat die de vervolging heeft uitgelokt zijn opgemaakt. Deze
staat zal in de betreffende strafzaak immers niet meer op eigen initiatief onder-

zoekshandelingen (kunnen) verrichten. Moeten er in de uitgelokte of overgenomen
strafzaak nog onderzoekshandelingen in deze staat worden verricht of bevinden zich

daar getuigen die nog (opnieuw) moeten worden gehoord, dan zal dat via de regels
van kleine rechtshulp gebeuren. Voor zover dat met het oog op de bewijskracht
noodzakelijk is, kan Nederland er bij de aangezochte staat op aandringen om bij de
uitvoering van het rechtshulpverzoek aanwezig te mogen zijn: De betreffende I
ambtenaren kunnen dan hun bevindingen verslaan in een proces-verbaal en aan dat
proces-verbaal komt de bewijskracht toe als bedoeld in art. 344, tweede lid.        

Zou men ondanks het hiervoor gestelde toch tot een bevestigend antwoord willen 1
concluderen dan dient men zich te realiseren dat daarmee naar nederlands recht -
althans voor wat betreft de bewijskracht van de buitenlandse stukken - een verschil
wordt gecreterd tussen verzoeken om kleine rechtshulp die zijn uitgegaan in een
uitgelokte strafzaak en verzoeken om kleine rechtshulp die in andere strafzaken zijn
gedaan, terwijl dit verschil in bewijskracht door het onderscheid in beide situaties
niet wordt gerechtvaardigd en het onderscheid in beide situaties ook niets verandert
aan het wezen van de verzoeken om kleine rechtshulp.2

Gezien het ontbreken van de noodzaak daartoe en de verwarring die daarvan het

gevolg kan zijn, verdient eenbevestigend antwoord onderdehuidigeomstandigheden
niet de voorkeur. Daar komt bij dat nergens blijkt dat de wetgever daar anders over
dacht. Onder de stukken die naar aanleiding van het verzoek worden overgelegd
vallen daarom alleen de stukken van ambtshandelingen die in de verzoekende staat
zijn verricht voordat het verzoek tot strafvervolging door de aangezochte staat is

ingewilligd. Het bepaalde in art. 552gg, eerste lid heeft g n betrekking op buiten-
landse stukken die in de verzoekende staat zijn opgemaakt na de inwilliging van het
verzoek tot strafvervolging.

1.   in sommige gevallen is die aanwezigheid bij verdrag geregeld. Zie bijvoorbeeld art. 4 van het Europees

Rechtshulpverdrag en Art. V van het Verdragvan Wittem betreffende de aanvulling en vergemakkelijking
van het Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959. Zie in
verband met art. 4 van het Europees Rechtshulpverdragook RecommendationNo. R (80) ofthe Committee
ofMinisters to member states concerning the practical application ofthe European Convention on Mutual
Assistance in Criminal Matters.
2.  Hetbepaalde in art. 552gg is nietrechtstreeks van toepassing op buitenlandse stukken die zijn verkregen
naar aanleiding van verzoeken om kleine rechtshulp. Anders naar het schijnt A-G MEIJERS in zijn conclusie

bij  HR 14 september  1987, NJ  1988,  301.  Voor de bewijskracht van het proces-verbaal  van het verhoor

van de getuige door de duitse opsporingsambtenaren vond hij steun in art. 552gg. Terecht merkte SWART

in zijn noot bu dit arrest op dat art. 552gg niet van toepassing was, gezien het feit dat er geen sprake van

was dat Duitsland de vervolging van de verdachte aan Nederland had overgedragen. Zie omtrent deze
zaak ook aant. 9.
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Het verdedigde standpunt sluit aan bij hetgeen in de Gemeenschappelijke Memorie
van Toelichting wordt opgemerkt omtrent de bewijskracht van buitenlandse stukken.
Volgens de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting betreft het bepaalde in
art.  19 van het Benelux Overdrachtsverdrag de stukken 'die door de bevoegde autori-
teiten van de verzoekende staat (...) zijn opgemaakt, hetzij voordat het verzoek tot
strafvervolging tot de aangezochte staat werd gericht, hetzij in de eerste fase nadat
het verzoek werd gedaan, overeenkomstig artikel 15, eerste lid.

Deze processen-verbaal zullen in de aangezochte staat dezelfde bewijskracht
hebben als waren zij opgemaakt door de bevoegde autoriteiten van die staat (...)."

De GemeenschappelijkeMemorie van Toelichting verwijst dus alleen naarstukken
die zijn opgemaakt voorafgaande aan het moment dat de kennisgeving van de beslis-
sing van de aangezochte staat op het verzoek is ontvangen. Over stukken die in een
later stadium zijn opgemaakt zwijgt de toelichting. Uit dit zwijgen kan men - mede
gezien het  feit dat in verband  met de werking  van  art.  19 de eerder opgemaakte
stukken in de toelichting wel uitdrukkelijk worden genoemd - afteiden dat art. 19
alleen betrekking heeft op stukken die zijn opgemaakt, v66rdat het verzoek is
ingewilligd.

De overige verdragen en toelichtingen verschaffen op dit  punt niet meer
informatie dan de wettelijke regeling.

Toepassing van art. 552gg, eerste lid ook buiten verdrag

8.  De wettelijke regeling betreffende overdracht en overname van strafvervolging
is in zijn algemeenheid niet beperkt tot het overdrachtsverkeer op basis van verdrag.
Dit heeft tot gevolg gehad dat bepaalde zaken niet in de wettelijke regeling zijn
ondergebracht. Ten aanzien van die zaken oordeelde de regering, veelal met het oog
op de voorwaarde van wederkerigheid, een regeling bij verdrag noodzakelijk (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 84; zie ook art. 552y, aant. 11; en art. 552ff, aant. 1).
Om die reden en vanwege het feit dat het toekennen van rechtskracht aan buiten-
landse stukken een zeker vertrouwen veronderstelt in het rechtssysteem van de
verzoekende staat, zou een verdragsvoorwaarde ook op dit punt zeker niet hebben
misstaan.2 De vertrouwenskwestie was voor de wetgever echter geen reden om bij
overdracht en overname van strafvervolging de verdragsvoorwaarde te stellen (zie
de artt. 552t-552hh, aant. 6). Bovendien vreesde de regering dat bij het ontbreken
van een regeling als bedoeld in art. 552gg, eerste lid, de behandeling van een
uitgelokte strafzaak ernstig bemoeilijkt zou kunnen worden door de bewijsbeperkin-
gen (zie aant. 5).3 Tegen die vrees woog ook de voorwaarde van wederkerigheid,
die om een regeling bij verdrag vraagt, blijkbaar niet op

Het bepaalde in art. 552gg, eerste lid zal dus ook bij verzoeken die niet op een
verdrag berusten, kunnen worden toegepast. Hiermee is overigens nog niets gezegd
over de waarde die in een concrete strafzaak aan de buitenlandse stukken zal worden

1.  Gemeenschappelijke Memoric van Toelichting, bijl. hand. II, 1979/1980, 15971 (R 1133), nr. 5, p
62

2.  Men zou hier misschien zelfs een vergelijking kunnen maken met het felt dat in Nederland de tenuit-
voerlegging van buitenlandse beslissingen niet geschiedt dan krachtens verdrag (zie art. 2 WOTS).
3. MvT, bijl. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p 9
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toegekend. Weging van de waarde van bewijsmateriaal is immers het werk van de
rechter en als zodanig niet in wettelijke voorschriften te vangen. Dit geldt voor
nederlands bewijsmateriaal en ook voorbewijsmateriaal dat primair in het buitenland
door buitenlandse opsporingsambtenaren is vergaard (zie hieromtrent aant. 5).

Geen toepassing van art. 552gg, eerste lid zonder verzoek tot strafvervolging

9. De wettelijke regeling ziet niet alleen op verzoeken die een overname van
strafvervolging beogen te bewerkstelligen, doch is ook toepasselijk op verzoeken
van staten die zelf niet kunnen vervolgen maar wel over voldoende bewijsmateriaal
beschikken om aangifte te kunnen doen in een andere staat (zie de artt. 552t-552hh,
aant. 84). Voor de toepassing van art. 552gg, eerste lid is het dus voldoende dat

er bij de nederlandse autoriteiten een verzoek tot strafvervolging is gedaan. Van een
overdracht van strafvervolging in de zin dat de verzoekende staat een recht tot
strafvervolging heeft dat hij door de overdracht verliest, hoeft geen sprake te zijn.

In zijn conclusie bij HR 4 september 1987, NJ 1988, 301, Stelt A-G MEIJERS dat

aan de Overeenkomst van Wittem geen betekenis hoeft te worden toegekend omdat

de bewijskracht van het proces-verbaal van het verhoor van de getuige door de duitse

opsporingsambtenaar zou berusten op art. 552gg. In zijn noot onder dat arrest merkt
SWART vervolgens op dat er in de onderhavige zaak geen sprake van is dat Duitsland
de vervolging van de verdachte aan Nederland heeft overgedragen en verbindt
daaraan de conclusie dat art. 552gg niet van toepassing is. Deze conclusie van SWART

is juist, mits niet alleen vaststaat dat Duitsland de vervolging niet heeft overdragen
aan Nederland, maar ook dat Duitsland de vervolging in Nederland niet heeft

uitgelokt. Op die laatste situatie is art. 552gg, eerste lid immers ook van toepassing.
SCHUTrE verdedigt in zijn noot onder HR 4 november 1986, NJ 1987, 812 de

opvatting dat de strekking van art. 552gg ook toepasselijk is '(...) in gevallen van
een vervolging met toepassing van art. 5, eerste lid, onder 2e, Sr, waaraan geen
verzoek tot overname van strafvervolging ten grondslag ligt'.  Hij vermeldt daarbij

 

niet waaromhij dit vindt. Een verklaring en rechtvaardiging voor zijn standpunt zijn
slechts te vinden in het feit dat bij toepassing van art. 5, eerste lid, onder 2e, Sr -
ook in het geval er geen verzoek tot strafvervolging in de voorgeschreven vorm is
ontvangen (en dat laatste bedoelt SCHUTTE met het ontbreken van een verzoek tot
strafvervolging) - er toch sprake is van een uitlokking van strafvervolging door de
staat waar het feit is gepleegd. Zonder informatie van die staat zal Nederland slechts

zelden op de hoogte zijn van het gepleegde strafbare feit en dus ook niet in staat
zijn om te vet'volgen. De betreffende informatieverstrekking zal dus tevens kunnen
worden aangemerkt als een uitlokking van de strafvervolging. Het ontbreken van
een formeel verzoek tot strafvervolging impliceert niet dat van een uitlokking of
overdracht van strafvervolging geen sprake kan zijn. De vorm is geen
begripskenmerkend element (zie de ant. 552t-552hh, aant. 14). Staat eenmaal vast
dat er ondanks de gekozen procedure, materieel gezien sprake is van een uitlokking
of overdracht van strafvervolging, dan is daarmee de toepassing van de wettelijke
regeling in het algemeen en art. 552gg, eerste lid in het bijzonder, verplicht en
gerechtvaardigd.

Of SCHuTTE zich met deze verklaring en rechtvaardiging voor zijn standpunt zal
kunnen verenigen is niet duidelijk. Vast staat dat hij ter plaatse niet in dergelijke
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termen spreekt. Hij doet dit evenmin daar waar hij er voor pleit om de in art. 5,
eerste lid, onder 2e voorgeschreven dubbele strafbaarheid in concreto uit te leggen
(zie art. 552y, aant. 10). Hoewel hij op beide aangehaalde plaatsen de materiele
gelijkenis lijkt te onderschrijven acht hij blijkbaar toch de vorm bepalend voor de
vraag  of er sprake  is  van een verzoek tot strafvervolging.

Het verzoek tot strafvervolging rechtvaardigt dus de toepassing van art. 552gg,
eerste lid. De vorm waarin het verzoek is gegoten, is daarbij van geen betekenis.
Staat echter vast dat van een verzoek tot strafvervolging geen sprake is - een
conclusie waartoe men uit de aard der omstandigheden niet snel zal kunnen besluiten
- dan mag art. 552gg, eerste lid niet worden toegepast, ook niet bij een vervolging
op basis van het bepaalde in art. 5, eerste lid onder 2e Sr. Hierin onderscheidt zich
dus de hierboven verdedigde opvatting van het standpunt van SCHUTTE.

Geen toepassing van art. 552gg bij een overname van strafvervolging binnen het
Koninkrijk

10. Dat art. 552gg niet van toepassing is bij een overname van strafvervolging
binnen de landen van het Koninkrijk is buiten twij fel gesteld in HR 26 oktober 1993,
NJ 1994, 231. In deze zaak speelde onder andere de vraag of bij een overname van
strafvervolging door de Antillen, aan de Nederlandse processen verbaal dezelfde
bewijskracht toekwamalsaande Nederlands-Antilliaanse processen-verbaal. Dehoge
raad en het gemeenschappelijk hof vanjustitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
kwamen daarbij tot een andere conclusie dan A-G MEIJERS en de verdediging. De
hoge raad stelde dat bij overname van strafvervolging tussen twee landen van het
Koninkrijk aan de stukken opgemaakt door autoriteiten van het verzoekende land
in het land dat de vervolging overneemt dezelfde bewijskracht toekomt als waren
zij door de autoriteiten aldaar opgesteld. De Hoge Raad kwam echter niet tot deze
conclusie door art. 552gg direct op deze rechtsbetrekking van toepassing te
verklaren, doch middels een analoge redenering: 'Nu mitsdien in Nederland zelfs
aan stukken betreffende ambtshandelingen ter zake van opsporing en vervolging,
afkomstig van een vreemde Staat waarmee Nederland geen verdragsrechtelijke band
heeft, inhet kadervan een overname van strafvervolgingdezelfdebewijskracht wordt
toegekend als aan dienovereenkomstige Nederlandse stukken, moet worden
aangenomen dat het zelfde geldt bij overname van strafvervolging tussen twee landen
van het Koninkrijk der Nederlanden, tussen welke blijkens het hiervoor onder 7.2
overwogene een gezamenlijke rechtsorde bestaat'.1   Ook   A-G   MELIERS   wijst  er

1. Volgens SCHALKEN, in zijn noot onder dit arrest, overschat de hoge raad met dit standpunt de in
strafvorderlijk opzicht constituerende kracht van de beginselen van gelijkwaardigheid en wederkerigheid
die in het Statuut van het Koninkrijk uitdrukking hebben gekregen. De idee van een gezamenlijke
rechtsorde is - aldus SCHALKEN - veelcer cen inspiratiebron voor de legislatieve uibverking van wenselijke
vormen van onderling rechtsverkeer. Zij biedt onvoldoende basis om, bij het ontbreken van adequate
(rijks)wetgeving, cen andere gradatie in bewijskrachtvan processtukken aan te brengen dan de wettoestaat
om zodoendeeeneigensoortige grondslag tecreerenvooreenrechterlijkeveroordeling toteengevangenis-
strafvan tien jaar.  De hoge raad wekt - aldus nog steeds SCHALKEN  - teveel de indruk dat de Nederlandse
wetgeving, via cen omleiding langs het statutaire principe van de gelijkwaardigheid, voor het hele
Koninkrijk geldL
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uitdrukkelijk op dat de bepalingen van het nederlandse wetboek van strafvordering
met betrekking tot de overdracht en overname van strafvervolging en dan in het
bijzonder art. 552gg op het rechtshulpverkeer tussen de drie staten niet van toepas-
sing  zijn:

De mogelijkheid van een strafrechtelijk financieel onderzoek

11. Het tweede lid - dat is toegevoegd bij de Wet van 10 december 1992 tot
wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en het Wetboek
van Strafvordering met het oog op de internationale samenwerking gericht op de
onmeming van wederrechtelijk verkregen voordeel (Stb.  1993,12) enop 1 september
1993 in werking is getreden - vertoont geen verband met het eerste lid van art.
552gg. 'De reden voor deze keuze (YB: de plants van het bepaalde in de wettelijke
regeling) is gelegen in het feit dat de voorgaande artikelen in chronologische
volgordehet verloop van de procedure voor de overname van buitenlandse verzoeken
tot het instellen van een strafvervolging beschrijven. In die systematiek behoort de
voorgestelde bepaling in de omgeving van artikel 552gg SV thuis. Men zou ook
kunnen denken aan de invoeging van een nieuw artikel 552hh, onder vernummering
van het bestaande artikel 552hh in 552ii. Het praktische bezwaar tegen die oplossing
is gelegen in het feit dat artikel 552hh aan wijziging onderhevig is in andere
wetsvoorstellen of wetten, die nog niet in werking zijn getreden en waarvan niet
vaststaat of zij eerder in werking zullen treden dan het onderhavige.' aldus het Nader

Rapport op het advies van de Raad van State naar aanleiding van het betreffende
wetsvoorstel tot wijziging van de WOTS en het wetboek van strafvordering.2

12.  Voor het geval een verzoek tot strafvordering ter zake van ontneming van weder-

rechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in Titel IIIb van Boek IV, is ontvangen

1 Het oordeel van het Hof dat aan Nederiandse bewijsstukken dezelfde bewijskracht tockomt als aan

Nederlands-Antilliaanse processen-verbaal, vindt volgens hem geen enkele steun in het Antilliaanse

strafprocesrecht  of in enige regel  van
' interlandelijk' recht. In zoverre vertoont zijn opvatting dus grote

overeenkomst met die van SCHALKEN Volgens de advocaat-generaal had hethof het bepaalde in art. 307,
eerste lid onder 2e SvNA niet middels 'crcatieve' rechtsvinding opzij mogen zctten, doch had het hof
de Nederlandse ambtsedige processen-verbaal alken als een ander geschrift bedoeld in art. 307, eerste

lid onder 5e SvNA voor het bewijs kunnen gebruiken. Hij verwijst daarbij naar HR 21 maart 1967, NJ

1968,19 (proces-verbaal terechtzitting Gerecht in eerste aanleg Cura ao) en HR 14 september 1987, NJ

1988,301 (proces-verbaal duitse douane-ambtenaar). SCHALKEN meent - in tegenstelling tot de advocaat-

generaal - dat de hoge raad voor een andere oplossing had kunnen kiezen waarbij het vonnis van het hot',

zij het in gecorrigeerde vorm, intact had kunnen blijven zonder dat de fictie van interregionale gelijkwaar-
digheid als abstracte rechtvaardiging werd gebruiktom inbreuk te maken op de autonomie van de Antillen.

Hij verwijst daarbij naar een methode die de hoge raad eerder had gevolgd in zijn arrest van 3 januari
1989, NJ 1989,899. 'Ook toen ging het om de toelaatbaarheid van Nederlands bewijsmateriaal ten behoeve
vaneenAntilliaansestrafzaak. Ooktoenontbrakopdatpunttoegesnedenwetgeving. Nietteminaccepteerde
de Hoge Raad dat het bewijs werd toegelaten, omdat het Antilliaanse recht zich daartegen niet verzette

Het zou denkbaar zijn geweest dat de  Hoge  Raad het standpunt van  het Hof onder de redactie van  deze

vanuit de nationale autonomie opgezette gedachtengang had "herlezen".' - aldus SCHALKEN.

2. Bijl. hand. II 1990/1991, 22 083, B, p. 5.
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en ingewilligd, bepaalt art. 552gg, tweede lid, dat een strafrechtelijk financieel
onderzoek kan worden ingesteld. Verschil met de situatie waarin niet alleen de
'voordeelsgerichte' procedure, maar ook de 'feitsgerichte' procedure in Nederland
plaats vindt, is dat het strafrechtelijk financieel onderzoek nog geopend kan worden
nadat de financieel te onderzoeken persoon is veroordeeld. Art. 311, eerste lid is
niet van toepassing. Dit is logisch omdat de vervolging en veroordeling buiten
Nederland, volgens   het ter plaatse geldende recht hebben plaats gehad:   Het
strafrechtelijk financieel onderzoek op zichzelf zal echter - net als de (eventuele)
confiscatieprocedure (zie art. 552y, aant. 18) - worden beheerst door het nederlandse
recht. Het bepaalde in de negende afdeling van Titel IV van Boek I is op het
strafrechtelijk financieel onderzoek dus gewoon van toepassing.

