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Het verstek in strafzaken



'Onze rechtszaal is een gehoorzaal. Doch al horende krijgt de rechter tevens

zicht op de verdachte. Diens gelaatskleur (bleek of rood worden), diens oog-
opslag. kortom diens hele "persoonlijkheid" draagt bij. Toegegeven moet wor-
den, dat voor een verantwoorde beoordeling van al deze irrationele faktoren
een grote mensenkennis vereist is. omdat de mens nu eenmaal lang niet altijd
is. zoals hij zich vertoont. De schijnbaar ongevoelige kan in werkelijkheid
gevoelig zijn. lemand kan eigenschappen veinzen, die hij in werkelijkheid
niet bezit. Toch zal het verhoor nog wei het beste middel zijn om de persoon
van de gedaagde te leren kennen en uit die kennis de beweegredenen van zijn
misdrij f op te maken.'

(J. Remmelink. Het verhoor iii strafzaken. Amsterdam 1976, pag. 4)
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Voorwoord

Deze dissertatie heeft .tls onderwerp het verstek in strafzaken. Kort iets over de
inhoud en de opzet van het boek.

In het eerste hootdstuk wordt nagegaan welke argumenten een rol spelen bij
aan- en afwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Na
aanwijzing van algemene gedachten en concretisering daarvan in bespreking van
het militaire strafproces en jeugdstrafprocesrecht. vindt in het tweede hoofdstuk
een beschrijving van de historische ontwikkeling van de berechting bij verstek
plaats.

Hoofdstuk drie, toetsing aan het EVRM, en hoofdstuk vier. de Nederlandse
strafrechtspraktijk. vormen de kern van het proetschrift. In het vijfde hoofdstuk
wordt de Nederlandse regeling van het verstek in strafzaken in perspectief geplaatst
tegen de achtergrond van de internationale strafrechtspleging en het Franse en
Belgische strafproces. Vanwege de interessante gezichtspunten voor de Nederlandse

verstekprocedure zal verder het Duitse strafproces uitgebreid worden besproken.
Binnen het raamwerk van de probleemstelling en het doel van het onderzoek:

'Het schetsen \·an de ontwikkeling \,an het verstek in straf:.akeit. het toetse,1 van
de huidige Nederlandse verstekprocedure aan het Europees verdrag tot bescher-
ming rande rechten \,an de mens en het aangeven ran een mogelijke 0,1 twikke/ing
roor de toek )nist'. worden in de slotbeschouwing de kernpunten in de problematiek
van het verstek in strafzaken nader belicht.

Het manuscript is afgerond op 1 september 1998. Na deze datum verschenen
literatuur en gepubliceerde rechtspraak zijn slechts incidenteel verwerkt.

Het Max-Planck-Institut fur ausilindisches und internationales Strafrecht te Freiburg
im Breisgau (Duitsland) wil ik bedanken voor het mogen werken in het instittiut
en de 'fubelhafte' bibliotheek. Mijn verblijven in Freiburg als student-assistent
bij het Niederlande-Referat en later als gast-onderzoeker waren verrijkend.
leerzaani. nuttig en vaak ook gezellig

Tot slot dient te worden vermeld dat het promotieonderzoek mogelijk i+ gemaakt
door financiele steun van de Stichting voor Recht en Openbaar Bestuur (Reob).
onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) te Den Haag
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HOOFDSTUK I

Berechting bij verstek in perspectief

1         Inleiding

De berechting bij verstek zal in het eerste hoofdstuk. enigszins als inleiding op
een meer positiefrechteli.ike benadering in de volgende hoofdstukken. in een op
de grondslagen georienteerd perspectief worden geplaatst. Dit zal gebeuren aan
de hand van een aantal kernbegrippen die vrij frequent als argumenten voor
aanwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting worden
genoemd.

De aanwezigheid van de verdachte ter zitting wordt min of meer vanzel fspre-
kend als onderdeel van een eerlijke berechting beschouwd. Is de aanwezigheid
daarmee ook een voorwaarde voor een eerlijk proces' Zoals in het vij fde hoofdstuk
zal blijken, is in veel landen de aanwezigheid van de verdachte inderdaad een
voorwaarde voor een (eerlijk) strafproces. In een minder strenge opvatting omtrent
aanwezigheid ter zitting, is de aanwezigheid van de verdachte 'slechts' een
procesrecht en gan vereiste voor een eerlijke berechting. In de laatste opvatting
wordt de weg van een verstekprocedure geopend.

Gegeven de zojuist aangeduide uitersten in visies omtrent aanwezigheid van
de verdachte ter terechtzitting, zal het duidelijk zijn dat bij het verstek in strafzaken
diverse afwegingen een rol spelen. In het voorliggende hoofdstuk zal aan deze te
maken afwegingen vorm en inhoud worden gegeven. Tot slot zal worden ingegaan
op een tweetal bijzondere regelingen: het militaire- en jeugdstrafprocesrecht. De
beide procedures bieden met name voor de berechting bij verstek interessante

gezichtspunten.

2 Argumenten omtrent aanwezigheid van de verdachte

Welke argumenten pleiten voor de aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek
ter terechtzitting? Moet aan de argumenten, die pleiten voor aanwezigheid van
de verdachte wellicht zo'n groot belang worden gehecht. dat een aanwezigheids-
plicht regel zou moeten worden? Wat zijn de bezwaren van een eventuele
aanwezigheidsplicht? Deze vragen geven het raamwerk waar binnen de nu volgende
paragrafen moeten worden geplaatst.

Aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting wordt
in de literatuur als een vanzelfsprekend uitgangspunt beschouwd. Het kunnen
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bijwonen van het onderzoek ter terechtzitting is zo vanzelfsprekend, dat in de
literatuur vrijwel geen aandacht wordt besteed aan de vraag waarom een verdachte
aanwezig zou mogen zijn. Gepoogd zal worden enig inzicht te verkrijgen in de
grondslagen van de aanwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek ter
terechtzitting. De bedoeling is een fundament te vinden voor aanwezigheid van
de verdachte: waarom is aanwezigheid zo belangrijk? Welke redenen pleiten voor
aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting?

2./ Het beginsel van de materiele waarheid

In het strafproces staat het vinden van de materiele waarheid centraal. Dit
uitgangspunt van het strafprocesrecht kan op gespannen voet staan met de
procesvrijheid die aan een verdachte wordt toegedacht. De spanning tussen de

procesvrijheid van de verdachte en het vinden van de materiele waarheid wordt
door Van Heijnsbergen weergegeven in zijn oratie van 1927:

'Daarom ook mag de verdachte aan een verhoor onderworpen worden, daarom

mag hem desnoods de kennisneming van de stukken onthouden, zoo noodig
het bezoek van den raadsman verboden worden, opdat Justitia de waarheid
achterhale: want voor dit eminent belang moet het belang van den verdachte
w ij ken. "

Zo strikt als Van Heijnsbergen de predominantie van de waarheidsvinding heeft
uitgedrukt. heeft de wetgever dit in het wetboek van strafvordering niet vooropge-
steld. Het vinden van de materiele waarheid mag niet ten koste van alles geschieden.

De verdachte moet als procespartij worden benaderd. In het wetboek zijn
diverse artikelen te vinden die uitdrukking geven aan de procespositie van de
verdachte. Zo wordt in artikel 29 Sv aan de verdachte het recht toegekend te zwijgen
tijdens een verhoor. Zou het vinden van de materiele waarheid allesbepalend zijn

geweest. dan zou een antwoordplicht zijn opgenomen. In 1926 is een afweging
gemaakt tussen de doelstelling van het vinden van de materiele waarheid en een
meer op het individu gerichte benadering van de verdachte.2

Het vaststellen van de materiele waarheid wordt eenvoudiger indien de
verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting aanwezig is. De verdachte is
immers degene. die in beginsel de meeste informatie kan verschaffen omtrent het
telastegelegde strafbare feit. De vraag is of het vinden van de materiele waarheid

1 De oratie 'Het inquisitoire proces' is te ,·inden in: P. \an Heijnsbergen. Verspreide opstellen.
Amsterdam 1929. pag. 323-336 (citaat pag. 336).

2       In het volgende hoofdstuk zal uitgebreider worden ingegaan op de historische ontwikkelingen
op het terrein van het verstek. inclusief de achtergronden van het wethoek ran 1926.
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een grondslag kan vormen voor de aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek
ter terechtzitting.

In het strafproces is de verdachte niet verplicht mee te werken aan zijn eigen
veroordeling. Het verbod van zeltincriminatie is een fundamenteel onderdeel van
een eerlijk strafprc,ces. Het EHRM heeft in de zaak Funke tegen Frankrijk het
verbod op zelfincriminatie of te wel het nemo-tenetur beginsel. ingelezen in artikel
6 EVRM: In de betreffende zaak werd een verdachte. op grond van een douanebe-
paling. gedwongen bewijsmateriaal te overhandigen dat tegen hem zelf zou kunnen

worden gebruikt. Dit was in strijd met het EVRM:

'(.-) The special features of customs law cannot justify such an infringement
of the right of anyone -charged with a criminal offence : within the autonomous
meaning of this expression in Article 6. to remain silent and not to contribute

to incriminating hiniself.'

Het EHRM erkent dus het verbod van zelfincriminatie of positiever uitgedrukt:
nemo-tenetur beginsel: In de recentere zaak Saunders tegen het Verenigd
Koninkrijk heeft het EHRM haar standpunt met betrekking tot het nemo-tenetur

beginsel verder gepreciseerd.' Zo mogen stukken die onafhankelijk van de wil van
de verdachte bestaan, wel onder dwang worden verkregen van de verdachte.6

Tussen het nemo-tenetur beginsel en het belang van het vaststellen van de materiele
waarheid bestaat een zekere. natuurlijke spanning. De meest betrouwbare bron
voor de waarheidsvinding is in potentie de verdachte, deze behoeft echter niet mee
te werken aan zijn eigen veroordeling. De rechter verkeert bij de oordeelsvorming
omtrent het aan hem voorgelegde feitelijke gebeuren in dubio: zijn grootste
potentiele kenbron behoeft geen medewerking te geven aan het verschaffen van
inzicht in de feiten.

Indien we nu terugkeren naar de aanwezigheid van de verdachte bij het
onderzoek ter terechtzitting, kan een interessante gevolgtrekking worden verbonden
aan het nemo-tenetur beginsel. De aanwezigheid van de verdachte kan niet worden
gefundeerd op de rent·achting, dat hij een bijdrage zal leveren aan de waarheidsvin-

ding. Immers, de verdachte kan op grond van het nemo-tenetur beginsel niet worden

3 EHRM 25-02-1993. Publ. Ser. A Vol. 256-A.
4       Zie over de implicaties van het Funke-arrest meer in het algemeen: W.E.C.A. Valkenburg. U,t

medew·erking ge,raagid. in: Het actuele recht. Lelystad  1993. G, Knigge in noot bij  NJ  1993,
485. E. Myjer. ZH·ijgen <)p aange\'en van de doilanc, NJCM-bulletin 1993. pag. 584 e.v. en
A.H.J. Swart. Be#·ij.6 leve,·en tege,i :ic·hz.elf. Huis:oeki,ig. AA \993. pag. 672-680.

5 EHRM 17-12-1996, NJ 1997.699, m.nt. Kn.
6 Het gaat het bestek van deze studie te buiten om diepgaander bij deze Europese rechtspraak

stil te staan. Zie verder o.a. J.F. Nijboer. Strafrechtelijk bewijsrecht. Nijmegen 1997. pag. 202
e.i·. In een latere paragraaf zal het neino-tenetur beginsel in verband worden gebracht met de
proces\'rijheid van de verdachte.
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verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De verwachting dat door
middel van de aanwezigheid van de verdachte de waarheidsvinding wordt
vereenvoudigd. kan geen voldoende basis bieden als fundament voor de aanwezig-
heid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting.

Belangrijk om op te merken is dat het op deze plaats uitsluitend gaat om het
formuleren van een fundament voor de aanwezigheid bij het onderzoek ter
terechtzitting, en niet om het verhoor van de verdachte op de terechtzitting. Het
gedrag van de verdachte op de terechtzitting blijft hier dus uitdrukkelijk buiten
beschouwing.

In de jurisprudentie van de Hoge Raad is de spanning tussen het nemo-tenetur
beginsel en de aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting in een enkele zaak
zichtbaar geworden: In de bedoelde zaak was het volgende het geval: de raadsman
maakte bezwaar tegen de confrontatie van de verdachte met de opgeroepen getuigen,
na beraad stond het hof de confrontatie toe. de raadsman adviseerde daarop de
verdachte de zittingszaal te verlaten. Na beraad in de raadkamer over de nieuwe
situatie ging het hof over tot toepassing van artikel 272 Sv: er werd een bevel
medebrenging uitgevaardigd en tevens medebrenging van de verdachte gelast.

In cassatie werd door de raadsman betoogd dat deze gang van zaken in strijd

was met de in artikel 6 lid 2 EVRM en de in artikel 14 lid 2 IVBPR neergelegde
onschuldpresumptie. Verder betoogde de raadsman dat het hof had gehandeld in
strijd met artikel 14 lid 3 sub g IVBPR, inhoudende dat niemand kan worden
gedwongen tegen zichzelf te getuigen of schuld te bekennen.K De Hoge Raad maakte
met de door de raadsman gevoerde verweren korte metten:

'5.2. Door ter terechtzitting in hoger beroep van 16 okt.  1990 het bevel te geven
dat de verdachte ter terechtzitting aanwezig zou zijn en daartoe diens
medebrenging te gelasten heeft het hof geen rechtsregel geschonden. in het
bijzonder niet de in het middel genoemde verdragsbepalingen.'

A-G Leijten had in zijn conclusie eveneens geconcludeerd tot verwerping van het
cassatieberoep. Leijten wijst erop dat in het strafrecht een soort subsidiaire
verschijningsplicht bestaat voor de verdachte. Bij medewerking aan de eigen
veroordeling zou volgens Leijten meer moeten worden gedacht aan wettelijk geeiste
actieve daden van de verdachte of aan het gedogen van actieve ingrepen in zijn
persoon of lichaam.

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat het afdwingen van de aanwezigheid
van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting. niet in strijd kan worden geacht
met het nemo-tenetur beginsel. De verdachte hoeft niet actief aan zijn veroordeling

7     HR 14-()1-1992, NJ 1992,360, ni.nt. ThW\'V.
8          De zaak speelde v66r de Funke-uitspraaks·an het EHRM, een rechtstreeks beroep op het EVRM

wegens schending van het nemo-tenetur beginsel was derhalve niet mogelijk.
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mee te werken. maar is wel gehouden bepaalde zaken te dulden. De verdachte kan
wel worden verplicht te verschijnen. maar hoeft niet te spreken.

Het uitgangspunt van het niet actief behoeven mede te werken doet niets af
aan de eerder geponeerde stelling. dat de aanwezigheid van de verdachte niet kan
worden gefundeerd op de rent·ac·hti,ig dat hij een bijdrage zal leveren aan de

waarheidsvinding. Indien de verwachting van een bijdrage aan de waarheidsvinding
het fundament vormt voor de aanwezigheid van de verdachte, dan wordt aan de

aanwezigheid van de verdachte een zel f-incriininerende werkingtoebedacht. welke
niet te rechtvaardigen is in het licht van het nenio-tenetur beginsel.

Het vaststellen van de materiele waarheid wordt naar algemeen inzicht vereen-

voudigd door de aanwezigheid van de verdachte. In deze paragraaf is de spanning
zichtbaar geworden tussen het vaststellen van de materiele waarheid en het nemo-
tenetur beginsel. De idee van het vergemakkelijken van de materiele waarheidsvin-
ding als grondslag voor de aanwezigheid van de verdachte ter zitting. veronderstelt
een actieve werking van verdachte's aanwezigheid. De veronderstelling van een
actieve bijdrage aan de waarheidsvinding door de aanwezigheid ter zitting
diskwalificeert de materiele waarheidsvinding als grondslag voor de verplichte
aanwezigheid van de verdachte ter zitting.

2.2 Belang van de overheid

Een verdachte wordt in een strafproces geplaatst tegenover de staat. De staat die
door middel van het Openbaar Ministerie. haar handhavingstaak probeert waar
te maken. De staat. die op deze plaats wordt vereenzelvigd' met het Openbaar

Ministerie, heeft diverse belangen bij een goed verlopend strafproces. Op de eerste

plaats kunnen algemene doelen van het straf(proces)recht zoals de generale en
de. meer op de persoon van de verdachte gerichte, speciale preventie worden
genoemd. In een individuele behandeling komen deze doelen zelden expliciet tot
uitdrukking. Desalniettemin kan mijns inziens een verband worden gelegd tussen

de preventie-doeleinden van het strafproces en de aanwezigheid van de verdachte
ter terechtzitting. 1()

Met de aanwezigheid van de verdachte wordt de kans op een juist oordeel

vergroot. Een rechterlijk oordeel dat als een goed oordeel wordt beschouwd. geeft
een bevredigend gevoel bij de burgers. Een juist oordeel heeft een grote 'preventie-
kracht'. Zo'n oordeel zal door de burgers met instemming worden aanvaard en

9        Een vereenzelviging van de Maat met het Openbaar Ministerie is wellicht uit dogmatisch oogpunt

niet geheel juist, maar binnen het geschetste kader desalniettemin opportuun.
10     Vgl. ook Th.W. van \Ieen. Een  paar  stral rechtelijke  drcic,gbloemen. in: J.L.P. Cahen bundeL

Deventer 1997, pag. 403: 'De feitelijke gang van zaken zal bij atwezigheid van de verdachte
ter zitting nauwelijks meer uit de doeken worden gedaan. De strafrechtspleging ;·erliest aan
'nieuwswaarde' en daarmee aan generaal-pres·entieve uitstraling.'
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dientengevolge - in potentie - een generaal preventieve kracht hebben. De overheid
heeft belang bij een preventieve werking van rechterlijke uitspraken. De
gevolgtrekking is dan ook dat de staat belang heeft bij een rechterlijke beslissing
met de grootst mogelijke kans op juistheid, omdat daar de meeste 'preventie-kracht'
vanuit gaat. Vanuit deze visie kan de aanwezigheid van de verdachte worden
gefundeerd op het algemeen belang van preventieve werking van de rechtspraak.
De aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting bevordert
de juistheid van het rechterlijk oordeel en daarmee het algemeen belang van
preventieve werking van de rechtspraak. De generale en speciale preventie bieden
mijns inziens. als belang van de overheid. een grondslag voor de aanwezigheid
van de verdachte op de terechtzitting.

Een ander belang dat de overheid zich moet aantrekken. is de zorg voor de
mogelijkheden van een verdachte om zich te kunnen verdedigen. Dat de overheid
zich de verdedigingsmogelijkheden van de verdachte aan moet trekken, vindt onder
andere uitdrukking in het EVRM. Met name artikel 6 EVRM, waarin het recht op
een 'fair trial' is gecodificeerd, biedt een duidelijk voorbeeld van een catalogus
van verdedigingsrechten die door verdragsstaten moeten worden gehandhaafd.

Bij aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting kunnen zijn verdedigings-
rechten het beste worden gewaarborgd. Het belang van de overheid op aanwezigheid
van de verdachte ter zitting is hiermee gegeven. In de Duitse literatuur wordt in
dit kader wei gesproken van een 'Fursorgepflicht'. In Duitsland geldt, behoudens
enkele uitzonderingen. een aanwezigheidsplicht voor de verdachte bij het onderzoek
ter terechtzitting. Als fundament voor deze aanwezigheidsplicht word wel gewezen
op een voorzorgplicht van de overheid. Een citaat kan wellicht het een en ander
verduidelijken:

'Daher ist die weitgehende Anwesenheitspflicht in erster Linie gesetzlicher
Ausdruck prozessualer Fursorge. Sie findet ihre Rechtfertigung darin. daB dem
Angeklagten hiiufig die uberragende Bedeutung seines Anwesenheitsrechts
fur seine Verteidigung nicht klar sein wird, so daB er aus Gleichgultigkeit oder
Unsicherheit und Angst vor dem gerichtlichen Verfahren veranlailt sein kiinnte.
dies Recht nicht wahrzunehmen.'"

11     P. RieB. Die Durclifiihrung der Hauprrerhandlitng oh,ze Angek/agten. Juristenzeitung 1975,
pag. 265-272. m n. pag. 268.
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Deze visie van RieB. die hij later nogmaals heeft herhaald'2. gaat uit van een
verdachte, die niet in staat moet worden geacht zelfstandig een oordeel te kunnen
maken over het nut van zi.in aanwezigheid bij het onderzoek ter terechtzitting.

Goed gezien moet worden. dat RieB een poging doet de in Duitsland geldende
aanwezigheidsplic·/it te funderen. Het funderen van een aan de verdachte opgelegde

plicht vraagt. min of meer vanzelfsprekend. om nieer vindingrijkheid dan het
funderen van een aan de verdachte toekomend recht. De door RieB geformuleerde

voorzorgplicht van de overheid is desalniettemin een waardevolle invalshoek bij
beschouwingen orntrent de aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter
terechtzitting. Af en toe gaat RieB wellicht wat ver met het zoeken van een

verklaring voor de in Duitsland bestaande aanwezigheidsplicht:

'Deshalb la:Bt sich die weitgehende Anwesenheitspilicht nach heutigem
Verfassungsverstbindnis als fursorgerische und damit im Kern sorialstaatliche
gesetiliche Majinahme (mijn curs. M.J.A.P.) zur Sicherung des Anwesen-
heitsrechts und zur Gewiihrleistung des rechtlichen Gehors interpretieren.

Dat de overheid een zorgplicht heeft ten aanzien van het scheppen van condities
waaronder een verdachte zijn verdediging in een strafproces optimaal kan
vormgeven, staat buiten kijf. Een andere vraag is hoever de overheid in haar
zorgplicht moet gaan. Wil men de verdachte tegen zichzelf in bescherming nemen

en beschouwt men het strafproces als een autonoom geheel waarin het individu
een dienende rol speelt, dan komt al snel een aanwezigheidsplicht in beeld.

In het Nederlandse stelsel is het niet goed mogelijk het strafproces als een
autonoom geheel te zien: dit wil zeggen dat aan het proces niet een zodanig karakter

moet worden toegekend dat er sprake is van een van de verdachte onafhankelijke

entitiet. De verdachte wordt in het Nederlandse strafprocesrecht, zeker gedurende
de  fase ter terechtzitting, beschouwd als procespartij. " Bij de kwaliteit  van

procespartij die in het Nederlandse stelsel aan de verdachte wordt toegekend, hoort

een zekere eigen verantwoordelijkheid. In deze laatste constatering ligt impliciet
een beperking van de zorgplicht van de overheid besloten.

Een vraag die meer in het algemeen rijst. is in hoeverre het aanwezigheidsrecht
ter vrije dispositie van de verdachte staat. Is het aanwezigheidsrecht bij het
onderzoek ter terechtzitting wellicht niet van dermate groot belang, dat gezegd

kan worden dat het niet moet behoren tot de ter vrije beschikking van verdachte

staande rechten binnen het strafproces? Wordt deze laatste vraag positief

12      P.  RieB. Die Haupt,·erhandlung in Abwesenheit des Angeklagten in der Bundesrepublik
Deutsch/and. in: Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum X. Internationalen KongreB fiir

Rechtsvergleichung Budapest 1978. Beiheft zur Zeitschrift fur die gesammte Strafrechtswissen-
schaft 1978, pag. 175-220, m.n. pag. 184.

13      In het volgende hoofdvuk zal het historische gegroeide karakier van het Nederlandse strafproces

nader aan de orde komen.
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beantwoord. dan komt al snel een aanwezigheidsplicht voor de verdachte tijdens
het onderzoek ter terechtzitting in beeld. Wellicht moet in dit verband een
differentiatie worden aangebracht naar gelang de zwaarte van het delict waarvan
de verdachte wordt verdacht. Bij een zwaarder delict is het denkbaar dat de
verdachte minder vrijheid wordt gelaten om zijn procespositie te bepalen dan bij
een lichter vergrijp.

In het Duitse strafproces 14 zijn uitzonderingen op de aanwezigheidsplicht
te vinden bij de lichtere vergrijpen. De vraag of een aanwezigheidsplicht voor de
verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting een optie kan zijn, wordt op deze
plaats niet beantwoord. Mij gaat het het erom vast te stellen dat de aard van het
delict een belangrijk aandachtspunt is, in het kader van de afweging die moet
worden gemaakt bij een berechting in afwezigheid van de verdachte.

Het belang van de aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting
wordt ook in de internationale verdragen erkend. In het Intemationaal verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)14 wordt in artikel  14 lid 3 sub
d. expliciet vermeld dat een verdachte het recht heeft om in zijn tegenwoordigheid
te worden berecht. Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)16 vermeldt. in tegenstelling tot het
IVBPR, niet expliciet het recht op een berechting in aanwezigheid. Het Europese
hof heeft echter in de 'Colozza-case' het aanwezigheidsrecht ingelezen in artikel
6 EVRM.17

In deze paragraaf gaat het om het belang van de overheid bij de aanwezigheid
van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting. De internationale
verdragen richten zich tot de verdragspartijen. Indien een verband wordt gelegd
met de zorg voor de overheid voor naleving van de geratificeerde verdragen, kan
een argument voor aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzit-
ting worden geformuleerd.

De internationale verdragen verplichten de overheid te zorgen voor dusdanige
inrichting van het strafproces. dat gesproken kan worden van een  ' fair trial'. Een
'fair trial' betekent niets meer en niets minder dan dat de verdachte gebruik kan
maken van zijn verdedigingsrechten en dat er van de zijde van de overheid geen
ongelimiteerde inbreuken op de rechten van de vervolgde burger kunnen
plaatsvinden. De in de verdragen neergelegde normen vormen enerzijds aanspraken
voor de burger en anderzijds waarborgen tegen ongeoorloofd overheidsoptreden.
De rol van de overheid met betrekking tot de verwezenlijking van de in de

14     Duitsland zal later in het rechtsvergelijkende deel uitgebreid aan de orde komen.
15        Verdrag van  19- 12- 1966. Trb.  1978.177.
16    Verdrag van 04-11-195(). Trb.  1951,154; 1990.156.
17       EHRM 12-02-1985, Publ. Ser. A Vol. 89.
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internationale verdragen neergelegde rechten en vrijheden wordt door Meijers voor
het EVRM kernachtig geformuleerd: '*

'Elke staat die partij is bij het EVRM garandeert aan ieder die binnen zijn
jurisdictie valt de rechten en , rijheden die in de artikelen 2 tot en met 18 ion
,·astgelegd Cart. I j. Deze garantie houdt niet alleen de verplichting van de staat

in. zich te onthi,uden van inbreuken op een verdragsaanspraak. zij dwingt een
staut ook de bescherming van de een tegen inhreuken door anderen ,·eilig te
stellen. (...) Over een methode volgens welke een verdragspartij door middel
van een van haar organen de op haar rustende -allgemeine Garantenpflicht"
verwezenlijkt. laat het vet·drag zich niet uit.

Op de verdragsstaat rust een 'allgemeine Garantenpflicht'. Het EVRM laat in het
midden op welke wijze de verdragsverplichtingen moeten worden nagekomen.
De verdragspartij is daarmee vrij in het inrichten van het nationale strafproces.
Wordt nu een relatie gelegd tussen de aanwezigheid van de verdachte bij het
onderzoek ter terechtzitting en de garanties die voortvloeien uit het EVRM. dan
kan de volgende gedachtengang worden ontwikkeld.

Door aanwezigheid ter terechtzitting kan de verdachte het beste zijn
verdedigingsrechten tot gelding brengen. De aanwezigheid van de verdachte krijgt

pas echt betekenis in de notie van de mogelijkheid onmiddellijk. afhankelijk van
de situatie. zijn verdedigingstacktiek te kunnen vormgeven. Terzijde kan worden

opgemerkt dat bij verschijning de verdachte niet verplicht is zijn verdedigingsrech-
ten actief te gebruiken. Het na verschuning gebruik maken van het zwijgrecht doet
niets af aan de mogelijkheicl tor vormgeving van de verdediging bij aanwezigheid
ter zitting. Het gebruik van het zwijgrecht kan ook passen binnen de gewenste vorm
van verdediging: het gebruik van het zwijgrecht is in feite ook een verdedigingstack-
tiek die tijdens het onderzoek ter terechtzitting gevoerd kan worden. 19

Indien gesteld kan worden dat de verdachte door middel van zijn aanwezigheid
bij het onderzoek ter terechtzitting het best zijn verdediging kan voeren en daarmee
tegelijkertijd zijn verdragsaanspraken kan waarmaken. betekent dit dat de staat

belang heeft bij de aanwezigheid van de verdachte. Door de aanwezigheid van
de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting kan de overheid voldoen aan haar

allgemeine Garantenptlicht'. die internationale verdragen en met name het EVRM
van hem vragen. Deze gedachtengang sluit enigszins aan bij de hiervoor behandelde
idee van een voorzorgplicht van de staat; de verdachte is niet in staat een juist
oordeel te vormen, de overheid moet de verdachte tegen zichzelf beschermen.

18 L.C.M. Meijer0. Verdrat. en .0·//·c,/broc·es. Zwolle 1993. pag. 8.
19     Denk aan de prcicessen tegen leden ,·an de Rote Armee Fraktic,n in Duitsland in de zeventiger

jaren.
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Het EVRM laat zich. zoals gezegd. niet uit over de wijze waarop een verdragsstaat
zijn recht in overeenstemming moet brengen met het verdrag. De rechtspraak van
het Europese Hof biedt echter wel aanknopingspunten.

Interessant is de uitspraak in de zaak Poitrimol tegen FrankrijkP In deze
uitspraak wordt het belang van aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek
ter terechtzitting expliciet door het Hof tot uitdrukking gebracht:

'35. It is of capital importance that a defendant should appear, both because
of his right to a hearing and because of the need to verify the accuracy of his
statements and compare them with those of the victim - whose interests need
to be protected - and of the witnesses. The legislature must accordingly be
able tc, discourage unjustified absences (mijn curs. M.J.A.P.).'

Het Europese Hof geeft in deze overweging duidelijk aan dat wetgeving die
wegblijven van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting ontmoedigt.
geoorloofd is. Het EHRM laat in het midden op welke wijze afwezigheid van de
verdachte mag worden ontmoedigd. De in de Poitrimol-case centraal staande vraag
of de afwezigheid mag worden ontmoedigd door, bij niet verschijnen een raadsman
niet toe te staan de verdediging in afwezigheid van zijn client te voeren, wordt
in zijn algemeenheid niet beantwoord: 2I

'In the instant case. however. it is unnecessary to decide whether it is
permissible in principle to punish such absences ("unjustified absences"
M.J.A.P.) by ignoring the right to legal assistance. since at all events the
suppression of that right was disproportionate in the circumstances.'

Het ontzeggen van rechtsbijstand bij verstek is in de zaken Lala en Pelladoah tegen
..Nederland in het algemeen in strijd geacht met het EVRM.-- Duidelijk is daarmee

geworden dat de overheid haar belang bij aanwezigheid van de verdachte ter zitting
niet mag effectueren door middel van het ontzeggen van rechtsbijstand bij verstek.

Op deze plaats zal nog geen volledige analyse worden gegeven van de
rechtspraak van het EHRM. Hier is getracht een mogelijk verband te leggen tussen
de aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting en het belang
van de overheid daarbij.

20    EHRM 23-11-1993. Publ. Ser. A Vol. 277-A. NJ 1994.393 m.nt. Kn.
21     Zie or'erweging 35
22 EHRM 22-09- 1994. Publ. Ser. A Vol. 297-A C Lala) en 297-B (Pelladoah). De Lala-case is tevens

gepubliceerd in NJ 1994.733, in.nt. Kn.
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Berecliting bij rerstek in perspectief

2.3 Het on,niddellijkheidsbegi,isel

Het onmiddellijkheidsbeginsel is een belangrijk uitgangspunt voor de behandeling
ter terechtzitting. Het beginsel van de onmiddellijkheid komt, voor wat het
Nederlandse strafprocesrecht betreft. voort uit de Franse 'Code d'Instruction
Criminelle'.  In het Franse strafprocesrecht bestond het zogenaamde beginsel van
de 'oralitt'. Het beginsel van de 'oralitt' betekende, dat de waarborgen voor een
optimale waarheidsvinding in de eerste plaats werden gezocht in de mondelinge.

,,

openbare behandeling.-
Voor het Nederlandse strafprocesrecht werd dit verwoord door De Bosch

Kemper in zijn commentaar bij artikel 170 Sv(1838). Artikel 170 Sv(1838) bepaalde
dat de terechtzitting in het openbaar moest plaatsvinden. De Bosch Kemper noemde

de openbaarheid het eerste hoofdbeginsel, dat aan artikel 170 Sv(1838) ontleend
kan worden. Het tweede hoofdbeginsel werd door De Bosch Kemper het
onmiddellijk plaatsvinden voor de rechter van het onderzoek genoemd:

24

'Een tweede hoofdbeginsel. bij het onderzoek op de openbare teregtzitting,
is, dat het onderzoek onmiddellijk plaats grijpe voor den regter. die het vonnis
vellen moet in tegenwoordigheid van den beschuldigde. Dit beginsel van
openbaarheid, in betrekking tot den regter, rust op de stelling. dat hoe meer
eene bewijsvoering middellijk is, hoe meer gelegenheid er bestaat tot onjuiste

beoordeling.'

Uit dit citaat blijkt van een verband tussen de waarheidsvinding en de onmiddellijke

kennisneming van het bewijs door de rechter.
Wat nu de precieze inhoud van het onmiddellijkheidsbeginsel is. wordt niet

duidelijk bij bestudering van de literatuur. Op het ontbreken van een uitgewerkte
visie op de inhoud van het onmiddellijkheidsbeginsel heeft Gard gewezen in haar

··  ISproefschnit.-- Na bestudering van de Nederlandse literatuur met betrekking tot

het onmiddellijkheidsbeginsel komt Gard tot de volgende definitie: 26

'Met het onmiddellijkheidsbeginsel wordt bedoeld de eis. dat alle oorspron-
kelijke bewijsbronnen ter terechtzitting ten overstaan van de rechter en (bij
voorkeur) in het bijzijn van de verdachte worden gepresenteerd, opdat de rechter
alleen dat bewils aan zijn oordeel ten grondslag legt, waarvan hij zelfstandig
de kwaliteit en betrouwbaarheid heeft kunnen controleren a) door middel van

zijn eigen waarneming van de oorspronkelijke bron (visueel en/c,f auditief).

23    Zie D.M.H.R. Gart. Het <inmiddellijkheidsbeginsel iii het Nedertandse strafprocex. Arnhem
1994. pag. 36.

24       J. de Bosch Kemper. Welboek ,·ail St, afrordering Decl /1. pag 390-391.
25 D.M.H.R. Gard, a.,1·.. pag. 64.

26    D.M.H.R. Gare. a.,s·.. pag. 76.
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Hoofdstitk 1

b) (zo mogelijk) door middel van de ondervraging van de oorspronkelijke bron
en c) door middel van de confrontatie van de oorspronkelijke bewijsbron en
zijn informatie met ander bewijs en /of (zo mogelijk) de verdediging.'

Uit de definitie van Gard blijkt dat het onmiddellijkheidsbeginsel met name ziet
op kennisneming van bewijsbronnen door de zittingsrechter. Het onmiddellijkheids-
beginsel wordt dan ook vaak in verband gebracht met de betrouwbaarheid van het

/7

bewijs.-  Een mijns inziens iets ruimere opvatting van het onmiddellijkheidsbeginsel
wordt geboden door Mols.

in de opvatting van Mols moeten aan het onmiddellijkheidsbeginsel drie
aspecten worden onderscheiden.18 Ten eerste de positie van de verdachte. Door
presentatie ter zitting in aanwezigheid van de verdachte van aanklacht en
bewijsmateriaal, wordt de verdachte in de gelegenheid gesteld zijn verdediging
onmiddellijk en gedetailleerd te voeren. Op de tweede plaats noemt Mols. de
rechterlijke functie. De zittingsrechter is geroepen om over de schuldvraag een
zelfstandig oordeel te geven in volstrekte onafhankelijkheid. Dit impliceert dat
ter zitting alle getuigen worden gehoord en gezien. zodat de rechter daadwerkelijk
een zelfstandig oordeel kan geven over de kwaliteit en de mate van betrouwbaarheid
van het getuigenbewijs. Het laatste aspect dat Mols onleent aan het onmiddellijk-
heidsbeginsel, is de openbaarheid. Volgens hem is openbaarheid een eerste vereiste
om democratische controle, rechtsgelijkheid en uiteindelijk de idealen van de
stafrechtspleging mogelijk te maken.

Samengevat ligt de kern van het onmiddellijkheidsbeginsel volgens Mols
in de presentatie ter zitting van alles wat voor de beoordeling van de zaak van belang

is. Het onmiddellijkheidsbeginsel moet volgens hem worden aangeduid met de
term c(,nfr(,ntatie beginsel·P

'De confrontatie van de procespartijen en de rechter met de beschuldiging en
met het bewijsmateriaal is essentieel. Voor een scherper begrip van dejuiste
inrichting van het eindonderzoek ter zitting zou ik liever willen spreken \,an

het confrontatiebeginsel.'

Mols' visie op het onmiddellijkheidsbeginsel duidt op de confrontatie met het
bewijsmateriaal ter terechtzitting, waarbij met name wordt gedoeld op het horen

27 Zie bij,·oorheeld A. L. Melai c.*.. Het Wed*,ek i·mi Strati·,irdering. aantk. op de artikelen 268-331
nr. 5 (0uppl. 52: S.A.M. Stolwilk). J.M. \'an Bemmelen. St,·ati·onlering Lee,·/ic,ek l'an het
Veder/am/se Stra#,rc,c·es,-1,·hi. 's-Gravenhage 1957. pag. 95 en J.F. Nijboer. E,ikele cipme,·ki,lge,1
ci\'er de betekeiti., rati het omi,iddellijkhcidsbeeinsel in liet strat'prcicesrecht. NJB 1978. pag
821-824.

28     G.P.M.F. Mol . Staande  /e zittint'. Arnhem 1989. pag. 7-8.
29    G.P.M.F. Mi*. a.,t·.. pag. 8.
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Berechting bii rerstek iii pei·spectief

van  getuigen ter terechtzitting. 't' De aanwezigheid  van de verdachte  bij  het
onderzoek ter terechtzitting is mijns inzien, een min of meer vanzelfsprekende
voorwaarde die volgt uit de gedachte over het onmiddellijkheidsbeginsel als
confrontatiebeginsel. 4

De mogelijkheid voor de verdediging om h:tar inziehten omtient het bewijs
kenbaar te maken. is van essentieel belang voor de controleerbaarheid van de
betrouwbaarheid en kwaliteit van het bewijs. Om door middel van confrontatie
de controle van het bewijs gestalte te kunnen geven. is de aanwezigheid van de

..   1,verdachte noodzakeluk. - De aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek
ter terechtzitting wordt geplaatst in het kader van de mogelijkheid oni verdediging
te kunnen voeren. De wens om de verdachte op de terechtzitting te hebben. is dan
verbonden met de gedachte dat het bewijs op de zitting moet worden geproduceerd.

Welke relatie kan worden gelegd tussen het onmiddellijkheidsbeginsel en de
aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting? Uit het voorafgaande is

gebleken dat het onmiddellijkheidsbeginsel in de eerste plaats een bewijsbeginsel
is; het beginsel geeft de wijze aan waarop bewijs in het strafproces moet worden
gepresenteerd. De literatuur met betrekking tot het onmiddellijkheidsbeginsel plaatst
het beginsel vrijwel zonder uitzondering in het kader van de bewijsvoering.

Vrijwel nooit wordt de vraag opgeworpen of op grond van het onmiddellijk-
heidsbeginsel de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting aanwezig zou moeten

zijn. De aanwezigheid van de verdachte wordt. bij de problematiek van het
onmiddellijkheidsbeginsel vaak als een vanzelfsprekende afgeleide beschouwd.

Gedacht moet worden aan de visie van Mols die het onmiddellijkheidsbeginsel
aanduidt met de term confrontatiebeginsel. De bewijsmiddelen moeten op de zitting
worden geproduceerd opdat de verdachte dan de mogelijkheid heeft daarop te

reageren. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van vragen aan een verschenen getuige.
Door de getuige te horen op de zitting is voldaan aan het confrontatiebeginsel of
te wel het onmiddellijkheidbeginsel. De aanwezigheid van de verdachte wordt
geplaatst in het kader van de mogelijkheid om het. onmiddellijk, geleverde bewijs
te kunnen controleren. 1"let onmiddellijkheidsbeginsel als zodanig houdt niet in
dat de verdachte aanwezig moet zijn op de terechtziting.

Slechts door sommigen wordt de aanwezigheid van de verdachte op de
terechtzitting beschouwd als een zelfstandig onderdeel van het onmiddellijkheidsbe-
ginsel. Een voorbeeld van een schrij\'er, die de aanwezigheid van de verdachte

30     Op confrcintatie met bewij<niateriaal. alf element van het onmiddelli kheidsbeginsel wai reed.

eerder Fewezen dcwir A.A.G.  Peters in zijn  noot bil  HR ()7- 12- 1971.  NJ  1972.  197 m AA  1973.

pag. 236-253.
31           D. M.H.R.  Gard.  Het c,nmiddel/i/kheidsbegi,1.,el in  het Nederlanclse st,·a/ji,·o,·es. A rnhem   1994.

pag. 75. stelle\·eneen,dathet c,nmiddellijkheid,beginseleistdatdeserdachte Op deterechtzitting
aanw'ezig 25

32 D.M.H.R. Gard. a.,1·.. pag. 75.
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bij het onderzoek ter terechtzitting ziet als zelfstandig onderdeel van het
onmiddellijkheidsbeginsel is Van Bemmelen: 33

'Dat het beginsel der onmiddellijkheid in ons strafprocesrecht wordt erkend.
blijkt uit het verbod - behoudens uitzonderingen - van vertegenwoordiging
van verdachte (...).'

Vervolgens vervolgt Van Bemmelen zijn betoog:

'Voorts blijkt het beginsel. dat de verdachte en zijn raadsman het gehele proces
moeten kunnen bijwonen uit de uitzonderingen van art. 303 Sv, dat de
mogelijkheid van verdachtes verwijdering biedt. als hij de stilte of orde
verstoort. en van art. 292 Sv. volgens hetwelk een getuige buiten tegenwoor-

digheid van verdachte kan worden ondervraagd. en van art. 304 Sv dat de
behandeling van vragen betreffende verdachtes geestvermogens buiten zijn
tegenwoordigheid toelaat.'

Na de uiteenzettingen omtrent het onmiddellijkheidsbeginsel kan de vraag worden
gesteld of dit beginsel een fundament kan vormen voor de aanwezigheid van de
verdachte ter zitting. De aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting is mijns
inziens onmiskenbaar van belang voor een bloeiend onmiddellijkheidsbeginsel.

In het voorafgaande is naar voren gekomen dat het onmiddellijkheidsbeginsel op
de eerste plaats een beginsel is dat betrekking heeft op de wijze, waarop bewijsmate-
riaal in het strafproces moet worden geproduceerd. De aanwezigheid van de
verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting wordt als een afgeleide beschouwd
van het onmiddellijkheidsbeginsel. Van Bemmelen ziet de aanwezigheid van de
verdachte als een zelfstandig onderdeel van het onmiddellijkheidsbeginsel.

Het onmiddellijkheidsbeginsel is sinds de invoering van het wetboek van
strafvordering in 1926 gerelativeerd.34 Er dient te worden opgemerkt dat de laatste
jaren met betrekking tot het onmiddellijkheidsbeginsel vanuit Straatsburg een
tegenbeweging lijkt te zijn ingezet.35 De historische relativering van het onmiddel-
lijkheidsbeginsel heeft tot gevolg dat het minder makkelijk een fundament kan
vormen voor de aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting.

33   J.M. van Bemmelen. Strafro,·dering Leerboek ran het Nederlandse Strafprocesreclit. 's-
Gravenhage 1957. pag. 96.

34      Te beginnen met het  'de auditu-arrest'. HR 20-12-1926, NJ  1927.85. Denk verder aan de
problematiek van de anonieme getuige hetgeen heeft geresulteerd in de wet getuigenbescherming.
Zie hierover o.a. W.E.C.A. Valkenburg. Enige opmerkingen orer de Wet getuigenbescherming.
DD 1995. pag. 349-365. D.M.H.R. Gard. Het onmiddellijkheidsbeginsel in het Nederlandse
strafproces. Arnhem 1994. pag. 158-170.

35       Denk aan het Van Mechelen-arrest EHRM 23-04-1997. NJ 1997,635. m.nt. Kn. Zieook B.E.P.
Myjer. Getitigende dienden en Stracitsburgse rechtsbescherming, NJB 1991. pag. 883-889.
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Berecliting bij rei-stek in perspec·tief

De aanwezigheid van de verdachte is desalniettemin wenselijk om een debat in
de rechtszaal te doen plaats\'inden met betrekking tot het bewijsmateriaal. hetgeen
de materiele waarheidsvinding ten goede konit.

2.4 Ne,no tenetur. de prciesrrijheid van de rerchifhte

Eerder werd het nemo-tenetur beginsel geplaatst in het kader van het beginsel van
de materiele waarheid.* In deze paragraaf zal het nemo-tenetur beginsel in relatie
worden gebracht met de procesp ,sitie van de verdachte in het strafproces.

In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de aanwezigheid van de verdachte
de materiele waarheidsvinding ten goede komt. Zoals eerder gesteld. kan de
aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting gezien het nenio-tenetur beginsel

moeilijk worden gestoeld. op de verwachting dat de verschijning bijdraagt aan
de materiele waarheidsvinding. Wordt namelijk aan de eventuele verschijning van
de verdachte de verwachting van een bijdrage aan de waarheidsvinding gekoppeld,
dan wordt impliciet een zelf-incriminerende werking aan de verschijning ter zitting
toegekend. Dit is het verband tussen verschijning ter zitting, de materiele

waarheidsvinding en het nemo-tenetur beginsel.
Het nemo-tenetur beginsel kan, naast de waarheidsvinding. in verband worden

gebracht met de procespositie van de verdachte. De hoofdvraag is dan hoe groot
de vrijheid van de verdachte is om zijn proceshouding te bepalen. Gerelateerd aan
het verstek in strafzaken; is de verdachte vrij om al dan niet te verschijnen bij het
onderzoek ter terechtzitting?

Het recht om de eigen proceshouding te bepalen wordt het duidelijkst tot
uitdrukking gebracht in het recht niet tot antwoorden verplicht te zijn in een
verhoorsituatie (art. 29 lid 1 Sv). Artikel 29 Sv brengt hiermee het recht op niet
te hoeven meewerken aan de eigen veroordeling expliciet tot uitdrukking. De
bepaling wordt weI aangeduid als het wettelijk grondbeginsel, de principiele

17grondslag van ons strafproces. De regel van het niet behoeven mee te werken
aan de eigen veroordeling is niet absoluut. Naast het zijn van procespartij is de
verdachte ook onderdeel van het strafvorderlijke proces van onderzoek en
berechting. Dit brengt met zich mee dat verdachte's vrijheid in keuze van

proceshouding niet zo ver mag gaan dat hij de vrijheid heeft om de verkrijging
van eenduidig bewijsmateriaal te frusteren. 3M

In aansluiting op het laatste kunnen enkele wettelijke regelingen worden
genoemd waarin de vrijheid van de verdachte om niet mee te werken aan de eigen

36 Zie algemeen. J.M. Reijntjes (red.), Ne,no tenetur(Nederlandse strafrechtsdagen). Arnhem 1996.
37 A.L. Me\ai, Het waarheidsprobleem in het strafproces. m. Polariteit en tegenspraak. Arnhem

1992. pag 85-104. m.n. pag. 89.
38          K. Rozemond, Straf·orderlu'ke rec·ht.n'inding.  (diss.  VU Amsterdam), Deventer  1998,  pag.  312-

313.
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veroordeling wordt beperkt. Genoemd kan worden de wegenverkeerswet. Een
bestuurder is verplicht medewerking te geven aan 'een voorlopig onderzoek van
uitgeademde lucht' Cart. 160 lid 5 WVW). Bestaat een verdenking van het verkeren
onder invloed van alcohol. dan is de bestuurder veplicht medewerking te verlenen
aan een ademanalyse of eventueel een bloedonderzoek Cart. 163 WVW). Niet

39voldoen van de bestuurder aan hetgeen van hem wordt gevraagd. is strafbaar.
De verplichte medewerking aan een DNA-onderzoek is een ander voorbeeld van
een regeling op basis waarvan de verdachte gevraagd wordt mogelijk bewijs te
leveren tegen zichzelf.40

In het eerste arrest omtrent het nemo-tenetur beginsel maakte de Hoge Raad

duidelijk dat voor verplichte medewerking van de verdachte een wettelijke basis
is vereist.41 Ook voor het moeten dulden van dwangmaatregelen is een wettelijke
basis vereist.42.43 De wettelijke strafbaarstelling van het weigeren van de bloedproef
bij een alcoholonderzoek is niet in strijd met het nemo-tenetur beginsel:

44

'dat de wetgever aldus - in afwijking van de in het Wetboek van Strafvordering
neergelegde regeling van de procesrechtelijke positie van de verdachte -
bedoelde verdachte bestuurder verplicht mee te werkeni:in het ,·erkrijgen \ an
voor hem mogelijk bezwarend bewijsmateriaal.
dat voor de - kennelijk aan het middel ten grondslag liggende - opvatting. dat
het de verkeerswetgever niet vrij gestaan zou hebben aldus (weigeren van de
bloedproef strafbaar stellen. M.J.A.P.) te bepalen. geen grondslag is te vinden
in het Nederlandse recht. waarin niet is verankerd een onvoorwaardelijk recht
of beginsel dat een verdachte op generlei wijze kan worden verplicht tot het
verlenen van medewerking aan het verkrijgen van voor hem mogelijk bezwarend
bewijsmateriaal.'