1.   Zie ook de memorie van toelichting op de Wet tot wijziging van de Wet overdracht tenuitvocrlegging
strafvonnissen en het Wetbock van Stral\,ordering met het oog op de internationale samenwerking gericht
op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, bijl. hand. 11 1990/1991,22 083, nr. 3, p. 24.
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1.  Een verzoek tot uitlevering  van een zich hier te lande bevindende persoon,
die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens een strafbaar feit, bedoeld in
een van de in het tweede lid genoemde bepalingen van Verdragen, wordt, indien
dat verzoek afkomstig is van een Staat die gebonden is aan de bepalingen van
het desbetreffende Verdrag en indien de uitlevering bij rechterlijke uitspraak
ontoelaatbaar is verklaard of het verzoek bij ministeri le beschikking wordt
afgewezen, beschouwd als een ingewilligd verzoek tot strafvervolging.
2. Het eerste Iid heeft betrekking op strafbare feiten, bedoeld in:
- artikel 1 van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme (Trb. 1977,
63);
- artikel 2, eerste lid, van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van
misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diploma-
ten (Trb. 1981, 69);
- artikel 1 van het Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars (Trb.
1981, 53);
- artikel 7, eerste lid, van het Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateri-
aal grb. 1981,7);

- artikel 2 van het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen
gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb.
1989, 18);
- artikel 2 van het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van
geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1988,88).
3. Op een verzoek als bedoeld in de laatste zinsnede van het eerste lid is het
bepaaide in art. 552y, eerste lid, aanhef en onder a, niet van toepassing.
4. Voorts is het bepaalde in art. 552y, eerste lid, aanhef en onder b, 2e, niet
van toepassing op verzoeken gegrond op het Europees Verdrag tot bestrijding
van terrorisme en op de Overeenkomst betreffende de toepassing van dat
Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1980,
14).

Gewijzigd bij de Wetten van 19 mei 1988, Stb.  1988, 276,  10 december  1992, Stb.
1993, 12, en 30 maan 1995, Stb. 1995, 195.

Inleiding en overzicht

In artt. 552hh wordt middels de omzetting van een afgewezen uitleveringsverzoek
in een ingewilligd verzoek tot strafvervolging uitvoering gegeven aan het adagium
'aut dedere autjudicare', dat in de verdragen die in het tweede lid staan opgesomd,
is neergelegd.
-  In  aant.  1  komt het adagium aut dedere aut judicare  aan de orde zoals  dat tot
uitdrukking is gebracht in de verdragen genoemd in art. 552hh, tweede lid.
- In de aantt. 2-8 wordt besproken op welke wijze in de wet uitvoering is gegeven
aan de verplichtingen die voor Nederland volgen uit de in art. 552hh, tweede lid
genoemde verdragen.
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Aut dedere aut judicare

1. In art. 552hh wordt uitvoering gegeven aan het adagium'aut dedere autjudicare',
dat in de verdragen die in het tweede lid staan opgesomd, is neergelegd. Het
adagium houdt in, dat de staat op het grondgebied waarvan de vermoedelijke dader
wordt aangetroffen, verplicht is de zaak voor vervolging over te dragen aan de
bevoegde autoriteiten indien de vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd (zie
omtrent het adagium ook de artt. 552t-552hh, aant. 4 met name ook onder de eerste
noot). Deze verplichting en het voorschrift om de daartoe benodigde rechtsmacht
te regelen zijn te vinden in de volgende bepalingen;
- art. 7 respectievelijk art. 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bestrijding
van terrorisme;
- art. 7 respectievelijk art. 3, tweede lid van het Verdrag inzake de voorkoming en
bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip
van diplomaten;
- art. 8, eerste lid respectievelijk art. 5, tweede lid, van het Internationaal Verdrag
tegen het nemen van gijzelaars;
- art. 10 respectievelijk art. 8, tweede lid, van het Verdrag inzake fysieke beveiliging
van kernmateriaal;
- art.  1, eerste lid respectievelijk art. 3, vierde lid, van het Protocol tot bestrijding
van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms
op het continentale plat; (zie omtrent deze verdragen ook de artt. 552t-552hh, aant.
60-61);
- art. 111 van het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld
op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart.

De betreffende bepalingen vertonen grote overeenkomst. Alleen de artt. 6 en 7 van
het terrorismeverdrag wijken af. Volgens deze laatste bepalingen moet de staat waar
de vermoedelijke dader zich bevindt een uitleveringsverzoek hebben ontvangen van
een staat, waarvan de bevoegdheid tot vervolging is gebaseerd op een bevoegdheids-
regel die eveneens bestaat in de aangezochte staat. Eerst bij afwijzing van dat
verzoek ontstaat de verplichting om de zaak voor vervolging over te dragen aan de

bevoegde autoriteiten en daartoe de noodzakelijke rechtsmacht te vestigen. Ontbreekt
een dergelijkuitleveringsverzoek dan kan er van bovengenoemde verplichtingen geen
sprake zijn. Het verdrag deelt dus een primaire verantwoordelijkheid toe aan de staat
die een originaire competentie heeft. Deze kan zich niet aan zijn verantwoordelijk-
heid onttrekken met het argument dat de staat waarheen de verdachte is ontkomen
evengoed de bevoegdheid en de verplichting tot vervolging heeft. Dit laatste werd
door de regering in de memorie van toelichting op de goedkeuringswet bij het terro-
rismeverdrag  als een groot voordeel aangemerkt:

De bepalingen uit de andere verdragen genoemd in art. 552hh, tweede lid, stem-
men vrijwel woordelijk overeen met de betreffende bepalingen uit het Verdrag tot
bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen,

1.   MvT, bijl hand. II, 1979/1980, 15971  (R  1132), nrs   1-4, p. 9. Op deze wijze vermijdt men tevens

(onnodige) positieve jurisdictieconflicten.
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gesloten te s-Gravenhage op 16 december 1970 (Trb. 1971, 50) en het Verdrag tot
bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de
burgerluchtvaart, gesloten te Montreal op 23 december 1971 (Trb. 1971, 218). De
verplichting

'aut dedere autjudicare' was ook daarvoor al in verdragen verwoord,
onder andere in de vier Rode Kruis verdragen van GenBve van 1949 en in art. 36
van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961 (Trb. 1962,
30).' Dewijze van uitwerking van de verplichting was in die verdragen echter nogal
verschillend. Art. 7 van het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn
macht brengen van luchtvaartuigen (ook wel het Verdrag van den Haag genoemd)
daarentegen heeft duidelijk model gestaan voor de verdragen die staan genoemd in
art. 552hh, tweede lid. Art. 7 luidt als volgt:

'The Contracting Party in the territory of which the alleged offender is found
shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever
and whether or not the offense was committed in its territory, to submit the
case to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authori-
ties shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary
offence of a serious nature under the law of that State'

In deze bepaling en hetzelfde geldt voor de naar deze bepaling gemodelleerde
bepalingen uit de verdragen genoemd in art. 552hh, tweede lid, is de verplichting
tot overdracht van de zaak aan de vervolgende instanties wel subsidiair gesteld aan
het niet uitleveren van de vermoedelijke dader, maar een concreet uitleveringsver-
zoek hoeft niet te zijn gedaan. Dit betekent dat voor de vaststelling dat de vermoede-
lijke dader niet wordt uitgeleverd in samenhang met het ontstaan van de verplichting
tot uitoefening van rechtsmacht, het bestaan van een uitleveringsverzoek niet
noodzakelijk is. Dit is een belangrijk verschil met het terrorismeverdrag. Het
ontbreken van de voorwaarde dat een uitleveringsverzoek moet zijn ontvangen heeft
tot gevolg dat niet duidelijk is op welk moment gesproken kan of moet worden van
het niet uitleveren van de vermoedelijke dader. Hierdoor kunnen er rechtsmachtcon-
flicten ontstaan, zowel in positieve zin (zowel de primair verantwoordelijke staat,
als de staat die geen ander aanknopingspunt met de vermoedelijke dader heeft dan
het feit dat hij zich daar bevindt, zijn van mening dat zij moeten vervolgen), als in
negatieve zin (de primair verantwoordelijke staat schuift zijn verantwoordelijkheid
af naar de staat waar de vermoedelijke dader zich bevindt en deze laatste staat is
van mening dat zolang er geen poging is ondernomen de vermoedelijke dader
uitgeleverd te krijgen men ook niet kan spreken van niet- uitleveren van de vermoe-

1.  De vier Rode Kruis verdragen zijn:
- Het Verdrag voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken zich bevindende bij de strijdkrach-
ten te velde van 12 augustus 1949 (Trb. 1951, 72); zie in casu art. 49.
- Het Verdrag voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken en schipbreukelingen van de
strijdkrachten ter zee van 12 augustus 1949 (Trb. 1951,73). zie in casu art. 50.
-  Het Verdrag betreffende de bchandeling van krijgsgevangenen van 12 augustus  1949 (Trb.   1951,  74);
zie in casu art. 129.
-  Het Verdrag betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd van 12 augustus  1949  (Trb.   1951,
75); zie in casu art. 146.
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delijke dader). Vandaar dat van nederlandse zijde tijdens de onderhandelingen over
de in art. 552hh, tweede lid aangehaalde verdragen is getracht de tekst van de
betreffende bepalingen geamendeerd te krijgen in die zin dat - overeenkomstig het
terrorismeverdrag - de verplichting tot uitoefening van rechtsmacht eerst zou ontstaan
als een verzoek tot uitlevering  zou zijn gedaan en dat verzoek zou zijn afgewezen.'

Deze pogingen zijn echter zonder resultaat gebleven omdat de andere partijen bang
waren dat er een 'loophole' in de Verdragen zou ontstaan, waarvan de daders van
de door de verdragen bestreden misdrijven zouden kunnen profiteren.2 Als reactie

hierop heeft de wetgever het nederlands standpunt in de vorm van een voorbehoud
bij de betreffende bepalingen tot uitdrukking gebracht.3

1.  Zie hieromtrent de memoric van toelichting op de goedkeuringswet van het Internationaal verdrag
tegen het nemen van gijzelaars, bijl. hand. 11, 1983/1984, 18438 (R 1261), nrs. 1-3, p  5-7.
2.  Ook OEHLER is de mening toegedaan dat bij de 'stellvertretende Strafrechtspflege', waarvan in de

onderhavige verdragen sprake is, met het stellen van cen uitleveringsverzoek als voorwaarde de kans op
een vacuOm iuris toeneemt. 'Das Prinzip de stellvertretenden Strafrechtspilege stcht immer subsidiar zur
Auslieferung, (...). Ware ein Verfolgungsersuchen von seiten des Tatortstaates o.a (staton die de
rechtsmacht baseren  op het actief of passief nationaliteitsbeginsel  of het beschermingsbeginsel:  YB)
notwendig, wurden grosse Locken in der Strafverfolgung entstehen, weil schr haufig dicses Ersuchen gar
nicht gestellt wird. Dadurch konnte der Aufenthaltsstaat auch gegen Schwerverbrecher, die im Ausland

delinquiert haben, oft nicht vorgehen. Das Weltrechtspflegeprinzip hilft hier nichts, da es nur flir einig
international Delikte gilt.' Zie D. OEHLER, Internationales Stra»cht, 2e neubearbeitete und erweiterte

Auflage,  Koln/Berlin/Bonn/Munchen  1983,  p.  145. Van nederlandse zijde tilde men echter zwaarder aan
de dreiging van positieve jurisdictieconflicten temeer daar de verdragen niet voorzien in cen internationale

ne bis in idem-regeling, dan aan de dreiging van een vacuum iuris. De laatste situatie zou in concreto

toch vooral hetgevolg zon vaneen weigering ofnalatigheid van een andere verdragspartij, die meer directe

aanknopingspunten voor de vervolging van het delict heeft dan de staat waar de vermoedelijke dader zich

toevallig bevindt, tot het op zich nemen van de in het verdrag besloten verantwoordelijkheid. Zie vorige
noot.

3.   Zie  voor de betreffende voorbehouden; de Rijkswetten  van   19 mei 1988 houdende de goedkeuring
van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde

personen, met inbegrip van diplomaten en het Intemationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, Stb.
1988,274 respectievelijk 275; de Rijkswet van 17 december 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag
inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal Stb.  1987,673; de Rijkswetvan20 november 1991 houdende

goedkeuring van onder andere het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen

de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, Stb.  1991,625; De Rijkswet van 30 maart  1995

houdende goedkeuring van het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op
luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart, Stb. 1995,194.

Bij het Verdrag van de Haag (1970) en het Verdrag van Montreal (1971), oordeelde de regering een

dergelijk voorbehoud niet nodig vanwege het (universele: YB) karakter van de door deze verdragen bestre-

ken delicten. Zie de memorie van toelichting op de goedkeuringswct van het Internationaal verdrag tegen
het nemen van gijzelaars, bijl. hand. II, 1983/1984, 18438 (R 1261), nrs. 1-3, p. 7. Met betrekking tot
de feiten genoemd in de verdragen die zijn opgesomd in art. 552hh,tweede lid oordeelde de nederlandse

wetgever de grondvoorwaarden van universele jurisdictic niet aanwezig. Hetzelfde standpunt nam de
wetgever in met betrekking tot de feiten genoemd in het Verdrag tegen foltcring cn andere wrede, onmen-

selijke ofonterende behandeling of bestraffing van 10 december 1984. Niettemin is bij de uitvoering van
dit laatste verdrag voorwat betreft de uitwerking van hetadagium aut dedere autjudicare en hetvoldoen
aan de verplichting tot het vestigen van rechtsmacht daartoe, geen aansluiting gezocht bij de verdragen
genoemd in art. 552hh, tweede lid. Er is dus niet gekozen voor cen aanvulling van art. 552hh, gelezen

412



Art. 552hh

Omzetting in een ingewilligd verzoek tot strafvervolging

2. Aan de verplichting in de verdragen genoemd in art. 552hh, tweede lid is in de
wet uitvoering gegeven door het afgewezen uitleveringsverzoek aan te merken als
een ingewilligd verzoek tot strafvervolging. Ontbreekt in Nederland ten aanzien van
de betreffende zaak originaire rechtsmacht dan wordt overeenkomstig art. 4a Sr,
de rechtsmacht ontleend  aan het verdrag waarop het verzoek is gebaseerd.  Er  is dan
sprake van subsidiaire rechtsmacht.

Door de automatische omzetting van het afgewezen uitleveringsverzoek in een
ingewilligd verzoek tot strafvervolging wordt tevens bewerkstelligd dat het wetboek
van strafvordering van toepassing is zodra het uitleveringsverzoek is afgewezen.
Vanaf dat moment kan er dan gebruik worden gemaakt van de daarin vermelde
dwangmiddelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de detentietitel kan worden gewijzigd
van inverzekeringstelling, bewaring en gevangenhouding tenbehoeve van de uitleve-
ring in een inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis ten behoeve van het straf-
proces. Het redelijk vermoeden van schuld en de verdere voorwaarden kunnen
worden ontleend aan het oorspronkelijke uitleveringsverzoek. De vermoedelijke dader
hoeft bij afwijzing van het uitleveringsverzoek dus niet in vrijheid te worden gesteld.

Aanvankelijk werd in art. 552hh alleenuitvoeringgegeven aan Verdrag tot bestrij-
ding van terrorisme. Volgens de memorie van toelichting op de uitvoeringswet bij
dit verdrag was de omzetting van het afgewezen uitleveringsverzoek in een inge-
willigd verzoek tot strafvervolging van belang, omdat van de voorlopige dwang-
middelen bedoeld in art. 552ff geen gebruik zou kunnen worden gemaakt, aangezien
het terrorismeverdrag in dergelijke voorlopige dwangmiddelen niet voorzag.'   Een
dergelijke voorziening was in het terrorismeverdrag echter niet nodig. Volgens het
Europees Overdrachtsverdrag en het Benelux Overdrachtsverdrag kan van de
subsidiaire bevoegdheid geen gebruik worden gemaakt alvorens het verzoek tot straf-
vervolging is ingewilligd. Daarom is in die verdragen ten behoeve van de periode
liggend tussen de indiening van het verzoek en de inwilliging daarvan, een regeling

getroffen voor wat betreft de toepassing van voorlopige dwangmiddelen (zie de artt.
552t-552hh, aant. 147; zie ook de commentaar op art. 552ff). Volgens het terro-
rismeverdrag kan en moet van de subsidiaire bevoegdheid gebruik worden gemaakt
op het moment dat vaststaat dat het ontvangen uitleveringsverzoek wordt afgewezen.
Vanaf dat moment is het nationale straf(proces)recht van toepassing. Voorafgaande
aan dat moment kan gebruik worden gemaakt van de ten behoeve van de uitlevering
voorgeschreven dwangmiddelen. Van een apart verzoek tot overname van strafver-
volging, dat met het oog op de uitoefening van de subsidiaire bevoegdheid moet zijn

in combinatie met art. 4a Sr, doch voor de vestiging van universele rechtsmacht. De reden was - aldus

de memorie van toelichting op de uitvocringswet bij het verdrag - de ondraaglijkheid van de gedachte
dat folteraars, zolang hun door het regime van hun eigen land de hand boven het hoofd gehouden wordt,

zich vrijelijk naar andere landen kunnen begeven en daar zelfs ongestraft oog in oog kunnen komen te

staan met hun naar het buitenland gevluchte slachtoffers; bijl. hand. Il, 1986/1987, 20042, nr. 3, p. 5-6.
Een variant op het adagium 'aut dedere autjudicare' is ook te vinden in art. 6, negende en tiende

lid van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen desluikhandel in verdovende middelen en psychotrope-
stoffen, gesloten te Wenen op 20 december 1988. Meer daarover in aant. 2.
1. MvT, bill. hand. II, 1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 21.
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ingewilligd, is in het terrorismeverdrag helemaal geen sprake. Een tussenliggende
periode als bedoeld in het Europees en het Benelux Overdrachtsverdrag ontbreekt
eveneens. Vandaar dat er in dit verband ook geen behoefte bestaat aan een regeling
van voorlopige dwangmiddelen.1

Aangezien van een verzoek tot overname van strafvervolging inhet terrorismever-
drag helemaal niet wordt gesproken kan men zich zelfs afvragen of de wijze waarop
in Nederland uitvoering is gegeven aan het adagium aut dedere autjudicare wel in
overeenstemming is met datgene  wat  in het verdrag daaromtrent is bepaald.  Aan
de nederlandse uitwerking ligt immers de veronderstelling ten grondslag dat de om
uitlevering verzoekende staat op voorhand al bereid is afstand te doen van zijn
legitieme rechtsmacht. Een overname van strafvervolging veronderstelt immers een
overdracht. En een overdracht van strafvervolging impliceert dat de overdragende
staat zijn recht op strafvordering verliest op het moment dat het verzoek wordt
ingewilligd. In het terrorismeverdrag is dit punt echter nergens besproken. Zelfs
een regeling omtrent de negatieve werking  van een buitenlands vonnis ontbreekt.
Uit het verdrag volgt dus niet automatisch dat uitvoering van het adagium'aut dedere
autjudicare' gevolgen heeft voor de rechtsmachtaanspraak van de staat die om de
uitlevering van de vermoedelijke dader heeft verzocht. Het is heel goed denkbaar
dat deze staat zijn legitieme aanspraak op rechtsmacht helemaal niet prijs wenst te
geven. Hetgeen hierboven is opgemerkt ten aanzien van het terrorismeverdrag geldt
in meerdere mate nog, voor de andere verdragen die in art. 5521111, tweede lid zijn
genoemd. Die verdragen geven wel uitvoering aan het adagium 'aut dedere aut
judicare' maar achten daarvoor het bestaan van een concreet uitleveringsverzoek
niet eens noodzakelijk. De betreffende verdragen schrijven de staat waar de
vermoedelijke dader wordt aangetroffen slechts voor om bij niet uitlevering de zaak
aan de vervolgende instanties over te dragen. Er hoeft geen verzoek in die richting
te zijn van welke staat dan ook en in de betreffende verdragen wordt er evenmin
van uitgegaan dat het recht tot strafvordering van de andere staten wordt beperkt
of verloren gaat door de vervolging in die staat. Bij overdracht en overname van
strafvervolging is een verzoek echter essentieel (zie de artt. 552t-552hh, aant. 14)
en door de overdracht verliest de verzoekende staat zijn recht tot strafvervolging
(zie de artt. 552t-552hh, aant. 132). Met een overdracht en overname van straf-

1.  In de overige verdragen genoemd in art. 552hh, tweede lid is wei steeds voorgeschreven dat de staten

op het grondgebied waarvan de vermoedelijke dader zich bevindt, ter verzekering van diens aanwezigheid
methetoogopstrafvervolging ofuittevering, overeenkomstigde wettelijke regeling, denodige maatregelen
moeten treffen. Ook voor deze verdragen geldt dat een speciale regeling van voorlopige maatregelen niet
noodzakelijk is omdat volgens de verdragen de betreffende staten op het moment dat de vermoedelijke
dader wordt aangetroffen rechtsmacht hebben zodat het nationale recht van toepassing is. Van een
tussenliggende periode is ook in die verdragen dus geen sprake. Voor Nederland is dit ondanks het
gemaakte voorbehoud niet anders. Nederland acht zich immers pas gehouden rechtsmacht uit te oefenen
vanafhet moment dat een uitleveringsverzoek is afgewezen. Voor die tijd kan opgetreden worden op basis
van de uitleveringswet Wordt geen uitleveringsverzoek gedaan en ontstaat daardoor een 'loophole' dan
is dat volgens nederlandse zijde het gevolg van een weigering of nalatigheid van een andere verdragspartij
die meer directe aanknopingspunten voor de vervolging van het delict heeft, om de verantwoordelijkheid
op zich te nemen (zie aant. 1).
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vervolging heeft hetgeen in deze verdragen is geregeld dus niet direct iets van doen.
In zoverre schept de wettelijke regeling een vertekend beeld:

3.  Een variant op het adagium 'aut dedere aut judicare'  is te vinden in art.  6,
negende en tiende lid van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel
in verdovende middelen en psychotrope stoffen, gesloten te Wenen op 20 december

1988. De bijbehorende rechtsmachtbepaling is art. 4, tweede lid. De regeling in dit
verdrag is genuanceerder dan in voorgaande verdragen. Niet alleen wordt in het
verdrag onderscheid gemaakt tussen voortvluchtige verdachten en voortvluchtige

veroordeelden, de verplichting tot het vestigen van rechtsmacht is ook beperkter.
Rechtsmacht op basis van universaliteit is niet verplicht maar kan wel (zie art. 4,
tweede lid onder b en art. 4, derde lid) Het uitoefenen van rechtsmacht is alleen

voorgeschreven indien de uitlevering wordt geweigerd omdat het feit ter zake
waarvan het uitleveringsverzoek is gedaan, is begaanbinnende territoriale jurisdictie
van de aangezochte staat of aan boord van zijn schepen of luchtvaartuigen dan wel
omdat de opgeeiste persoon onderdaan is van de aangezochte staat (zie art. 4, tweede

lid onder a). Het is alleen in deze gevallen dat bij weigering van het uitleveringsver-
zoek de aangezochte staat verplicht is de zaak voor vervolging over te dragen aan

de vervolgende instanties (zie art. 6, negende lid). Daar komt bij dat de verplichting
niet ongeclausuleerd is; Met de verzoekende staat moet niet anders zijn overeengeko-
men (zie art. 6, negende lid onder a) dan wel de verzoekende staat moet niet - ten
einde de eigen rechtsmacht veilig te stellen - te kennen hebben gegeven dat een
overname van de vervolging niet op prijs wordt gesteld (zie art. 6, negende lid onder

b).

Een automatische omzetting van een afgewezen uitleveringsverzoek in een
ingewilligd verzoek tot strafvervolging is in strijd met het bepaalde in art. 6, negende
lid onder a en b. Vandaar dat de constructie van art. 552hh, eerste lid hier niet in
aanmerking kwam.2 Waar het verdrag tot het vestigen van rechtsmacht verplichtte,
beschikte Nederland reeds daarover en in de andere gevallen voelde de regering niet
voor uitbreiding van rechtsmacht.3 De constructie was dus ook niet nodig in verband

met het bepaalde in art. 4a Sr.

4. Ook in de uitleveringsverdragen herkent men het adagium 'aut dedere aut

judicare' en wet in de verplichting om op verzoek van de staat die de uitlevering
heeft verzocht, die is geweigerd op grond van de nationaliteit van de opgeeiste
persoon, de zaak voor te leggen aan de vervolgende instantie. Hier is echter sprake

van een zwakkere variant van het adagium dan die in de verdragen genoemd in art.

552hh, tweede lid. De verplichting tot overdracht aan de vervolgende instanties

1.   Een groot probleem is dit overigens niet omdat de nederlandse wet de andere verdragstaten in principe

niet bindt. Uit de gang van zaken waarvoor Nederland hecft gekozen spreekt bovendien het streven om

strafmachtsconflicten en dubbele vervolgingen te voorkomen.
2.    In de vorige aantekening is de vraag gesteld of dit ook niet geldt voor  de verdragen genoemd  in  art.

552hh, tweede lid. Het verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen is

van later datum en als zodanig beter en genuanccerder uitgewerkt dan dc voorafgaande verdragen.

3.   Zie de memorie van toelichting op de goedkeuringswetbij het verdrag, bijl. hand. Il, 1990/1991, 22080

(R 1406), nr. 3, p. 11-12.
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ontstaat pas, nadat daartoe een afzonderlijk verzoek door de om uitlevering verzoe-
kende staat is gedaan. De constructie van art. 552hh, eerste lid komt voor deze
verdragen dan ook niet in aanmerking. De verplichting tot overdracht aan de vervol-
gende instanties bestaat bovendien alleen als de aangezochte staat in het betreffende
geval rechtsmacht heeft. In een aantal verdragen is dat uitdrukkelijk bepaald. Zie
bijvoorbeeld art. 8, derde lid van het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, art. 3, tweede lid onder a van
het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australie en art.
3, derde lid van het Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
Canada. In art. 6, tweede lid Europees Uitleveringsverdrag vindt men deze beperking
niet terug. Dat komt omdat de aanwezigheid van rechtsmacht in het geval de uitleve-
ring op basis van de nationaliteit van de opgeeiste persoon is geweigerd, wordt
verondersteld. De staten van het vaste land van Europa kennen een zekere traditie
met betrekking tot het actief nationaliteitsbeginsel waarbinnen die veronderstelling
van rechtsmacht past.'

Geen vervolgingsplicht

5. Wanneer de vermoedelijke dader hier wordt aangetroffen, acht Nederland zich
in verband met de feiten bedoeld in art. 552hh, tweede lid, dus pas gehouden de
zaak voor vervolging over te dragen aan de bevoegde autoriteiten, wanneer een uitle-
veringsverzoek is ontvangen en afgewezen. De redenen van afwijzing van het
uitleveringsverzoek spelen daarbij  geen  rol. De regeling beoogt in eerste instantie
in combinatie met het bepaalde in art. 4a Sr rechtsmacht te vestigen en pas daarna
wordt beoordeeld of er ook vervolgd kan worden.2

Uitoefening van rechtsmacht, ofwel de verplichting om de zaak voor vervolging
over te dragen aan de daartoe bevoegde autoriteiten, betekent niet dat er ook
daadwerkelijk een strafvervolging zal worden ingesteld. In de verdragen genoemd
in art. 552hh, tweede lid is niet alleen geen absolute plicht tot uitlevering aanvaard,
doch evenmin een absolute plicht tot vervolging en bestraffing. De formulering van

1.   Zie het rapport Ertraterritorial criminaljurisdiction, van de European Committee on Crime Problems,
Strasbourg  1990, m.n. p.  10-11. Voor staten die decl uitmaken van de anglo-amerikaanse rechtskring ligt
de zaak weliswaar anders. Het Europees Uitteveringsverdrag heeft voor deze staten echter zeer lang geen
betekenis gchad. Zo heeft Ierland de bekrachtiging van 2 mei  1966 pas op  12 juni 1988 bevestigd en heeft
Groot-Brittannie het verdrag pas goedgekeurd en bekrachtigd in 1991.

In verband met de veronderstelde rechtsmacht heeftNederland een beperking aangebrachtopdegelijk-
stelling van nationalen en in de nederlandse samenieving gerntegreerden, voor wat betreft de werking van
art. 6 van het Europees Uitteveringsverdrag. De verklaring van Nederland bij art. 6 van het Europees
Rechtshulpverdrag luidt - voor zover hier van belang - als volgt: (...) As regards the Kingdom of the
Netherlands, 'nationals'  for the purposes of the Convention  are to be understood as meaning persons of
the Netherlands nationality as well as foreigners integrated into the Netherlands community in sofar as
they can  be  prosecuted  within  the  Kingdom of the  Netherlands for  the  act  in  respect of which extradition
is requested,  and  in  so far  as  such foreigners are  not expected  to  lose  their right  of residence  in  the
Kingdom as a resuitofthe  imposition ofa penalty or measure  subsequent  to  their extradition.(cursief·XB).
Het zinsdeel  na de komma  is  in  1995  aan de verklaring toegevoegd  (Trb.   1995,45).
2.  MvA bijl. hand. II, 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr. 10, p. 68.
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art. 7 van het verdrag van Den Haag, welke bepaling model heeft gestaan voor de
(meeste) andere bepalingen (zie aant. 1), was het resultaat van een op het laatste
moment gesloten compromis. De onderhandelingen waren bijna stukgelopen op de
weerzin bij de betrokken partijen om een absolute vervolgingsplicht te aanvaarden.'

Het adagium Gaut dedere aut judicare' houdt volgens de verwerking daarvan in
de verdragen dus geen absolute plicht tot vervolging in. De staat waar de
vermoedelijke dader zich bevindt behoudt na overdracht van de zaak aan de bevoegde
autoriteiten, de mogelijkheid om in overeenstemming met het eigen recht van een
strafvervolging af te zien. Voor Nederland betekent dit dat bijvoorbeeld oppor-
tuniteitsoverwegingen er toe kunnen leidendat geen vervolging zal worden ingesteld.
Bij de onderhavige, veelat ernstige feiten, zal dit echter niet snel gebeuren. Het ligt
meer in de lijn van de verwachtingen dat de reden tot afwijzing van het uit-
leveringsverzoek tevens een vervolgingsbeletsel zal opleveren. Denk bijvoorbeeld

aan verjaring van het vervolgingsrecht, de werking van het ne bis in idem-beginsel
en het ontbreken van dubbele strafbaarheid.2 Ook ongenoegzaamheid van de
overgelegde stukken, het feit dat de betrokkene er in slaagt aannemelijk te maken
dat hij de hem ten laste gelegde feiten niet heeft gepleegd en het feit dat de vermoe-
delijke dader wordt uitgeleverd aan een derde staat zijn niet alleen redenen voor
afwijzing van het uitleveringsverzoek, doch beletten tevens de strafvervolging.3
In die gevallen zal de reden tot afwijzing van het uitleveringsverzoek er toe leiden
dat niet vervolgd kan worden. Genoemde redenen hebben zelfs tot gevolg dat de
overname van strafvervolging geen doorgang kan vinden. De minister zal dan de
autoriteiten van de verzoekende staat - overeenkomstig de artt. 552dd en 552ee -
daarvan moeten berichten en de inwilliging alsnog moeten intrekken: Slechts in
een beperkt aantal gevallen zal de reden tot afwijzing van het uitleveringsverzoek

geen vervolgingsbeletsel opleveren. Men kan daarbij denken aan het zijn van neder-
lander, bijzondere hardheid of gevaar voor discriminatoire vervolging en in verband
met het terrorismeverdrag, de politieke aard van het delict.

Voorwaarden betreffende de betrokken persoon

6. Het uitleveringsverzoek moet betrekking hebben op een zich hier te lande bevin-
dendepersoon. Met andere woorden, wordthetuitleveringsverzoek afgewezen omdat
de opgeeiste persoon zich buiten Nederland bevindt dan ontstaat er geen verplichting
tot overdracht aan de vervolgingsbevoegde autoriteiten.

Bevinden is een feitelijk begrip en houdt iets anders in dan het hebben van een
vaste woon- of verblijfplaats. Het is goed mogelijk dat de verdachte zich hier te

1.   Zie hieromtrent E.M. WISE, Extradition: The hypothesis ofa civitas maxima and the maxim aut dedere

aut judicare in·. Revue  Internationale  de  Droit Pdnal/International  Review  of penal  law,  (Vol.  62)  1991,

p. 121, met name de onder noot 40 vermelde literatuur.
2.  Idem de memorie van toelichting op de goedkeuringswet bij het terrorismeverdrag, bill. hand. 11,

1979/1980, 15971 (R 1132), nrs. 14, p. 9.
3.  Zie ook de memorie van toelichting op de uitvoeringswet bij het terrorismeverdrag, bijl. hand. II,

1979/1980, 15972, nrs. 1-3, p. 21.
4.  Zie de MvA bijl  hand. II, 1981/1982, 15971 (R 1133) enz., nr. 10, p. 68. Zie ook de vorige noot.
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lande bevindt zonder dat hij hier zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft. Omgekeerd
is het evengoed denkbaar dat de opgeeiste persoon hier te lande zijn vaste woon-
of verblijfplaats terwijl hij zich buiten Nederland bevindt (zie hieromtrent ook het
commentaar op art. 552u en art. 552y). Wordt de opgeeiste persoon op doorreis
in Nederland aangetroffen dan is daarmee vastgesteld dat hij zich in Nederland
bevindt.

De verdragen genoemd in art. 552hh, tweede lid spreken alleen over de 'vermoe-
delijke dader'. De wetgever was echter van mening dat een redelijke uitleg van die
verdragen meebrengt dat de verplichting de zaak over te dragen aan de vervol-
gingsbevoegde instanties ook bestaat indien het gaat om een reeds veroordeelde
persoon die zich aan de tenuitvoerlegging van zijn straf heeft onttrokken. Het zou
immers zeer onbevredigend zijn als personen die wel zijn veroordeeld maar de
opgelegde straf nog niet (geheel) hebben ondergaan - in tegenstelling tot personen
die nog niet zijn veroordeeld - vrijuit zouden kunnen gaan: Vandaar dat in de wet
wordt gesproken over de persoon die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens
een strafbaar feit als bedoeld in het tweede lid van art. 552hh.

Wanneer de regeling ook van toepassing wordt geacht op veroordeelde personen,
doet zich de vraag voor of bij afwijzing van het uitleveringsverzoek de zaak voor
vervolging moet worden overgedragen aan de bevoegde instanties, of dat er in eerste
instantie gedacht moet worden aan een overname van de executie. In de verdragen
genoemd in art. 552hh, tweede lid wordt niet gesproken over de veroordeelde en
komt bovengenoemde vraag dus ook niet aan de orde. Anders ligt de zaak in het
Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en
psychotrope stoffen. In dat verdrag wordt onderscheid gemaakt tussen voortvluchtige
verdachten en voortvluchtige veroordeelden. Betreft het uitleveringsverzoek een
voortvluchtige veroordeelde die tevens onderdaan is van de aangezochte staat, dan
moet deze staat bij afwijzing van het uitleveringsverzoek wegens het feit dat de
betrokkene een onderdaan is, eerst een overname van de executie overwegen (zie
art. 6, tiende lid). Uiteraard moet dit wel passen binnen het rechtssysteem van de
aangezochte staat. Kent deze staat de mogelijkheid van de tenuitvoerlegging van een
buitenlandse vonnis niet, dan zal er teruggevallen moeten worden op de overname
van strafvervolging (zie art. 6, negende lid onder a).

Het Verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
wordt niet genoemd in art. 552hh, tweede lid. Dit neemt niet weg dat de daarin
gekozen oplossing met betrekking tot voortvluchtige veroordeelden, als voorbeeld
kan dienen bij voortvluchtige veroordeelden van feiten als bedoeld in art. 552hh,
tweede  lid. Met andere woorden zou bij voortvluchtige veroordeelden van feiten

1. Zie de memorie van toelichting op uitvoeringswet bij Verdrag inzake fysieke beveiliging van
kemmateriaal, bijl. hand. Il, 1983/1984, 18436, nrs. 1-3, p. 10 en de memoric van toelichting op de
uitvocringswet bij het diplomatenverdrag en het gijzelaarsverdrag, bijl. hand. II, 1983/1984, 18439, nr,
3, p. 16. In de memorie van toelichting op de uitvoeringswet bij het Verdrag inzake de fysieke beveiliging
van kernmateriaal werd tevens gesteld dat personen die door de verzoekende staatrecds zijn veroordeeld,
voor de staat die hun uitlevering weigert en vervolgens de verplichting heeft zelf een vervolging te over-
wegen, weer de status van 'verdachten' krijgen. In de marge werd er op gewezen dat art. 68, tweede lid
Sr aan zo'n hernieuwde vervolging van een reeds in het buitenland veroordeelde persoon niet in de weg
zou staan.
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bedoeld in art. 552hh, tweede lid en waarvan de uitlevering wordt geweigerd wegens

het zijn van onderdaan van de aangezochte staat, niet eveneens in eerste instantie
een overname van de executie overwogen moeten worden in plaats van de persoon
opnieuw te vervolgen. Een dergelijke aanpak lijkt niet in strijd met het streven dat
aan de betreffende verdragen ten grondslag heeft gelegen en verdient op basis van

proceseconomische overwegingen de voorkeur. Bovendien doet deze aanpak meer
recht aan het ne bis in idem beginsel en wel met name aan het daaraan ontleende
nemo debet bis vexari-beginsel. Tegen een dergelijke aanpak zal pleiten het feit dat
het hier politiek gevoelige zaken kan betreffen waarvan men nog wel de vervolging
voor eigen rekening wil nemen maar niet de tenuitvoerlegging van de buitenlandse
uitspraak.1 Wat hiervan zij, een overname van de executie past niet in de regeling
van art. 552hh. Daarin is immers de automatische omzetting van de afwijzing van
het uitleveringsverzoek in een ingewilligd verzoek tot overname van strafvervolging
voorgeschreven en een overname van strafvervolging strookt niet met een overname
van executie. Wordt van Nederlandse zijde in een concreet geval toch aan de
overname van executie de voorkeur gegeven dan zal er bij de autoriteiten van de
verzoekende staat op aangedrongen moeten worden het uitleveringsverzoek te vervan-
gen door een verzoek van tenuitvoerlegging.  Alleen dan kan de omzetting van art.
552hh worden vermeden. Denkbaar is ook een wijziging van de wettelijke regeling
op dit punt.

Domicilie niet vereist

7. In aant. 6 is er al op gewezen dat het uitleveringsverzoek betrekking moet hebben

op een persoon die zich in Nederland bevindt. Of de persoon in Nederland zijn
domicilie heeft is niet van belang. Bij de verdragen genoemd in art. 552hh, tweede
lid staat niet centraal reclassering van de dader maar het voorkomen van een vacuum
iuris. In de betreffende gevallen vormt art. 4a Sr dus ook niet de grondslag voor
uitoefening van rechtsmacht op basis van het domiciliebeginsel, doch op basis van
een - door de omvang van het toepasselijk verdrag beperkt - universaliteitsbeginsel.2
Omdat het afgewezen uitleveringsverzoek echter wordt aangemerkt als een ingewil-
ligd verzoek tot strafvervolging en daarmee de bepalingen van overname van
strafvervolging van toepassing zijn, is in art. 552hh, derde lid een uitzondering
gemaakt het bepaalde in art. 552y, eerste lid, aanhef en onder a.

Politieke aard van het delict en het terrorismeverdrag

8. In het terrorismeverdrag worden een aantal zeer ernstige strafbare feiten gedepoli-
tiseerd. Een uitleveringsverzoek  ter  zake  van die feiten  kan niet worden geweigerd
wegens de politieke aard van het delict. Het verdrag biedt echter ruimte Om Op dit

1.   Zie omtrent de regeling in de WOTS op dit punt D J.M.W. PARIDAENS, De overdracht van de tenuitvoer-

/egging van strahonnissen, Arnhem 1994, p 395-399.

2.   Aldus ook de MvT, bijl. hand. Il, 1979-1980,15972, nrs.  1-3, p.  13.
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punt ten aanzien van de feiten genoemd in het eerste lid een voorbehoud te maken.
Met andere woorden een staat kan verklaren dat hij zich het recht voorbehoudt de
uitlevering te weigeren voor elk in art. 1 van het verdrag genoemde strafbare feit
dat hij beschouwt als een politiek delict of als een met een politiek delict samenhan-
gend feit (zie art. 13). Nederland heeft bij bekrachtiging van het verdrag dit voorbe-
houd gemaakt. '

Bij een overeenkomstig het terrorismeverdrag gedaan uitleveringsverzoek aan
Nederland kunnen zich in verband met het bepaalde van art. 552hh twee situaties
zich voordoen. Ofwel de uitlevering wordt geweigerd wegens een andere reden dan
de politieke aard van het delict, ofwel de politieke aard van het delict is de doorslag-
gevende grond voor afwijzing van het uitleveringsverzoek. In beide gevallen bestaat
volgens het terrorismeverdrag de verplichting de zaak voor vervolging over te dragen
aan de bevoegde autoriteiten (zie art. 7). Ook art. 552hh maakt op dit punt geen
onderscheid. Is de politieke aard van het delict de reden tot weigering, dan zou een
overname van strafvervolging volgens art 552y, eerste lid onder b, sub 2 niet tot
de mogelijkheden behoren en zou de inwilliging middels omzetting op die grond weer
ongedaan moeten worden gemaakt. Vandaar dat op deze weigeringsgrond in het
vierde lid van art. 552hh een uitzondering is gemaakt met betrekking tot verzoeken
die zijn gegrond op het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme en op de
Overeenkomst betreffende de toepassing van dat Verdrag tussen de Lid-Staten van
de Europese Gemeenschappen.