Het nemo-tenetur beginsel is in de opvatting van de Hoge Raad derhalve geen
onvoorwaardelijk recht van een verdachte, om op geen enkele wijze verplicht te
kunnen worden medewerking te verlenen aan het verkrijgen van voor hem belastend
bewijsmateriaal.

Opvallend aan de overweging van de Hoge Raad is de verwijzing naar de
procespositie van de verdachte in het wetboek van strafvordering. De Hoge Raad
stelt in feite vast dat door middel van wettelijke uitzonderingen (in het belang van

39      Artikel 176 lid 3 WVW (weigering ademanalyse, bloedonderzoek). artikel 177 WVW C weigering
voorlopig onderzoek uitgeademde lucht).

40      Zie over de DNA proet en het neino tenetur beginsel. K. Rozemond. Het DNA-onder:.oak in
st,·aft.aken e,thet ne,no te,letur-heginse/.NJB  1992. pag.  125-132.

41    HR 16-01-1928. NJ 1928.233.
42    HR 26-06-1962. NJ 1962.47(1.
43      Zie over het onderscheid tu,sen meewerken en dulden J.M. Reijntjeh. Nemr, tenitur.· een holli,

/eu.i 7. in: Nemo tenetur (Nederlandse strafrechtsdagen). Arnhem 1996. pag. 12- 13.
44    HR 15-02-1977. NJ 1977.557.
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de materiele waarheidsvinding) de vrijheid van de verdachte in het bepalen van
zijn procespositie k:iii worden heperkt.4' De berechting bij verstek en de relatie
met de procespositie van de verdachte in ogenschouw nemend kati mijns inziens
een onderscheid worden gemaakt in de verschillende fuses van de stratvervolging

De wettelijke verplichtingen om in voorkoniend geval medewerking te verlenen
aan de bewijsvergaring bestaan in hoofdzaak in de fase voorafgaand aan het
onderzoek ter terechtzitting. Tijdens de terechtzitting is de verdachte vrijer oni
zijn proceshouding vorm te geven. Uit de aard van het Nederlandse strafprocesrecht
vic,eit dit min of meer automatisch voort. Een gematigd accusatoir procesmodel.
waarin de verdachte in zijn rol van voorwerp van strafvorderlijk onderzoek het
matigende onderdeel vormt in het model. -16

Uitgaande van het onderzoek ter terechtzitting als eindpunt van het
strafrechtelijk model. is de terechtzitting de plaats waar de verdachte de meeste
vrijheid moet worden geboden om zijn proceshouding te bepalen. De keuze tus,sell
al dan niet verschijnen ter zitting kan worden beschouwd als een mogelijk onderdeel
van de verdediging. Bedacht moet worden dat niet in alle gevallen de verdachte
bewust een afweging zal maken tussen verschijnen en verstek laten gaan. Hier moet
worden opgemerkt dat vrijheid ook een zekere eigen verantwoordelijkheid met
zich meebrengt.

Samengevat kan worden gesteld dat het Nederlandse strafproces in de fase
van de terechtzitting aan de verdachte veel vrijheid toekent in het vornigeven van
de verdediging. De keuze tussen een contradictoir geding of een berechting bij
verstek wordt in het Nederlandse strafprocesrecht dan ook in eerste instantie
overgelaten aan de verdachte. WeI heeft de rechter de mogelijkheid om de
aanwezigheid van de verdachte te eisen en af te dwingen door middel van een bevel

medebrenging. De mogelijkheid om indien gewenst verdachte's aanwezigheid at
te dwingen is wederom een tegengewicht in het accusatoire procesmodel.47

2.5 Samenratte,id

Argumenten omtrent de aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter
terechtzitting zijn in de voorafgaande paragrafen aan de orde gesteld. Het is moeilijk
een eenduidige grondslag voor aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting
aan te wijzen. De aanwezigheid van de verdachte en daamiee de mogelijkheid van
berechting bij verstek is een afweging van diverse belangen.

45 Vgl. K. Ro/.emond. Sti-citi·cirderlijke rei·hisi·i,iding. (diss. VU Amsterdam). De,enter 1998. pag.
313.

46     Vgl. K.Rcizemi}nd, St,·a/i·o,·de,·hyke,·ec·hts,·i,iding.(diss.VUAmsterdam).Deventer 1998.pag.
312-313.

47        In het volgende hocildstuk zullen de basi;gedachten achter het wethoek 9an strat\p)rdering  1926
en de berechting bij ver,tek nader aan de orde worden gesteld.
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De overheid heeft op diverse gronden belang bij aanwezigheid van de
verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Aan de andere kant moet aan
de verdachte een zekere vrijheid worden gelaten om al dan niet te verschijnen.
De spanning tussen de verdedigingsrechten en de belangen van de staat bij
aanwezigheid van de verdachte ter zitting zal verderop in deze studie nog meerdere
malen naar voren komen. De aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting is
van belang voor fundamentele waarden die ten grondslag liggen aan een strafproces.

zoals waarheidsvinding en mogelijkheid van verdediging. Een vrijheid in
vormgeving van de processuele rechten vindt haar grens daar waar deze vrijheid
raakt aan de kern waar het bij een strafproces omdraait.

Iii de nu volgende paragrafen zal worden ingegaan op de twee bijzonder vormen

van rechtspleging: het militaire-en het jeugdstrafprocesrecht. De beide procedure's
bieden naar mijn mening een goed overzicht van diverse belangen die bij de
strafrechtspleging in het algemeen en bij een berechting bij verstek in het bijzonder
een rol spelen.

3           Aanwezigheidsplichten in het Nederlandse strafproces

In deze paragraaf wil ik de in het Nederlandse bijzondere strafrecht bestaande

verschijnplichten en de achtergrond daarvan inventariseren. Waarom in sommige
bijzondere wetten wel een verschijnplicht en in het commune strafprocesrecht niet?
Het bijzondere karakter van een aantal wetten zal de achtergrond kunnen zijn van
een verschijnplicht. maar misschien is dit niet de uitsluitende verklaring voor een
andere regeling ten opzichte van het gemene strafprocesrecht.

3.1 Het militaire strafprocesrecht

3.1.1 Inleiding

Het militaire strafprocesrecht kende tot 1990 een afwijkende regeling van de

berechting bij verstek in vergelijking met het commune strafrecht. In 1990 zijn
de destijds geldende regelingen vervangen door den overkoepelende wet, de Wet
Militaire Strafrechtsspraak:N

In artikel 1 van de nieuwe Wet Militaire Strafrechtsspraak wordt, behoudens
bijzondere bepalingen. het wetboek van strafvordering van toepassing verklaard.
Bij gebreke van een afwijkende regeling inzake de berechting bij verstek in de

48    Sth. 1990.37().
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Wet Militaire Strafrechtsspraak. is sinds 1990 de vet'stekregeling van het wetboek
van strafvordering eveneens van toepassing in het militaire strafproces.

Met de nieuwe regeling werd gebroken met de oude hoofdregel van het
militaire strafprocesrecht: een aanwezigheidsplicht voorde verdachte. Het militaire
stratproces week daarniee duidelijk at van het commune strafproces. Deels hangt
dit samen, zoals hierna zal blijken. met de hierarchische structuur van een militaire
organisatie. Ondanks de van het commune strafprocesrecht afwijkende achtergrond
kan een blik op de oude regeling van het militaire strafproces zinvol zijn als
plaatsbepaling van het verstek in abstracto. Het onigaan van de instanties met de

aanwezigheidsplicht. het verschil in berechting van overtredingen en misdrijven
zijn hierbij interessante thema' s.

3.1.2 De regeling#"

In artikel 119 Rechtspleging bij de Land- en de Luchtmacht (RLLu)9 was de
hootdregel gecodificeerd: 'De beklaagde is gedurende de gehele behandeling ter
terechtzitting tegenwoordig.'

Uit de weergegeven hoofdregel blijkt dat er sprake is van niet zo zeer een
verschijnplicht als wel van een aanwezigheidsplicht. Materieel gezien is de
uitwerking van een verschijnplicht en een aanwezigheidsplicht vrijwel gelijk.
Theoretisch kan misschien wel een onderscheid worden gemaakt. Een verschijn-
plicht impliceert. naar de betekenis van het woord, een plicht om te verschijnen
en vervolgens de vrijheid de terechtzitting te verlaten. terwijl bij de aanwezigheids-
plicht sprake is van een weidere betekenis: om aanwezig te zijn moet je verschijnen
en om aan de aanwezigheidsplicht te voldoen. moet je ook blijven.

In het militaire proces bestonden een aantal uitzonderingen op de aanwezigheids-
plicht. Zo kon bij ordeverstoring de verdachte worden verwijderd (artikel  1 1 9 lid
3 RLLu). bij berechting van een overtreding kon op verzoek van de betrokkene
de zaak eventueel bij verstek worden behandeld (artikel  179 RLLu) en bij de
behandeling in appel voor het Hoog Militair Gerechtshof kon een zaak van een
in het buitenland verblijvende verdachte onder omstandigheden eveneens buiten

aanwezigheid worden behandeld (artikel 76e Pls').
In de tweede genoemde uitzondering op de aanwezigheidsplicht komt het

rerschil in behandeling tussen misdrijven en overtredingen naar voren. Bij de

49     Zie A.E. M ,9-Veruratell. Ver.,tek m militaire straf.aken. in: Grensoverschrijdend strafrecht.
Amhem 1990. pag. 183-200.

5()     Ik beperk de bespreking tot de RLLu. de regelingen in de andere militaire wetten zoals de RZ,
Rechtspleging hij de Zeemacht zijn identiek.

51     Prorisic,nele Instructie Hoog Militair Gerechtshot.
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behandeling van misdrijven gold in eerste aanleg een absolute aanwezigheidsplicht.
Voor de berechting van overtredingen had het uitgangspunt van een aanwezigheids-
plicht geen absoluut karakter.

In de jurisprudentie heeft de regeling omtrent de aanwezigheidsplicht een
meer genuanceerde invulling gekregen. dan op grond van de wettekst geconcludeerd
zou kunnen worden. Alvorens op de betreffende jurisprudentie nader in te gaan.
zal eerst worden stilgestaan bij de historische achtergrond van de aanwezigheids-
plicht in militaire zaken.

3.l.3 Achtergrond raii de regeli,ig: inroering rait artikel I J9 RLLN

Het militaire strafprocesrecht is herzien aan het begin van deze eeuw. Een
wetsvoorstel werd ingediend op 8 maart 1904.52 Het betrof een particle herziening.
Artikel 119 lid 1 RLLu werd pas ingevoegd in 1912. drie maanden voordat het
wetsontwerp door de Tweede Kamer werd aangenomen. De achtergrond van het
op het laatste moment invoeren van de aanwezigheidsplicht blijkt niet uit de

:,stukken.
Uit de memorie van antwoord kan worden afgeleid. dat het niet ongebruikelijk

was dat een militair niet op de terechtzitting verscheen. Als hoofdreden voor het
niet-verschijnen wordt genoemd dat niet alle militairen voor vergoeding van de
reiskosten in aanmerking konden komen. In de memorie van untwoord wordt aan

dit probleem veel aandacht besteed. De vergoeding van de reiskosten voor personen
die ter terechtzitting moesten verschijnen. werd in de nieuwe regeling uitgebreid
tot alle rangen van het militaire apparaat.,4 Opmerkelijk is de relatie die in de
memorie van antwoord wordt gelegd tussen de invoering van een algemene vergoe-

:S

ding voor reiskosten en het niet invoeren van een verstekprocedure:-

'Door dezen maatregel (vergoeding van reiskosten, M.J.A.P.) vervalt mede
elke noodzakelijkheid voor invoering van eene verstekprocedure in den geest
van die van het gewone strafprocesrecht. Zoodanige invoering zou ook van
te ingrijpenden aard blijken te worden.'

Even verderop in de memorie van antwoord wordt nogmaals tot uitdrukking
gebracht dat de regering door de algemene reiskostenvergoeding geen reden meer
zag roor een verdachte om niet te verschijnen: 56

52        BHTK  1903-1904,  nr.  156.
53      A.E. Mos-Verstraten. Verstekin inilitilit·e straf:aken.in: Grensor·erschrijdend,trafrecht. Arnhem

199(). pag. 185.
54 Voorheen kregen uibluitend rangen lager dan (,11'kier een vergoeding.
55 BHTK 19()4-1905. nr. 25. pag. 2.
56 BHTK 19(14-1905. nr. 25. pag. 7.
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'Het schijnt niet wei denkbaar. dat na inroering der than  ;oorgestelde
wlizigingen nog den zaak door den krilgsraad zal worden behandeld buiten
tegenwoordigheid san den beklaagde.

Enkele jaren later wordt bil nota van nadere wijziging artikel  131 van het ontwerp
gewijzigd in de zin dat de aanwezigheidsplicht expliciet in de wettekst wordt
opgenomen. De toelichting bij artikel 1 3 1 van het ontweip. in de definitieve versie
wordt dit artikel  1 1 9 RLLu. is bijzonder kernachtig en geeft weinig informatie over
de achtergrond van de aanwezigheidsplicht:"

Het verdient aanbeveling om het gekozen velsel. dat de beklaagde de geheele
terechtzitting bijwone. met zo\eel woorden in de wet uit Ie drukken.'

Dit citaat geeft duidelijk blijk van de vanzelfsprekendheid waarmee de toenmalige
wetgever de aanwezigheid van de verdachte in militaire strafzaken benaderde. Deze

vanzelfsprekendheid kan enigszins worden verklaard door het specifieke karakter
van het militaire apparaat. De gezagsstructitur binnen de militaire organisatie brengt
met zich mee. dat een zekere corrigerende werking dient uit te gaan van het militaire
strafproces. Een aanwezigheidsplicht kan worden beschouwd als een uitvloeisel
van het karakter van het militaire apparaat. De in het militaire strafproces bestaande
aanwezigheidsplicht hangt samen met de bevelstructuur van de krijgsmacht. Een
militair in werkelijke dienst is niet vrij te beslissen waar hij al dan niet aanwezig

is. De militair in werkelijke dienst staat altijd onder bevel van een commandant.
Van den Bosch schreef reeds in zijn dissertatie<M: .In het militaire strafproces
behoort de verdachte in principe steeds bij de behandeling van zijn zaak aanwezig
te zijn. dit moet als dienst worden beschouwd:

Een probleem met de verplichte aanwezigheid van de verdachte bii zijn berechting
zou kunnen ontstaan indien de betrokkene niet kan worden opgespoord. De
onmogelijkheid een verdachte bij verstek te berechten zou dan kunnen leiden tot
niet kunnen afdoen van de zaak. Dit argument wordt weI gehoord als achtergrc,nd
zoor de ver· tekprocedure in het commune strafprc)ces.

In het militaire strafproces zal dit probleem zich niet makkelijk voordoen.
De militaire organisatie brengt met zich mee. in ieder geval in vredestijd. dat van
iedere militair zijn verblijfplaats bekend i4. Het probleem van de spoorloze
verdachte. zoals dat speelt in het commune strafrecht. doet zich hier minder sterk
ge,'oelen. Voor de roortvluchtige verdachte was desalniettemin een speciale
procedure gereserveerd  in de artikelen  180  tot  en  met   192 RLLu. Tegen  de

57 BHTK 1911-1912. nr. 21.pag. 9.
58     Th.W. van den Bc,sch. Pi·Mi·e %·ali cen (Int,1·erp ,·wr ee,i We!11<iek vaii Militilire Strcil\·c,i·dering,

Utrecht  1949. pag.  187.
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voortvluchtige verdachte werd een banstraf uitgesproken. De zaak werd dus niet
bij verstek afgedaan. Pas als de betrokkene werd gevat volgde een berechting. Deze
regeling kan worden vergeleken met die van het wetboek van strafvordering van
1838."

3.1.4 De jurisprudentie

De hoofdregel van het militaire strafprocesrecht was een aanwezigheidsplicht voor
de verdachte. In de jurisprudentie werd deze hoofdregel op verschillende wijzen

toegepast. Een aantal zaken wordt behandeld als illustratie.

Op 6 november 1969 verleende de krijgsraad te Den Haag verstek tegen een militair
die met groot verlof was ten tijde van de behandeling.61  De argumentatie van de
krijgsraad bestond uit twee punten. Op de eerste plaats was het niet mogelijk een
militair met verlof te dwingen te verschijnen. Op de tweede plaats zou het toepassen
van de bepalingen omtrent het verstek van het wetboek van strafvordering de
verdachte niet in een ongunstiger positie brengen.

Het Hoog Militair Gerechtshof (HMG) oordeelde in appel anders:' Het
militaire strafproces kent in principe geen andere regeling dan dat de verdachte
gedurende de gehele behandeling ter terechtzitting tegenwoordig is. behoudens
in de wet aangegeven uitzonderingen. De met verlof zijnde militair had kunnen
worden gedwongen te verschijnen door hem op te roepen voor werkelijke dienst
en via een dienstbevel te laten verschijnen. Het HMG wenste dus onverkort vast
te houden aan de aanwezigheidsplicht.

In de daarop volgende jaren bleef het HMG strikt in het toepassen van de

wettelijke regeling. Een beroep op de uitzondering op de aanwezigheidsplicht die
voor overtredingen gegeven werd in artikel 179 RLLu. werd dan ook alleen

geaccepteerd indien aan alle eisen was voldaan: d.w.z. het moest gaan om een
overtreding, er moesten geen informatien zijn genomen, de verdachte moest

schriftelijk hebben verzocht om een behandeling buiten zijn aanwezigheid en de
auditeur-militair moest zijn gehoord.

De legistische lijn van het HMG heeft de krijgsraden echter niet gehinderd
in het ontwikkelen van jurisprudentie in een tegengestelde richting. De krijgsraad
in Arnhem wees in  1979 een verstekvonnis in een zaak waarbij  het ging om een
misdrij f en de betrokkene niet door middel van een schriftelijk verzoek had laten
blijken van het recht op aanwezigheid af te zien.62 Deze zaak werd niet in appel

behandeld. zodat het HMG er geen uitspraak over kon doen.

59 Zie hiervoor hoofdstuk 2.
6()        Krijgsraad Den Haag 06-11-1968, MRT  1969. pag. 543.
61 HMG 22-04-1969, MRT 1969. pag. 548.
62 Krijghraad Arnhem  17-1()-1979. MRT  1980. pag.  145.
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In latere uitspraken handhaafde het HMG haar rechtspraak. Een goede
illustratie van de lijn die werd gevolgd, is een uitspraak van 10 september 1980.*
De verdachte was niet verschenen ter terechtzitting van het HMG. waarop werd
overwogen: 'C...) dat op grond van artikel 119 RLLu juncto artikel 75 PI de
aanwezigheid van beklaagde ter terechtzitting is vereist eli de zaak anders geen
voortgang kan hebben.' Na schorsing en het uitvaardigen van een bevel tot
medebrenging - en het verschijnen van de verdachte - kwam het HMG op de tweede
zitting tot de volgende uitspraak:

Overwegende, dat de behandeling dezer zaak in hoger beroep het Hot tot geen
andere beschouwingen dan die des eersten rechters heeft geleid.
Overwegende, dat het Hot' zich verenigt met de gronden en be5lissingen iii het
vonnis. waarvan hoger beroep. vervat en die overneemt met de toepassing van
de in het vonnis als toegepast vermelde artikelen.

Kort samengevat. na de uitvaardiging van een bevel tot medebrenging - met daaraan
verbonden inspanningen - komt het HMG niet verder dan een bevestiging van het
vonnis van de krijgsraad. Het bevel tot medebrenging lijkt hier dan ook uitsluitend
te zijn gebruikt om de wet naar de letter te handhaven.

In  1982 trad een versoepeling op in het standpunt van het HMG. Er werden
twee zaken. waarbij het ging om een misd riif. bij verstek berecht. Het HMG maakte
onderscheid tussen militairen die ten tijde van de behandeling wei in dienst zijn
en zij die op dat moment niet meer in dienst zijn. Voor de eerste categorie gold
wel onverkort een verschijnplicht, voor de tweede groep konden de bepalingen
van het commune strafrecht worden toegepast. 64

De Hoge Raad keurde deze beslissing goed. al liet Remmelink in zijn conclusie
enkele kritische geluiden horen. Remmelink wees erop dat niet langs jurispru-
dentiele weg de verstekprocedure in het gehele militaire strafproces moest worden
ingevoerd. Daarvoor voerde hij aan dat in de wet uitsluitend voor overtredingen
berechting bij vet'stek mogelijk was gemaakt en dat bij wetsherzieningen uitbreiding
van de berechting bij verstek niet ter sprake was gekomen.

3.1.5 Sameni'atting

Door de jurisprudentie van het HMG werd het militaire strafprocesrecht langzaain

gedirigeerd in de richting van het commune strafprocesrecht. De beweging in de
richting van het commune strafprocesrecht kan wellicht worden verklaard door
de veranderde opvattingen omtrent de krijgsmacht. Sinds 1912 hebben zich grote

63 HMG 10-09-198(). MRT 1981. pag. 341.
64 HMG 10-11-1982. MRT 1983. pag. 33(),
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veranderingen voorgedaan binnen het militaire apparaat. De opvattingen over tucht
en orde wijken in aanzienlijke mate af van die aan het begin van deze eeuw.

Het militaire strafprocesrecht moet worden bezien tegen de achtergrond van
de hierarchie binnen het militaire apparaat. Het handhaven van tucht en orde is
een essentieel doel van de militaire strafrechtspleging. De verplichte aanwezigheid
op de terechtzitting voor de van een misdrij f verdachte militair lijkt door het HMG
met name van fundamenteel belang te zijn geacht ter handhaving van de discipline
binnen de krijgsmacht.

In de nieuwe wet zoals die op  1 januari  19916' van kracht is geworden. wordt
de toenadering tot het commune strafprocesrecht gecompleteerd. Iii artikel 1 lid
2 van de Wet Militaire Strafrechtsspraak wordt het wetboek van strafvordering
van toepassing verklaard. tenzij daarvan in de bijzondere wet wordt afgeweken.

In de Wet Militaire Strafrechtsspraak is geen bijzondere regeling omtrent
de aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting te vinden.

De verstekregeling van het commune strafrecht is derhalve sinds 1991 ook van
toepassing bij berechting van militairen. In de kamerstukken. inclusief de memorie
van toelichting en de memorie ran antwoord. is niets te vinden over de gevolgen
van het toepassen van de verstekprocedure uit het commune strafrecht in het
militaire strafrecht. Uit het ontbreken van een nadere toelichting kan mijns inziens
worden geconcludeerd dat er met betrekking tot de verstekprocedure sprake was
van consensus. Ik neem aan dat gelet op algemene ontwikkeling \'an de verstekpro-
cedure. verstek aix een normale wijze van berechting werd beschouwd. 66

3.2 Jeugdstrafprocesrec ht
6-

3.2.J Inleiding

Het strafprocesrecht voor jeugdigen wijkt af van dat voor volwassenen.  Op deze
plaats zal met name de voor de jeugdige verdachte geldende verschijnplicht worden
behandeld. Enkele andere afwijkende aspecten van het jeugdstrafprocesrecht. zoals
bijvoorbeeld de meer uitgebreide bevoegdheden van de raadsman. zullen op deze

plaats niet worden behandeld.

65    Stb. 1990.37().
66        in hcw,filstuk twee ial nader w cirden ingegaan op de ontu'ikkeling \·an de berechting bij  ,·erstek

in de locip der tijd.
67     Zie \·oor het jeugdgral'proce,recht uilgebreid: M.J.M. Verpalen. Het .,1,·a//1,·0£·es,-e,·hi ,·c,„,·

ie lig digen. Arnheml 991
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3.2.2 Gesc·hiedenis

Binnen het kader van dit onderzoek past het niet een uitgebreide beschrijving te
eeven van de ontwikkeling van het jeugdstrafprocesrecht. Desalniettemin is een
beperkte blik in het verleden onontkoombaar voor een goed begrip van de. in
vergelijking met het gewone strafprocesrecht. afwijkende regels.

De Kinderwetten van 1901 besteedden voor het eerst uitgebreid aandacht
aan de jeugdige in het straft proces)recht."N Bij de Kinderwetten werd een groot
aantal artikelen gewi.izigd. zowel in het wetboek van strafrecht als in het wetboek
van stra fvordering. V88r 1901  was er vrijwel geen aandacht voor de strafprocedure
tegen een jeugdige verdachte. Een strafprocedure werd in het algemeen gevoerd
op basis van de regels die golden voor meerderjarigen.

In de wetswijzigingen van  1901  stond de persoon van de jeugdige centraal.
De procespartijen moesten in de visie van de wetgever samenwerken met het oog
op het weizijn van de jeugdige verdachte. Met een citaat uit de memorie van toelich-
ting kan dit worden geillustreerd: 69

'De nieuwere richting in het strafrecht betoogt weI reeds in het algemeen de
noodzakelijkheid. dat behalve aan het concrete teit meer dan tot dusver ook
aan het beklaagde of schuldige individu aandacht worde geschonken, doch
die noodzakelijkheid is te dringender waar het jeugdige pet-sonen geldt. (...)
Vandaar dat bij deze het onderzoek zich verder moet uitstrekken dan bii
volwassenen en ook moet omvatten de verwijderde oorzaken der daad en dus
alles wat op opvoeding en karakter. omgeving en antecedenten licht kan
spreiden. Het gevolg van deze omstandigheid zal mede zijn. dat de rol van de

rechter, openbaar ministerie en advocaat werkelijk zal zijn gewijzigd.'

Als uitgangspunt van de procedure tegen een jeugdige had het belang van de
betrokkene te gelden. De jeugdige moest als het ware in zijn opvoeding worden
gecorrigeerd.11 De bijzondere aandacht van de wetgever voor het welzijn van de
jeugdige had gevolgen voor de inrichting van de procedure ter terechtzitting. Om
de doelstelling van de wet in de praktijk een verantwoorde invulling te kunnen
geven. was de aanwezigheid van de betrokkene op de terechtzitting zeer gewenst.

Als gevolg van de Kinderwetten werd artikel 150 van het toenmalige wetboek
van strafvordering aangevuld. Het oude artikel 150 kwam overeen met artikel 270
Sv": algemene mogelijkheid van vertegenwoordiging door een advocaat. in zaken

68       Wetten \·an  12-02-1901. Stb. 63 en  12-02-1901. Sth. 64.
69    Opgenomen in A.D.W. de Vries en F.J.G. van Tricht. Geschiedenis der Werge,·int: cip de

misdadige jetigd. deel I. Haarlem 1905. pag. 146.

70     Zie hierover o.a. G.T.J. de Jongh. Kitiderrechtspreak is een ,·olks:.aak. 1929.

71       Artikel 270 Sv A per  I  tebruari  1998 bij de herziening van het onderzoek ter terechtzitting
vervallen.
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waar het gaat om feiten waarop geen gevangenisstraf is gesteld. De twee
toegevoegde leden maakten een uitzondering op de mogelijkheid van vertegenwoor-
diging. door voor de jeugdige verdachte een verschijnplicht in te voeren. De leden
die werden toegevoegd aan artikel 150. luidden als volgt:

Indien de minderjarige beklaagde op den dag van de eerste teregtzitting den
leeftijd van achttien jaren niet heeft bereikt. is deze steeds verpligt in persoon
te verschijnen.

Bij niet-verschijning \,an zoodanigen beklaagde schorst de regtbank het
onderzoek tot eenen alsdan te bepaten dag. met bevel, dat hij tegen dien dag
door een deurwaarder of dienaar der openbare magt voor haar worde gebragt.
Indien de beklaagde ook op die nadere teregtzitting blijkt niet te zijn verschenen.
wordt gehandeld overeenkomstig den achtsten Titel.

In de memorie van toelichting bij de wijzigingen werd de achtergrond van de
verschijnplicht nader toegelicht:72

'Daar het voor den rechter bij de bepaling van ziin oordeel van het grootste
gewicht is. dat hij den jeugdigen beklaagde ziet en hoort en zooveel mogelijk
van hem een persoonlijken indruk verkrijgt, is de verschijning van dien
beklaagde in persoon ter terechtzitting van veel nut En voor dezen zelven. En
voor eene goede justitie. De uitzondering van het eerste lid van dit artikel op
den regel van persoonlijken verschijning. die. aangezien voorjeugdige personen
geen gevangenisstraf op het gepleegde feit is bedreigd, voor deze steeds zou

gelden. moet voor hen dus uitdrukkelijk buiten werking worden gesteld.'

Opvallend was het algemene karakter van de verschijnplicht. Er werd geen onder-
scheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. De aanwezigheid van de

jeugdige werd van zo'n wezenlijk belang gevonden. dat een berechting bij verstek
slechts in het uiterste geval mocht worden toegepast.73 Verstek mocht pas verleend
worden. nadat de verdachte op de nadere terechtzitting wederom niet verscheen.

Volgens het hierboven weergeven lid van artikel 150 oudSv moest in het laatste

geval worden gehandeld overeenkomstig de achtste Titel, hetgeen betekende dat

een jeugdige bij verstek kon worden berecht.

72    A.D.W. de Vries en F.J.G. ran Tricht. GeAchiedenis der Wergering op de misdadige jeuRd.
deel I. Haarlem 1905. pag.437.

73     Aldus de Meinorie van Toelichting, zie A.D.W. de Vries en F.J.G. van Tricht, a.,t·.. pag. 437.
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3.2.3 Het wetboek van strafrordering 1926

Kort na de wijziging van artikel 150 oudSv werd het wetboek van strafvordering
in zijn geheel herzien. Dit bracht ook voor de berechting van de jeugdige
wijzigingen met zich mee.

In de korte periode tussen de invoering van de wijzigingen op grond van de
Kinderwetten en de vernieuwing van het wetboek van strafvordering was reeds

gebleken dat een algemene verschijnplicht tot grote praktische problemen aanleiding
gaf,4. De problemen die samenhingen met de verschijnplicht werden in het wetboek
van strafvordering 1926 verkleind, door in artikel 505 van het nieuwe wetboek,
de verschijnplicht te beperken tot de meer ernstige vergrijpen. 75

Het criterium dat werd aangelegd. was de vraag of het feit zich leende voor
ter beschikking stelling van de regering. Ter beschikking stelling was in 1901
ingevoerd als een opvoedingsmaatregel, die kon worden opgelegd voor de zwaardere
feiten en heeft geen enkele relatie met de TBR zoals we die kennen uit het volwas-
senenstrafrecht. 76

In het wetboek van strafvordering 1926 bestond derhalve in de strafrechtsple-
ging voor jeugdige verdachten geen algemene verschijnplicht. Een plicht om te
verschijnen was beperkt tot de zwaardere feiten. Er was een duidelijk verschil met
de oude regeling: in artikel 150 oudSv werd geen onderscheid gemaakt tussen lichte
en zwaardere vergrijpen. De achtergrond van de scheiding die in het nieuwe
wetboek werd aangebracht tussen de lichte en de meer ernstige vergrijpen was
vooral van praktische aard. zoals blijkt uit de memorie van toelichting: 77

'(...) met deze practische vereenvoudiging, dat de verplichte verschuning van
den verdachte voortaan beperkt wordt tot die meer ernstige gevallen. waarin
de verdachte. naar de wet, ter beschikking van de Regeering kan worden gesteld.
(..) dat de verdachte bij de dagvaarding of oproeping op zijne verplichting tot
verschijning in persoon wordt opmerkzaam gemaakt. is nieuw en zal hoogst-
waarschijnlijk de voldoening aan die verplichting bevorderen.'

In 1961  werd het jeugdstrafrecht in het algemeen opnieuw herzien. De strafproces-
suele bepalingen voor de berechting van jeugdige verdachten ondergingen eveneens
enkele wijzigingen. Bij de herziening van de regeling van het jeugdstrafprocesrecht

74     Zie A.L. Melai c.s.. Het  Vethoek i·ati Strafrordering. aantk. op de artikelen 50Og-50Oh (suppl.
76: M.J.M Verpalen ). pag. 1.

75     A.J. Blok en L.Ch. Besier. Het Nederlandse Strafproces, Haarlem  1926. Decl III, pag. 58-60.
76     Zie A.L. Melai c.s.. Het Wetboek i·an St,·a/i'ordering. aantk. op de artikelen 50()g-50Oh (suppl.

76: M.J.M. Verpalen). pag. 1.
77 BHTK 1913-1914. 286, nr. 3. pag. 163. de memorie van toelichting bij artikel 474 van het

ontwerp dat later wordt hernummerd tot artikel 505.
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was er sprake van een zekere revitalisering van het gedachtengoed uit de periode
van de invoering van de Kinderwetten.

Het eerste voorstel tot wijziging van het jeugdstraftproces)recht dateert van
1955.Ix In het wetsvoorstel werd een nieuw artikel 50Oh Sv ingevoerd. In artikel
50Oh Sv werd. net als bij de regeling van  1901. de verschijnplicht voor de jeugdige
als algemeen beginsel ingevoerd. De plicht om te verschijnen op de terechtzitting
werd dus niet langer beperkt tot de meer ernstige feiten. In de memorie van
toelichting wordt de verschijnplicht op vrijwel dezelfde wijze gemotiveerd als in
190km

'Het is in kinderzaken van het grootste belang. dat de kinderrechter, c.q. de
meervoudige kamer. de minderjarige zelf kan waarnemen en horen. Daarom
is dit beginsel, dat in het thans geldende artikel 505 beperkt is tot de gevallen,
waarin de minderjarige ter zake \'an het begane feit ter beschikking van de
Regering kan worden gesteld. in het eerste lid van artikel 500h,tiett,i· algerneen
gesteld: dit lid geldt zowel voor misdrij\'en als voor overtredingen.'

De plicht om te verschijnen geldt zowel voor de lichte als de ernstigere feiten. Het
beginsel van een verschijnplicht betekent geenszins dat een berechting bij verstek
niet tot de mogelijkheden behoort. In artikel 50Oh Sv wordt bepaald dat bij een
van een misdrijf verdachte jeugdige die niet verschijnt. na schorsing van het
onderzoek de medebrenging van de jeugdige tegen de volgende zitting zal worden
gelast. Verschijnt de betrokkene desondanks op de tweede zitting eveneens niet.
dan kan een berechting bij verstek plaatsvinden. Een soortgelijke regeling was
ook te vinden in het oude artikel 505 Sv.

Bij de berechting van jeugdigen die worden verdacht van een overtreding
geldt een andere regeling. Indien een van een overtreding verdachte persoon niet
verschijnt, kan onmiddellijk een berechting bij verstek plaatsvinden. In dit geval
behoeft geen bevel tot medebrenging te worden uitgevaardigd: 80

'ln de gevallen. waarin overtredingen door de kinderrechter worden berecht.
zou het te bezwaarlijk zijn telkens de niet-verschenen verdachte voor te
geleiden. Het derde lid van artikel 50Oh , liet,11 bepaalt daarom. dat tegen de
niet-verschenen verdachte. van overtreding verdachte. verstek wordt verleend.
De rechter is evenwel bevoegd de medebrenging van de minderjarige te
gelasten.'

78     Zie BHTK 1955- 1956,4141. nr. 1 en 1. Her:.iening rati her kinderstrafre<·ht en her ki,iderstraf-
proc·est·ee·ht. aangeboden aan de Tweede Kamer op 15 oktober  1955.

79 BHTK 1955-1956.4141. nr. 3. pag. 26.
8()    Zie Memorie \an Toelichting. BHTK 1955-1956.4141. nr. 3. pag. 26.
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Goed gezien moet worden dat de regeling zoals die in 1926 in het wetboek van
stratvordering was neergelegd. in praktische uitwerking, niet veel verschilde van
de nieuwe regeling van 1961. Het kennierkende verschil is meer van dogniatische
aaid. Iii !961 werd de veischijnplicht ulgeineen. Iedere jeugdige verdachte was
verplicht te verschijnen ongeacht het feit waarvan hij werd verdacht. Dit is het
meest kennierkende verschil tussen de regeling van 1926 en die van 1961: een
dge,Tie,ie vet schijnplicht.

Op de terechtzitting werd dezelfde behandeling gevolgd als voorheen. Bij

berechting van een ernstig feit moet de niet verschenen verdachte worden
opgeroepen voor een volgende zitting om alsnog te kunnen verschijnen. Voor feiten
van geringere ernst kan zonder hernieuwde oproeping een behandeling bij verstek

plaatsvinden.
Werd in 1926 het onderscheid in behandeling gevonden in de mogelijkheid

een bepaalde maatregel op te leggen. terbeschikkingstelling van de regering, in
1961  wordt het onderscheid gevonden in de classificatie van misdrijf of overtreding.
De reden van het invoeren van een ander criterium om te kunnen onderscheiden
tussen zwaardere en lichtere feiten en daaraan gevolgen voor de behandeling op
de terechtzitting te verbinden, kan in de parlementaire stukken niet worden gevon-
den. Wellicht werd het gebruik van het onderscheid misdrijf/overtreding min of
meer vanzelfsprekend gevonden.

3.2.4 De verhouding tussen de verstekregeling ran het jeugdstrafrecht en het

comillitne strafrecht

In het commune strafprocesrecht geldt geen algemene verschijnplicht. De
achtergrond van een wel bestaande verschijnplicht in het jeugdstrafprocesrecht
is hierboven geschetst. De vrijheid van een volwassen verdachte. om niet te
verschijnen op de terechtzitting, is niet onbeperkt. De rechter kan indien hij de

aanwezigheid van de verdachte wenselijk acht, op grond van artikel 278 lid 2 Sv NI

de medebrenging van de verdachte bevelen. Ook in kantongerechtzaken kan de
medebrenging van de verdachte worden gelast (artikel 398 sub 2 Sv).

Het verschil met het jeugdstrafprocesrecht is minder groot dan het op het eerste

gezicht lijkt. Het bestaan van een algemene verschijnplicht kan niet uits luitend
worden verklaard uit het gegeven. dat met name in jeugdzaken de aanwezigheid
van de verdachte van bijzonder belang is voor een juist oordeel. De verschijnplicht
moet mede worden bezien in relatie met de in het jeugdstrafprocesrecht bestaande
regel van beslotenheid van het onderzoek ter terechtzitting. Een verschijnplicht
is minder zwaarwegend indien de terechtzitting een besloten karakter kent. Het
argument, dat verschijning op de terechtzitting als een zwaardere sanctie wordt

81     Per I februari 1998 gewijzigd. voorheen artikel 272 Sv.
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ervaren dan de uiteindelijk op te leggen straf. geldt minder sterk indien de
terechtzitting achter gesloten deuren plaatsvindt.

Een van een overtreding verdachte kan bij niet-verschijnen onmiddellijk bij verstek
worden berecht. Wordt de betrokkene van een misdrijf verdacht. dan zal deze pas
na een vergeefs beveltot medebrenging bij verstek kunnen worden berecht. Het
bevel tot medebrenging kan achterwege worden gelaten indien er sprake is van
bijzondere omstandigheden. Een voorbeeld van een bijzondere onistandigheid is
een zwervend bestaan dat een jeugdige verdachte leidt.K' Een andere reden om
een bevel tot medebrenging achterwege te laten kan bijvoorbeeld zijn, dat de
verdachte in Belgie woont. 83

De regeling zoals die is neergelegd in het wetboek van strafvordering ten
aanzien van de berechting van jeugdige verdachten brengt de wens tot uitdrukking
de jeugdige zoveel mogelijk op de terechtzitting te laten verschijnen. In de
wetgeving is deze doelstelling aangepast aan de praktijk. Het oog voor de praktische
kanten van een verschijnplicht en met name de onmogelijkheid deze in alle
omstandigheden te effectueren. milken dat een berechting bij verstek mogelijk blijft.

In vergelijking met het volwassenenstrafrecht is het jeugdstrafprocesrecht.
voor zover het de berechting bij verstek betreft in de praktische uitwerking niet
wezenlijk verschillend. Het jeugdstrafprocesrecht biedt wel enige interessante
ideeen. Te denken is daarbij aan de gedifferentieerde behandeling van misdrijven
en overtredingen en het bevel tot medebrenging bij niet verschijnen ter zake van
een misdrijf.

3.2.5 Nieuwste regeling

Op 1 september 1995 is het wetsvoorstel tot herziening van het jeugdstraftproces)-
recht in werking getreden.K4 In de wijzigingen van het procesrecht voor jeugdigen
is de verplichte verschijning ter terechtzitting gehandhaafd (artikel 495a Sv).M' Is
de verdachte niet verschenen dan moet hij opnieuw worden opgeroepen met een
bevel medebrenging. Is van de verdachte geen bekende woon- of verblijfplaats
bekend dan kan oniniddellijk verstek worden verleend. Een bevel medebrenging
wordt in de laatste situatie niet uitvaardigd.

82    Zie BHTK 1959-1960.4141,nr. 19. pag. 4
83 Zie Hof's-Gravenhage.  18-03-1994. NJ  1994.464. Het Hot 5#·as van mening dat een bevel tot

medebrenging ten aanzien van een in Belgie w·oonachtige verdachte niet geeffectueerd zou kunnen
worden.

84 Het wets,·oorstel was aangenomen op 7 juli  1994. Stb.  1994,  528, de inwerkingtreding i  te \'inden
in Stb. 1995,357.

85    Zie in het algemeen P. Vlaardingerhroek. Het nieu\,·e jeugdst,-aftp,·tic·es)recht I.DD 1996. pag.

634-654 en Het itieuit·e ./eugdst,·a/proce.5,·ec·ht, DD  1996. pag 727-734. J.A.C. Barrels, Het
iliet,11·e ./eitgd.it,·af/'e,·ht. Treina 1995, pag. 69-75.
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Aanvankelijk was de verschijnplicht uit de nieuwe regeling verdwenen.
Colnmentaar tijdens de behandeling heeft echter geresulteerd in het opnieuw

\opnemen van de (bestaande) verschijnplicht in het ontwerp.  De minister
motiveerde het opnemen van de verschijnplicht als volgt

'Het  lijkt mij  \·c,or de jeugdige  van pedagogisch belang persoonlijk te worden
geconfronteerd met de overheid indien stratbaar gedrag daartoe aanleiding
geeft.K

In deze korte motivering wordt wederom de nadruk gelegd op het belang van de
jeugdige te worden geconfronteerd met de rechter op de terechtzitting.

Het jeugdstratprocesrecht heeft sinds het begin van de twintigste eeuw een
ontwikkeling doorgemaakt. waarbij een verschijnplicht te allen tijde voorop heeft
gestaan. Ook in de het nieuwe jeugdstrafrecht blijft een verschijnplicht de
hoofdregel, zij het dat de verschijnplicht in het oorspronkelijke ontwerp ontbrak.

3.3 C()11C'IllSie

In de voorafgaande twee paragrafen zijn twee van het commune strafprocesrecht

afwijkende regelingen onderzocht. Vooropgesteld dat de afwijkende regels
voortkomen uit het bijzondere karakter van de beide rechtsterreinen kunnen toch

enige interessante punten worden uitgelicht.
In het militaire strafprocesrecht is. sinds de invoering van de Wet Militaire

Strafrechtsspraak, de berechting van afwezige verdachten gelijk aan de berechting
bij verstek in het commune strafrecht. Desalniettemin heeft de oude regeling van
het militaire strafprocesrecht evenals het jeugdstrafprocesrecht enkele interessante
kenmerken met betrekking tot berechting bij verstek.

Het meest in oog springende, is de verplichting te verschijnen bij het onderzoek
ter terechtzitting. Een verschijnplicht waarbij het verschil in behandeling van de
lichte en de zwaardere delicten in de praktijk opvallend is. Voor de lichte delicten.
meestal worden hiermee overtredingen bedoelt, geldt een mindere sterke plicht
om op de zitting aanwezig te zijn dan bij de zwaardere delicten. Uit de wetsgeschie-
denis is niet duidelijk op te maken waarom dit onderscheid wordt gemaakt. Wellicht
werden onbewustbelangen als waarheidsvinding, betrouwbaarheid van het oordeel
bij verdenking van zware feiten van groter belang geacht.

De aanwezigheid van de verdachte tijdens het oude militaire proces lijkt vooral
te herleiden te zijn op het typische karakter van de militaire organisatie. Bevordering
van de aanwezigheid uit het oogpunt van een betere oordeelsvorming is als
achtergrond van de regeling niet sterk naar voren gekomen.

86       BHTK  1991-1992.21327. nr. 6. pag. 26.
87 BHTK 1991- 1992.21327. nr. 6. pag. 26.
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In het jeugdstrafprocesrecht is dit anders. Het proces staat meer ten dienste
van de jeugdige en het belang van een passend oordeel. Aanwezigheid ter zitting
vloeit daar min of meer uitvoort. In de laatste wijzigingen van het jeugdstrafproces-
recht is de verplichte aanwezigheid van de verdachte als uitgangspunt gehandhaafd.
Hiervoor is erop gewezen dat de aanwezigheidsplicht tijdens de parlementaire
behandeling alsnog. naar eerst te hebben ontbroken. in de regeling is opgenomen.
Blijkbaar heeft het jeugdstrafproces een dermate karakteristiek karakter dat de
aanwezigheidsplicht behouden moest blijven. De aanwezigheidsplicht van de
jeugdige lijkt met name te kunnen worden herleid tot het opvoedkundige karakter
dat mede ten grondslag wordt gelegd aan het jeugdstrafprocesrecht.

In dit eerste hoofdstuk is gepoogd de aanwezigheid van de verdachte ter
terechtzitting in een enigszins abstract perspectief te plaatsen. Met name in paragraaf
twee zijn diverse argumenten omtrent aanwezigheid naar voren gebracht en
besproken. In de derde paragraaf zijn de beginselen en argumenten meer
geconcretiseerd door het belichten van twee van het commune strafproces
afwijkende regelingen.

In het volgende hoofdstuk zal de historische achtergrond van het verstek in
strafzaken worden geschetst. De eerste twee hoofdstukken zullen naar mijn mening
samen een goede basis vormen voor behandeling van het verstek in strafzaken in
het algemeen.
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De historische basis van berechting bij verstek

1        Inleiding

Berechting bij verstek heeft een lange historie. Reeds in de klassieke oudheid ten
tijde van het Romeinse rijk werden mensen bij verstek berecht en veroordeeld.
Zo noemt rechtshistoricus Mommsen bijvoorbeeld het optreden van senator Cicero
als verdediger van een 'in absentia' ter dood veroordeelde: In de middeleeuwen
was de regeling met betrekking tot een niet bij de berechting aanwezige verdachte

vrij streng. In die periode werd bij niet verschijnen van de verdachte een
zogenaamde banstrafuitgesproken. De verdachte werd daardoor als het ware buiten
de maatschappij geplaatst. Verbanning was een belangrijke maatregel. Soms werd
zelfs de woning van de betrokkene vernield.2

In dit hoofdstuk zal berechting bij verstek worden behandeld vanaf de
invoering van de Franse 'Code d'Instruction Criminelle' tot de wijzigingen
aangebracht bij de Bezuinigingswet van 1935. Een uitgebreidere beschrijving van
de hieraan voorafgaande periode bijvoorbeeld tot aan de Romeinse tijd, is binnen
het kader van deze studie niet opportuun. Bespreking van het verstek in strafzaken
in een algemeen op de grondslagen georienteerd perspectief in het vorige hoofdstuk
en een schets van de historische achtergrond in dit hoofdstuk. bieden mijns inziens

eenjuiste basis voor de analyse van berechting bij verstek zoals dat in de volgende
hoofdstukken zal plaatsvinden.

2 Code d'Instruction Criminelle

In  1795 werd het Nederlandse grondgebied door Frankrijk veroverd. Enkele jaren
later, in 1810. werd het Koninkrijk Holland bij Frankrijk ingelijfd.3 Na de inlijving
werd het Franse recht voor het gehele Nederlandse grondgebied van toepassing
verklaard.4 Enkele jaren eerder had in Frankrijk een nieuw wetboek van strafvorde-

1 Th. Mommsen. Rontisches Strafrecht. Graz 1955. pag. 333 e.v.
2     G. Knigge. Van al:weze,id geble;·en beklaagdm. in: Groninger opmerkingen en mededelingen.

Deel IX. Groningen 1992. pag. 82.
3      Zie J.H.A. Lokin en W.J. Zwalve. 1,ileiditig t„t de rechtsgeschiedenis. Groningen 1985.
4          Het  Franse stelsel  trad op  1  maart  1 8 1 1 in werking. Zie Lokin en Zwalve.  inleiding  tnt de

reclitsgeschiedenix. Groningen 1985. pag. 391.

33



Hoofdstuk 2

ring het licht gezien. de 'Code d'Instruction Criminelle' (CIC).' De CIC is voor
de ontwikkeling van het Nederlandse strafprocesrecht van groot belang geweest.
Tot in  1838 het eerste wetboek van strafvordering van eigen makelij  werd inge-
voerd. heeft de CIC in ons land gegolden. In de tussenliggende periode werd er
wel gewerkt aan een eigen wetboek, maar dit heeft mede door de politieke situatie
van destijds tot niets geleid.6

De CIC maakte onderscheid tussen zware en lichtere misdrijven. respectieve-
lijk de 'crimes' en de 'ddlits'/'contraventions'. De regeling met betrekking tot de
'ddlits' en 'contraventions  was civielrechtelijk getint7: een gewone procedure met

bewijsvoering. berechting bij verstek en de mogelijkheid van verzet. In het oude
Romeinse recht werd eveneens onderscheid in de berechting van zware en lichtere
delicten geniaakt. De berechting  ·an de lichtere feiten werd daarbij meer als een
zaak van burgers onderling beschouwd. een civielrechtelijke inslag was daarmee

gegeven.