1.  Trb 1985, 66.
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De afgelopen decennia zijn naast de uitlevering en kleine rechtshulp in strafzaken
andere vormen van interstatelijke samenwerking op het terrein van de
strafrechtspleging in de belangstelling gekomen, waaronder de overdracht en
overname van strafvervolging. Bij overdracht en overname van straivervolging neemt

de aangezochte staat een essentieel decl van de strafrechtspleging op zich en wordt
de verzoekende staat daarvan ontlast. Hierin onderscheidt deze vorm van samenwer-

king zich van de uitlevering en kleine rechtshulp in strafzaken, waarbij de hulp-
verlening beperkt blijft tot ondersteunende handelingen ten behoeve van de straf-

rechtspleging van de verzoekende staat. In de literatuur wordt dit onderscheid tot

uitdrukking gebracht door bij overdracht en overname van strafvervolging te spreken
van primaire rechtshulp in strafzaken, terwijl de uitlevering en kleine rechtshulp in
strafzaken worden aangeduid als secundaire rechtshulp.

Van overdracht en overname van strafvervolging kan sprake zijn buiten verdrag,
mits de strafwet van twee of meer staten van toepassing is op hetzelfde strafbare
feit. Het bestaan van een verdrag is geen voorwaarde. Niettemin zijn er om de recht-

sfiguur nader vorm te geven, toch verdragen dienaangaande gesloten. Van belang
zijn onder andere het Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafver-

volging van  1972 en het Beneluxverdrag inzake het overnemen van strafvervolgingen
van 1974. Beide verdragen zijn in 1985 door Nederland bekrachtigd. Naar aanleiding
daarvan is in dat jaar ook de nederlandse wetgeving gewijzigd en aangevuld. Aan
het wetboek van strafvordering zijntoegevoegd de artt. 552t-552hh. Deze bepalingen
bevatten regels omtrent de overdracht van strafvervolging door en aan Nederland.
Aan het wetboek van strafrecht zijn toegevoegd art. 4a waarin staat dat de nederland-
se strafwet toepasselijk is op ieder tegen wie de strafvervolging door Nederland van
een vreemde staat is overgenomen op grond van een verdrag waaruit de bevoegdheid
tot strafvervolging voor Nederland volgt en art. 77bis Sr (later vernummerd tot art.
77 Sr) waarin is bepaald dat het recht tot strafvordering en uitvoering van de straf
vervallen door de overdracht van strafvervolging aan een vreemde staat. Art. 68
Sr is zodanig gewijzigd en aangevuld dat de ne bis in idem werking is uitgebreid
tot buitenlandse vonnissen die een schuldigverklaring zonder oplegging van straf
inhouden en tot buitengerechtelijke afdoeningen die onherroepelijk zijn geworden
doordat is voldaan aan een voorwaarde die door de bevoegde autoriteit is gesteld
ter voorkoming van de strafvervolging.

De onderhavige studie is een commentaar op de artt. 552t-552hh Sv en zal tevens

verschijnen als onderdeel van de losbladige editie Het wetboek van strafvordering,
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verklaard en van aantekeningen voorzien onder (hoofd)redactie van PROF. MR. M.S.
GROENHULISEN. Het boek bestaat uit drie delen. De delen - Algemene aspecten en
Verdragsrecht - bestaan samen uit zeven hoofdstukken en vormen een inleiding op
het derde deel - Nederlandse wetgeving - dat de artikelsgewijze aantekeningen op
de bovengenoemde bepalingen bevat.

Het eerste deel (hoofdstuk 1-4) heeft vooral een algemeen en inleidend karakter.
Hoofdstuk 1 vangt aan met een beschrijving van het algehele moderniseringsproces
van het internationale rechtshulprecht en geeft de betekenis daarvan aan voor de
overdracht en overname van strafvervolging. Niet onbelangrijk daarbij is de
vaststelling dat deze vorm van samenwerking al jarenlang plaatsvindt, onafhankelijk
van de verdragsrechtelijke ontwikkeling. Vervolgens worden de doeleinden van
onderhavige vorm van samenwerking en de daarbij betrokken belangen genoemd.
De betreffende doeleinden en belangen kunnen in elkaars verlengde liggen maar vaak
ook zullen zij botsen. De 'goede rechtsbedeling' waarnaar in dit verband door zowel
de verdragen als de wet wordt verwezen, is een open concept dat een keuze in het
concrete geval toelaat. Van betekenis daarbij is de invalshoek van waaruit de zaak
wordt benaderd. Vier typen van denken hebben zich geprofileerd. Voor welk type
van denken men ook kiest, er blijft ruimte voor beleidsmatige keuzen. De mogelijk-
heid voor justitie om te bepalen in welke staat de vervolging en berechting zal
plaatsvinden - met name de grote vrijheid die justitie bij die keuze heeft - raakt aan
het recht op toegang tot de rechter (zie de artt. 6 en 13 EVRM en art. 17 GW). In
dit verband wordt ook gewezen op het beginsel dat de rechtspositie van de betrokke-
ne door het rechtshulpverkeer niet wezenlijk mag verslechteren. Hoewel het niet
eenvoudig  is  aan dit beginsel,   dat als straftoemetingsbeginsel  een rol speelt  bij   de
overdracht en overname van strafexecutie, bij de overdracht en overname van
strafvervolging inhoud te geven, zijn er toch wel sporen van dit beginsel in de
verdragen en de wettelijke regeling te vinden.  In de hoofdstukken 4 en 5 komen deze
vraagpunten nader aan de orde. In ieder geval moet de verdachte de mogelijkheid
wordengeboden de(voorgenomen) beslissing totoverdracht van strafvervolging door
de rechter te laten toetsen hetgeen impliceert dat hij van die beslissing op de hoogte
moet zijn of worden gesteld. Aan dit laatste punt zal met name in het commentaar
op art. 552u, tweede lid aandacht worden besteed.

In hoofdstuk 2 vindt een begripsafbakening plaats. Daarbij wordt gekozen  voor een
materiele benadering. Of een overdracht van strafvervolging plaatsvindt en of er
sprake is van een verzoek daartoe, moet niet worden beoordeeld aan de hand van
formele doch aan de hand materiele criteria. Het (beoogde) resultaat is bepalend
voor de vraag met welke rechtsfiguur we te maken hebben en niet de vorm waarvoor
justitie heeft gekozen om het betreffende resultaat te bereiken. Hetzelfde geldt voor
de overname van strafvervolging. Is er sprake van een overdracht of overname van
strafvervolging, danmoetendedaarvoorgeldendeprocedureregels worden toegepast.
Ook  wanneer  dit een cumulatie van rechtshulpprocedures tot gevolg heeft.  Met  het
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vermijden van de voorgeschreven procedure worden namelijk de toetsingsmomenten
en criteria terzijde gesteld, raakt de competentieverdeling verstoord en worden de
aan de overdracht en overname van strafvervolging verbonden rechtsgevolgen ter
discussie gesteld. Indien die cumulatie als zeer bezwaarlijk wordt ervaren is het aan

de wetgever om daarvoor, met inachtneming van de geldende verdragen, passende
maatregelen te treffen. In de praktijk is door justitie echter aansluiting gezocht bij
de jurisprudentie waarin een cumulatie van rechtshulpfiguren niet noodzakelijk werd
geoordeeld. Het gevolg hiervan  is  dat  deze  vorm van samenwerking  vaak  door
middel van andere vormen van samenwerking, buiten de wettelijke en verdragsrech-
telijke kaders voor overdracht en overname van strafvervolging om, plaatsvindt. Aan
het slot van hoofdstuk 2 wordt gewezen op de verdragsbasis als mogelijk onderschei-
dend criterium en op het verschil tussen originaire en subsidiaire strafmachtsuitoefe-

ning.

In hoofdstuk 3 wordt de relatie tot de andere rechtshulpfiguren aangegeven. In grote
lijnen kenmerkt die relatie zich hetzij door een samengaan van de overdracht en
overname van strafvervolging met de verschillende rechtshulpfiguren, dan wel door
het zijn van elkaars alternatief. Aan bod komt ook de relatie tot uitzetting. Van
belang bij dit alles is het feit dat met de overdracht van strafvervolging niet is
voorzien in een overdracht van de verdachte. Enige opmerkingen omtrent het
onderscheid tussen de primaire rechtshulp en secundaire rechtshulp gaan aan het

bespreken van deze relaties vooraf.

In  hoofdstuk 4 komen de verschillende rechtsbronnen  aan  de orde. Eerst worden
de internationale bronnen genoemd. Hiervoor zijn al genoemd het Europees Verdrag
betreffende de overdracht van strafvervolging en het Beneluxverdrag inzake het over-
nemen van strafvervolgingen. Alleen het eerste verdrag is in werking getreden. Op
6 november 1990 is de EG Overeenkomst inzake de overname van strafvervolging
gesloten. Deze overeenkomst treedt pas in werking indien het door alle lidstaten van
de    EG (met uitzondering van Groot-Brittannie en Ierland) is bekrachtigd.    De
nederlandse regering heeft inmiddels te kennen gegeven niet tot ondertekening en

bekrachtiging van dit verdrag te zullen overgaan. Het door de Algemene Vergadering
van de VN aanvaarde modelverdrag betreffende de overdracht van strafvervolging
heeft niet de status van een verdrag, maar kan door de lidstaten van de VN in
bilaterale verhoudingen wel als zodanig van toepassing worden verklaard. Door
Nederland    is    dit    nog niet gebeurd. Naast    deze    - in onderhavige studie    als

overdrachtsverdrag aangemerkte verdragen - zijn er nog andere verdragen waarin
deze   vorm van samenwerking,   meer of minder uitgebreid,   aan   de   orde   komt.
Vermeldenswaard zijn onder andere art. 21 van het Europees Verdrag aangaande
de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, art. 42 van het Beneluxverdrag aangaande
de uitlevering en rechtshulp in strafzaken en Art.  XI van de Overeenkomst tussen

het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de
aanvulling en het vergemakkelijken van de toepassing van het Europees Verdrag
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aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 20 april 1959, gesloten te
Wittem op 30 augustus 1979. In de volgende hoofdstukken spelen deze verdragen
een  belangrijke  rol.

Van betekenis voor onderhavige vorm van samenwerking is ook het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Bijzondere aandacht wordt
besteed aan het in de artt. 6 en 13 verankerde recht op toegang tot de rechter.

Aan de orde komen verder de resoluties van de Verenigde Naties die verband
houden met bet Joegoslavit Tribunaal en het Rwanda Tribunaal, enkele aanbevelin-
gen afkomstig van de Raad van Europa die voornamelijk gericht zijn op de uitleg
en toepassing van de europese rechtshulpverdragen en een tweetal EG-verordeningen
die betrekking hebben op overtredingen van de rijtijdenwetgeving.

Van de nationale bronnen worden de artt. 552t-552hh Sv in dit hoofdstuk slechts
summier belicht. De aandacht is daarbij met name gevestigd op de wetsgeschiedenis
en het (aanvullende) karakter van de betreffende bepalingen. Een uitvoerige bespre-
king van de artt. 552t-552hh is te vinden in het derde deel van de onderhavige studie.
De artikelen uit het wetboek van strafrecht en de van belang zijnde bepalingen uit
bijzondere wetten zoals de Uitleveringswet, de WOTS en de Rijtijdenwet komen
uitgebreider aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de begrenzende
werking van art.  17 van de grondwet. Verder wordt verwezen naar het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden op basis waarvan tussen de landen van het Konink-
rijk wordt samengewerkt, de Richtlijn voorhet openbaar ministerie inzakeoverdracht
van strakervolging van 8 december 1982, de Handleiding overdracht van strafvervol-
ging van 1989 en de ministeriele circulaires van die een rol spelen bij de betreffende
vorm van internationale samenwerking.

In het tweede deel (hoofdstuk 5-7) is beschreven hoe in de verdragen aan de over-
dracht en overname van strafvervolging is vormgegeven. Daarvoor zijn met name
de hiervoor genoemde overdrachtsverdragen geraadpleegd. Het belang van deze
verdragen zit hem niet zozeer in het aantal bekrachtigingen en de mate waarin deze
verdragen van toepassing zijn op de rechtsbetrekkingen tussen staten, als wel in het
algemene karakter dat deze verdragen kenmerkt. De regelingen en voorwaarden in
de overdrachtsverdragen zijn bedacht voor alle strafbare feiten, zonder onderscheid
naar ernst of soort. Dat maakt dat deze verdragen - voorzover zij niet rechtstreeks
van toepassing zijn op de samenwerking tussen de betrokken staten - als richtlijn
voor het overdrachtsverkeer kunnen dienen. Het belang van art. 21 van het Europees
Rechtshulpverdrag en art. 42 van het Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag
schuilt vooral in het feit dat deze bepalingen in het overdrachtsverkeer veelvuldig
worden toegepast. Inhoudelijk stellen zij niet veel voor. Zij bevatten voornamelijk
procedurele voorschriften met betrekking tot de aangifte. Alleen Art. XI van de
Overeenkomst van Wittem - waarin aan de samenwerking op basis van art. 21 van
het Europees Rechtshulpverdrag nader vorm is gegeven - bevat met betrekking tot
de overdracht en overname van strafvervolging een meer uitgewerkte regeling. Met
uitzondering van het Europees Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten van
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1964 verschaffen ook de overige in hoofdstuk vier aangehaalde verdragen meestal

weinig (algemene) informatie omtrent de overdracht en overname van strafvervol-

ging.

Hoofdstuk 5, waarmee het tweede deel aanvangt, behandelt de voorwaarden voor
overdracht en overname van strafvervolging. Belangrijk is de voorwaarde van
dubbele strafoaarheid. De vraag daarbij is of de voorwaarde in abstracto of in
concreto moet worden uitgelegd. Volgens de overdrachtsverdragen  moet   (of  kan)
de voorwaarde in concreto worden uitgelegd. Daarbij is een transformatieve inter-

pretatie voorgeschreven. Er wordt bekeken wanneer de dubbele strafbaarheid moet
bestaan en wat de gevolgen zijn als blijkt dat de dubbele strafbaarheid ontbreekt.
Tevens wordt gewezen op de samenhang van dit vraagstuk met de regels van
intrekking van de inwilliging van het verzoek.

Aan de (internationale) werking van het ne bis in idem-beginsel zoals dat in de
overdrachtsverdragen en in andere verdragen is geregeld wordt ook aandacht

geschonken.
De overdrachtsverdragen schrijven unaniem voor dat met de samenwerking het

belang van een goede rechtsbedeling moet worden gediend. De aanknopingspunten
voor de invulling van dat begrip zijn te vinden in de door de verdragen genoemde
overdrachtsgronden en weigeringsgronden. Bij een vergelijking van de verdragen
op deze punten zijn meer en minder belangrijke verschillen waar te nemen.

In hoofdstuk 6 komt de procedure ter sprake en worden de betrokken instanties
genoemd. Verzoeken en mededelingen worden meestal gedaan door tussenkomst
van de ministeries van justitie. Partijen kunnen echter overeenkomen dat verzoeken
en mededelingen rechtstreeks tussen de door hen aangewezen bevoegde autoriteiten
zullen worden uitgewisseld, waarbij vooral gedacht moet worden aan de rechterlijke
autoriteiten. Een ontwikkeling in deze laatste zin is gaande.

In hoofdstuk 7 worden de rechtsgevolgen beschreven. Belangrijk zijn: het verlies
van het recht tot strafvordering voor de verzoekende staat; de (eventuele) uitbreiding
vanjurisdictie voor de aangezochte staat; de schorsing of verlenging van verjarings-
termijnen; de rechtskracht in de aangezochte staat van de in de verzoekende staat
rechtsgeldig verrichte daden van strafvordering; en de mogelijkheid tot toepassing
van voorlopige maatregelen.

Het derde deel bevat de artikelsgewijze commentaar op de artt. 552t-552hh Sv.
De artt. 552t-552w betreffen de overdracht van strafvervolging. Enige aspecten

die daarbij worden belicht zijn: het recht van initiatief; de uitwerking van het concept
'goede rechtsbedeling'; de wijze waarop de verdachte door de officier van justitie
en de minister van justitie in kennis wordt gesteld van de voorgenomen overdracht
en de wijze waarop dit zou moeten in verband met het recht op toegang tot de
rechter; de controle door de rechter en de verhouding tussen de verschillende rechter-
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lijke procedures die daarbij een rol (kunnen) spelen; de rechtsgevolgen die zijn
verbonden aan het verzoek tot overname van strafvervolging.

De artt. 552x-552hh betreffen de overname van strafvervolging. Enige aspecten
die daarbij aan de orde komen zijn de rolverdeling tussen de officier van justitie en
de minister van justitie en de bij de beslissing in acht te nemen voorwaarden. Het
is opvallend dat de wet aan de overname van strafvervolging strengere eisen stelt
dan aan de overdracht. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de door de wet
gestelde voorwaarde van domicilie wanneer het verzoek betrekking heeft op een
vreemdeling. Ook de voorwaarde van dubbele strafbaarheid, of beter nog het ont-
breken van die voorwaarde in de wettelijke overnameregeling, wordt uitvoerig
besproken. De vraag die daardoor ontstaat is welke betekenis - naar nederlands recht
- aan de voorwaarde van dubbele strafbaarheid moet worden toegekend met
betrekking tot onderhavige vorm van samenwerking. Vast staat wel dat de wet bij
de overname van strafvervolging een transformatieve interpretatie niet voorschrijft
en dat deze daarom alleen tot de mogelijkheden behoort wanneer het overnamever-
zoek berust op een verdrag waarin dat uitdrukkelijk is geregeld. Bij het beantwoor-
den van de vraag blijkt opnieuw de samenhang die bestaat tussen het vraagstuk van
de dubbele strafbaarheid en de regels betreffende de intrekking van de inwilliging
van het verzoek. Gezien de aard van onderhavige vorm van samenwerking verdient
het de voorkeur dat de voorwaarde van dubbele strafbaarheid in concreto ten alle
tijde wordt gesteld. Bovendien verdient het de voorkeur dat een intrekking van de
inwilliging niet meer tot de mogelijkheden behoort wanneer de zaak eenmaal op de
zitting is gebracht, hetgeen naar nederlands recht overigens het geval schijnt te zijn.
Degene wiens vervolging is overgenomen mag hiervan echter niet de dupe worden.
Blijkt ter zitting dat hij naar het recht van de verzoekende staat niet strafbaar zou
zijn, dan mag er geen veroordeling volgen.

Aan de rechtskracht van stukken opgemaakt door buitenlandse ambtenaren wordt
ook ruim aandacht besteed. De conclusie is dat aan deze stukken alleen rechtskracht
mag worden toegekend voorzover zij overeenkomstig het recht van de verzoekende
staat zijn opgemaakt en voorzover zij daar rechtskracht zouden kunnen doen gelden.
De nederlandse rechter is niet verplicht aan deze stukken rechtskracht toe te kennen.
Met andere woorden het wegingsrecht van de nederlandse rechter blijft in principe
onaangetast.

De laatste aantekeningen zijn gewijd aan de in art. 552hh met betrekking tot
bepaaldeverdragenvoorgeschrevenconversievaneenafgewezenuitleveringsverzoek
in een ingewilligd verzoek tot strafvervolging.
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Summary

During the past decennia, in addition to extradition and mutual assistance in criminal

matters, other forms of international cooperation have arisen in the area of criminal
justice including the transfer of proceedings in criminal matters. In the transfer of
criminal proceedings, the requested state takes over an essential part of the
prosecution    from the requesting state.     This    form of cooperation is thereby

distinguished from extradition and mutual assistance in criminal matters, in which
assistance is limited to providing support for the prosecution in the requesting state.

This distinction is expressed in the literature by referring to the transfer of

proceedings as the primary form of international cooperation, while extradition and

mutual assistance are referred to as the secondary form of international cooperation.

Transfer of proceedings may take place without treaty if the criminal law of two
or more states can be applied to the same offence. The existence of a treaty is not
a precondition. Nevertheless, this legal concept is open to closer definition even
where it falls under a treaty. The European Convention  on the Transfer  of
Proceedings in Criminal Matters, signed at Strasbourg on 15 May 1972 and the
Treaty between the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the

Kingdom of the Netherlands on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters

(Benelurverdrag inzake het ovememen van strafvervolgingen), signed at Brussels

on  11  May  1974 are important  in this regard. Both treaties were ratified  by  the

Netherlands in 1985. As a result of this, in that year Netherlands law was also
amended and supplemented. Articles 552t-552hh were added to the Code of Criminal
Procedure. These provisions include rules on the transfer of criminal proceedings

to and from the Netherlands. The Criminal Code was supplemented by Article 4a
which states that Netherlands criminal law applies to any person whose prosecution
has been transferred to the Netherlands from a foreign country on the grounds of

a treaty granting the Netherlands the authority to prosecute, and Article 77bis (later
renumbered as Article 77), which stipulates  that the right to prosecute and enforce

the  sentence is abrogated by transfer  of the criminal proceedings  to a foreign state.