Voor de categorie zware misdrijven gold in de CIC een andere regeling. In
dit type zaken werd een bevel tot gevangenhouding uitgevaardigd en werden
zogenaamde acten van verwijzing naar de zitting en beschuldiging opgemaakt.
De beschuldigde kreeg een termijn van tien dagen oni te verschijnen. Verscheen
de betrokkene niet. dan werd een 'ordonnance de contumace' uitgevaardigd. Hierbij
werd hem een tweede verschijningsperiode gegund van wederom tien dagen.

Indien de beschuldigde ook na de tweede tiendaagse periode niet verscheen.
volgde wederspannigverklaring aan de wet. De wederspannigverklaring had een
aantal rechtsgevolgen: onder andere werden de burgerschapsrechten van de
beschuldigde opgeschort en werd zijn gehele vermogen onder gerechtelijke
bewaring gesteld. De procedure werd in afwezigheid van de beschuldigde
voortgezet. In de procedure werd uitsluitend nagegaan of de formaliteiten waren

vervuld. Er werd op de stukken recht gedaan.  In de meeste gevallen werd een
veroordeling uitgesproken. Toch lijkt de rechter verplicht te zijn geweest de schuld
van de verdachte in ogenschouw te hebben moeten nemen. Belinfante schrijft in
dit verband:

'Niet geheel evenwel mag het recht van den afwezige worden gekrenkt. Het
hof is verplicht de wettigheid der instructie te onderzoeken. informaliteiten

5    H.J.H. Modderman. De i,·ijze ,·an gedingrtiering tegen afit·ezig gebleven hek/aagden. 's
Gravenhage 1881, pag. 73 e.v.

6       Vooral de gespannen situatie tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, die uiteindelijk
resulteerde in de Afscheiding van 1830 waren debet aan de mislukte pogingen om tot eigen
codificatie ie komen.

7        Zie G. Belinfante. De.,tith·eny,/ging tegen a»e:ige n e,1 1·w rn·11:chtigen. in: Themis Regtskundig
Tildschrift  1875. pag  280.

8      Zie A. de Pinto. Handleiding toi het Wetbc,ek \'all Sri·afrordering. 's-Gravenhage 1848. p·ag.
450-451.
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te herstellen. en onder de woorden 'prononcer sur laccuhation' schijnt te
moeten worden verstaan dat het Hof de kracht van het bewils der schuld mag
toetsen en zelfs verzwarende en verzachtende omstandigheden in aanmerking
nemen. Zoo het Hi,f  t misdrij f iii et gepleegd o f bewezen acht. volgt vrijspraak.
anders veroordeling tot straf en in de kosten.''

De afwezige verdachte was het niet toegestaan een procureur of advocaat voor
zich te laten optreden:" Indien de in afwezigheid veroordeelde alsnog werd
gegrepen of vrijwillig terugkeerde. kwam de veroordeling van rechtswege te
vervallen. De regel dat door afwezigheid de schuld bewezen was, leed in dit geval
uitzondering. Blijkbaar werd het voortvluchtig zijn min of meer als bewijs van
schuld beschouwd. maar werd niet overgegaan tot tenuitvoerlegging van een bij
verstek gewezen vonnis."

In de literatuur werden tegen het Franse stelsel diverse bezwaren aangevoerd.

In de eerste plaats werd erop gewezen dat de waardigheid van de justitie in het
gedrang komt indien een vonnis komt te vervallen. Het vonnis verviel als een voort-

vluchtige terugkeerde en zich in handen van de justitie stelde.12 Op de tweede plaats

zou op een onschuldig veroordeelde een onuitwisbare smet worden geworpen.
Verder werd nog gewezen op de ondoelmatigheid van een verstekprocedure en
het verschil in berechting van lichte en zware misdrijven: 3 Het belangrijkste
argument tegen het Franse stelsel. was het doen van uitspraak zonder de veroordeel-
de te hebben gehoord. Voor Belinfante was dit reden om het gehele stelsel te

verwerpen.
14

In de volgende paragraaf zal het wetboek van strafvordering van 1838 worden

besproken. Dit wetboek is de opvolger van de CIC en het eerste Nederlandse
wetboek van strafvordering van eigen maketij

3           Wetboek van strafvordering 1838

In het wetboek van strafvordering 1838 werd de driedeling van 'criminele zaken'.
'correctionele zaken' en 'policie zaken' gehandhaafd. Correctionele en policie

9      G. Belinfante. De strati'en·(1/King tegen af,i·ezige/1 en t·oorti·/tic·htigen. Themis Regtskundit

Tild,chrift 1875. pag. 282.
10    Artikel 468 CIC.
11      G. Knigge. Van atii·ezemi geble,·en hek/aa.i,den. in: Groninger opmetkingen en mededelingen.

Deel IX. Groningen 1992. pag. 81-82.
12      Sijpkens. bij J.C. Voorduin. Gesc·hiede,zi., en begi,1.velen dev· Nederiand.w·he FVethrieke,1 Deel

V//. Utrecht 184(). pag. 312.
13      Zie A. de Pinto. Over de wijze ran prot·ederen tegen r ,cirwhichtige of afwezige beschiildigden.

Themis Regthkundig Tijdschrift 1843. pag. 57-74.
14       G.  Belinfante, De strati·en·olging tegen atwe:igen en worn·hic·htigen. Themis Regiskundig

Tijdschrift  1875. pag. 284.
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zaken konden bij verstek worden behandeld. De dagvaarding moest natuurlijk wei
op de wettige wijze worden betekend. Tegen het bij verstek gewezen vonnis stond
het rechtsmiddel verzet open. Het verzet moest worden aangewend binnen veertien
dagen nadat het vonnis ten uitvoer was gelegd door de gevangenneming van de
veroordeelde.

I.

Bij berechting van criminele zaken gold een andere procedure. Het is vooral
deze regeling. die onderhevig was aan heftige kritiek. Na het einde van de 'voorlopi-
ge instructie' werd de betrokkene opgeroepen om op een bepaalde dag ter zitting
te verschijnen. Verscheen de verdachte niet op de eerste oproep dan volgde een
tweede oproep. Bij niet-verschijning op de tweede oproep werd artikel 280 Sv(1838)
toegepast:

'Bij niet-verschijning op de tweede openbare terechtzitting zal het Hot'. na te
hebben bevolen dat aan alle formaliteiten is voldaan, op requisitoir van den
procureur-generaal. den beschuldigde verklaren wederspannig aan de wet en
hem in de kosten veroordelen.'

Belinfante karakteriseerde dit artikel als 'Een scherp snijdend zwaard dat nooit
treft'.16 De wetgever bracht hiermee tot uitdrukking dat als hoofdbeginsel heeft
te gelden. 'dat geen beschuldigde worde veroordeeld. zonderhem vooraf te hebben
gehoord'.17 De wetgever van  1838 koos hiermee duidelijk de zijde van de verdachte.

De bewoordingen waarmee in de rechtsliteratuur de regeling werd aangeduid
logen er niet om. De wederspannigverklaring werd 'een boeman', een louter
'sententia declaratoria' genoemd.IN De Pinto spreekt van '(...) eene belagchlijke
vertooning welke alleen uitmuntend geschikt is om de zwakheid der justitie van

.19uw land tegenover den misdadiger in al hare naaktheid ten toon te stellen.
Het grote probleem. waardoor inderdaad op goede gronden betoogd kon

worden dat de wederspannigverklaring vrijwel geen gevolgen had, was dat geen
bevel tot gevangenneming gegeven kon worden. Deze conclusie wordt althans door
De Pinto getrokken. In zijn legistische opvatting kon aan de wederspannigverklaring
geen bevel tot gevangenneming worden verbonden. omdat in de wet aan de rechter

15    G. Belinfante. De sri·af,·en·<,Iging regell afwezigen en vorinvilichtigen. Themi* Regtskundig
Tijdschrift 1875, pag, 285. Zie ook G. Knigge. Van afwezend gebleren lieklaagden.in·. Groninger
opmerkingen en mededelingen, Groningen  1992, pag. 89.

16     G. Belinfante, a.,i·.. Themis Regiskundig Tijdschrift 1875. pag. 285.
17        Zie J.C. Voorduin, Gest·hiedenis en beginselen der Nederlandsche Welboeken Deel VII. Utrecht

184(). pag. 304-319.

18      G. Belintante. a.,1., Themi, Regiskundig Tijdschrift 1875. pag. 286.
19    A. de Pinto. Over de wijze ran prc,cederen tegen roorirluchtige (4 afwezige beschuldigden.

Themis Regtskundig Tijdschrift 1843. pag. 63.
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nergens expliciet de bevoegdheid hiertoe was verleend. t' Een andere mening was

De Bosch Kemper toegedaan. Deze is van mening dat de rechter altijd bevoegd
is een bevel tot gevangenneming uit te raardigen als blijkt dat de verdachte wil
 ,ntvluchten. Volgens De Bosch Kemper moet de wil tot vlucht zeker a.ingenomen

worden. wanneer de betrokkene op een dagvaarding niet in persoon verschijnt.-1
De Bosch Kemper kwam tot deze gevolgtrekking na een meer functionele

interpretatie van de wet. hij neemt daarbij at'stand van de legistische interpretatie
van De Pinto:

'De stelling. dat aan de regter niet  zoude gec,orlootd zijn. dan hetgene uitdruk-

kelijk is bepaald. zoude op de ongerijmde veronderstelling rusten. dat de
Wetgever alle gevallen voorzien had.•11

Wat uiteindelijk als het juiste standpunt te gelden heeft. is niet geheel duidelijk.
De Hoge Raad heeft in 1841 beslist dat een wederspannigverklaring niet tevens

een bevel tot gevangenneming inhoudt.-" Uit dit arrest zou afgeleid kunnen woiden
dat een bevel tot gevangenneming aan een wederspannigverklaring kon worden
verbonden. Geheel zeker is dit niet. daar in het arrest de vraag centraal stond of
een wederspannigverklaring tevens een bevel tot gevangenneming inhield en niet
de vraag over de verenigbaarheid van deze twee figuren.

4 Ontwerp wetboek van strafvordering 1863

Op 8 november 1863 werd door de toenmalige Minister van Justitie een ontwerp

wetboek van strafvordering ingediend.'4 Dit ontwerp heeft nooit het stadium van
wet bereikt. Bespreking is desalniettemin opportuun omdat in het ontwerp een aantal
nieuwe ideeen werd geYntroduceerd met betrekking tot verstek in stratzaken.
Gedachten die later bij de totstandkoming van het nieuwe wetboek van strafvorde-
ring van 1886 bepalend bleken te zijn.

Het ontwerp ging uit van een geheel nieuw stelsel. Het belangrijkste verschil
met de regeling van 1838 was de mogelijkheid om elke zaak bij verstek te berechten.

De regeling zoals die gold voor de correctionele/policie zaken, waarin altijd al
berechting bij verstek mogelijk was. werd in het voorstel ook van toepa sing bij
criminele zaken.

2<)    A. de Pinlo. ()1'e i· de wi j:.e vaii pr,icederen rege,1 1·m,rti·hiclitige c,f afw e:ige  be. ch u liligden.
Tlieinix Reebkundic; Tijdsclirift 1843. pag. 64-65. Zie 4,<,k A. de Pinto, Handleiding k,1 hel
Wethoek ,·an Strati'o,yle,·i,ig, 's-Grai·e,ihare /848, pag. 452.

21     J. de Bosch Kemper. Wetboek l'alt St,·ati·o,·deri,ig Decl //1. Anisterdam 1840. pag 159-162.
22      J. de Bosch Kemper. li/etboek t·an Strafvmde, ing De'el ///. Amsterdam  1840. pag.  161.
23       Hoge Raad 5 oktober 1841. Weekblad van het Regt 1842 nr. 263.
24       BHTK 1863- 1864. pag. 665 e.v.
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Met name de doelmatigheid van de regeling stond centraal in het ontwerp.
Het onderzoek ter terechtzitting moest zo volledig mogelijk zijn en leiden tot een
voor tenuitvoerlegging vatbaar oordeel. De beslissing zou haar rechtskracht alleen
verliezen na het instellen van een door de wet opengesteld rechtsmiddel.

De Regering had ondanks al haar vernieuwende ideeen, toch enige huiver
voor de toepassing in de praktijk. De vrees was met name dat de rechter bij
zwaardere criminele zaken zou schromen een hoge straf uit te spreken zonder de
verdachte te hebben gehoord. In voorstellen werd dan ook voorzien in een mogelijk-
heid de behandeling van een zaak uit te stellen. indien de rechter de zaak niet
geschikt achtte voor behandeling bij verstek. 25

In de literatuur werd het wetsontwerp op enkele punten bekritiseerd. Vooral
de mogelijkheid van veroordeling bij verstek bij de zware misdrijven ging velen
toch te ver. Gewezen werd op het maatschappelijk belang van een met meer
waarborgen omgeven berechting van zwaardere gevallen. dan berechting van een
eenvoudige diefstal.26 De Raad van State had eveneens bedenkingen bij het
voorgestelde ontwerp wetboek van strafvordering:

'Die regeling komt hem voor, bepaaldelijk voor zooveel zij ook gelden zal voor
zwaardere zaken, te zijn onislachtig, minder billijk en weinig bevorderlijk voor

."de achtbaarheid der justitie. -

De Raad van State wees in zijn advies op het voordeel dat een afwezige zou hebben,
in vergelijking met een wel op de terechtzitting verschenen verdachte. Indien de
betrokkene niet is verschenen kan de rechter hem niet ondervragen, met getuigen
confronteren of bewijsstukken voor houden, naar inzicht van de Raad zou het veel
moeilijker worden de telastegelegde feiten te bewijzen. Volgens de Raad zou de
verdachte:

'(...) daarin eene drijfveer vinden om zich schuil te blijven houden, ten einde
de kans te beproeven. dat de regler door zijne afwezigheid in de onmogelijkheid

,28gebragt worde het overtuigend bewijs van zijne schuld te verkrijgen.

In zijn advies maakte de Raad van State duidelijk dat de regeling in het toenmalige
wetboek van strafvordering uit 1838 zijn inziens niet voldeed, waarbij wederom
op de doelloze wederspannigverklaring werd gewezen.29 De Raad pleitte voor
invoering van een systeem zoals dat door De Bosch Kemper werd voorgestaan.

25    Memorie van toelichting, BHTK 1863-1864, pag. 740.
.26    G. Belintante. De strafren'olging regen afwezigen en voortrluchtige,i, Themis Regtskundig

Tijdschrift 1875. pag. 294.
27    Advies Raad van State. 3 augustus 1863. BHTK 1863-1864. pag. 800.
28      Adi·ies Raad van State. 3 augustus  1863. BHTK  1863-1864. pag. 800.
29 Ad\·ie, Raad van State. 3 augustus  1863. BHTK  1863-1864. pag.  801.
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De Bosch Kemper stelde poor om het verschil in behandeling van de verschil-

lende stratzaken niet te gronden op het onderscheid tussen criminele en contra-

ventionele/policie delicten. niaar daarvoor een ander criterium aan te leggen.'c' Er

zou moeten worden bekeken of de verdachte in persoon was gedagvaard of dat
er een bevel tot gevangenneming was uitgevaardigd. In het eerste geval is het al
of niet verschijnen van de verdachte onzeker. Op de terechtzitting kan de zaak
onderzocht (eventueel verschenen getuigen kunnen worden gehoord) en beslist

worden. tenzij de rechter van mening is dat verschijning in persoon gewenst is

en de behandeling schorst.
In het geval dat er sprake is van een voortvluchtige verdachte staat vast dat

deze niet op de zitting zal verschijnen. Een openbare behandeling van de zaak hoeft

dan ook niet te worden aangevangen. Er zou oproeping om te verschijnen op de

terechtzitting in de dagbladen moeten worden geplaatst. Laat de verdachte daarop

verstek gaan dan zou een wederspannigverklaring aan de wet moeten volgen met
veroordeling in de kosten van het geding. Het kenmerkende verschil met de regeling

in de CIC is dat er geen vonnis werd uitgesproken. In de CIC werd de zaak op de
stukken atgedaan. naast wederspannigverklaring aan de wet vond berechting van
de afwezige plaats met wijzing van vonnis.

In het advies van de Raad van State wordt dan weI het voorstel gedaan het
idee van De Bosch Kemper over te nemen, van harte lijkt dit evenwel niet te gaan.

31

Over de regeling zoals voorgestaan door De Bosch Kemper zegt de Raad:

'(..) zal een deels tegemoet komen aan de bedenkingen door velen geopperd

tegen de eenvoudige en voor den beklaagde geheel onschadelijke wederspannig-

verklaring volgens de bestaande wet: en voor een ander deel niet meer doelloos
zijn. dan het stelsel van het tegenwoordig ontwerp.'

De voorstellen tot wijziging van het wetboek van strafvordering hebben  in  1863

niet geleid tot wetgeving. Het zou nog tot 1886 duren eer het wetboek van  1838

zou worden vervangen.

30    J. de Bosch Kemper. in: Nederlandsclie Jaarbeeken roor regtsgeleerdheid en wetgeving Deel

/X. Amsterdam  1847. pag. 58.
31    Advies Raad van State. 3 augustus 1863. BHTK 1863-1864, pag. 801.
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5           Aanpassing van het wetboek van strafvordering in 1886

5.J Inleiding

Nadat in  1881  het eerste Nederlandse wetboek van strafrecht was aangenomen,3.
viel aan aanpassing van het wetboek van strafvordering niet langer te ontkomen.
Op 27 oktober 1883 werd door de toenmalige Minister van Justitie. Du Tour van

3/Bellinchave, een wetsontwerp voor een wetboek van strafvordering ingediend.
In het wetboek van strafrecht was de driedeling van criminele. contraventionele

en policie zaken komen te vervallen. De nieuwe indeling van delicten. in misdrijven
en overtredingen. werd aangegrepen om de positie van niet- verschenen verdachten
in alle zaken gelijk te stellen. De wijze van procederen in correctionele/policie
zaken werd voor alle feiten van toepassing

In de memorie van toelichting werd door de Regering ingegaan op de in artikel
16 van het wetsvoorstel vervatte wijziging. waardoor in alle zaken berechting bij
verstek tot de mogelijkheden zou gaan behoren. Bij lezing is de grote overeenkomst
met de memorie van toelichting van  1863 opvallend. De tweede alinea van de beide
stukken is woord voor woord identiek.

Het mogelijk maken van berechting bij verstek in alle strafzaken werd door
de Regering gemotiveerd met een beroep op de doelmatigheid:

'Die rechtspleging welke in geval van afwezigheid van den beklaagde als de
meest doelmatige is aan te merken moet niet voor sommige. maar voor alle
misdrij ren worden toegepast. 934

Deze passage werd zoals gezegd ook gebruikt in de memorie van toelichting bij
het ontwerp van 1863. De doelmatigheid van de regeling was duidelijk een
belangrijk doel van de nieuwe regeling. In de literatuur was er vooral kritiek geweest

Kop de ondoelmatigheid van de wederspannigverklaring.
Hoewel er verschillende systemen denkbaar waren om het verstek bij

zwaardere misdrijven te regelen. werd aansluiting gezocht bij de bestaande regeling
voor de lichtere delicten. De bestaande regeling van berechting bij verstek mat
de mogelijkheid van verzet werd op verschillende gronden aanbevolen.

Het werd wenselijk geacht dat de berechting tot een voor tenuitvoerlegging
vatbare uitspraak leidde. Dit in tegenstelling tot de wederspannigverklaring die
hoegenaamd geenerlei rechtsgevolg met zich meebracht. Berechting bij verstek
in zwaardere zaken werd aanvaardbaar geacht omdat het rechtsmiddel van verzet

32       In  1886 in werking getreden.
33 BHTK 1883-1884.114. nr+. 1-3.
34 BHTK 1883-1884,114. nr. 3, pag. 44.
35    Zie § 3
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aan het verstek verbonden was.'6 Door middel van het verzet had de veroordeelde
de gelegenheid de zaak aan een geheel nieuw onderzoek te onderwerpen. De ruime
mogelijkheden voor het aanwenden van verzet zouden overigens later tot
moeilijkheden leiden.

De nie,iwe regeling werd zondet \eel problemen door de Raad van State
goedgekeurd.'7 De geringe tegenstand. zowel in het Parlement als van de Raad
van State. was opmerkelijk. Een niogelijke achtergrond hiervan was wellicht de
afschaffing van de doodstraf. een berechting bij verstek met de niogelijkheid van

het opleggen van de doodstraf zal iii het algemeen niet gemakkelijk aanvaard zijn

Na bespreking van de meer algemene geschiedenis van het wetboek van strafvorde-
ring tot 1886 zullen iii de volgende paragraten twee topics' worden besproken.

Het betreft hier 'verstek en verdediging door de raadsinan' en 'de verschijnplicht
Deze twee thenia's spelen in de problematiek van berechting bij verstek een

belangrijke rol. Kennis van de historie van deze onderwerpen is belangrijk voor
begrip van de ontwikkelingen zoals die plaatsgevonden hebben in de twintigste
eeuw met betrekking tot de verstekprocedure.

5.2 Verstek en rerdediging door raadsman

In het wetboek van strafvordering  1838  en  ook  in  de  latere versies wordt
onderscheid gemaakt tussen vertegenwoordiging en verdediging in afwezigheid
van de verdachte. Vertegenwoordiging was uitsluitend toegestaan bij misdrijven
waarop geen gevangenisstraf was bedreigd. Het optreden van een raadsman als
re,·dediger van de niet-verschenen verdachte was nooit toegestaan. De rol van de
raadsman was in verstekzaken beperkt. tot die van vertegenwoordiger bij zaken

zonder de mogelijkheid van gevangenisstraf.
In de literatuur werden verschillende gronden naar voren gebracht voor het

afwijzen van verdediging. Artikel 226 Sv( 1838) bepaalde dat vertegenwoording
alleen was toegestaan bij misdrijven waarop gddn gevangenisstraf was gesteld.
Op grond van deze bepaling werd aangenomen. dat in zaken waarbij sprake was
van de mogelijkheid van gevangenisstraf. een raadsman geen enkele rol mocht

18spelen bij verstek van de verdachte. Verder werd de onverbrekelijke band tussen

36        BHTK  1 883-1884,114, nr. 3. pag. 44.
37      Advies Raad van State. 4 mei  1883. BHTK 1884- 1885. nr. 37 pag. 43.
38      F.B. Coninck Liel' ting. 01·e,· de ,·raag of een beklacigde in ccirrecticinele :ake,1, \\'aariti

eer<ingeni\straf bedreigd is. bi i ,·entek kan ,·er<*irdecld worden. indien hij zelf niet Litmieit
w, ;c·hi /tc,11. di,kir :ilnen verdediver billijke redene,i ,·tin \·ersi·lic,(ining (1(,e t aan\'c,eren:'. Themih

Regt,kundig Tijd.chrift 1 856. pag. 7()5.
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verdedigeren beklaagde afgeleid uit artikel 229 Sv(1838). waarin wordt gesproken
· . 14van 'de beklaagde en zijn verdediger .

De regel dat, waar het gaat om vervolgingen waarbij gevangenisstraf op het
spel staat. de verdachte in persoon moest verschunen teneinde te kunnen worden
verdedigd. heeft een tweeledige achtergrond. Aan de ene kant kan de ondervraging
van de verdachte een wezenlijke bijdrage tot de waarheidsvinding leveren, vooral
bij de toepassing van zwaardere sancties kan dit klemmend zijn. Een ander punt
is. dat de wetgever niet een bijzondere zorg ontzegd kan warden. de verdachte
aanwezig te laten zijn bij de behandeling van zijn zaak die tot vrijheidsbeneming
kan leiden. Kort gezegd komt het erop neer dat de verdachte het strafproces moet
bijwonen:

7..) om te kunnen toezien. dat zijne regten niet verkort worden. om zoo noodig.
wat te zijnen gunste strekken kan. aan het licht te brengen en om des gevraagd
aan den regter omtrent duistere punten opheldering te geven. 4 40

Het optreden van een raadsman werd geacht alleen dan mogelijk te zijn als de
verdachte zelf tegenwoordig was. Wel moet aangenon"ten worden dat een raadsman

verschoningsgronden naar voren kon brengen bij niet-verschijning van de
beklaagde.4' Dit laatste kan verklaard worden doordat een scheiding werd
aangebracht tussen vragen omtrent de feiten en omtrent het recht. Er wordt gespro-

ken van behandeling 'au f(md' en de 'question prejudicielle':1
De aanwezigheid van de verdachte kan in principe niet gemist worden bij

de behandeling van de eigenlijke zaak, de behandeling 'au fond'. Aanwezigheid
is niet noodzakelijk geboden bij behandeling van vragen voorafgaande aan de
beantwoording van de feitelijke vragen ('question prdjudicielle' 3.