Article 68 CC has been amended and supplemented in such a way that its ne bis in
idem (protection against double jeopardy) effect has been extended to foreign

judgments involving conviction without sentencing or out-of-court settlements which
have become final through the fulfilment of a condition set by the competent
authority to avoid prosecution.

The present study is meant as commentary on Articles 553t-552hh CCP and will

also appear as part of the loose-leaf edition Die Code Of Criminal Procedure, edited
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and annotated under the general editorship of Prof. Mr. M.S. GROENHUUSEN.
The book has three parts. The first two parts, General Aspects and Treaty Law,
together consist of seven chapters and serve as an introduction to the third part -
Netherlands Law - which contains the annotations per article to the above-mentioned
provisions.

Part 1 (Chapters 1  to 4) is primarily a general introduction. Chapter 1 begins with
a description of the general modernization process of the law on mutual assistance
in criminal matters and its significance for the transfer of proceedings. Of no small
importance here is the conclusion that this form of cooperation has been taking place
for years, independent of treaty developments. The objectives are then listed of the
form of cooperation in question along  with the interests they represent.   The
objectives and interests concerned may be in line with one another, but there is often
aconflict. The 'proper administrationofjustice' mentioned in this connection in both
the laws and the treaties is an open concept allowing for discretion in an actual case.
The manner in which the case is approached is important here. Four ways of
thinking have been profiled. Whichever way one chooses, there is always room for
policy-based discretion. The possibility for the judicial authorities to determine in
which state the prosecution and sentencing is to take place - especially the freedom
of discretion - affects the right of access to the courts (see Arts. 6 and 13 of the
ECHR and Art.  17 of the Netherlands Constitution). In this connection, reference
is also made to the principle that international cooperation in criminal matters should
not adversely affect a person's legal position. Although it is not easy to apply this
principle, which serves as a sentencing principle in the transfer of the enforcement
of sentences, to the transfer of proceedings, traces of it can still be found in the
treaties and laws. These points are discussed in Chapters 4 and 5. In any case, the
possibility must be offered (or proposed) to the accused to have the court review
the decision to transfer proceedings, which implies that he must be aware or be
notified  of the decision.  This last point is dealt  with  in the comments  on  Art.
552u(2).

Concepts are defined in Chapter 2, whereby the choice has been made for a
substantive approach. Whether or not a transfer of proceedings takes place and/or
has been requested must be decided on the basis of substantive criteria. The
(intended) result is decisive for the question of which legal concept is involved, and
not of the form chosen by the judicial authorities to achieve that result. The same
holds for the transfer of criminal proceedings. If proceedings are being transferred
to or from a country, the relevant procedural rules must be applied, even when this
results   in   a   cumulation of mutual assistance procedures. Failure to observe   the
procedure laid down means that the opportunity for review and the criteria do not
apply, that the division of competences is disrupted and the legal consequences
attached to the transfer of criminal proceedings are at issue.  If such cumulation is
considered highly objectionable, it is up to the legislature to find a suitable solution,
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taking the applicable treaties into account. In practice however, the judicial
authorities have aligned themselves with the case law in which a cumulation of legal
concepts was not found to be necessary. The result of this is that this form of
cooperation often takes place by means of other forms of cooperation outside the
framework of the laws and treaties on the transfer of proceedings in criminal matters.
At the end of Chapter 2, the treaty basis as a possible criterion for distinction is
discussed, along with the difference between the exercise of primary and secundary
criminal jurisdiction.

In  Chapter  3, the relationship to forms of international cooperation such as mutual
assistance in criminal matters and extradition is described. Broadly speaking, the
relationship is characterized by a combination of the transfer and taking over of
criminal proceedings with the various legal concepts, or by their being each other's
alternative. The relationship to expulsion is also brought up. Important to all this
is the fact that no provision has been made for the transfer of the accused along with
the transfer of proceedings. Some remarks on the distinction between primary and
secondary assistance precede the discussion of these relationships.

The various legal sources are dealt with in Chapter 4. The international sources are
mentioned first. The European Convention on the Transfer of Proceedings in
Criminal Matters and the Benelux Treaty on the Transfer of Proceedings in criminal
matters have already been mentioned. Only the first Convention has come into force.
The EC Agreement on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (EG
Overeenkomst inzake de overname van strafvervolging) was concluded on 6
November 1990. This Agreement will not take force until it has been ratified by
all Member States of the EC (with the exception of Great Britain and Ireland). The
Netherlands Government has since let it be known that it will not sign or ratify this
Agreement. The model treaty accepted by the General Assembly of the UN on the
transfer of proceedings in criminal matters  does  not  have the status  of a treaty,  but
may be declared applicable as such by Member States of the UN in bilateral
relationships. This has not yet been done by the Netherlands. In addition to these -
indicated in the present study as transfer treaties - other agreements are discussed
which, to a large or lesser extent, deal with this form of cooperation. Worthy of
mention are, among others, Art. 21 of the European Convention on Mutual
Assistance in Criminal Matters, Art. 42 of the Treaty between the Kingdom of
Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands on
Extradition and Assistance in Criminal Matters (Beneluxverdrag aangaande de
uitlevering en rechtshulp in strajtaken) and Art. XI of the Agreement between the
Kingdom of the Netherlands and the Federal Republic of Germany relating to the
supplementation and facilitation of the application of the European Convention on
Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959 (Overeenkomst mssen het
Konink,ijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betrefende de aanvulling
en het vergemakkelijken  van de toepassing van het Europees  Verdrag aangaan(ie de
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wede,zijdse rechtshulp in stralkaken), signed at Wittem on 30 August 1979. These
agreements play an important role in the following chapters.

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms is also of significance to the form of cooperation in question. Special
attention is devoted to the right of access to the courts laid down  in Arts.  6 and  13.

Also discussed are the resolutions of the United Nations in connection with the
Yugoslavia Tribunal and the Rwanda Tribunal, several recommendations from the
Council of Europe primarily aimed at the explanation and application of the
European mutual assistance treaties and two EC regulations concerning breaches
of the driving hours laws.

Of the national sources, only a summary is given of Arts. 552t-552hh CCP. A
thorough discussion of them can be found in Part Three of the present study. This
chapter focuses on the legal history and the (supplementary) nature of the provisions
concerned. The articles from the Criminal Code and the relevant provisions from
special statutes such as the Extradition Act (Uitteveringswet),  the Act on the Transfer
of Enforcement of Criminal Judgments (Wet overdracht tenuitvoerlegging
strajtonnissen) and the Driving Hours Act (Riltijdenwet) are discussed in more detail.
Special attention is given to the restrictive effect of Art. 17 of the Constitution.
Reference is also made to the Charter for the Kingdom of the Netherlands (Smtuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden), which is the basis for cooperation among the
countries of the Kingdom, the Directive for the Public Prosecutions Department on
the transfer of criminal proceedings (Richtlijn voor het openbaar ministerie inzake
overdracht van stra»rvolging) from 8 December 1982, the Instructions for the
transfer of proceedings in criminal matters (Handleiding overdracht van
straf\'ervolging) from 1989 and the ministerial circulars which play a part in the
transfer of criminal proceedings.

Part Two (Chapters 5 to 7) deals with the way in which the transfer of criminal
proceedings has taken shape in the treaties. For this, the earlier mentioned transfer
treaties have been consulted. The importance of these treaties does not so much lie
in the number of ratifications and the extent to which these treaties apply to the legal
relationships between states, but rather in the general nature that typifies these
treaties. The regulations and conditions   in the transfer treaties are aimed   at   all
offences with no distinction as to seriousness or type. This enables these treaties -
in so far as they are not directly applicable to cooperation between the states
concerned - to serve as a guideline in transfer matters. The importance of Art. 21
of the European Convention on Mutual Assistance and Art. 42 of the Benelux
Extradition and Mutual Assistance Treaty lies primarily in the fact that these
provisions are very often applied in the transfer of proceedings. Substantively they
do not mean very much. They mostly contain procedural rules on reporting. Only
the Wittem Agreement - which gives more detailed shape to cooperation on the basis
of Art. 21 of the European Mutual Assistance Treaty - contains more detailed rules
on the transfer of proceedings in criminal matters. With the exception of the
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European Convention  on the Punishment  of Road Traffic Offenders  from  1964,  the
other four agreements mentioned in Chapter Four mainly provide little (general)
information  on the transfer of proceedings in criminal matters.

Chapter 5, which is the beginning of Part Two, deals with the conditions for the
transfer of proceedings in criminal matters. Of importance here is the condition of
double criminality. The question is whether the rule has to be interpreted in abstracto
or in concreto. According to the transfer treaties the rule must (or can) be interpreted
in concreto. In that case, transformative interpretation is prescribed. A judgment
is made as to when double criminality has to exist and what the consequences are
if the double criminality is shown not to exist. The connection is pointed out between
this issue and the rules for withdrawal of approval of the request.

Attention is also devoted to the (international) effect of the ne bis in idem doctrine
as regulated in the transfer treaties and other agreements.

The transfer treaties unanimously stipulate that cooperation must be in the best
interests of the proper administration of justice. The points of reference for the
interpretation of that concept can be found in the grounds for transfer and refusal
laid down in the treaties. In comparing the treaties, it is evident that there are more
and less important differences on these points.

Chapter 6 deals with procedure, and mentions the authorities involved. Requests
and notices are usually made through the agency of the justice ministries. The parties
may, however, agree that requests and notices are to be exchanged directly between
their designated competent authorities, which are mainly the judicial authorities.  A

development in the latter sense is in progress.

In  Chapter  7 the legal consequences are described. Important  are:   loss  of the right
to prosecute by the requesting state; the (possible) broadening of criminal jurisdiction
of the requested state; the suspension or extension of periods of limitation; the
validity in the Requested State of legal acts with a view to proceedings or procedural
requirements performed in the Requesting State; and the possibility of applying

provisional measures.

Part Three contains the commentary per article on Arts. 552t-552hh CCP.
Arts. 552t-552w relate to the transfer of criminal proceedings. The aspects dealt

with under this heading include: the right of initiative; the effect of the concept of
'the proper administration ofjustice'; the manner in which the accused is notified
of the intended transfer by the Public Prosecuter and the Minister of Justice and the

way in which this should be done in connection with the right of access to the courts;
court supervision and the relationship between the various judicial procedures which
(may) play a part; the legal consequences attached to the request to take over the
prosecution.
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Arts. 552x-552hh relate to the taking over of criminal proceedings. The aspects
treated here include the division of roles between the Public Prosecutor and the
Minister of Justice and the conditions to be observed in taking the decision. It is
striking that the laws set stricter requirements for taking over than for transferring
criminal proceedings. Special attention is devoted to the condition of domicile, laid
down by law, when the request concerns a foreigner. The condition of double
criminality, or rather the absence of that condition in the statutory regulations on
taking over proceedings, is also discussed in detail. The question arising from this
is what significance - in Netherlands law - should be attached to double criminality
in relation to the form of cooperation under discussion.  In any case, it is certain that
the law on the taking over of criminal proceedings does not prescribe a
transformative interpretation and that therefore this is only possible if the request
to take over proceedings is based on a treaty in which it is clearly regulated. In
answering the question, the connection is again evident between the issue of double
criminality and the rules on the withdrawal of approval of the request. Given the
nature of the form of cooperation under discussion, it is preferable that the condition
of double criminality is always laid down concretely. Moreover, it is preferable that
withdrawal of approval should no longer be possible once the case has been brought
to trial, which indeed appears to be the case under Netherlands law. However, this
may not make a victim of the person whose prosecution has been taken over. If it
appears at the trial that he is not liable to prosecution under the laws of the
requesting state, no conviction may follow.

Much attention is also given to the legal force of documents drawn up by foreign
officials. The conclusion is that these documents may only be given legal force in
so far as they have been drawn up in accordance with the law of the requesting state
and in so far as they have legal force there. The Netherlands court is not obliged
to confer legal force on these documents. In other words, in principle the discretion
of the Netherlands court remains unaffected.

The final comments are devoted to the conversion, laid down in Art. 552hh with
regard to certain treaties, of a rejected request for extradition into a granted request
to prosecute.
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Bijlagen
(de gevens zijn hoofdzakelijk ontleend aan Chart of signatures and ratifications, Council of Europe,

European Treaties)

Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging

Gesloten op 15-05-72

- Belgie ondert. 15-05-72

- Denemarken ondert. 15-05-72

rat. 13-11-75

i.w.tr. 30-03-87
- Griekenland ondert. 27-08-79
- Liechtenstein ondert. 20-10-83
- Luxemburg ondert. 15-05-72

Nederland ondert. 15-05-72

rat. 18-04-85

i.w.tr. 19-07-85

- Noorwegen ondert. 03-04-74

rat. 29-12-77

i.w.tr. 30-03-78
- Oekrainet rat. 28-09-95

i.w.tr. 29-12-95
- Oostenrijk ondert. 15-05-72

rat. 01-04-80

i.w.tr. 01-07-80
- Portugal ondert. 10-05-79
- Slowakije, ondert. 13-02-92

rat. 15-04-92

i.w.tr. 01-01-93

-        Spanj e ondert. 30-05-84

rat. 11-08-88

i.w.tr. 12-11-88

- Tsjechie ondert. 13-02-92
rat. 15-04-92

i.w.tr. 01-01-93
- Turkije ondert. 26-06-74

rat. 27-10-78

i.w.tr. 28-01-79
- Usland ondert. 19-09-89

- Zweden ondert. 15-05-72

rat. 07-04-76

i.w.tr. 30-03-78
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Europees Verdrag inzake bestraffing van verkeersdelicten

Ondertekening op 30-11-64 te Straatsburg
Inwerkingtreding op 18-07-72

- Oostenrijk ondert. 11-12-64
- Belgie ondert. 22-12-64
- Cyprus ondert. 24-04-67

rat. 16-04-69

i.w.tr. 18-07-72
- Denemarken ondert. 22-09-66

rat. 17-04-72

i.w.tr. 18-07-72
- Frankrijk ondert. 30-11-64

rat. 16-09-68

i.w.tr. 18-07-72
- Duitsland ondert. 30-11-64
- Griekenland ondert. 21-01-65
- Italie ondert. 09-06-65
- Luxemburg ondert. 30-11-64
- Nederland ondert. 07-04-65
- Portugal ondert. 18-06-80
- Roemenie ondert. 24-07-95
- Zweden ondert. 23-03-72

rat. 28-04-72
i.w.tr. 01-08-72

- Turkije ondert. 13-09-65

Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen
van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)

Ondertekening 01-07-70

-
Belgie ondert. 15-01-71

rat. 30-12-77

i.w.tr. 28-06-78
- Duitsland ondert. 23-12-70

Bondsrepubliek rat. 09-07-75

i.w.tr. 05-01-76
- Bosnit-Herz. rat. 12-01-94
- Bulgarije rat. 12-05-95

i.w.tr. 08-11-95
- Denemarken rat. 30-12-77

i.w.tr. 28-06-78
- Duitse Democratische

Republiek rat. 10-08-76

i.w.tr. 06-02-77
- Estland rat. 03-05-93

i.w.tr. 30-10-93
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- Frankrijk ondert. 20-01-71
rat. 09-01-78

i.w.tr. 08-07-78
- Griekenland rat. 11-01-74

i.w.tr. 05-01-76
-  Koninkrijk der ondert. 26-03-71

Nederlanden rat. 30-12-77

i.w.tr. 16-08-78
- Ierland rat. 28-08-79

i.w.tr. 24-02-80
- Italie onden. 29-03-71

rat. 28-12-78

i.w.tr. 26-06-79
- Joegoslavit rat. 17-12-74

i.w.tr. 05-01-76

- Kroatie rat. 03-08-92
- Letland rat. 14-01-94

i.w.tr. 13-07-94
- Luxemburg onden. 02-02-71

rat. 30-12-77

i.w.tr. 28-06-78
- Moldavie rat. 26-05-93

i.w.tr. 22-11-93
- Noorwegen ondert. 16-03-71

rat. 28-10-71

i.w.tr. 05-01-76
- Oostenrijk ondert. 31-01-71

rat. 11-06-75

i.w.tr. 05-01-76
- Polen ondert. 24-03-71

rat. 14-07-92

i.w.tr. 10-01-93
- Portugal ondert. 30-03-71

rat. 20-09-73

i.w.tr. 05-01-76
- Roemenie rat. 08-12-94

i.w.tr. 06-06-95
- Slovenie rat. 06-08-93
- Slowakije rat. 28-05-93
- Sovjetunie rat. 31-07-78

i.w.tr. 27-01-79
- Spanje rat. 03-01-73

i.w.tr. 05-01-76
- Tsjechische rat. 02-06-93

Republiek
- Tsjechoslowakije rat. 05-12-75

i.w.tr. 03-06-76
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- Verenigd Koninkrijk ondert. 25-03-71
rat. 04-01-78
i.w.tr. 03-07-78

- Witrusland rat. 05-04-93

i.w.tr. 02-10-93
- Zweden ondert. 19-01-71

rat. 24-08-73

i.w.tr. 05-01-76
- Zwitserland ondert. 24-03-71
- Kazachstan rat. 17-07-95

i.w.tr. 13-01-96

Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme

Ondertekend op 27-01-77 te Straatsburg
In werking getreden op 04-08-78.

- Oostenrijk ondert. 27-01-77
rat. 11-08-77

i.w.tr. 04-08-78
- Belgie ondert. 27-01-77

rat. 31-10-85

i.w.tr. 01-02-86
- Cyprus ondert. 27-01-77

rat. 26-02-79

i.w.tr. 27-05-79
- Tjechie ondert. 13-02-92

rat. 15-04-92

i.w.tr. 01-01-93
- Denemarken ondert. 27-01-77

rat. 27-06-78

i.w.tr. 28-09-78
- Finland ondert. 16-11-89

rat. 09-02-90
i.w.tr. 10-05-90

- Frankrijk ondert. 27-01-77
rat. 21-09-87

i.w.tr. 22-12-87
- Duitsland ondert. 27-01-77

rat. 03-05-78
i.w.tr. 04-08-78

- Griekenland ondert. 27-01-77

rat. 04-08-88
i.w.tr. 05-11-88

- Usland ondert. 27-01-77

rat. 11-07-80

i.w.tr. 12-10-80
- Ierland ondert. 24-02-86

rat. 21-02-89
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i.w.tr. 22-05-89
- Italic ondert. 27-01-77

rat. 28-02-86

i.w.tr. 01-06-86
- Liechtenstein ondert. 22-01-79

rat. 13-06-79

i.w.tr. 14-09-79
- Luxemburg ondert. 27-01-77

rat. 11-09-81

i.w.tr. 12-12-81
- Nederland ondert. 27-01-77

rat. 18-04-85

i.w.tr. 19-07-85
- Noorwegen ondert. 27-01-77

rat. 10-01-80

i.w.tr. 11-04-80
- Polen ondert. 13-09-95

i.w.tr. 30-01-96
- Portugal ondert. 27-01-77

rat. 14-12-81

i.w.tr. 15-03-82
- Roemenie ondert. 30-06-95
- Slowakije ondert. 13-02-92

rat. 15-04-92

i.w.tr. 01-01-93

-        Spanj e ondert. 27-04-78

rat. 20-05-80

i.w.tr. 21-08-80
- Zweden ondert. 27-01-77

rat. 15-09-77

i.w.tr. 04-08-78
- Zwitserland ondert. 27-01-77

rat. 19-05-83

i.w.tr. 20-08-83
- Turkije ondert. 27-01-77

rat. 19-05-81

i.w.tr. 20-08-81
- Verenigd Koninkrijk ondert. 27-01-77

rat. 24-07-78

i.w.tr. 25-10-78

Overeenkomst betreffende de toepassing van het Europees Verdrag tot bestrij-
ding van terrorisme tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen

Gesloten op 04-12-79 te Dublin

- Belgie ondert. 04-12-79
rat. 13-11-85

- Denemarken ondert. 04-12-79
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- Duitsland ondert. 04-12-79
- Frankrijk ondert. 04-12-79
- Ierland ondert. 04-12-79
- Italie ondert. 04-12-79

rat. 05-03-86
- Luxemburg ondert. 04-12-79

rat. 01-05-89
- Nederland ondert. 04-12-79

aanv. 11-06-86
- Verenigd Koninkrijk ondert. 04-12-79

Europeese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van
toeschouwers rond sportevenmenten en in het blizonder rond voetbalwedstrijden

Ondertekend op 19-08-85 te Straatsburg
In werking getreden op 01-11-85

Albaniff ondert. 02-02-95
- Oostenrijk ondert. 19-08-85

rat. 04-02-88
i.w.tr. 01-04-88

- Belgie ondert. 19-08-85

rat. 24-08-90
i.w.tr. 01-10-90

- Bulgarije ondert. 02-06-95
- Cyprus ondert. 19-12-86

rat. 22-06-87
i.w.tr. 01-08-87

- Tsjechie ondert. 28-04-95
rat. 28-04-95
i.w.tr. 01-06-95

- Denemarken ondert. 19-08-85
rat. 19-08-95

i.w.tr. 01-11-85
- Estland ondert. 14-05-93
- Finland ondert. 07-07-86

rat. 16-01-87

i.w.tr. 01-03-87
- Frankrijk ondert. 12-03-86

rat. 17-03-87

i.w.tr. 01-05-87
- Griekenland ondert. 19-08-85

rat. 26-10-88
i.w.tr. 01-12-88

- Hongarije ondert. 18-04-90

rat. 18-04-90

i.w.tr. 01-06-90
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- Usland ondert. 20-11-85

rat. 23-01-86

i.w.tr. 01-03-86
- Ierland ondert. 03-11-86
- Italic ondert. 23-09-85

rat. 08-11-85

i.w.tr. 01-01-86
- Litouwen ondert. 01-04-93
- Luxemburg ondert. 19-09-85

rat. 10-02-88

i.w.tr. 01-04-88
- Malta ondert. 26-05-88
- Nederland ondert. 19-08-85

rat. 30-12-88

i.w.tr. 01-02-89
- Noorwegen ondert. 14-04-87

rat. 14-04-87

i.w.tr. 01-06-87

Polen ondert. 08-12-94
rat. 21-04-95

i.w.tr. 01-06-95
- Portugal ondert. 04-09-85

rat. 26-06-87

i.w.tr. 01-08-87
- Roemenie ondert. 16-06-94
- Slowakije ondert. 06-05-93

rat. 06-05-93
i.w.tr. 01-07-93

- Slovenie rat. 02-07-92
i.w.tr. 01-09-92

- Spanje ondert. 03-02-86

rat. 16-07-87

i.w.tr. 01-09-87
- Zweden ondert. 13-09-85

rat. 13-09-85

i.w.tr. 01-11-85
- Zwitserland ondert. 09-05-89

rat. 24-09-90
i.w.tr. 01-11-90

- Turkije ondert. 25-09-86
rat. 30-11-90

i.w.tr. 01-01-91
- Verenigd Koninkrijk ondert. 19-08-85

rat. 19-08-85

i.w.tr. 01-11-85

-       Bosnie-Herzegovina rat. 29-12-94
i.w.tr. 01-02-95

- Kroatit rat. 27-01-93

i.w.tr. 01-03-93
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- Mace(tonie rat. 30-03-94

i.w.tr. 01-02-95
- Rusland rat. 12-02-91

i.w.tr. 01-04-91

Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie
van opbrengsten van misdrijven

Ondertekening op 08-11-90 te Straatsburg
Inwerkingtreding op 01-09-93

- Oostenrijk ondert. 10-07-91
- Belgie ondert. 08-11-90
- Bulgarije ondert. 28-09-92

rat. 02-06-93
i.w.tr. 01-10-93

- Cyprus ondert. 08-11-90
- Tsjechie ondert. 18-12-95
- Denemarken ondert. 08-11-90
- Finland ondert. 25-09-91

rat. 09-03-94
i.w.tr. 01-07-94

- Frankrijk ondert. 05-07-91
- Duitsland ondert. 08-11-90
- Griekenland ondert. 28-09-92
- IJsland ondert. 08-11-90
- Italie ondert. 08-11-90

rat. 20-01-94
i.w.tr. 01-05-94

- Liechtenstein ondert. 29-06-95
- Litouwen ondert. 03-06-94

rat. 20-06-95
i.w.tr. 01-10-95

- Nederland ondert. 08-11-90
rat. 10-05-93

i.w.tr. 01-09-93
- Noorwegen ondert. 08-11-90

rat. 16-11-94

i.w.tr. 01-03-95
- Portugal ondert. 08-11-90
-  San Marino ondert. 16-11-95
- Slovenit ondert. 23-11-93
- Spanje ondert. 08-11-90
- Zweden ondert. 08-11-90
- Zwitserland ondert. 23-08-91

rat. 11-05-93

i.w.tr. 01-09-93
- Verenigd Koninkrijk ondert. 08-11-90

rat. 28-09-92
i.w.tr. 01-09-93
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- Australie ondert. 28-09-92
- Tsjechie ondert. 12-12-95

Europees Verdrag betreffende Uitlever1g

Ondertekend op 13-12-57 te Parijs
Inwerkinggetreden op 18-04-60

- Oostenrijk ondert. 13-12-57

rat. 21-05-69

i.w.tr. 19-08-69
- Belgie ondert. 13-12-57
-   Bulgarije / ondert. 30-09-93

rat. 17-06-94

i.w.tr. 14-09-94
- Cyprus ondert. 18-09-70

rat. 22-01-71

i.w.tr. 22-04-71
- Tsjechie ondert. 13-02-92

rat. 15-04-92

i.w.tr. 01-01-93
- Denemarken ondert. 13-12-57

rat. 13-09-62

i.w.tr. 12-12-62
- Estland ondert. 04-11-93
- Finland rat. 12-05-71

i.w.tr. 10-08-71
- Frankrijk ondert. 13-12-57

rat. 10-02-86

i.w.tr. 11-05-86
- Duitsland ondert. 13-12-57

rat. 02-10-76

i.w.tr. 01-01-77
- Griekenland ondert. 13-12-57

rat. 29-05-61

i.w.tr. 27-08-61

- Hongarije A ondert. 19-11-91

rat. 13-07-93

i.w.tr. 11-10-93

- IJsland ondert. 27-09-82

rat. 20-06-84

i.w.tr. 18-09-84
- Ierland ondert. 02-05-66

rat. 02-05-66

i.w.tr. 31-07-66
- Italie ondert. 13-12-57

rat. 06-08-63

i.w.tr. 04-11-63
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- Liechtenstein rat. 28-10-69
i.w.tr. 26-01-70

- Litouwen ondert. 09-11-94
rat. 20-06-95
i.w.tr. 18-09-95

- Luxemburg ondert. 13-12-57
rat. 18-11-76
i.w.tr. 16-02-77

- Nederland ondert. 21-01-65
rat. 14-02-69
i.w.tr. 15-05-69

- Noorwegen ondert. 13-12-57
rat. 19-01-60
i.w.tr. 18-04-60

-  Polen A ondert. 19-02-93
rat. 15-06-93

i.w.tr. 13-09-93
- Portugal ondert. 27-04-77

rat. 25-01-90
i.w.tr. 25-04-90

- Roemenie ondert. 30-06-95
- Slowakije K ondert. 13-02-92

rat. 15-04-92

i.w.tr. 01-01-93
-  Slovenie i ondert. 31-03-94

rat. 16-02-95

i.w.tr. 17-05-95
- Spanje ondert. 24-07-79

rat. 07-05-82
i.w.tr. 05-08-82

- Zweden ondert. 13-12-57

rat. 22-01-59
i.w.tr. 18-04-60

- Zwitserland ondert. 29-11-65
rat. 20-12-66
i.w.tr. 20-03-67

- Turkije ondert. 13-12-57

rat. 07-01-60
i.w.tr. 18-04-60

- Verenigd Koninkrijk ondert. 21-12-90
rat. 13-02-91

i.w.tr. 14-05-91

-  Kroatia 3. rat. 25-01-95

i.w.tr. 25-04-95
- Isratl rat. 27-09-67

i.w.tr. 26-12-67
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Europees Verdrag aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken

- Belgie ondert. 20-04-1959 Trb. 1965,10
rat. 13-08-1975 Trb. 1977, 21

i.w.tr. 11-11-1975
- Bondsrepubliek ondert. 20-04-1959 Trb. 1965, 10

Duitsland rat. 02-10-1976 Trb. 1991, 21
i.w.tr. 01-01-1977

- Bulgarije ondert. 30-09-1993
rat. 17-06-1994

i.w.tr. 14-09-1994
- Denemarken ondert. 20-04-1959 Trb. 1965, 10

rat. 13-09-1962 Trb. 1965, 10
i.w.tr. 12-12-1962

- Estland ondert. 04-11-1993
- Finland toetr. 29-01-1981 Trb. 1982, 7

i.w.tr. 29-04-1981
- Frankrijk ondert. 28-04-1961 Trb. 1965, 10

rat. 23-05-1967 Trb. 1969, 63
i.w.tr. 21-08-1967

- Griekenland ondert. 20-04-1959 Trb. 1965, 10
rat. 23-02-1962 Trb. 1965, 10
i.w.tr. 12-06-1962

- Groot-Britanie ondert. 21-06-1991 Trb. 1993, 131
(Noord-Ierland) rat. 29-08-1991 Trb. 1993, 131

i.w.tr. 27-11-1991
- Hongarije ondert. 19-11-1991 Trb. 1993, 131

rat. 13-07-1993 Trb. 1993, 131
i.w.tr. 11-10-1993

- Israel toetr. 27-09-1967 Trb. 1969, 63
i.w.tr. 26-12-1967

- Italie ondert. 20-04-1959 Trb. 1965, 10
rat. 23-08-1961 Trb. 1965, 10
i.w.tr. 12-06-1962

- Liechtenstein toetr. 28-10-1969 Trb. 1974, 163
i.w.tr. 26-01-1970

- Litouwen ondert. 09-11-1994
- Luxemburg ondert. 20-04-1959 Trb. 1965, 10

rat. 18-11-1976 Trb. 1977, 21
i.w.tr. 16-02-1977

- Malta ondert. 06-09-1993
rat. 03-03-1994
i.w.tr. 01-06-1994

- Nederland ondert. 21-01-1965 Trb. 1965, 10
rat. 14-02-1969 Trb. 1969, 63
i.w.tr. 15-05-1969

-  Noord-Ierland zie: Groot-Britanie
- Noorwegen ondert. 21-04-1961 Trb. 1965, 10

rat. 14-03-1962 Trb. 1965, 10
i.w.tr. 12-06-1962

449



- Oostenrijk ondert. 20-04-1959 Trb.   1965,   10

rat. 02-10-1968 Trb. 1969, 63
i.w.tr. 31-12-1968

- Polen ondert. 09-05-1994
- Portugal ondert. 10-05-1979 Trb. 1982, 7

rat. 27-09-1994
i.w.tr. 26-12-1994

- Roemenie ondert. 30-06-1995
- Slowakije ondert. 13-02-1992

rat. 15-04-1992
i.w.tr. 01-01-1993 Trb. 1993, 131

- Spanje ondert. 24-07-1979 Trb. 1982, 7
rat. 18-08-1982 Trb. 1990, 117
i.w.tr. 16-11-1982

- Tsjechie ondert. 13-02-1992
rat. 15-04-1992
i.w.tr. 01-01-1993 Trb. 1993, 131

- Turkije ondert. 23-10-1959 Trb.    1965,   10
rat. 24-06-1969 Trb. 1974, 163
i.w.tr. 22-09-1969

- IJsland ondert. 27-09-1982 Trb. 1990, 117
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i.w.tr. 18-09-1984

- Zweden ondert. 20-04-1959 Trb. 1965, 10
rat. 01-02-1968 Trb. 1969, 63
i.w.tr. 01-05-1968

- Zwitserland ondert. 29-11-1965 Trb. 1969, 63
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i.w.tr. 20-03-1967

Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen

Gesloten op 28-05-70

- Cyprus ondert. 03-03-72
rat. 25-04-74
i.w.tr. 26-07-74

- Denemarken rat. 03-03-71

i.w.tr. 26-07-74
- Luxemburg ondert. 08-04-76
- Griekenland ondert. 27-08-79
- Nederland rat. 30-09-87

i.w.tr. 01-01-88
- Noorwegen rat. 19-09-74
- Oostenrijk rat. 01-04-80
- Portugal ondert. 10-05-79
- Spanje ondert. 30-05-84

-        Turkij e ondert. 26-06-74
rat. 27-10-78

- Zweden rat. 21-06-73
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Aanbevelingen
zie: - Recommendation

- Resolution
Aangifte tot het uitlokken van strafvervolging
- aangifte versus verzoek overname strafvervolging artt. 552t-hh, 23,
- aangifte in de rechtshulpverdragen artt. 552t-hh, 69, 101
- aangifte in de wettelijke regeling artt. 552t-hh, 84, art. 552t, 17, art. 552y, 10
Aanvullende informatie - zie: - verzoek tot strafvervolging (vorm en inhoud)
Aanvullend karakter wettelijke regeling - zie: - Wettelijke regeling
Aanvullend protocol bij de Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van
inlichtingen over buitenlands recht artt. 552t-hh, 108, 124
Aanwezigheid bij buitenlandse onderzoeksverrichtingen
zie:- Onderzoeksverrichtingen (aanwezigheid bij)
Actief nationaliteitsbeginsel (beperkt)
- zaakwaarneming artt. 552t-hh, 4
- voorwaarde van dubbele strafbaarheid artt. 552t-hh, 101, art. 552y, 10
- toetsing in abstracto art. 552y, 10
zie  ook: - Transformatieve interpretatie

- Jurisdictiebeginselen
Actieve overdracht zie: - Overdracht (actieve)
Administratieve afdoening verkeersdelicten zie: - Bijzondere voorzieningen
Advies van de officier art. 552x, 1, art. 552y, 1, art. 552aa, 1,2,3
- positief advies volmacht tot strafvervolging art. 552aa,  2
AETR artt. 552t-hh, 59
Afdeling internationale rechtshulp art. 552t, 3
Afdoening buiten proces
- na voorstel tot overdracht door de officier art. 552v, 5
- na overname artt. 552t-hh, 29
zie ook: - Opportuniteit

- Ne bis in idem
- Strafvordering (herkrijging van dat recht)

Afgeleide jurisdictie
- in verdragen artt. 552t-hh, 5, 6, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 66,
- in de wet artt. 552t-hh, 89,90,
- samenhang art. 4a Sr/voorwaarde vaste woon - of verblijfplaats art. 552y, 5,7
zie ook: - Aut dedere aut judicare

- Jurisdictie
Afloopberichten artt. 552t-hh, 126, art. 552t, 47, art. 552w, 1, art. 552ee, 4
Afwijzing van verzoek - door de minister art. 552bb, 7
zie ook: - Strafvordering (herkrijging van dat recht)
Ambtshandelingen zie: Buitenlandse ambtshandelingen
Amendement PATLIN artt. 552t-hh, 82, art. 552t, 27, art. 552u, 13
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Analoge interpretatie zie: - Transformatieve interpretatie
Aut dedere aut judicare
- het adagium artt. 552t-hh, 4, 7(i), 60, 61, 63, 67, art. 552hh, 1
- uitwerking in de wet artt. 552t-hh, 22,89,90, art. 552hh, 2,3,4
- opportuniteit blijft in beginsel onaangetast art. 552hh, 5
- opgeeiste persoon moet zich hier bevinden 552hh, 6
- vaste woon- of verblijfplaats ook geen voorwaarde art. 552y, 2, art. 552hh, 6,7
Aut dedere aut punire - zie: - Aut dedere aut judicare
Bagatelzaken - zie: - Verkeersovertredingen (overdracht bij)
Beklag ex art 12 artt. 552t, 17
- verdachte belanghebbende  art. 552t, 39, 40, 41, art. 552bb, 11
- verhouding tot beklag ex art. 552t, vijfde lid art. 552t, 42
- verhouding tot procedure in kort geding  art. 552t, 43
Beklag ex art. 552t, vijfde lid
- de procedure art. 552t, 35
- volledige toetsing art. 552t, 36
- schorsende werking art. 552t, 37
- inwilliging beklag art. 552t, 38
zie ook: - Verzoek tot strafvervolging (intrekking verzoek)
zie verder: - Benadeelde partij (verhouding machtigingsprocedure/beklag ex art.

12)
- Kort geding (verhouding tot beklag ex art. 552t, vijfde lid)
- Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel (kennisgeving van
het voorstel/beklag ex art. 552t, vijfde lid)

Bekrachtiging - overdrachtsverdragen artt. 552t-hh, 2
Benadeelde partij
- instemming art. 552t, 28, 29
- machtiging rechter/toetsingscriteria art. 552t, 31, 32,33
- verhouding machtigingsprocedure/beklag ex art. 12 art. 552t, 34
- verhouding tot art. 552t, zesde lid - zie: - Ontnemen wederrechtelijk verkregen
voordeel (vehouding tot art. 552t, vierde lid)
- ontbreken instemming en machtiging - zie: - Weigeringsgronden (imperatieve)
Benelux (samenwerking binnen de) artt. 552t-hh, 2
Benelux Executieverdrag artt. 552t-hh, 20, 21, 26, 46, 71, 80, 146
Benelux Overdrachtsverdrag artt. 552t-hh, 7,8 (iii), 9,25-29,32,52,55,80,82,
91, 92, 100 e.v., 121 e.v., 131 e.v., art. 552t, 10, 16, 28, 29, 30, 32, art. 552u,
14, 15, 16, art. 552v, 3,5,6, art. 552x, 2, art. 552y, 1,6,7,8,9, 11, 13, 16,
art. 552bb, 4 art. 552cc, 1, 552dd, 1,2,4,5, art. 552ff, 1 e.v., art. 552gg, 1, 2,
5,6,7, art. 552hh, 2
Benelux Uitleverings- en Rechtshulpverdrag, artt. 552t-hh, 17, 31,32, 36,44, 67,
69, 84, 101, 106, 119, 124, 126, 129, 139, 142, art. 552t, 10, 17, 23, art. 552u,
14, 15, art. 552x, 2, art. 552y, 7, 10, art. 552bb, 3
Beneluxovereenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking
op het gebied van regelingen die verband houden met de Benelux Economische Unie
artt. 552t-hh, 58, 119
Bepaaldheid van de rechter artt. 552t-hh, 51, 80, 114,
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Beroeps- of bedrijfsuitoefening
zie:  - Overdrachtsgronden

- Weigeringsgronden (facultatieve)
Beslag
zie:  - Inbeslaggenomen voorwerpen

- Voorlopige maatregelen
Beschermingsbeginsel
zie: - Ne bis in idem-beginsel (uitzonderingen op)

- Jurisdictiebeginselen
Beslissingen
- op tegenspraak - zie: - Verstekzaken (het vermijden van)
- onherroepelijke - zie: - Ne bis in idem
Beslissing door aangezochte staat (mededelingen van) - artt. 552t-hh, 126
zie ook: - Afloopberichten

- Mededelingen door aangezochte staat
Beslissing omtrent verzoek tot strafvervolging
- door minister van justitie - zie: - Minister van justitie
-  door  officier van justitie  -  zie: - Justitiele autoriteiten
Betekenen (van de kennisgeving van het voorstel tot overdracht) - zie Kennisgeving
van het voorstel tot overdracht door de officier (betekening)
Betrokken belangen
- belang van de staat artt. 552t-hh, 8 (i)
- belang van verdachte artt. 552t-hh, 8 (ii)
- belang van derden artt. 552t-hh, 8 (iii)
zie ook : Benadeelde partij
Betrokken instanties artt. 552t-hh, 73, 129, art. 552u, 14
zie ook: - Justitiele autoriteiten
Bewijskracht buitenlandse stukken - zie: Rechtskracht
Bewijsmateriaal - aanwezigheid van - zie: - Overdrachtsgronden
Bezwaarschriftprocedure art. 552bb, 9
Bijzondere rechtshulpverdragen artt. 552t-hh, 56 e.v.
Bijzondere voorzieningen artt. 552t-552hh, 87, 103
Bronnen artt. 552t-hh, 50 e.v.
Buitenlandse ambtshandelingen

rechtskracht - zie: - Rechtskracht
- aanwezigheid bij - zie: - Onderzoeksverrichtingen (aanwezigheid bij)
Buitenlandse betrekkingen (vrijheid van de staat in) art. 552t, 6
Civiele partij - zie: - Benadeelde partij
Civiele procedure - zie: - Kort geding
Commissie LAGERWAARD artt. 552t-hh, 9,48,97
Competentie - relatieve art. 5521, 8, art. 5522, 1,2
zie ook: - Jurisdictie
Commissie CREMERS artt. 552t-hh, 42

457



Zakenregister

Commissie SWART - voorstellen met betrekking tot betekening
zie: - Kennisgeving van het voorstel tot overdracht door de officier (betekening)

- Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel (kennisgeving vanhet voor-
stel/beklag ex art. 552t, vijfde lid)
- verwijst niet naar mededelingsplicht van minister art. 552u, 7