Een raadsman kan volgens deze redenering voor de verdachte bijvoorbeeld
de onbevoegdheid van de rechter bepleiten. redenen van verhindering opgeven.
kortom alles naar voren brengen dat met de feiten niets van doen heeft. Ook De
Bosch Kemper is deze mening toegedaan:

'Belangrijk is de vraag: of de beklaagde dooreenen gevolmagtigde declinatoire
exceptien kan doen voordragen in gevallen. waarin tegen het feit ge\'angenisstraf
is bedreigd. Naar ons oordeel behoort ook die vraag bevestigend beantwoord

39      Zie C.J. Pick€. Het regtsgeding bij verstek. volgens het Nederlandic·he Wetbt,ek \·an Stral,·tirtic-
ring, Themi, Regtskundig Tijdschrilt  1859, pag. 442.

40   F.B. Coninck Liefsting 0\·er de \·raag (,f een beklaagde in i·(irrectic),iele Taken, waarin
gerangeni.s.straf bedreigd is. bij verstek kan ver(,ordeeId worden. indien hij :.elf niet kunnen
verschijnen, dcicir z.ijne,i verdedit<er 1)illijke redcne,i ,·aii \·er,chooi,ing d<,et aam·t,eren?.fhenii.
Regtskundig Tildschrift 1856, pag. 7()6.

41     Zie I .B. Coninck l.iel *ting. a.it·.. p.ig.7()5.
42       Zie F. B. Conink Liet-sting. a.,t.. pag. 706. Hij 9er# i.iM naar de Franse literatuur iiaar de ternien

'au fond' en 'quenion prdjudicielle' hun oorsprong ,·inden.
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te worden. C...). de stratzaak best:tat eerst dan. wanneer de regter de declinatoire
exceptie heeft verworpen. Daarenboven is de tegenwoordigheid van den
beklaagde hi.i de behandeling eerst dan noodig. wanneer ziine :,chuld onderzocht
wordt.4'

Na op deze plaats kort te zijn ingegaan op de rol van de raadsman bij verstekzaken
in de wetboeken van strafvordering van de negentiende eeuw. zal in de volgende
paragraaf de verschijnplicht worden behandeld.

5.3 Verschijnplicht historisch be.sell(,tiwd

In de vorige eeuw werd het verhoor en daarmee impliciet de aanwezigheid van
de verdachte van eminent belang geacht. De Bosch Kemper schrijft:

Het verhoor van den beschuldigde is te allen tijde als eene der gewigtigste

handelingen van strafvordering beschouwd. ,44

Het verhoor van de verdachte werd vooral van belang geacht voor de oordeels-

vorming van de rechter. Een deugdelijk onderzoek naar de materiele waarheid werd
niet mogelijk geacht zonder de verdachte gehoord te hebben. Vooral in het midden
van de vorige eeuw leefde deze opvatting bijzonder sterk. Ter illustratie kan een
citaut uit het advies van de Raad van State bij het Ontwerp wetboek van strafvorde-

ring van 1863 dienen:

' Maar. wat meer zegt. met de waardigheid van het regterlijk ambt strijdt het
vooral dat de regter buiten volstrekte noodzakelijkheid verpligt zij om op
onvolledig onderzoek over schuld of onschuld te beslissen. 'Af

Het verhoor van de verdachte is alleen mogelijk indien hij persoonlijk op de zitting
vet·schijnt. Als uitvloeisel hiervan kan het slechts in beperkte mate toestaan van

vet·tegenwoordiging worden genoemd. Artikel 226 Sv(1838) bepaalde dat
vertegenwoordiging uitsluitend was toegestaan bij misdrijven waarop geen

gevangenisgraf was gesteld. De hoofdregel was dat de verdachte in persoon op
de zitting moest verschi.inen. In hoeverre daarbij gesproken kon worden van een
rersc·hijnplicht zal nu worden besproken.

In criminele zaken gold de regel dat een verdachte die niet verscheen.

wederspannig aan de wet werd verklaard (Artikel 280 Sv(1838)). Uit diverse
bepalingen in wetboek volgt dat de wetgever het verschijnen van de verdachte als

43       1. de Bosch Kemper. m: Nederluiidsche Jacirliteket, 1·ocir regr. geleerdlieid en , elgeving  Deel
/X. Amsterdam  1847. pag. 28.

44      J. de Bosch Kemper. Wetbriek l·an stra/i·cirdering Decl //. Amsterdam 1 840. pag. 519 e.v.
45     Ad\'ies Raad \'an State. J augustus 1863. BHTK 1863- 1864. pag. 801.
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de gebruikelijke gang van zaken beschouwde. Hetgeen blijktuit diverse bepalingen
in het wetboek. Artikel 270 Sv(1838) spreekt bijvoorbeeld van een beschuldigde
die 'in gebreke blijft' om te verschijnen. Blijkbaar werd het verschijnen beschouwd
als uitgangspunt en werd afwezigheid als een nalatigheid gezien.

In de oude 'Code d'Instruction Criminelle' gold geen verschijningsplicht in
correctionele zaken. Door de wetgever van  1838 werd een andere weg ingeslagen.
De w·ijze van procederen in criminele zaken stond model voor de verandering in
de berechting van correctionele zaken. Zodat ook voor c(,rrectionele zaken een
verschijningsplicht moest worden aangenomen. In artikel 228 Sv< 1838) werd de
plicht om te verschijnen iii correctionele zaken tot uitdrukking gebracht:

'De beklaagde. zc,0 hij zich in hechtenis bevindt. zal \·oor den regter worden
gebragt.'

De Bosch Keinper was van mening dat artikel 228 Sv(1838) gemist kon worden
nu in artikel 172 Sv( 1838) voor de criminele zaken hetzelfde was bepaald.

46

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad kan niet eenduidig een conclusie
worden getrokken voor wat betreft het verstek in conectionele zaken. In 1870 en
in 1872 werden door de Hoge Raad arresten gewezen die uitgelegd zouden kunnen
worden in de richting van het afwijzen van een verschijnplicht in correctionele
zaken.

47

In het arrest4* van 1870 stond. het eerder genoemde. artikel 228 centraal. Een
zich in hechtenis bevindende verdachte was niet voor de rechter gebracht. De
rechtbank had vervolgens alsnog de overbrenging bevolen. De Hoge Raad
sanctioneerde deze beslissing met de overweging dat niet was gebleken dat de
bevolen overbrenging tegen den wil van de beklaagde was geschied. Uit deze

overweging zou kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad een zekere vrijheid
accepteerde voor de verdachte om wei of niet te verschijnen.

Een tweede arrest gewezen  in 1872 handelde over de relatie tussen  de
verstekverlening en de geldigheid van de dagvaarding.49 De Hoge Raad overwoog
dat voordat verstek wordt verleend alle fc,rmaliteiten in acht moeten zijn genomen.
Voor de verdachte bestaat dan de plicht te verschijnen wil hij niet het gevaar lopen
onverhoord te worden veroordeeld. Volgens Knigge wordt door de Hoge Raad
in dit arrext slechts aangegeven dat wegblijven op een geldige dagvaarding dezelfde

46    J. de Bosch Kemper. #'etboek ,·ail Sindi·(i/·deri'/i,4 Deel 111. Amsterdam  1840. pag. 40.
47        Zie G. Knigge.  'ati cifi,·e,etid veble,·c,i beklitagde,1. in: Groningeropmerkingen en mededelingen.

Gri,ningen 1992. pati. 95.
48       Hoge Raad  I  februari 1870. Weekblad van het Regt  1870 nr. 3188.
49    Hoge Raad 17 juni 1872. Weekblad,an het Regt 1872 nr. 3483.
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consequenties heeft als in civiele zaken en derhalve geen verschijnplicht
aangenomen moet worden."

In  1886 werd het wetboek van stratvordering herzien. voor de plicht op de
terechtzitting tegenwoordig te zijn had de herziening weinig consequenties. De
oude bepaling  'an artikel 172 Sv(1838). waarin min of meer expliciet een verschijn-
plicht was neergelegd kwam uiteindelijk te vervallen."

Het vervallen van het artikel waarin de verschijnplicht voor de in hechtenis
bevindende beklaagde was gecodi ficeerd was niet revolutionair. De regering achtte

de plicht bij de behandeling van de zaak aanwezig te zijn min of nieer vanzelfspre-
kend. uit de aard van de zaak zou al voldoende blijken dat de beklaagde ter
terechtzitting in persoon aanwezig moet zijn.

6          Wetboek van strafvordering 1926

6./ Inleiding

In 1926 werd een nieuw wetboek van strafvordering ingevoerd. Op 8 april 1910
was bij Koninklijk Besluit" een staatscommissie benoemd ter voorbereiding van

de herziening van het wetboek van strafvoidering. Op 17 mei 1913 bood de
staatscommissie haar rapport aan in de vorm van een wetsontwerp. In het rapport
had de staatscommissie zich niet beperkt tot voorstellen tot particle herziening
van het wetboek van strafvordering. De commissie stond een volledige herziening
voor ogen.

Het door de staatscommissie voorgestelde wetsontwerp werd door regering
aangeboden aan de Tweede Kamer op 7 april  1914.54 Het aan de Tweede Kamer
aangeboden wetsontwerp had. naar aanleiding van het advies van de Raad van
State, enkele wijzigingen ondergaan in vergelijking met het ontwerp van de staats-
commissie. Deze wijzigingen betroffen voornamelijk formeel-technische zaken

:.
en deden niets at aan de basis van het eerste ontwerp.

De achtergrond van de wens om te komen tot een algehele herziening van

het wetboek van strafvordering. was met name gelegen in de ontevredenheid met
de regeling van het vooronderzoek. De tegels omtrent het vooronderzoek hadden

50   G. Knigge, t'a,1 ah'·i'zind xehle,·cn beklaa,wih'/1. ill: Gr„ninger opmerkilitzen en niededelingen.

Grciningen 1992, pag. 95.
5 1         Artikel  172 S\·(1838) kwam te ,·ers allen  na ampel beraad in de r\Teede Kamer. Zie  E. A. Smidt

en H. J. Sinidz. IL' 'thoek i·m.St,y,/i·orderinv met de xeschiedenis der„·i iriciingen daarin gebrachi
bij de i,1,·oe,·i,ig ,·mi het /zietme #'eth<,e k i·a,i St,·a/re,·ht Decl /. Haarle m  1886. pag. 477 e.\.

52      BHTK 1863-1864. pag. 679.
53    KB, 8 april 191(), nr. 17.
54 BHTK 1913-1914.286.
55    G.L. Suermondt. Sc·het., i·a,1 her /liettite .,·t,·af),/·ric·e.4. 's-Grasenhage !926. pag. 7.
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zich, in vergelijking met het wetboek van strafvordering van  1838, in de loop van
de jaren niet gewijzigd. In  1886 was het wetboek van strafvordering aangepast
aan het. in  1886 in werking getreden. wetboek van strafrecht. De grondgedachte
van een inquisitoir strafproces. waarvan het vooronderzoek als een prominente
exponent moet worden beschouwd. bleef de leidende gedachte bij de wetswijzi-
gingen die plaatsvonden.

De regering wilde door middel van een nieuw wetboek van strafvordering
recht doen aan de gevoelens, de verdachte meer als zelfstandige procespartij te
erkennen. Van verschillende zijden was op herziening van het wetboek aange-

56drongen. onder andere door de Nederlandse Juristenvereniging. Ontwikkelingen
die in het buitenland plaatsvonden. waren ook van invloed bij het ontstaan van
het inzicht dat het strafproces aanpassing behoefde.57 In de memorie wordt in een
aparte paragraaf aandacht besteed aan regelingen in verschillende landen. In
Frankrijk was in de zgn. 'Loi Constans' van 1897 het vooronderzoek reeds
aangepast in die zin dat aan de verdachte meer rechten werden toegekend dan
voorheen het geval was geweest. In Belgie had het wetboek van strafvordering
enkele partiele herzieningen doorgemaakt. Volgens de memorie werd daar nu sterk
overwogen een meer algemene herziening van het strafproces door te voeren. In
de memorie wordt ook verwezen naar Duitsland. Daar was door verkiezingen de
herziening van het strafproces nog niet voltooid. Duidelijk was wel dat het
vooronderzoek aldaar ininder inquisitoir zou worden, deze gedachte kwam overeen
met die van het Nederlandse ontwerp voor een nieuw wetboek van strafvordering.

6.2 Uitgangspunten ran het wetboek rcin 1926

In de memorie van toelichting bij het ontwerp voor een nieuw wetboek van
strafvordering werd expliciet ingegaan op de hoofdbeginselen die aan het ontwerp
ten grondslag lagen. 5h

Het strafproces moest volgens de regering worden gezien als een conflict
van belangen. Gezien vanuit het perspectief van de overheid zouden de met opspo-
ring en vervolging belaste autoriteiten snel en krachtig moeten kunnen optreden.
niet belemmerd door te zeer bindende voorschriften.

Indien dit als uitgangspunt wordt genomen zou inderdaad een krachtige
repressie worden verkregen. De rechten van de bij het strafproces betrokken
geraakte pers(men zouden dan echter verk in het gedrang komen. Volgens de
memorie van toelichting moest dan ook worden gestreefd naar een compromis
tussen de tegenstrijdige belangen

56     Handelingen der Nederlandsche Juristemereniging 1918. decl II. pag. 141.
57     A.J. Blok en L. Ch. Behier. Het Nede,·landse .i·trat),roces. Decl L Haarlem 1925. pag. 8.
58    BHTK 1913-1914. 286. nr. 3. 4' 3 De lic,<,fdbi'Vinselen. paT. 53.
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'M.a.w. men kan heproeven het noodzakelijke compromi3 (,p zodanige wijze
te vinden. dat aan de vervolging .tile rechten wcirden gegeven. die zij v(*ir hare
taak beht,ett. aan de verd:ichten en .ian de reidediging alle her·oegdheden. welke

..,met het doel van het +tratpri,ce  niet  ,m oc,rwaardelijk iii Hrijd komen.

Uit het weergeven citaat uit de meinorie komt naar voren dat er een belangenat-
weging moet worden getilaakt bil elk onderdecl van het strafproces. Een afweging

tussen aan de ene kant het Openbaar Ministerie. dat \ oldoende mogelijkheden moet
hebben om zijn taak uit te voeren eli aan de andere kant de verdachte. die zich
voldoende moet kunnen verdedigen. Het resultaat van de belangenafweging die
bij elk onderdeel van het strafproces wordt gemaakt. leidt ertoe dat het strafproces

6"

ge,natigd accitiatoir kan worden genoenid.
In de memorie van toelicliting wordt expliciet ingegaan op het verband tussen

het vooronderzoek en het eindonderzoek dat ter terechtzitting moet plaatsvinden.
Het vooronderzoek moet slechts voorbereidend zijn aldus de memorie van
toelichting.6  

'Alles wat de zelistandige waaide van de niondelinge. in de regel openbare
eindbehandeling kan verhoogen. verdient door den wetgever te worden bevor-
derd. Het v<,orbereidend onderzoek moet ook werkelijk enkel voorbereidend

zij n. '

Blijkbaar zag de regering het eindonderzoek als belangrijkste onderdeel van het
strafproces. In de memorie wordt dit tot uitdrukking gebracht in de hiervoor
aangehaalde passage. waarin staat dat het voorbereidend onderzoek ook werkelijk
enkel voorbereidend dient te zijn.

6.3 Berecliting bij verstek in het wetboek va,1 1926

Voor de berechting bij verstek bracht het nieuwe wetboek weinig nieuws. De
artikelen zoals die in 1886 ingevoerd waren, bleven vrijwel ongewijzigd. Als reden
hiervoor werd net als in  1886 - toen berechting bij verstek in strafzaken werd
reralgemeniseerd - de ervaring in de praktijk aangehaald:62

7...). dat de procesvoering tegen afw·ezigen. bii de herziening van het wethoek
van Strat-vorderi ng voor al le stratbare 12iten ingevi,erd. in den hedert verloc,pen
tijd practisch tot geene overwegende bezwaren aanleiding heeft gegeren. dan
i3 het te begrijpen. dat het Ontw·erp al. regel de be oegdheid ,·an den verdachte

59 BHTK 1913-1914,286. nr. 3, pag. 55.
6(1 BHTK 1913-1914,286. nr. 3, pag. 55.
61 BHTK 1913-1914,286. nr. 3. pag. 23.
62 BHTK 1913-1914.286. nr. 3. pag. 117.
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om niet te verschijnen en de bestaande regeling van het verstek heeft gehand-
haafd.'

Een wijziging van de wijze van berechting bij verstek werd niet voorgestaan. Gelet
op de hoofdbeginselen die aan het nieuwe wetboek van strafvordering ten grond

slag werden gelegd, is het begrijpelijk dat de verstekprocedure werd gehandhaafd.
Zoals in de voorafgaande paragraaf reeds is belicht. stond de regering voor

ogen het nieuwe wetboek een symbiose te laten zijn van het inquisitoire en
accusatoire procestype. Het karakter van de bestaande regeling van de berechting
bij verstek sloot goed aan bij de ideeen die de regering in het wetsontwerp tot
uitdrukking wilde brengen, de idee van een gematigd accusatoir strafproces.

De behandeling ter terechtzitting moest in hoofdzaak accusatoir zijn. De ver-
dachte moest zo min mogelijk worden beschouwd als voorwerp van onderzoek:

63

7..) het geding wordt tegen hem (de verdachte, M.J.A.P.) als procespartij
geroerd en mag dus niet de strekking hebben hem vcidr alles als bewijsmiddel
tegen zich zelf te bezigen.

Het erkennen van de verdachte als procespartij brengt met zich mee. dat de
verdachte niet enkel als voorwerp van onderzoek moet worden beschouwd. In de
memorie wordt een verband gelegd tussen de aanwezigheid van de verdachte op
de terechtzitting en het niet als object van onderzoek beschouwen van de verdachte.
De aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting is niet noodzakelijk indien
de verdachte niet, in hoofdzaak. als object van onderzoek moet worden beschouwd.
aldus de memorie. 64

De verplichte aanwezigheid van de verdachte is niet wenselijk om verschillen-
de redenen volgens de memorie van toelichting. Naast de redenering dat
aanwezigheid niet een vereiste is, omdat de verdachte niet hoofdzakelijk voorwerp
van onderzoek is. maar meer procespartij. werd gewezen op andere consequenties
die voort zouden kunnen vloeien uit een aanwezigheidsplicht van de verdachte.
Indien er geen zaak bij verstek kan worden afgedaan zou dit in voorkomende
situaties kunnen leiden tot het verloren gaan van bewijsmiddelen. Verder moest

volgens de memorie rekening worden gehouden met het feit dat in veel gevallen
verschijnen ter zitting voor een verdachte een groter leed met zich meebrengt dan
de op te leggen straf. 65

De conclusie die getrokken kan worden. is dat er vrijwel niets veranderde
ten opzichte van de regeling in het wetboek van  1886. De vrijheid om al dan niet
te vers,chijnen bleef gehandhaafd. Zoals al eerder aangegeven was deze vrijheid

63 BHTK 1913-1914.286. nr. 3. pag. 117.
64 BHTK 1913-1914.286. nr. 3. pull. 117.
65 BHTK 1913-1914.286. nr. 3. pag. 117.
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in overeensteniming met het karakter. dat de regering aan het nieuwe wetboek wilde
verbinden. De verdachte moest worden beschouwd als procespartij en daarbij is
het vanzeltsprekend een grote inate van vrijheid te hebben om zelfstandig de eigen

procespositie te bepalen.

De vrijheid van de verdachte is niet absoluut. In het nieuwe wetboek werd
de mogelijkheid geintroduceerd de persoonlijke verschijning van de verdachte te
bevelen. Een bevel tot persoonlijke verschijning kon worden vergezeld van een
bevel tot medebrenging. Mi.ins inziens moet deze regeling worden beschouwd tegen

de achtergrond van de idee van een geinatigd accusatoir strafproces. aan de
verdachte moeten zoveel mogelijk zelfstandige rechten worden toegekend. maar
er zijn grenzen. In de memorie wordt dit op treffende Wijze tot uitdrukking gebracht
in de passage die handelt over het bevel tot medebrenging dat gekoppeld kon
worden aan een bevel tot persoonlijke verschijning: 66

'Met het bevel tot persoonlijke verschijning kan een last tot medebrenging
gepaard gaan. Dit behoeft echter niet het geval te zijn en met het oog op het
vexatoire der handeling zal de rechtbank er ook alleen toe overgaan. indien
zij gegronde redenen heeft om te vermoeden. dat de verdachte het bevel niet

zal opvolgen en zijne tegenwoordigheid juist op de bepaalde zitting noodig
1 S.

In dit citaat wordt wederom blijk gegeven van de compromisgedachte die blijkens
de memorie van toelichting het nieuwe wetboek beheerst.

Het zal duidelijk zijn dat op deze plaats nog niet een volledige analyse wordt

gegeven over de regeling van het verstek in wetboek van  1926.  Dit zal gebeuren
bij het bespreken van de huidige Strafprocedure die gebaseerd is op het wetboek
van  1926. De bedoeling van deze paragraaf was een globale indruk te geven van

de implicaties die het nieuwe wetboek van strafvordering had voor de berechting
bij verstek en welke ideeen de wetgever daarbij voor ogen stonden.

7          Verstek en de relatie met het verzet 1886-1926

In  1886 werd berechting bij verstek in alle strafzaken mogelijk. Uitbreiding van
berechting bij verstek. (voorheen was alleen verstek mogelijk geweest in de lichtere
zaken) werd destijds gerechtvaardigd door een koppeling aan te brengen tussen
berechting bij verstek en het rechtsmiddel verzet. Verzet stond open tegen elke
bij verstek gegeven veroordelende beslissing. Het verband tussen berechting bij

66 BHTK 1913-1914.286. nr. 3. pag. 119.
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verstek en verzet werd in de memorie van toelichting bij de wet van 1886 als volgt
weergegeven:

67

'(...)schijnt de gedingvoering bij verstek, rerbonden (curs. M.J.A.P) aan het
recht van verzet van de zijde des veroordeelden (...). aanbeveling te verdienen.
met het oog op de wenschelijkheid dat de vervolging tot eene uitspmak kunne
leiden die vatbaar is voor uitvoering. zonder dat den \erooideelde de
gelegenheid worde at'gesneden de zaak aan een geheel nieuw imderzoek te
onderwerpen.'

Uit dit citaat blijkt duidelijk van de band die bestond tussen berechting bij verstek
en de mogelijkheid voor de verdachte om het rechtsmiddel verzet aan te wenden.
Uit het laalste deel van het citaat spreekt het belang van een opvolgende feitelijke
instantie die een bij verstek berechte verdachte in elk geval moet kunnen krijgen.

Berechting bij verstek was alleen aanvaardbaar als de verdachte de gelegenheid
had, om ervoor te kunnen zorgen dat het gehele onderzoek van voren af aan zou
kunnen worden overgedaan. Het overdoen van de zaak 70„ niet slechts moeten
bestaan uit het opnieuw beoordelen door een rechter. maar uit een volledig nieuwe
procedure als ware de berechting bij verstek niet voorgevallen.

Naar huidig inzicht bezien, dringt zich de vraag op waarom niet volstaan kon
worden met het openstellen van hoger beroep op de bij verstek gewezen beslissing.
immers van hoger beroep kan ook worden gezegd dat het een mogelijkheid tot
een geheel nieuw onderzoek biedt. Het antwoord op de vraag waarom werd gekozen
voor het verzet en niet voor het hoger beroep. is niet duidelijk te distilleren uit
de parlementaire stukken. In de hierboven aangehaalde memorie van toelichting
uit 1886 wordt gesproken over de gelegenheid voor verdachte om zijn zaak aan
een geheel nieuw onderzoek te onderwerpen. Een bewuste keuze voor 61 het verzet
6f het hoger beroep. wordt niet duidelijk gemaakt. Min of meer als vanzelfsprekend
wordt aangenomen dat het verzet het aangewezen rechtsmiddel is.

Het hoger beroep stond in de vorige eeuw soms zeer ter discussie. Wellicht kan
dit verklaren waarom. zonder blijk te geven van een welbewuste keuze. het
rechtsmiddel verzet zondermeer aan het verstek werd verbonden.

Een illustratie van de gevoelens omtrent het hoger beroep kan worden
gevonden in de handelingen van de Nederlandse Juristenvereniging van 1871.
Tijdens deze vergadering werd gediscussieerd naar aanleiding van een preadvies
uitgebracht door Boot, oud-Minister van Justitie.68 Boot was niet gecharmeerd van
het hoger beroep. Door hem werd gewezen op het probleem dat in appel het
bewijsmateriaal is verslechterd met als gevolg. dat een betere beslissing niet

67 BHTK 1883-1884.114.M. 3. pag. 44.
68    C.H.B. Boot. Pi ead)·ie j. Handelingen der Nederland,e Juristenvereniging 1870 I. pag. 56-62.
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waarschijnlijk is.6" Verder wees Boot op het gevaar van een anders luidende
appelbeslissing. hetgeen slecht was voor het a:inzien van de rechtspleging. 7/1

Voorstanders van het hoger beroep zoals bijvoorbeeld Goudsmit. waren er
ook. Goudsmit zag in het tijdsverloop tussen de berechting in eerste aanleg en het
hoger beroep een mogelijkheid om tot een meer kalm en bezadigd oordeel' te
kunnen komen." De uitkomst van deze vergadering, een discussie met een welles-
nietes karakter'l. was dat hoger beroep als een 'wenschelijk rechtsmiddel' werd
beschouwd. Uit de gevoerde discussie komt mijns inziens toch wel naar voren.
dat het hoger beroep niet als een vanzelfsprekend rechtsmiddel werd gezien.
Wellicht kan de voorkeur voor het verbinden van het rechtsmiddel verzet en niet
het hoger beroep aan de berechting bij verstek in 1886, hieruit enigszins worden
verklaard.