Commissie TERWEE - zie: - Benadeelde partij
Concentratie van strafzaken artt. 552t-hh, 7 (vi), 58
zie ook: - Overdrachtsgronden
Consultatieprocedure
- bij een (dreigende) samenloop van straivervolgingen artt. 552t-hh, 27, 51,54, 66
zie ook: - Jurisdictieconflicten
Conversie van afgewezen uitleveringsverzoek - zie:
- Aut dedere aut judicare (uitwerking in de wet)
Dtnonciation artt. 552t-hh, 31
Discriminatoire vervolging - zie: - Non discriminatie
Doeleinden artt. 552t-hh, 7
Domicilie - zie: - Vaste woon- of verblijfplaats
Dossier
- overdracht artt. 552t-hh, 12
- teruggave art. 552bb, 7
Dost-zaak artt. 552t-hh, 7 (vii)
Drugs - zie: - Commissie CREMERS
Dubbele vervolgbaarheid
- in de verdragen artt. 552t-hh, 106
- uitzonderingen artt. 552t-hh, 107
zie ook: - Verjaring

- Klachtdelicten
- Ne bis in idem

Dubbele vervolgingen (voorkomen van) artt. 552t-hh, 7 (vi)
zie ook: - Consultatieprocedure

- Ne bis in idem
- Nemo debet bis vexari

Dubbele strafbaarheid
- voorwaarde van artt. 552t-hh, 101
- moment waarop artt. 552t-hh, 102
- onderzoek naar artt. 552t-hh, 108
- in abstracto/concreto
- in de verdragen artt. 552t-hh, 105
zie ook: - Actief nationaliteitsbeginsel (in abstracto)
- onderscheid originaire/afgeleide jurisdictie artt. 552t-hh, 102, 109
- ontbreken van artt. 552t-hh, 109
zie  ook: - Weigeringsgronden (imperatieve)

- Transformatieve interpretatie
- Dubbele vervolgbaarheid
- Bijzondere voorzieningen
- Strafbaarheid van het feit
- Strafbaarheid van de dader
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EG Overeenkomst betreffende overdracht strafvervolging artt. 552t-hh, 7, 8(iii),
9, 29, 32, 53, 55, 100 e.v., 121 e.v., 131 e.v., art. 552t, 10, 28, art. 552u, 14,
15,16, art. 552v, 3,5, art. 552x, 2, art. 552y, 6,7, 8,9, art. 552bb, 6, art. 552ff,
1 e.v., art. 552gg, 1
EG Overeenkomst inzake toepassing van het beginsel het ne bis in idem artt. 552t
hh, 74, 110, art. 552y, 13
EG-verdrag inzake tenuitvoerlegging strafvonnissen, artt. 552t-hh, 106
EG-verordeningen artt. 552t-hh, 78, art. 552y, 5
Europees Executieverdrag artt. 552t-hh, 21, 26, 46, 71, art. 552dd, 4
Europees Overdrachtsverdrag artt. 552t-hh, 7, 9, 25-29, 32, 51, 55, 80, 82, 91,
92, 100 e.v., 121, e.v. 131 e.v., art. 552t, 10, 16, 28, 41, art. 552u, 14, 15, 16,
art. 552v, 1, 3, 5, 6, art. 552y, 1, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, art. 552aa, 4,6,7, art.
552bb, 4, 6, art. 552cc, 1, art. 552dd, 1,2,3,5, art. 552ff, 1 e.v., art. 552gg,
1,2,6, art. 552hh, 2
Europees Rechtshulpverdrag artt. 552t-hh, 23,31,36,69,101, 106,124,126, 129.
142, art. 552t, 10, 17, 23, art. 552u, 2, 14, 15, art. 552y, 7, 10, art. 552bb, 3,
art. 552gg, 2,7
Europees Uitleveringsverdrag artt. 552t-hh, 7(i), 17, 31, 32, 44, 67, 84, 119, art.
552hh, 4
Europees Verdrag inzake bestrijding van verkeersdelicten artt. 552t-hh, 57, 101,
106, 110, 116, art. 122, 130, 132, 135, 137, 143, 145, 146, art. 552gg, 1
Europese Gemeenschappen - zie: - Europese Unie
Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toe-
schouwers rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden, artt.
552t-hh, 62
Europese Unie (bijdrage van de) art. 552t-hh, 2
Europese politieke samenwerking - zie: - Europese Unie
EVRM (schending van gewaarborgde rechten) 552t-hh, 35,75, art. 552u, 12, 118,
art. 552cc, 1, art. 552gg, 5
zie ook: - Toegang tot de rechter

- Weigeringsgronden (schending EVRM)
Excepties - zie: - Weigeringsgronden
Facultatieve weigeringsgronden - zie: - Weigeringsgronden (facultatieve)
Feitelijke vragen (onderscheid feitelijke vragen/rechtsvragen)
zie: - Dubbele strafbaarheid (onderzoek naar)
Fiscaal delict  art.   552y,   9
zie ook: - Weigeringsgronden (facultatieve)
Forumkeuze artt. 552t-hh, 80
Forumshopping artt. 552t-hh, 80, 135
Fremdrechtsprinzip - zie: - Toepassing eigen recht
GeYntegreerden (niet uitlevering van) - zie: - Uitlevering
zie ook: - Domicilie
Gerechtelijk vooronderzoek - zie: - Voorstel tot overdracht van strafvervolging
(moment waarop)
- Kennisgeving van het voorstel tot overdracht door de officier (gevallen waarin)
Goede rechtsbedeling
- inhoud van begrip artt. 552t-hh, 2, 7(iii) (vii), 9, 10, art. 552t, 9
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- in verdragen artt. 552t-hh, 113 e.v
- in de wet art. 552t, 10
- in richtlijn en handleiding overdracht strafvervolging art. 552t, 11, 12, 13
- toetsing aan artt. 552t-hh, 17
Grondwet artt. 552t-hh, 80, art. 552t, 2
Haalbaarheid - zie Weigeringsgronden (overige weigeringsgronden bij een niet op
een verdrag gegrond verzoek )
Handleiding artt. 552t-hh, 9, 17, 42, 99
zie ook: - Goede rechtsbedeling (uitwerking in richtlijn en handleiding overdracht
strafvervolging)
Hechtenis - zie: - Voorlopige maatregelen
Humanisering van de strafrechtspleging artt. 552t-hh, 7(iii)
Horen van de verdachte - zie: - Verdachte (horen van de)
Imperatieve weigeringsgronden - zie: - Weigeringsgronden (imperatieve)
Inbeslaggenomen voorwerpen (overgave van) art. 552u, 15
zie ook: - Onrechtmatig verkregen bewijs
Individueel klachtrecht artt. 552t-hh, 6
Informatieuitwisseling - zie: - kleine rechtshulp
Informele overdracht - zie: - Overdracht (informele)
Inhoud wettelijke regeling - zie: - Wettelijke regeling
Initiatief tot overdracht artt. 552t-hh, 121
- initierende rol van officier van justitie, art. 5521,  1, 2,
- mogelijkheden voor de minister van justitie, art. 552t, 3
- mogelijkheden voor de verdachte, art. 552t, 4,5,6,7
Internationale verplichtingen (schending van)
zie:  - Weigeringsgronden (schending EVRM +facultatieve))
Interpol artt. 552t-hh, 129, art. 552u, 14
Interpretatie - zie: - Transformatieve interpretatie
Intrekking
- van het verzoek tot strafvervolging - zie: Verzoek tot strafvervolging (intrekking)
- van de inwilliging van het verzoek - zie: - Inwilliging van het verzoek (intrekking)
Inwilliging van het verzoek
- plicht tot inwilliging artt. 552t-hh, 127
- intrekking van de inwilliging artt. 552t-hh, 109, 128, art. 552y, 13, art. 552dd,
1,2,3,4
- gevolgen van de intrekking art. 552dd, 6
zie ook: - Overname van strafvervolging (moment van overname)

- Mededeling naar aanleiding van het verzoek (door de aangezochte staat)
Iudicium van de rechter art. 552y, 13

Ius de non evocando
zie: - Bepaaldheid van de rechter

- Toegang tot de rechter
Jurisdictie
- beginselen van artt. 552t-hh, 3, 7 (vii)
- van de verzoekende staat artt. 552t-hh, 25
zie ook: - Aangifte
- van de aangezochte staat artt. 552t-hh, 27
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zie ook: - Dubbele vervolgbaarheid (uitzonderingen op)
- uitbreiding van jurisdictie door verzoek artt. 552t-hh, 134
- onderscheid originaire (primaire) en afgeleide (subsidiaire) artt. 552t-hh, 27,33,
zie voor dit onderscheid ook: - Dubbele strafbaarheid (ontbreken van)

- Toepassing vreemd recht
- Verjaring (in de aangezochte staat)
- Verzoek tot strafvervolging (intrekking verzoek)
- Voorlopige maatregelen
- Verdachte (horen van de )

- overdrachtsverdragen geen beperking originaire jurisdictie - zie: - artt. 552t-hh,
109, 134, art. 552t, 41
zie verder: - Afgeleide jurisdictie
- Aut dedere aut judicare
- Jurisdictieverdeling
Jurisdictieverdeling artt. 552t-hh, 80, 89
Jurisdictieconflicten (vermijding van) artt. 552t-hh, 7 (vii), art. 552y, 6, 11
zie ook: - Consultatieprocedure
Justitiele autoriteiten (uitwisseling overnameverzoeken) artt. 552t-hh, 73,129, art.
5521, 2 art. 552u, 1, 14, art. 552x, 2
zie ook: - Betrokken instanties
Kennisgeving aan de verdachte
zie: - Kennisgeving niet verdere vervolging

- Kennisgeving van voorstel tot overdracht
- Mededeling aan de verdachte

Kennisgeving niet verdere vervolging
zie: - Afdoening buiten proces (voorwaardelijke)

- Opportuniteit
- Kennisgeving van het voorstel tot overdracht door de officier (treedt in de
plaats van kennisgeving niet verdere vervolging)

Kennisgeving van het voorstel tot overdracht door de officier
- de gevallen waarin art. 552t, 18
- moment van kennisgeving art. 552t, 19, 21
- betekening art. 552t, 23,24
- treedt in de plaats van kennisgeving niet verdere vervolging art. 552t,  18, 25, 26
- verhouding tot mededeling minister art. 552t, 27
- beklag tegen de kennisgeving - zie: - Beklag ex art. 552t, vijfde lid
zieook: - Ontnemen vanwederrechtelijk verkregen voordeel (kennisgeving van voor-
stel/beklag ex art. 552t , vijfde lid))
- intrekking van de kennisgeving van het voorstel tot overdracht art. 552v, 7
Klachtdelicten (regeling in verdrag) art. 552t-hh, 6, 143
Kleine rechtshulp
- informatieuitwisseling artt. 552t-hh, 36,73,88
zie ook: - Verkapte overdracht strafvervolging
- samenloop met overdracht strafvervolging artt. 552t-hh, 37,38
- onderzoekshandelingen na de overdracht van strafvervolging artt. 552t-hh, 40
Kompetenzverteilungsprinzip - zie: - Jurisdictieverdeling
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Kort geding
- toetsing van de beslissing van de minister art. 552u, 10, 11, art. 552bb, 12
- rechtmatigheidstoetsing art. 552u, 12
- schorsende werking art. 552u, 10
- verhouding tot beklag ex art. 552t, vijfde lid art. 552u, 13
zie ook: - Verzoek tot strafvervolging (intrekking verzoek)
Legaliteitsbeginsel
- formeel artt. 552t-hh, 51
- materieel artt. 552t, 102
Lex fori (toepassing) - zie: - Toepassing eigen recht
Lex loci (toepassing)
zie: - Toepassing eigen recht

- Toepassing vreemd recht
- Actief nationaliteitsbeginsel (dubbele strafbaarheid)
- Strafbaarheid van het feit (naar het recht recht van de verzoekende staat)

Lex mitior beginsel - zie: - Ne peior beginsel
Li8n de droit - zie: - Rechtsband tussen verdachte en staat
Locus delicti
- plaatsbepaling van het delict artt. 552t-hh, 7 (vii)
- ficties met betrekking tot de plaatbepaling - zie: - transformatieve interpretatie
- jurisdictie
Locus deprehensionis art. 552hh, 6
Machtiging van de rechter - zie: - Benadeelde partij
Mededelingen door aangezochte staat
- naar aanleiding van verzoek artt. 552t-hh, 126, art. 552ee, 1, 3
zie ook: - Aftoopberichten
Mededelingen aan de verdachte
- door de minister art. 552u, 4, 5
- geen gerechtelijke mededeling art. 552u, 8
- inhoud van de mededeling art. 552t, 9
- termijn tussen mededeling en beslissing art. 552u, 10
- verhouding tot kennisgeving ex art. 552t, tweede lid art. 552u, 6,7
zie ook: - Kennisgeving aan de verdachte
Mededelingen aan de officier (door de minister) art. 552w, 1, art. 552ee, 2
Militair delict art. 552y, 8
zie ook: - Weigeringsgronden (facultatieve)
Ministeriele circulaires artt. 552t-hh, 98
Ministerie van Justitie - zie: - Betrokken instanties
Minister van justitie
- beslissing bij overdracht (op voorstel van de officier) art. 552u, 1
- uitzondering - zie: - justitiele autoriteiten
- moment waarop beslissing mag worden genomen - zie: - Mededeling aan de
verdachte (termijn tussen mededeling en beslissing)
- bij beslissing in acht te nemen voorwaarden art. 552u, 2,
- toetsing van de beslissing - zie Kort geding
- beslissing bij overname (na advies van de officier) art. 552bb, 1,2
- uitzonderingen art. 552x, 2, 552y, 1,
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- afwijzing van verzoek art. 552bb, 7
- toetsing van de beslissing art. 552bb, 8, 9, 10, 11, 12
Ministerie van Buitenlandse zaken - zie Betrokken instanties

Nationaliteit (van de verdachte) artt. 552t-hh, 3,7 (i) (iii) (vii), art. 552y, 4
zie ook: - Overdrachtsgronden

- Weigeringsgronden (facultatieve)
Nationaliteitsbeginsel
zie: - Jurisdictie (beginselen)

nationaliteit
NAVO-Statusverdrag artt. 552t-hh, 72, art. 552t, 39, art. 552y, 8
Ne bis in idem
- regeling in de verdragen artt. 552t-hh, 7 (vii), 51, 52, 53, 54, 66, 73, 74, 110,
111, 112
- regeling in de wet artt. 552t-hh, 91
- uitzonderingen op ne bis in idem beginsel artt. 552t-hh, 110
- strijd met ne bis in idem art. 552y, 17
zie ook: - Weigeringsgronden (imperatieve + strijd met ne bis in idem)
zie verder: - Verzoek tot strafvervolging (moment waarop verzoek kan worden

gedaan)
-Ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel (voorstel nadateenontnemingsproce-
dure heeft plaatsgehad)
Ne peior beginsel artt. 552t-hh, 10, 135
- met betrekking tot procespositie van verdachte artt. 552t-hh, 80
- met betrekking tot bewijskracht - zie: - Rechtskracht (uitzondering op gelijkstelling)

zie ook: Ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel (maximum bedrag)

Ne decurritur beginsel - artt. 552t-hh, 17, 30
zie ook: - Verkapte overdracht strafvervolging
Nemo debet bis vexari - zie: - artt. 552t-hh, 109, 111, art. 552y, 13
zie ook: - ne bis in idem
Non discriminatie artt. 552t-hh,  7(iii)
- discriminatoire vervolging art. 552y, 16
zie ook: - Weigeringsgronden (schending EVRM + facultatieve + Discriminatoire

vervolging)
Noordse Staten (samenwerking in) artt. 552t-hh, 2
Onderdaan artt. 552t-hh, 4
zie ook: - Weigeringsgronden (facultatieve)
Onderzoekshandelingen
zie:  - Buitenlandse ambtshandelingen

- Rechtskracht
- Kleine rechtshulp (onderzoekshandelingen na de overdracht van strafvervol-
ging)

Onderzoek ter zitting (mogelijkheid van bezwaar tegen overnamebeslissing) art.

552bb, 10
Onherroeplijke beslissing
zie: - Ne bis in idem

- Verzoek tot strafvervolging (moment waarop verzoek kan worden gedaan)

Onmiddelijkheidsbeginsel artt. 552t-hh, 7(v)
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Onrechtmatig verkregen bewijs art. 552u, 15, art. 552gg, 5
Ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel artt. 552t-hh, 7(ii), 19
- overdracht van de ontnemingsprocedure art. 552t, 44
- veroordeling in de hoofdzaak art. 552t, 45
- voorstel nadat onmemingsprocedure heeft plaatsgehad art. 552t, 46
- maximum bedrag art. 552t, 47
- kennisgeving voorstel/beklag ex art. 552t, vijfde lid art. 552t, 48, 49, 50, 51, 52
- verhouding tot art. 552t, vierde lid art. 552t, 53
- vaste woon- of verblijfplaats bij vreemdeling niet belangrijk art. 552y, 3,  18,  19
- relatieve competentie art. 552z, 2
Openbare orde (ordre public)
- zie:  - Weigeringsgronden (schending EVRM +facultatieve)
Opportuniteit
- bij overname strafvervolging artt. 552t-hh, 127, art. 552bb, 6, art. 552hh, 5
zie ook: - Afdoening buiten proces
- Weigeringsgronden (overige weigeringsgronden bij een niet op een verdrag gegrond
verzoek)
- toetsing van de opportuniteit van de overdrachtsbeslissing
zie: - Beklag ex art. 12

- Beklag ex art. 552t, vijfde lid
- Benadeelde partij (machtiging door de rechter/toetsingscriteria)

Ordnungswidrigkeiten - zie: - Bijzondere voorzieningen
Ordre public - zie: - Openbare orde
Originaire jurisdictie - zie: - Jurisdictie (onderscheid originaire/subsidiaire)
Overbrenging gevonniste personen (verdrag) artt. 552t-hh, 2
Overdracht strafvervolging
- definitie artt. 552t-hh, 11 e.v
- informele artt. 552t-hh, 31
- actieve artt. 552t-hh, 12, 42, 44, art. 552u, 3
- verkapte - zie: - Verkapte overdracht strafvervolging
- samenloop met andere rechtsfiguren
zie: - Kleine rechtshulp

- Overdracht strafexecutie
- Uitlevering
- Uitzetting

zie ook: - Initiatief tot overdracht
- Overname strafvervolging
- Procedure
- Voorwaarden
- Verzoek tot strafvervolging
- Rechtsgevolgen

Overdrachtsbeslissing (toetsing) - zie: - Beslissingomtrent verzoektotstrafvervolging
(toetsing van de overdrachtsbeslissing)
Overdrachtsgronden art. 552t-hh, 114 e.v.
- afwezigheid - zie: - weigeringsgronden (imperatieve+facultatieve)

464



Zakenregister

Overdracht strafexecutie
-  samenloop met overdracht strafvervolging artt. 552t-hh,    45,46
- als alternatief voor overdracht strafvervolging artt. 552t-hh, 47
Overdrachtsverdrag(en) artt. 552t-hh, 32, 51, 52, 53, 54
- onderlinge verhouding artt. 552t-hh, 55
Overeenkomst tussen Nederland en Amerika inzake samenwerking bij de opsporing,
de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven artt. 552t-hh,
7(ii), 65, art. 552t, 44, 45, 47, art. 552y, 18
Overgave
- inbeslaggenomen voorwerpen - zie: - Inbeslaggenomen voorwerpen
- onrechtmatig verkregen bewijs - zie: Onrechtmatig verkregen bewijs

verdachte - zie: - Overdracht strafvervolging (actieve overdracht)
Overname strafvervolging

moment van overname artt. 552t-hh, 29,
- vervolging naar aanleiding van verzoek artt. 552t-hh, 27,28
zie ook: - Overdracht vervolging

Voorwaarden
- Procedure
- Verzoek tot strafvervolging
- Rechtsgevolgen
- Opportuniteit
- Beslissingen door aangezochte staat

- Mededelingen door aangezochte staat

- Afloopberichten
Passief personaliteitsbeginsel - zie: - Jurisdictie (jurisdictiebeginselen)
Plaatsbepaling
zie: - locus delicti

- transformatieve interpretatie
- jurisdictie

Politiek delict art. 552y, 8, art. 552hh, 8
- zie ook: - Weigeringsgronden (facultatief)
Politiele samenwerking artt. 552t-hh, 24
Preferentiestelsel artt. 552t-hh, 7 (vii)
Primaire jurisdictie - zie: - Jurisdictie (onderscheid originaire/subsidiaire)
Primaire rechtshulp - zie: - Rechtshulp
Prinzip der Stellvertretenden Strafrechtspflege - zie: - Waarnemingsbeginsel
Prioriteitsvolgorde - zie: - Preferentiestelsel (nr. 420)
Procedure
- in verdrag artt. 552t-hh, 5, 121 e.v.
- in wettelijke regeling artt. 552t-hh, 86,87
- vereenvoudiging - zie: - Rechtshulpprocedures (vereenvoudiging van)
zie verder: - verzoek tot strafvervolging

- betrokken instanties
Proceseconomische motieven artt. 552t-hh, 7(vi)
Procespositie van verdachte - zie: - artt. 552t-hh, 80
zie ook: - Beklag ex art. 12 (verdacht belanghebbende)

- Ne peior-beginsel
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Protocoltot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid
van vaste platforms op het continentale plat, artt. 552t-hh, 61, art. 552hh, 1,
Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor
de internationale burgerluchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand
gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veilig-
heid van de burgerluchtvaart, artt. 552t-hh, 61, art. 552hh, 1,
Raad van Europa (samenwerking binnen) 552t-hh, 2
Rechterlijke autoriteiten - zie: - Betrokken instanties
Rechterlijke beslissingen - zie: - Beslissingen
Rechtmatigheidstoetsing  -  zie:   - Kort geding (rechtmatigheidstoetsing)
Rechtsband tussen verdachte en staat artt. 552t-hh, 7 (iii)
Rechtsbedeling- zie: - Goede rechtsbedeling
Rechtsgevolgen (overdracht/overname) artt. 552t-hh,  131  e.v.,  art.  552v e.v.
- onderscheid voorlopige/definitieve artt. 552t-hh, 132, art. 552v, 1
- voor de verzoekende staat artt. 552t-hh, 132, 133
zie ook: - Voorstel tot overdracht van de officier aan de minister (rechtsgevolgen)

- Verjaring (in de verzoekende staat)
- Afdoening buiten proces
- Strafvordering (verlies van)

- voor de aangezochte staat artt. 552t-hh, 134, 135
zie ook: - Jurisdictie (uitbreiding door verzoek)
zie verder: - Verjaring

- Klachtdelicten
- Rechtskracht

Rechtshandhaving artt. 552t-hh, 2, 7(i)
zie ook: - Zaakwaarneming

- vacuum iuris (voorkomen van)
- ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel

Rechtshulp (onderscheid primaire/secundaire) artt. 552t-hh, 1, 35
zie ook: - Kleine rechtshulp
Rechtshulpprocedures (vereenvoudiging van) artt. 552t-hh, 18
Rechtskracht
- gelijkstelling van buitenlandse ambtshandelingen en daarvan opgemaakte stukken
in de verdragen artt. 552t-hh, 144, 145, art. 552gg, 1
- naar nederlands recht, art. 552gg, 2,3,4,5
- uitzondering op gelijkstelling artt. 552t-hh, 146„ art. 552gg, 6
zie ook: - Verjaring (schorsing of stuiting van)

- Klachtdelicten
- Onrechtmatig verkregen bewijs

- bereik van de regeling art. 552gg, 7
- toepassing van art. 552gg art. 552gg, 8, 9, 10
Rechtsmacht - zie: - Jurisdictie
Rechtsorde (verwisseling van) artt. 552t-hh, 13
Rechtstreekse werking verdragsbepalingen art. 552t, 2
Rechtsvragen (onderscheid feitelijke vragen/rechtsvragen)
zie: - Dubbele strafbaarheid (onderzoek naar)
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Rechtvaardigingsgronden
zie:  - Actief nationaliteitsbeginsel (toetsing in abstracto)

- Strafbaarheid van het feit naar het recht van de verzoekende staat

Reciprociteit - zie: - Wederkerigheid
Reclassering art. 552t-hh, 2, 7 (iii)
Recommendations (Raad van Europa) artt. 552t-hh, 7 (iv), (vii), 44,45,49,77,
106, 130, 132, 134, 145, art. 552u, 4, art. 552aa, 7, art. 552bb, 7
Relatieve competentie - zie: - Competentie (relatieve)
Resoluties
- van de Raad van Europa (zie Recommendations)
- van de Verenigde Naties artt. 552t-hh, 54, 76, 81
Richtlijn inzake overdracht strafvervolging artt. 552t-hh, 6,47,48,97, art. 552v,
7, art. 552y, 6
- toetsing aan de richtlijn art 552t, 6
zie ook: - Goede rechtsbedeling (uitwerking in richtlijn en handleiding overdracht

strafvervolging)
Rijtijdenzaken
- overdracht van artt. 552t-hh, 47,
- internationale regelingen artt. 552t-hh, 59,78
- nationale regeling artt. 552t-hh, 96
zie ook: - Justitiale autoriteiten (uitwisseling overnameverzoeken)

Ministeriele circulaires
Rijtijdenwet artt. 552t-hh, 78, 96, art. 552y, 5
Samenloop vervolgingen
zie:  - Dubbele vervolgingen

- Consultatie procedure
Samenloop overdracht strafverolging met andere rechtsfiguren
zie: - Informatieuitwisseling

- Kleine rechtshulp (samenloop met overdracht strafvervolging)
- Uitlevering (samenloop met overdracht strafvervolging)
- Uitzetting (samenloop met overdracht strafvervolging)

Overdracht strafexecutie (samenloop met overdracht strafvervolging)
Samenloopregeling (met betrekking tot de strafoplegging) artt. 552t-hh,  7  (vi)
zie ook: - Consultatieprocedure
Samenwerking in strafzaken - zie: - strafrechtelijke samenwerking
Schengen
- Schengenoverleg - zie: - Overdracht strafvervolging (actieve)
- Schengenovereenkomst artt. 552t-hh, 36, 44, 73, 110, 111, art. 552t, 1, 2, 23,
art. 552u, 1, 14, 15, art. 552x, 2, 552y, 13, art. 552dd, 4
Schulduitsluitingsschulden - zie: - Dubbele strafbaarheid (onderscheid
Secundaire rechtshulp - zie: - Rechtshulp
Sepot (voorwaardelijk) - zie: Afdoening buiten proces (voorwaardelijk)
zie ook: - Opportuniteit
Sinngembse Umstellung des Sachverhalts - zie: - Transformatieve interpretatie
Singembisse Umstellung des Tatbestandes - zie: - Transformatieve interpretatie

Systeem-breuk artt. 552t-hh, 80
Slachtoffer - zie: - Benadeelde partij
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Statuut voor het Koninkrijk artt. 552t- h, 79
Strafbaarheid van het feit
- in analoge situatie - zie: - transformatieve interpretatie
- naar nederlands recht art. 552y, 8, 10
- toetsing in abstracto art. 552y, 10
- moment art. 552y, 12
zie ook: - Transformatieve interpretatie
- naar het recht van de verzoekende staat art. 552y, 10
zie verder: - dubbele strafbaarheid
Strafbaarheid van de dader
- naar nederlands recht art. 552y, 13
- toetsing in abstracto art. 552y, 13
Strafexecutie - zie: - Overdracht strafexecutie
Strafmaatprocedure artt. 552t-hh, 20
Strafmacht - zie: - jurisdictie
Strafrechtelijk financieel onderzoek art. 552t, 49, 50, 51, 52, art. 552gg, 11, 12
Strafrechtelijke samenwerking
- modernisering van de artt. 552t-hh, 2
- zie ook Rechtshulpprocedures (vereenvoudiging van)
- onderscheid primaire/secundaire rechtshulp - zie: - Rechtshulp
zie ook: - uitlevering

- kleine rechtshulp
- overdracht strafvervolging
- overdracht strafexecutie
- ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel
- binnen het Koninkrijk - zie: - Statuut voor het Koninkrijk
- Rechtskracht (toepassing van art. 552gg)

Strafvervolging - zie: - vervolging
Stellvertretenden Strafrechtspflege - zie: - Waarnemingsbeginsel
Strafvordering
- recht tot strafvordering
- in de verzoekende staat artt. 552t-hh, 26
- verlies van dat recht artt. 552t-hh, 29, 92, 112, 132
- herkrijging van dat recht artt. 552t-hh, 29, 92, 133
zie ook: - Afdoening buiten proces

- daden van strafvordering
zie: - Buitenlandse ambtshandelingen

- Rechtskracht
subsidiaire jurisdictie - zie: - Jurisdictie (onderscheid originaire/ subsidiaire)
Tenuitvoerlegging - onmogelijkheid van de gehele
zie: - Ne bis in idem

- Overdrachtsgronden
- overdracht van de - zie: - Overdracht strafexecutie
Territorialiteit artt. 552t-hh, 7 (v)
zie ook: - Jurisdictie (van de verzoekende staat)

- Ne bis in idem (uitzonderingen op)
- Weigeringsgronden (facultatieve)
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Territorialiteitsbeginsel - zie: - Jurisdictie (jurisdictiebeginselen)
Terrorismeverdrag artt. 552t-hh, 7(i), 60,82, art. 552y, 8, art. 552hh, 1, 8
Toegang tot de rechter artt. 552t-hh, 10, 75, 82, art. 552t, 24, 27, 50, art. 552u,
4,5
zie ook: - Bepaaldheid van de rechter
Toepassing eigen recht artt. 552t-hh, 29, 101, 135
Toepassing vreemd recht artt. 552t-hh, 135
zie ook: - Dubbele strafbaarheid (onderscheid originaire/afgeleide jurisdictie)
Toetsing van de overdrachtsbeslissing
- geen toelaatbaarheidstoetsing artt. 552t-hh, 82, art. 552u, 3
zie ook: - Beklag ex art. 12

- Beklag ex art. 552t, vijfde lid
- Kort geding
- Benadeelde partij (machtiging rechter/toetsingscriteria)

Transactie - zie: - Afdoening buiten proces (voorwaardelijke)
Transformatieve interpretatie artt. 552t-hh, 104, art. 552y, 11
Transmission de poursuite artt. 552t-hh, 31
Tribunaal (Joegoslavie en Rwanda) artt. 552t-hh, 76, 95
zie ook: - Rechtsorde (verandering van)
Uitlevering
- verkapte - zie: - Verkapte uitlevering
- sameloop met overdracht strafvervolging artt. 552t-hh, 41, 43, 94, art. 552t, 3
- uitlokking van artt. 552t-hh, 42
- overdracht als alternatief voor uitlevering artt. 552t-hh, 44
- niet uitleveren van onderdanen/nationalen/geYntegreerden artt. 552t-hh, 4,7 (i)
Uitleveringsverdrag Nederland-Amerika artt. 552t-hh, 25,44, 67, art. 552hh, 4
Uitleveringsverdrag Nederland-Canada artt. 552t-hh, 44, 67, art. 552hh, 4
Uitleveringsverdrag Nederland-Australie artt. 552t-hh, 44,67, art. 552hh, 4
Uitleveringsverzoek (conversie afgewezen uitleveringsverzoek)
Uitleveringswet artt. 552t-hh, 17, 41, 94, art. 552t, 3, 5, art. 552v, 5, art. 552ff,
2
zie: - Aut dedere aut judicare (uitwerking in de wet)
Uitlokken van strafvervolging - zie: - aangifte
Uitlokken van uitleveringsverzoek - zie: - Uitlevering (uitlokken van)
Uitoefening beroep of bedrijf - zie: - Overdrachtsgronden
Uitvoeringsovereenkomst Schengen - zie: - Schengen (Schengenovereenkomst)
Uitzetting (samenloop met overdracht strafvervolging) artt. 552t-hh, 48
zie ook: - Overdracht strafvervolging (actieve)

- Verkapte overdracht strafvervolging
Universaliteitsbeginsel - zie: - Jurisdictie (jurisdictiebeginselen)
Vacuum iuris artt. 552t-hh, 7(i)
zie ook: - Aut dedere aut judicare
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Vaste woon- of verblijfplaats
- feitelijk begrip art. 552y, 4
- van de verdachte artt. 552t-hh, 7(iii), art. 552y, 6, 7
zie ook: - Vreemdeling (zonder vaste woon- of verblijfplaats)

- Overdrachtsgronden
- Weigeringsgronden (facultatieve)

Verdachte
- overgave verdachte - zie: Overdracht (actieve)
- horen van de artt. 552t-hh, 130, art. 552x, 3, art. 552aa, 4, 5, 6, 7, 8
- (geen) vetorecht voor de verdachte artt. 552t-hh, 10, 82
- kennisgeving aan de verdachte - zie: - Kennisgeving van het voorstel tot overdracht
door de officier
- mededeling aan de verdachte - zie: - Mededelingen aan de verdrachte
- verdachte belanghebbende in de zin van art. 12 - zie: - Beklag ex art. 12
zie ook: - Procespositie verdachte

- Vaste woon- of verblijfplaats
- Vreemdeling

Verdedigingsperspectieven - zie: - systeembreuk
Verdenking
zie: - Verzoek tot strafvervolging (moment waarop verzoek kan worden gedaan)
Verdrag
- ontbreken van de verdragsvoorwaarde artt. 552t-hh, 3,5,42
- belang van een verdrag artt. 552t-hh, 5
- situatie naar nederlands recht artt. 552t-hh, 6, 89; art. 552y, 10, 11, 15
- als onderscheidend criterium artt. 552t-hh, 31
Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie
van opbrengsten van misdrijven artt. 552t-hh, 7(ii), 64, art. 552t, 44,45,47, art.
552y, 18
Verdrag van Wittem betreffende aanvulling van het Europees Rechtshulpverdrag
artt. 552t-hh, 70, 123, 124, 126, 129, 133,142, 143, 144, 145, art. 552t, 10, art.
552u, 2, 15, art. 552y, 14, art. 552bb, 6, art. 552gg, 1, 2, art. 552gg, 3, 4, 7
Verdrag van Wittem betreffende aanvulling van het Europees Uitleveringsverdrag
artt. 552t-hh, 44, 68
Verdrag overbrenging gevonniste personen artt. 552t-hh, 80,552t, 5, art. 552dd,
4

Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal
beschermde personen, met inbegrip van diplomaten, artt. 552t-hh, 61 art. 552hh,
1

Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, artt. 552t-hh, 61 art. 552hh, 1
Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal, artt. 552t-hh, 61 art. 552hh,
1

Verenigde Naties (samenwerking binnen) artt. 552t-hh, 2
Verjaring
- schorsing, verlenging of stuiting van termijnen - zie: - artt. 552t-hh, 6,136 e.v.,
art. 552gg, 4
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in de verzoekende staat artt. 552t-hh, 6, 137, art. 552v, 3, 4, art. 552y, 14
- in de aangezochte staat artt. 552t-hh, 138, 139, 140, 141, 142, art. 552y, 14
zie ook: - Dubbele vervolgbaarheid

- Weigeringsgronden (imperatieve + facultatieve)
Verkapte uitlevering - zie: artt. 552t-hh, 17
Verkapte overdracht strafvervolging artt. 552t-hh,   15,   17,  30
zie ook: - Kleine rechtshulp

- Uitlevering
- Uitzetting

Verkeersovertredingen
- administratieve afdoening - zie: - Bijzondere voorzieningen
- overdracht van artt. 552t-hh, 57, 103
zie ook: - Rijtijdenzaken
Verstekzaken
- vermijden van artt. 552t-hh, 7(iv), 7 (vi)
- overdracht/overname van artt. 552t-hh, 21
zie ook: - Overdrachtsgronden

- Weigeringsgronden (facultatieve)
Vertrouwensbeginsel - zie: - artt. 552t-hh, 5, 6
Vervolging
zie ook: - Dubbele vervolging

- Overdracht vervolging
- Strafvordering (verlies van het recht tot)

Vervolgingsmonopolie artt. 552t-hh, 80, art. 552t, 1
Verzoek tot strafvervolging
- definitie - zie: - Overdracht strafvervolging (definitie)
- vorm en inhoud artt. 552t-hh, 124, 125, art. 552u, 15
- nadere inlichtingen artt. 552t-hh, 124, art. 552cc, 1
- moment waarop verzoek kan worden gedaan artt. 552t-hh, 24, 26, 27, 28, 122
zie ook: - Voorstel tot overdracht (moment waarop voorstel kan worden gedaan)
- intrekking van het verzoek artt. 552t-hh, 123, art. 552t, 38, art. 552u, 16, 17
zie ook: - Betrokken instanties

- Inwilliging van verzoek
- Afwijzing van verzoek
- Mededelingen naar aanleiding van verzoek
- Rechtsgevolgen
- Verstekzaken (overdracht en overname van verstekzaken)

- ontvangst van vezoek door officier/doorzending aan minister art. 552x, 1, 2, 3
Vetorecht - zie: - Verdachte (vetorecht voor de)
Visies op de goede rechtsbedeling - zie: - Goede rechtsbedeling
Vissersschip Linquenda art. 552y, 11
VN modelverdrag betreffende overdracht strafvervolging artt. 552t-hh, 7,8(iii), 9,
29, 32, 54, 55, 100 e.v. 121, e.v., 131 e.v., art. 552t, 5, 28, art. 552u, 14, 15,
16, art. 552v, 3, 5, art. 552x, 2, art. 552y, 6, 8, art. 552ff, 1 e.v.
VN Verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
artt. 552t-h, 25, 63, 101, art. 552t, 44, 45, 47, art. 552y, 18, art. 552hh, 2,3
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Volmacht tot strafvervolging voor de officier
zie: - Advies (positief advies volmacht tot strafvervolging)
Voorlopige maatregelen artt. 552t-hh, 147, art. 552ff, 1, 2, 3, 4
Voorspelbaarheid - zie: - Verdragsvoorwaarde (belang van een verdrag)
Voorstel tot overdracht van de officier aan de minister
- motivering van het voorstel art. 552t, 14
- moment waarop voorstel kan worden gedaan, art. 552t, 15, 16, 20
- rechtsgevolgen art. 552v, 2, 3,4, 5,
- afwijzing of intrekking voorstel  art. 552v, 6
zie ook: - Kennisgeving van het voorstel tot overdracht
Voorwaardelijke afdoening buiten proces - zie: - Afdoening buiten proces (na
overname)
Voorwaarden (overdrachtsvoorwaarden) artt. 552t-hh, 100 e.v.
zie ook: - Dubbele strafbaarheid

- Dubbele vervolgbaarheid
- Goede rechtsbedeling
- Minister van justitie (door de minister in acht te nemen voorwaarden)

- ontbreken van verdragsvoorwaarde - zie: - Verdragsvoorwaarde
Vreemdeling
- ongelijke positie van de vreemdeling artt. 552t-hh, 7(iii)
- die toch wordt uitgezet of uitgeleverd artt. 552t-hh, 97
- zonder vaste woon- of verblijfplaats art. 552y, 4,5,6,7
- uitzonderingen op voorwaarde van vaste woon- of verblijfplaats art. 552y, 2, 3
Vreemd recht
- doorwerking vreemd recht - zie: - Toepassing vreemd recht
Vrijheidsbenemende straf of maatregel - zie: - Overdrachtsgrond
Waarheidsvinding artt. 552t-hh, 7(v)
Waarnemingsbeginsel - zie:  - Aut dedere aut judicare
Wederkerigheid
- van rechten en verplichtingen artt. 552t-hh, 5
- van strafbaarheid
zie:  - Actief personaliteitsbeginsel

- Dubbele strafbaarheid
Wederrechtelijk verkregen voordeel
zie:- ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel
Wederspannigheid - zie: - transformatieve interpretatie
Weigeringsgronden
- in de verdragen artt. 552t-hh, 115 e.v.
- imperatieve artt. 552t-hh, 116, 117
- schending van het EVRM artt. 552t-hh, 118
- facultatieve artt. 552t-hh, 119, 120
- in de wet
- imperatieve art. 552y, 1 e.v.
- omstandigheden die betrekking hebben op de persoon art. 552y, 4 e.v.
zie ook: - Vreemdeling (zonder vaste woon- of verblijfplaats)
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- omstandigheden die betrekking hebben op het feit art.  552y,  8 e.v.
zie ook: - Politiek delict

- Militair delict
- Strafbaarheid van het feit (naar nederlands recht)
- Verjaring
- Non Discriminatie
- Ne bis in idem

- overige weigeringsgronden art. 552bb, 3,4
- overige bij een op een verdrag gegrond verzoek art. 552bb, 5
Wet TERWEE - zie: - Benadeelde partij
Wetboek van strafrecht artt. 552t-hh, 89-92
Wettelijke regeling
- aanvullend karakter wettelijke regeling artt. 552t-hh, 83, art. 552y, 2
- inhoud wettelijke regeling artt. 552t-hh, 84
- plaats wetelijke regeling artt. 552t-hh, 85
- zie ook: - Procedure
Wetsgeschiedenis artt. 552t-hh, 82
WOTS artt. 552t-hh, 20, 21, 26, 46, 93, art. 552t, 5, 16, art. 552u, 2, 3, 7, art.
552y, 3, 11, 13, art. 552z, 1, art. 552ff, 3, art. 552gg, 9, 11
Zaakwaarneming artt. 552t-hh, 7(i)
zie ook: - Jurisdictie (waarnemingsbeginsel)

- Aut dedere aut judicare
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