In het wetboek van stratvordering van  1886 werd in ruime mate voorzien in de

niogelijkheid van verzet. In alle zaken waarbij de verdachte niet was verschenen.
stond verzet open tegen de in de verstekzaak gegeven einduitspraak. Zowel in eerste

aanleg als in hoger beroep kon de verdachte verstek laten gaan en had hij de
mogelijkheid in vet'zet te gaan. Deze uitgebreide mogelijkheden maken dat de

periode na 1886 gekenschetst kan worden als 'de bloeiperiode' van het verzet. 73

De wet had de deur ruim opengezet voor het verzet en er werd dan ook op
grote schaal gebruik van gemaakt. Het aanwenden van verzet nam dermate grote
vormen aan dat er stemmen opgingen, die pleitten voor inperking van het verzet.

Volgens sommigen kon zelfs worden gesproken van een 'verzetplaag'.
74

In de literatuur werden verschillende voorstellen gedaan om het verzet te

herzien. Canes zag niet in waarom een Opzettelijk weggebleven verdachte aanspraak

zou mogen maken op een hernieuwde behandeling van zijn zaak." Het rechtsmiddel
van verzet zou slechts zijn voorbehouden aan verdachten die om plotseling
opkomende en gerechtvaardigde redenen van verhindering bij verstek veroordeeld
waren. Alvorens over te gaan tot behandeling van het verzet zou de rechter eerst

moeten nagaan of de redenen van verhindering steekhoudend zijn.76 Een ander
geluid is te horen bij Van Kuyk. hij komt tot de conclusie dat het verzet niet
ingeperkt behoeft te worden. Het misbruik dat gemaakt zou worden van het verzet

69    C.H.B. B(,tit. a. it·.  pas. 58.
7() C.H.B Bo )t, a.,i·.. pag. 60
71      HNJV 1871  11. pag. 50.
72     J. de Hullu. 01·er re(·ht,mic/dele,1 iii itrat-ake,i. Arnhem 1989. pag. 118.
73     A.L. Melai c.5., Het 11/etbock i'wi it,·ab'o,·de,·ing. aantk. 5 op am. 399-4()3 (suppl. 62: H.G.M.

Krabbe).
14      1.A. Hfifeli. De i·et·:.etplit(ig. Weekblad van het Recht 1919 nr. 10385.
75 S.G. Canes, Besclicitiwingencivereenige gedeelten van liet Ontwerp-Wetbfiek van strafi·<irderin,#2

der Staatic<iminissie. Tijdschrift voor Strafrecht  1 9 1 5.  pag. 23.
76        S.G. Canes. a H·. Tijdschrift voor Strafrecht  1915.  pag.  25.

51



Ho«fdstuk 2

zou niet van een dusdanige omvang zijn, dat op grond daarvan inperking zou moeten
plaatsvinden.

77

De wetgever besloot in  1919 tot aanpassing van het wetboek van strafvordering
voor wat betreft het verzet. Een wetsontwerp betreffende deze materie werd op
14 januari 1919 ingediend bij de Tweede Kamer.7* De oplossing die de wetgever
voorstelde was de invoering van een zogenaamde rechterlijke mededeling. Het
bij verstek gewezen vonnis zou niet meer volledig behoeven te worden uitgewerkt.
Er zou volstaan kunnen worden met de betekening van een mededeling waarin
de dagtekening van het vonnis, de kwalificatie en de tijd en plaats van het begane

strafbare feit werd vermeld. Op basis van deze rechterlijke mededeling zou de bij
verstek veroordeelde kunnen beslissen of hij verzet zou willen aanwenden of niet.

Het wetsvoorstel werd met grote voortvarendheid als wet ingevoerd.79 In de
literatuur waren de geluiden niet onverdeeld positi:1. HOfelt verwachtte niet dat
de door de toenmalige minister. in de memorie van toelichting uitgesproken hoop
op inperking van de verzetplaag. door de wetswijziging geeffectueerd kon worden. 8(,

Volgens HOfelt zou het de voorkeur hebben verdiend om de wetswijziging meer
omvattend te maken. Indien een dagvaarding in persoon zou zijn betekend. zou
een verstekvonnis als een vonnis op tegenspraak moeten worden beschouwd. In
een dergelijke situatie staat dan alleen hoger beroep of cassatie open en geen verzet.
Verder pleitte Hofelt voor het afstraffen van bij verstek veroordeelden die
lichtvaardig verzet aanwenden. Bij het instellen van het verzet zouden de gronden
moeten worden vermeld. Indien de rechter alle gronden ontoereikend achtte, zou
dit hebben te leiden tot strafverzwaring XI

Canes die, zoals reed eerder opgemerkt, grote problemen had met de regeling
van het verzet zoals die in 1886 was gecodificeerd. vond de wetswijziging evenals
Hofelt te beperkt van omvang. In een bijdrage in het Weekblad van het Recht gaat
Canes niet inhoudelijk in op de wetswijziging. Hij herhaalt hetgeen hij reeds in
1915 geschreven had in zijn toenmalige kritiek op de bestaande regeling:2 Een
opzettelijk weggebleven beklaagde zou volgens Canes geen aanspraak mogen
hebben op een nieuwe behandeling van zijn zaak in zijn tegenwoordigheid. Alleen

77     J. van Kuyk. Ee,1 eu ande,· 01·er ,·ersic,k i,1 st,·a/hike,i. Tijdschritt vc,c,r Stratrecht 1912. pag
63. Uit een latere publikatie van J.M. van Bemmelen. De ge,ty,ne i·echts,niddclell. Tijdschrift
I·oor Strafrecht 1936. pag. 42, blijkt ook dat het nc,gal meeviel met 'de vet·zetplaag'. 0lechb in
4 tot 59 werd \'erzet ingesteld. Zie verder cx,k J. de Hullu. O\·er rechtsmiddele,i in graf:aketi.
Arnhem  199(). pag. 442-444.

78        Wetsontwerp 317.  BHTK  1918-1919. Ook gepubliceerd in Weekblad  van het Recht  1 9 1 9.  nr.
10360.

79    Wet van I I april 1919. Stb. 173.
8(1 1.A Hi,fell. E,ikele 0 pinerkipige,i betreffende het MN·e,·p ran wet M wil:.igilig \·ait de,1 acht,ten

litel van het „'elb<}ek ran wrah'orclering. Weekblad van het Recht 1919. nr. 10375.
81     I.A. Hotelt, a.,i·. Weekblad van het Recht 1919. nr. !0375.
82    S.G. Canes. 11'ee litet Itet rerr.4. Weekblad i·an het Recht 1919. nr. 10379.
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indien de betrokkene een gerechtz aardigde grond voor verhinciering naar voren

kon brengen zou het rechtsmiddel van verzet mogelijk moeten zi.in.
In 1926 werd een nieuw wetboek van strafvordering ingevoerd. Voor de

regeling van het verzet bracht dit geen wijziging met zich mee. In de memorie van
toelichting sprak de regering zich uit voor handhaving van verzet. In de toelichting
op artikel 375 van het ontwerp wordt weliswaar toegegeven dat bepaalde verdachten
misbruik maken van het rechtsmiddel verzet maar wordt tegeliikertijd gezegd dat

het nogal meevalt met het misbruik:

'Wei is het niet te ontkennen. dat dikwerf - echter bijna uitjluitend door

slewoonte-overtreders in kantongerechtszaken - van het middel wordt gebruik
gemaakt. om zich zoolang mogelijk aan de dreigende toepassing eener strat
te ontrekken. doch dit misbruik is geen voldoend motief om het gebruik te
weren: het belang van hen. die te goeder tri)uw het iniddel willen aanwenden.
is groot en de practische bezwaren zijn goeddeels te ondervangen.'»'

De eerste volgende wet waarbij het vet·zet ingrijpend werd gewijzigd was de
zogenaamde Bezuinigingswet van  1935.

8            Bezuinigingswet 1935

8.1 Inleiding

De dertiger jaren werden gekenmerkt als een periode waarin er wereldwijd sprake
was van een economische crisis. Ook in Nederland was er sprake van een
economische teruggang. De regering zag zich op grond van deze omstandigheden

genoodzaakt over te gaan tot wetgeving met als doel te bezuinigen op de
overheidsuitgaven. Op 26 april 1935 werd een ontwerp van wet tot verlaging van
de openbare uitgaven aangeboden aan de Tweede Kamer. meestal wordt deze wet
aangeduid als de Beziti,ligi,igSM'et.

De Bezuinigingswet behandelde een groot aantal onderwerpen van zeer

uiteenl ,pende aard. Per departement werden op zeer diverse terreinen bezuinigingen
voorgesteld. Ter illustratie: het betrof voorstellen uiteenlopend van besparing op
het krankzinnigenwezen tcit beperking van het aantal kanseliers op diplomatieke
en consulaire posten.

De behandeling van de Bezuinigingswet geschiedde bijzonder snel. Zo lag
russell indiening van het ontwerp en de publikatie in het Staatsblad slechts een

periode van ongeveer een half jaar. De snelheid van behandeling bracht met zich
mee dat veel zaken niet werkelijk werden doordacht. desalniettemin ging het vaak

83    BHTK 1913-1914.286. M. 3. pag. 148.
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om meer dan marginale wijzigingen. Elk onderwerp werd uitsluitend bezien op
de financiele voordelen die eventueel behaald zouden kunnen worden. Een goed
voorbeeld hienan is de bij het ontwerp gevoegde lijst met de behandelde onderwer-
pen en de geldbedragen die bespaard zouden worden als de wet zou worden inge-
voerd.M-t

De Bezuinigingswet is voor de berechting bij verstek van belang daar de
rechtsmiddelenregeling, meer in het bijzonder het aan het verstek verwante verzet.
fundamenteel bij deze wet werd herzien.+5 In de nu volgende paragraaf zal op de
veranderingen worden ingegaan.

8.2 De rercinderi,igen

De Bezuinigingswet had ingrijpende gevolgen voor de rechtsmiddelenregeling.
De mogelijkheden om in verzet te gaan van een bij verstek gewezen vonnis of arrest
werden tot een minimum teruggebracht. De minimalisering van het verzet was

ingegeven door. vanzelfsprekend. bezuinigingsmotieven. In de memorie van
toelichting wordt de beperking van het verzet vrijwel niet gemotiveerd. De gedachte
die ten grondslag ligt aan het door de regering voorgestelde is de volgende:

'Zij gaat uit van de gedachte dat het aantal malen. dat een zaak aan het oordeel
van den feitelijken rechter kan worden onderworpen, behoudens bijzondere
gevallen twee niet moet overschrijden.

• 8.

Waarom de regering de in de memorie weergeven gedachte heeft. wordt niet
duidelijk gemaakt.

In paragraaf 7 is reeds gebleken van de duidelijke band tussen verstek en het
rechtsmiddel verzet die de wetgever in  1886 voor ogen stond. Een berechting bij
verstek werd min of meer gelegitimeerd door de mogelijkheid van het instellen
van  verzet.  In 1926 bleven de mogelijkheden  van het aanwenden  van  het
rechtsmiddel verzet na een berechting bij verstek gehandhaafd. Over het doel van
het verzet wordt in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp voor het
wetboek van strafvordering  1926 in enkele zinnen nog iets gezegd:

'Daar het middel van verzet juist ten doel heeft. onder alle omstandigheden
aan den verdachte met behoud van de gewone instantien. eene contradictoire
behandeling van zijner zaak te waarborgen. is eene geheel nieuwe behandeling

84 BHTK 1934-1935.362. nr. 4.
85         Van de ,·erandering \ an de rechtsmiddelenregeling werd een besparing van f 80.000,= verwacht

zie BHTK 1934-1935,362. nr. 4.
86 BHTK 1934-1935.362. nr. 3. pag. 71.
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der zaak noodzakelijk. Het onderzc,ek geschiedt daarom. "als ware het
rechtsgeding bij p·er,.tek niet vi,orafgega:in", geheel overeenkomstig de regelen
\··c,or de behandeling in eersten aanleg of hooger berciep bi.i de verschillende

gerechten vastgesteld.''

Het rechtsmiddel verzet werd blijkbaar destijds nog steeds van belang geacht. In
1935 was de opvatting niet langer zo positief als deze bij de vc)orgaande wetgevende
activiteiten was geweest. De mogelijkheden om verzet in te stellen werden tot een
minimum teruggebracht.

Mijns inziens werd in 1935 weinig tot geen rekening gehouden met de
gevolgen van het radicaal beperken van het verzet. Het rechtsmiddel verzet was
van oudsher verl,miden aan de berechting bij verstek. Sterker uitgedrukt. in 1886
werd berechting bij verstek in strafzaken onaanvaardbaar geoordeeld. indien de
verdachte niet de mogelijkheid zou hebben door middel van verzet een geheel
nieuwe behandeling van zijn zaak te krijgen. In de memorie van toelichting van
1926 werd dit gedachtengoed nogmaals tot uitdrukking gebracht. De eerder

aangegeven passage uit de memorie van toelichting bij de Bezuinigingswet geeft
evenwel geen blijk van enig bewustzijn van de door de wijzigingen aangebrachte
breuk tussen het verstek en het rechtsmiddel verzet.

Door in  1935 het verzet grotendeels te schrappen uit het strafprocesrecht werd
tevens een belangrijke rechtvaardigingsgrond voor berechting bij verstek geschrapt.
Berechting bij verstek in strafzaken had blijkbaar niet langer een bijzondere
bestaansvoorwaarde nodig. Het doorgang doen vinden van een strafzaak buiten
aanwezigheid  van de verdachte  was  in de periode 1886-1935 blijkbaar  de
"normaalste zaak van de wereld geworden".

9           Samenvatting

In de voorafgaande paragrafen is de ontwikkeling van berechting bij verstek in
strafzaken vanuit een historisch perspectief geschetst. Daarbij is getracht de
fundanienten van berechting bij verstek bloot te leggen. Het is gebleken dat in de
19e eeuw berechting bij verstek allesbehalve vanzelfsprekend kon worden genoemd.
Aan het einde van de 19e eeuw is een lichte kentering in het voordeel van de
berechting bij verstek te herkennen. Er ontstond een discussie welke  in  1886
uitmondde in de veralgemenisering van berechting bij verstek in strafzaken.

De  periode 1886-1926 wordt vooral gekenmerkt  door een overmatige
belangstelling voor het aan berechting bij verstek verbonden rechtsmiddel verzet.
Het verzet was in  1886 op zeer ruime schaal toegekend: zowel in eerste aanleg

87 BHTK 1913-1914.286. nr. 3. pag. 148.
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als in appel stond verzet open tegen een bij verstek gewezen vonnis. De uitgebreide
mogelijkheden om verzet aan te wenden leidde tot een veelvuldig gebruik van het
rechtsmiddel. Bij velen bestond het vermoeden dat door bij verstek berechten
misbruik werd gemaakt van het verzet. In dit verband werd wel gesproken van
een 'verzetplaag'.

In  1926 werd het huidige wetboek van strafvordering ingevoerd. Voor de
berechting bij verstek veranderde er niet zoveel, het fundament werd bevestigd.
Het enige nieuwe was de mogelijkheid voor de rechter een bevel tot medebrenging
uit te vaardigen. De berechting bij verstek sloot goed aan bij de gedachten, die
de wetgever in het nieuwe wetboek tot uitdrukking wilde brengen. Het wetboek
van 1926 wilde de verdachte zoveel mogelijk zijn eigen procespositie kunnen laten

bepalen. Als een uitvloeisel van het bepalen van de eigen procespositie kan het
al dan niet verschijnen ter terechtzitting worden genoemd. De vrijheid van de
verdachte om zelf te bepalen of hij de terechtzitting bij wil wonen, vindt daar zijn

grens waar de rechter de aanwezigheid van de verdachte onontbeerlijk acht. De
aanwezigheid van de verdachte kan de rechter dan zekerstellen door middel van
een bevel tot medebrenging.

Tot  1935  was  het rustig rondom berechting bij verstek  en het daarmee

samenhangende verzet.  ln   1935  werd de Bezuinigingswet aangenomen.  De
Bezuiniginghwet had geen betrekking op de berechting bij verstek als zodanig maar

wel op het daarmee samenhangende rechtsmiddel verzet. Het verzet werd uit
bezuinigingsoverwegingen grotendeels afgeschaft. Verzet was uitsluitend nog aan
te wenden tegen een in eerste aanleg gewezen vonnis. dus niet langer in appel.
en dan nog alleen in die gevallen dat er geen hoger beroep openstond. Het verzet
was in 1886 door de wetgever uitdrukkelijk aan de berechting bij verstek verbonden.
In  1886 werd berechting bij verstek uitsluitend aanvaardbaar geoordeeld, indien
de verdachte de mogelijkheid werd geboden om een geheel nieuw onderzoek uit
te lokken door middel van verzet. Aan de band tussen berechting bij verstek en
verzet werd in  1935 volledig voorbijgegaan. De reden hiervoor lijkt te zijn. zoals
in de voorafgaande paragraaf is betoogd, dat berechting bij verstek niet langer als
problematisch werd ervaren. Het verstek in het Nederlandse strafproces had zich
in 1935 ontwikkeld tot een normale wijze van berechting. Een extra waarborg tegen

(onterechte) berechting bij verstek, in de vorm van het rechtsmiddel verzet werd
niet langer noodzakelijk geacht.
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Berechting bij verstek en het EVRM

1         Inleiding

In dit hootdstuk zal worden onderzocht welke eisen voortvloeien uit het Europees
Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens in relatie met berechting bij
verstek in strafzaken. De behandeling zal in hoofdzaak plaatsvinden aan de hand
van de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM),
verder zal op de relevante plaatsen verwezen worden naar rapporten van de
Europese Commissie voor de rechten van de mens (ECRM). Ten eerste zal een
beeld worden geschetst van de ontwikkeling van het aanwezigheidsrecht binnen
de Straatsburgse rechtspraak. Getracht zal worden een aantal ijkpunten te destilleren
uit de jurisprudentie.

Na een bespreking van de aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting
in het algemeen. zal in de volgende paragrafen het verstek in strafzaken in verband
worden gebracht met de betekeningsprocedure en het afstand doen van het
aanwezigheidsrecht. Bedacht moet worden dat de jurisprudentie van het EHRM
voor wat betreft de berechting bij verstek in hoofdzaak handelt over de betekening
van de dagvaarding en de daaraan verbonden vraag of de verdachte. bij niet-
verschijnen, geacht kan worden afstand te hebben gedaan van zijn aanwezigheids-
recht.

Als laatste onderwerp zal de rol van de raadsman bij verstek van de verdachte
worden besproken. Dit thema is voor de Nederlandse strafrechtspleging van
bijzonder belang. De relevante rechtspraak met betrekking tot de raadsman bij
verstek zal in zijn algemeenheid worden onderzocht. De implicaties voor het
Nederlandse strafprocesrecht worden behandeld in het volgende hoofdstuk.

2                Aanwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzit-
ting

2./ Op weg naar een aanwezigheidsrecht

In artikel 6 EVRM is het recht op een 'fair trial' neergelegd. Het recht op een

eerlijke behandeling wordt door het EHRM als overkoepelend begrip gehanteerd.
Specifiek voor strafzaken zijn in lid 2 en 3 van artikel 6 EVRM bepaalde aspecten
van een 'fair hearing' nader uitgewerkt. Dit betekent niet dat in strafzaken de
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waarborgen van het eerste lid niet van toepassing zijn. De procedure wordt door
het EHRM in zijn geheel beoordeeld. Het gaat erom of de gevolgde procedure als
geheel 'fair' is geweest, het niet-naleven van de in lid 2 en 3 neergelegde
waarborgen behoeft niet noodzakelijkerwijs fataal te zijn geweest bij beschouwing
van de gehele procedure.

Gevoelsmatig is het kunnen bijwonen van het onderzoek ter terechtzitting
een, min of meer vanzelfsprekend, onderdeel van een eerlijk proces. Bij lezing
van de verdragstekst en met name artikel 6 kan echter een aanwezigheidsrecht niet
worden teruggevonden. Anders dan in artikel 14 IVBPR. is in artikel 6 EVRM
niet expliciet het recht op aanwezigheid tijdens de berechting opgenomen. Het
recht op aanwezigheid kan echter wel worden gevonden in een resolutie uitgevaar-
digd door de Raad van Europa. In resolutie 75(11) wordt het belang van aanwezig-
heid tijdens het onderzoek ter terechtzitting onderkend:'

'2.   Whereas the presence of the accused at the trail is of vital importance.
frcim the point o f view both of his right to be heard and of the need to establish
the facts and. if need be. pass the appropriate sentence: and wheras exemptions
shou/d be granted o,th· in e.r,·eptional c·ases (mijn curs. M.J.A.P).

In het citaat uit de resolutie wordt gewezen op drie facetten van aanwezigheid ter
terechtzitting. Op de eerste plaats wordt genoemd het recht om gehoord te worden.
Daarnaast wordt de aanwezigheid in verband gebracht met het vaststellen van de
feiten. de gedachte lijkt daarbij te zijn dat bij afwezigheid van de verdachte de

waarheidsvinding ernstig in het gedrang konit. Als laatste wordt gewezen op het
belang van de aanwezigheid in verband met het bepalen van de eventueel op te
leggen passende straf.

Het recht om gehoord te worden en de waarheidsvinding vormen de belang-
rijkste aandachtspunten als het gaat om een 'fair trial'. Zij vormen het hart van
het strafproces. Mijns inziens is het belangrijk te constateren, dat het aanwezig-
heidsrecht in de resolutie niet als een zelfstandig recht wordt genoemd. Het recht
op aanwezigheid wordt afgeleid uit het recht op wederhoor en het kunnen bijdragen
aan het vaststellen van de feiten. Van het erkennen van het aanwezigheidsrecht
als een zelfstandig recht lijkt geen sprake te zijn.

Over de jurisprudentie van de Europese Commissie en het Europees Hof voor
de rechten van de mens kan iets soortgelijks worden gezegd. Tot aan de uitspraak
van het EHRM in de. later te bespreken, Colozza-casez in 1985 wordt in de
jurisprudentie van de Straatsburgse instanties niet gesproken over het aanwezig-

1 Resolution 75(11 1 011 the criteria Rci\'erning prc,ceedings held in the absence of the accused,
Adopted by the Committee of Ministers on 21  May  1975.

2        De Engelse term "case". wordt in dit hoofdstuk gebruikt ter aanduiding van zaken die door het
EHRM zijn behandeld.
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heidsrecht als een op zichzelf staand recht. maar wordt altijd een relatie gelegd
met de mogelijkheid van verdediging door de verdachte of de bijdrage aan het
vaststellen van de feiten.

Een duidelijk voorbeeld is te vinden in de zaak van X tegen de Bondsrepubliek
Duitsland: De Europese Commissie brengt op de eerste plaats. zij het enigszins
gereserveerd, het recht op aanwezigheid onder de aandacht:

'Whereas.  in (·ertain ,·lasses or i,1 sets of circt,mstan,·es ( mi in curs.  M.J.A.P.).
a fair hearing is scarcely conceivable without the presence in person of the
party concerned: whereas this may be in civil or comniercial cases: wheras the
sallie is true a fortiori of criminal matters.'

Het belang van aanwezigheid van de verdachte wordt door de Europese Commissie
derhalve erkend. wei wordt een restrictie aangebracht in de zin dat schijnbaar alleen
in bepaalde zaken en omstandigheden de aanwezigheid van de betrokkene van
doorslaggevend belang wordt geacht.

Vervolgens wordt het aanwezigheidsrecht geplaatst in het perspectief van
het kunnen voeren van een adequate verdediging. In eerste aanleg had de verdachte
van zijn recht op een mondelinge behandeling van zijn zaak afstand gedaan. In
hoger beroep werd de zaak behandeld door het 'Kammergericht' van Berlijn. De
Europese Commissie komt tot de conclusie dat artikel 6 EVRM niet is geschonden:

7..) the sole task of the Kammergericht in this case was to determine whether
the judgment of the Amtsgericht was in accordance with the law: whereas the
Kammergericht did not therefore have to decide the material facts. nor the
degree of culpability orcriminal liability of the Party concerned; whereas. then.

-his personal character and manner of life" would not have been directly
relevant to the formation of the Court's opinion. so that a procedure wholly
in writing met the requirements of Article 6 (1) of the Convention.'

Opvallend aan de beslissing van de Europese Commissie is het verband dat wordt
gelegd. tussen een mondelinge behandeling en de aard van de te nemen beslissing.
Het lijkt alsof alleen de vraag wordt gesteld, of de aanwezigheid van de verdachte
relevant is voor de informatievoorziening van de rechter. Zo niet dan kan worden
volstaan met een schriftelijke behandeling van de zaak.

Een andere zaak waarin de Europese Commissie om een oordeel werd
gevraagd is die van vermeende RAF-terroristen tegen de Bondsrepubliek Duitsland:

3          ECRM 24-09-1963, Application nr. 1169/61. Yearboc)k of the  European  Com·ention on  Human
Rights  /963. pag. 520-591.

4          ECRM 08-07-1978. Application nrs. 7572/76.7586/76 en 7587/76. Yearbook of the European
Convention on Human Rights  /978,  pag.  418-471.  De  uitspraak  is  tevens.  in  het  Duits,
gepubliceerd in Europaische Grundrechte Zeitschritt 1978. pag. 3 14-324.
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Na de zelfmoord van Gudrun Ensslin, Andreas Baader en Jan Carl Raspe in de
gevangenis Stuttgart-Stammheim op 18 oktober 1977 zetten hun rechtsopvolgers
de procedure voor de Europese Commissie voort. De bezwaren zijn te onderschei-
den in drie delen. Op de eerste plaats wordt geklaagd over de tenuitvoerlegging
van de hechtenis. met name met betrekking tot het bijzondere regime dat van
toepassing was verklaard. Ten tweede wordt geklaagd over de strafprocedure zoals
deze is gevolgd. En op de laatste plaats wordt geklaagd over de berichtgeving door
autoriteiten na de zelfmoord van de drie. In het kader van de onderhavige studie
zullen uitsluitend de klachten betreffende de strafprocedure worden besproken.

Ensslin. Baader en Raspe klagen over het voortzetten van het strafproces buiten

hun aanwezigheid. Ze doen daarbij een beroep op artikel 6 lid 3 sub c EVRM. Voor
een goed begrip van deze klacht is enige achtergrondinformatie noodzakelijk. In
het Duitse strafprocesrecht is het in principe niet mogelijk een verdachte te
berechten buiten zijn aanwezigheid. Op 1 januari 1975 werd een nieuw artikel

toegevoegd aan de Duitse StrafprozeBordnung. § 231 a StPO. Op grond van § 231 a
StPO werd het mogelijk een onderzoek ter terechtzitting te laten plaatsvinden buiten

aanwezigheid van de verdachte. indien deze zich 'vorsatzlich und schuldhaft in
eine seine Verhandlungsfiihigkeit ausschlieBenden Zustand versetzt hat'. Indien
de verdachte 'Verhandlungsunfiihig' is, kan het onderzoek ter terechtzitting geen

doorgang vinden.'
De klagers probeerden door middel van hongerstaking de voortgang van het

op 21 mei 1975 aangevangen onderzoek ter terechtzitting te frustreren. Op 30

september 1975 waren de verdachten zover verzwakt. dat ze niet langer dan drie
uur per dag de terechtzitting konden bijwonen. In aansluiting daarop besloot het
gerecht. met toepassing van § 231 a StPO. het onderzoek ter terechtzitting buiten
aanwezigheid van de verdachten voort te zetten. Het onderzoek ter terechtzitting
werd voortgezet waarbij de verdediging van de verdachten hoofdzakelijk door hun
raadslieden werd gevoerd.

In de procedure bij de ECRM wordt geklaagd over het voortzetten van het
onderzoek ter terechtzitting buiten aanwezigheid van de verdachten. De ECRM

overweegt het volgende:

Under Article 6(3)(c). a criminal trial may not take place without the defence
having the opportunity to present its arguments adequately. However. this
provision does not secure to the accused the right to be present in all circum-
stances. In both the English and French versions. the Convention clearly defines

the rights guaranteed by this provision as an alternative between two arrange-
ments designed to ensure that both sides of the case are heard. It should be
noted (...) the applicants were able to receive practically unlimited numbers

5       In een hoofdvuk 5 zal uitgehreider worden stilgestaan bij de Duilse regeling van het verstek
in stratzaken.
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of &·ihith from their defence counsel in order to prepare their defence. In this
respect tliere can be no question of any violation of Article 6(3)(c) in this
respect.'

De ECRM beziet vervolgens meer iii het algemeen of de procedure 'fair' is
verlopen. Daarbij wordt gewezen op de bijzondere situatie van de onderhavige
zaak. en de noodzaak een strafzaak binnen een redelijke termijn te behandelen:

'Iii cl-iinind ,·ases. f„- the accused tc, cippear personally and be heard br the
judge should tic,rmally cc),itribute to a fair examination of the case (mijn curs.
M.J.A.P). In order to determine, in the case in point. whether the continuation
of the trial when the accused were absent (though not excluded) may have
infringed the right secured by Article 6(1). account must however be taken
of the particular circumstances of the case and of the requirement that justice
be done, and be done within a reasonable time.
(...) In the circumstances. the judge was able legitimately to make use of the
only means at his disposal for preventing the proceedings from grinding to
·ah'alt, without however placing the defence at any disadvantage. their lawyers
being present a,id having practically unlimited opportunities foi- contact with
their clients (mijn curs. M.J.A.P.).
In the light of all the factors recapitulated above, the continuation of the
hearings in the absence of the accused cannot therefore be deemed to have
infringed the rights and freedoms guaranteed by the Convention. and particularly
by the above mentioned provisions.'

Het aanwezig zijn tijdens het onderzoek ter terechtzitting wordt in verband gebracht
met het onderzoek dat door de rechter plaats moet vinden. Impliciet lijkt te worden
verwezen naar het belang van de betrouwbaarheid van de waarheidsvinding. welke
gediend wordt door aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter
terechtzitting. Opvallend is de relatie die wordt gelegd tussen de mogelijkheid van

verdediging door middel van een raadsman en de berechting in afwezigheid van
de verdachte. Het optreden van een raadsman wordt als legitimatie beschouwd
voor het berechten bij verstek.

In ogenschouw moet worden genomen dat het in deze zaak niet ging om door-
snee verdachten, maar om verdachten die alles in het werk stelden om 'het systeem'
te tarten en te beproeven.6 Dientengevolge kunnen ook geen vergaande conclusies
aan het oordeel van de ECRM worden verbonden. Duidelijk is echter wel. dat er
geen sprake is van erkenning van een op zichzelf staand aanwezigheidsrecht, telken-

6        Zie over het proces tegen de leden van de Rote Armee Fraktion. P.H. Bakker Schut. PA,litijche
Verteidigung in Strabachen. eine Fallstudie des zon 1972- 1977 in den Bundesrepublik gemhrien
Strafrerfahrens  gegen  Andreas  Baade i·, Gudrun Ensslin. Ulrike Meinhof, Holger Meins. Jan
Carl Raspe. Kiel 1986.
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male wordt de relatie gelegd met de mogelijkheid zich te verdedigen. In die zin
is er sprake van een uit het algemene recht op een 'fair trial' afgeleid recht op
aanwezigheid.

Beslissingen van het Europees Hof voor de rechten van de mens met betrek-
king tot het recht op een 'fair trial' in relatie tot de aanwezigheid van de verdachte.
zijn tot  1986 niet voor handen. Uitspraken die in relatie met berechting bij verstek
kunnen worden genoemd, zijn zij die handelen over het optreden van een raadsman.
Het EHRM beoordeelde klachten met betrekking tot het niet hebben gehad van

rechtsbijstand in het kader van het recht op hoor en wederhoor. Daarbij wordt soms
een relatie gelegd tussen de aanwezigheid van de verdachte en het optreden van
een raadsman. Een voorbeeld is de Pakelli-case:7

'(...) it goes without saying that the personal appearance of the appellant would
not have compensated for the absence of his lawyer: without the services of
a legal practitioner. Mr. Pakelli could not have made a useful contribution to
the examination of the legaal issues arising (...).1

Duidelijk is dat de aanwezigheid van de verdachte niet in alle omstandigheden
voldoende is. om te handelen in overeenstemming met het EVRM. Indien de
verdachte - gezien de complexiteit van de tijdens de behandeling van de zaak te
beantwoorden vragen - geen bijdrage kan leveren zonder deskundige hulp, is de
bijstand van een raadsman belangrijker dan de persoonlijke aanwezigheid van de
verdachte. De relatie tussen de aanwezigheid van de verdachte en de mogelijkheid
van rechtskundige bijstand zal verderop uitgebreid aan de orde worden gesteld.
In een aparte paragraaf wordt het optreden van een raadsman bezien in het licht
van het EVRM.

Het niet voorhanden zijn van een beslissing van het EHRM met betrekking
tot de aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting. tot de uitspraak in de
Colozza-case, is niet echt verklaarbaar. Een mogelijke verklaring is wellicht het
door het EHRM meer in het algemeen hanteren van het begrip 'fair trial': de
verdachte moet zich adequaat kunnen verdedigen. Een aanwezigheidsrecht is daarbij
niet van doorslaggevend belang, soms is een raadsman beter in staat de verdediging
te voeren waarbij afwezigheid van de verdachte niet bezwaarlijk is.

Wellicht kan een verdere verklaring worden gevonden in het geringe aantal
arresten dat door het EHRM is gewezen tot begin jaren-80. Tot  1980 werd door
het EHRM slechts in 36 zaken arrest gewezen. in de periode 1980-1985 deed het

7 EHRM 25-04-1983. Publ. Ser. A Vol. 64.
8      Rechtsoverw'eging 38.
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EHRM 52 keer uitspraak." Ter vergelijking. in 1992 werden doot het EHRM 81
arresten gewezen.

1{ 1

2.2 Her aanwe:.igheidsreclit in ile rechtspracik ritii het EHRM

Het recht van de verdachte om aanwezig te zijn bij het onderzoek ter terechtzitting
is niet gecodificeerd in aivikel 6 EVRM. In de voorafgaande paragrafen is gebleken
dat het aanwezigheidsrecht ook door de Straatsburgse instanties niet ab initio als
een zelfstandig recht werd erkend. De Europese Commissie voor de rechten van
de mens legde , teeds de nadruk op de mogelijkheid van verdediging door de
verdachte. Verdediging door een raadsman werd voldoende geacht om de
afwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting te compense-
ren.

In de rechtspraak van het hof heeft het lang geduurd eer het aanwezigheids-
recht van de verdachte erkenning vond. Debet hier aan. min of meer vanzelfspre-
kend. is het feit dat het recht op het bijwonen van de behandeling van de eigen
zaak door de verdachte niet expliciet in het EVRM is gecoditiceerd. De Colozza-
case is de eerste zaak waarin het EHRM overweegt dat het aanwezigheidsrecht
moet worden geacht te worden begrepen onder het recht op een 'fair trial'.  VOdr
de beslissing in Colozza werd de aanwezigheid van de verdachte. in navolging
van de Europese Commissie. door het EHRM vrijwel altijd beslist binnen het
raamwerk van een 'effective defence'

Zo wordt bijvoorbeeld in de hierna te behandelen Goddi-case" gesproken
van een 'practical and effective defence'. In deze zaak ging het in hoofdzaak om
de afwezigheid van de raadsman tijdens het onderzoek ter terechtzitting. De klacht
van de verdachte dat hij door detentie niet in staat was geweest de terechtzitting
bij te wonen werd afgewezen. Een algemene overweging naar een eventueel recht
op aanwezigheid van de verdachte is niet te vinden.

Goddi-casell

Goddi wordt in eerste aanleg samen met een zekere F. veroordeeld wegens
onbevoegd wapenbezit en dreigen met een vuurwapen tot 18 maanden gevangenis-
straf en een boete van 300.000 Lire. Voor een aantal andere delicten volgt
vrijspraak.

De beide verdachten en het OM gaan in appel. De gebeurtenissen in appel
zijn het onderwerp van de behandeling van de zaak door het EHRM. Goddi's

9 European Court ot Human Rights. Sun·e., ofActi,·tries /959-/991. Strasbourg 1992. pag. 14.
10 European Court of Human Rights. Survey of Ac·tinties /992. Strasbourg 1993, pag. 7.
11 EHRM 09-04- 1984. Publ. Ser. A Vol. 76.
12 EHRM ()9-04-1984, Publ. Ser. A Vol. 76.
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bezwaren tegen het vonnis worden geformuleerd door Mr. Monteleone. Op 30
november 1976 vindt de terechtzitting in appel plaats. Ondanks het feit dat Mr.
Monteleone op de hoogte is gesteld van de datum van de zitting is hij niet aanwezig.
Het hof benoemt vervolgens een andere raadsman die voor Goddi moet optreden.
Mr. Maio. Om andere redenen schorst het hof vervolgens het onderzoek voor
onbepaalde tijd. De behandeling wordt hervat op 9 juli 1977. De zitting wordt
wederom geschorst. daar F. niet op de hoogte was gesteld van de datum van de
zitting. Goddi is weI verschenen. bijgestaan door een nieuwe raadsman, Mr.
Bezicheri.

Op 20 september 1977 wordt de datum voor de volgende zitting bepaald op
3 december 1977. De dagvaarding wordt. na pogingen tot betekening aan het
woonhuis. door Goddi in persoon afgehaald op het postkantoor op 7 oktober  1977.

Op 29 oktober wordt Goddi voor een andere zaak gearresteerd en vastgezet. De
terechtzitting van 3 december 1977 vindt plaats in een vrijwel lege rechtszaal: Goddi
en zijn raadsman, de beledigde partij, F. en zijn raadsman, evenals de drie
gedagvaarde getuigen verschijnen niet. Het niet op de hoogte van de recente
arrestatie zijnde hof verklaart Goddi 'to be unlawfully absent' (contumace).

De raadsman van Goddi. Mr. Bezicheri. was niet aanwezig omdat hij geen
bericht omtrent de datum van de zitting had ontvangen. Het bericht bleek te zijn
gestuurd naar Mr. Monteleone en waarschijnlijk ook naar Mr. Ronconi, de raadsman
die de verdachte had verdedigd in eerste aanleg. Het hof wees op 3 december 1977
onmiddellijk vonnis. Goddi werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf en een
boete van 500.000 Lire en nog drie maanden detentie samen met een boete van
30.000 Lire. Tijdens de behandeling had het hof Mr. Straziani toegevoegd aan
Goddi. Deze raadsman had niet meer gedaan. dan verwijzen naar een eerder door
Monteleone opgestelde schriftuur.

Goddi stelde vervolgens cassatieberoep in. De aangevoerde gronden hielden
verband met zijn eigen afwezigheid en die van zijn raadsman tijdens de zitting
in appel. Het cassatieberoep werd verworpen. De toezending van het bericht met
de zittingsdatum naar Mr. Monteleone was in overeenstemming met de wettelijke
voorschriften. Het 'unlawfully absent' verklaren van Goddi kon het hof niet worden

aangerekend, daar het hof niet op de hoogte was van de problemen van Goddi.

De Europese Commissie kwam unaniem tot het oordeel dat er schending van het
EVRM had plaatsgevonden.

In de procedure voor het EHRM worden door Goddi drie klachten geformuleerd.
Ten eerste wordt gesteld dat de klager niet in staat was gesteld bij de behandeling
van zijn zaak in appel aanwezig te zijn. Goddi was op het moment van de zitting.
3 december 1977, gedetineerd. Het EHRM overweegt dat het OM niet aansprakelijk
kan worden gesteld. daar de dagvaarding nog voor zijn detentie was betekend. Goddi
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had de dagvaarding in persoon afgehaald. Voor het EHRM verklaarde Goddi dat

de gevangenisautoriteiten hem hadden verhinderd te verschijnen op de terechtzitting
Het Straatsburgse hof trof voor deze stelling geen bewijs aan: ze verklaarden dat
de Italiaanse autoriteiten geen blaam trof.

Goddi had als tweede klacht dat hij was berootd van bijstand door een
raadsman van zijn eigen keuze. Het EHRM gaat niet iii op de vraag of overeenkom-

stig de Italiaanse wetgeving de kennisgeving van de zittingsdatum aan Monteleone
of aan Bezicheri moest worden gestuurd. Het gaat erom dat de waarborgen voor
een eerlijk proces worden nageleetd:

'(...) the Court finds that the failure to notify Mr. Bezicheri was instrumental
in depriving the applicant of a 'practical and effective de fence". The preceding

phases of' the proceedings should have led the Bologna Court of Appeal w

believe that only Mr. Bezicheri could have provided a defence of this character
on 3 December 1977: unlike Mr. Monteleone who had never appeared before
the Court of Appeal. Mr. Bezicheri had taken part in the hearing of 9 July 1977.
Accordingly. it was necessary to send the notification in question to him.
When seen in terms of the Convention. the fact that Mr. Bezicheri was absent
is all the more disturbing because Mr. Goddi was. in addition, absent himself:
because Mr. Straziani, being unaware of the reasons for the accused' s non-
appearance. was unable to seek an adjournment under Article 497 of the Code
of Criminal Procedure. and finally. because the penalties imposed on 6 June
1975  by the Forli Regional Court might  have  been  -  and  in  fact  were  -
increased. Ill

De laatste door Goddi geformuleerde klacht handelde over de wijze waarop de
door het hof toegevoegde raadsman, Mr. Straziani, zich van zijn taak gekweten

had. Het EHRM overweegt dienaangaande dat de wijze waarop de raadsman de
verdediging heeft gevoerd niet onderhevig kan zijn aan toetsing door de Straatsburg-

se instanties. Vervolgens plaatst het EHRM het optreden van de raadsman in een

breder perspectief en gaat na of de appelinstantie genoeg maatregelen heeft genomen
om Goddi een 'fair trial' te kunnen bieden. Aan dit laatste schortte het nogal aldus

de overwegingen van het EHRM:

In fact, Mr. Straziani did not have the time and facilities he would have needed

to study the case-file. prepare his pleadings and. if appropriate. consult his
client. Short of noti fying Mr. Bezicheri of the date of the hearing. the Court
of Appeal should (...) at least have taken measures. of a positive nature.

calculated to permit the officially-appointed lawyer to fulfil his obligations
in the best possible conditions. It could have adjourned the hearing (...) or it
could have directed on its own initiative that the sitting be suspended for a

13    Overweging 30.
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sufficient period of time. C...) The exceptional circumstances the Case - the
absence of Mr. Goddi and the failure to notify Mr. Brezicheri - required the
Court of Appeal not to remain passive.

·14

Het EHRM oordeelt unaniem. dat er schending heeft plaatsgevonden van artikel
6 lid 3 sub c EVRM.

Opvallend aan de Goddi-case is dat in de overwegingen van het EHRM
nergens een verwijzing naar een eventueel aanwezigheidsrecht van de verdachte
is te vinden. Alles wordt opgehangen aan de vraag of de verdachte een 'practical
and effective defence' heeft gehad. De afwezigheid van de raadsman, met de
ontbrekende kennisgeving van de zittingsdatum als constituerende factor was
doorslaggevend voor schending van artikel 6 EVRM. In de overwegingen wordt
onderstreept. dat de afwezigheid van de raadsman in de betreffende zaak extra
zwaar woog daar de verdachte niet in persoon was verschenen. Vadr de beslissing
in de Goddi-case heeft het EHRM in de zaak Neumeister ook een enkele overweging

1.gewijd aan de aanwezigheid van de verdachte bij de behandeling van zijn zaak.

De eerste zaak waarin het EHRM het recht van de verdachte op aanwezigheid
tijdens het onderzoek ter terechtzitting erkent. is de zaak Colozza.

C()1()2Za-Case
M

Tegen Colozza wordt in  1972 een strafrechtelijke vervolging gestart terzake van
fraude. De betekening van de op de strafprocedure betrekking hebbende stukken
vindt niet in persoon plaats. In 1971 is Colozza verhuisd zonder zijn nieuwe adres
aan het bevolkingsregister door te geven. Er wordt getracht Colozza in kennis te

14      Overweging 3 1.
15       In Neumeister ging het om een procedure waarbij een (R,rdeel inoest worden gegeven over de

voortijdige vrijlating i·an de betrokkene uit detentie. Tijdens de procedure had het gerecht de
zaak beslist. zonder de betrokkene te hebben gehoord:
'(...) the decisions relating to his detention on remand were given after the pri,secuting authorithy
had been heard in the absence of the Applicant or hi, legal representative on the written request
made by them. The Court is inclined to take the view that such a procedure is contrary to the
principle of "equality of arms" which the Commission. in several decisions and opinions. has
rightly stated to be included in the notion of fair trial mentioned in Article 6(1) . The Court does
not consider howeverthatthis principle is applicable to theexamination of request+ forprovisional
release.

Een procedure waarbij het openbaar ministerie wordt gehoord en de verdachte of zijn raadsman
niet. is in strijd met het beginsel van  'equality of arms". De aanwezigheid van de verdachte
wordt in deze uitspraak. uit de beginperiode van het EVRM-toezichtmechanisme. naar voren

geschoven als een voorwaarde voor een eerlijk proces. Het EHRM acht in de onderha\·ige
procedure geen scbending van het EVRM aanwezig. De aard van de te nemen beslissing maakte,
dat artikel 6 EVRM niet van toepassing was.

16       EHRM  1 2-02- 1985. Publ. Ser. A Vol. 89. Zie c)ok C.F. Ruter, De zaak Colocza. AA  1986. pag
309-315.
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stellen van de strafvervolging die tegen hem was ingesteld. De 'communicazione
guidiziaria'. kennisgeving van verdere vervolging. werd tevergeefs betekend aan

een bij de politie bekend adres. Bij navraag bleek dat Colozza de betreffende woning
reeds jaren eerder had verlaten.

De rechtbank besloot vervolgens Colozza irreperibile'. onvindbaar. te verkla-
ren. Het gevolg van de irreperibile'-verklaring was, dat alle gerechtelijke
mededelingen werden betekend door uitreiking aan de griffie van de rechtbank.

Overeenkomstig het Italiaanse recht werd gelijktijdig een raadsman aan de verdachte

toegevoegd. de processtukken worden ook aan hem toegezonden.
Na afloop van het gerechtelijk vooronderzoek worden drie arrestatiebevelen

uitgevaardigd. Deze worden niet geexecuteerd. daar de bevoegde autoriteiten nog
steeds niet op hoogte zijn van de verblijfplaats van Colozza. Nu Colozza wederom
onbereikbaar blijft voor de justitiele autoriteiten wordt hij 'latitante' verklaard.
dit wil zeggen dat Colozza zich opzettelijk aan de executie van een arrestatiebevel
onttrekt.

Op 6 mei 1976 vindt de terechtzitting in eerste aanleg plaats. Colozza wordt
bij verstek berecht. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting worden de belangen

van Colozza waargenomen door een van rechtswege toegevoegde raadsman. De
rechtbank veroordeelt Colozza tot zes jaar gevangenisstraf en een boete van 600.000

Lire. De optredende raadsman gaat niet in hoger beroep.
I 7

Negen maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de
rechtbank wordt Colozza gearresteerd. Colozza tekent appel aan en stelt dat hij
ten onrechte 'latitante' is verklaard. In het Italiaanse strafprocesrecht begint, bij
een berechting bij verstek. de termijn voor het instellen van appel te lopen op het
moinent dat de verdachte van het vonnis op de hoogte komt. Dit is anders indien
een 'latitante'-verklaarde verdachte bij verstek wordt berecht. de termijn begint
dan direct op het moment van de uitspraak te lopen. 18

Colozza is, nu hij 'latitante' is verklaard. in beginsel te laat met het instellen

van appel. Het appel kan echter alsnog ontvankelijk worden verklaard indien de
verdachte erin slaagt. aan te tonen dat hij ten onrechte 'latitante' is verklaard. Pas

indien de verdachte zelf bewijst ten onrechte 'latitante' te zijn verklaard - er vindt
derhalve een omkering van de bewijslast plaats - kan hij ontvankelijk worden

verklaard in het appel en zo een behandeling van zijn zaak in zijn aanwezigheid
afdwingen.

17         Terzijde kan w orden opgemerkt dat de s·an rechbwege toegevoegde raadsman geen enkel contact

had gehad met Colozza. zodat van de raadsman waarschijnlijk ook niet veel anders kon worden
verwacht.

18       De statu0 van 'latitante' brengt als het ware strafmaatregelen met zich mee in de vorm van het
eerder aanvangen van de beroepstermijn. Een ;·ergelijking met de nieuwe regeling van het
Nederlandse onder/.oek ter terechtzitting hinds I februari 1998 dringt zich hier nadrukkelijk

op: bij berechting in afwezigheid met verdediging door een raadsman \'angt de beroepstermijn
orimiddellijk aan.
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Zowel bij de appelinstantie als bij cassatierechter slaagt Colozza er niet in.
te bewijzen dat hij zich niet opzettelijk aan de berechting heeft onttrokken. met
andere woorden: hij kan niet aantonen ten onrechte 'latitante' te zijn verklaard.
Vervolgens stelt Colozza een klachtprocedure in bij het Europees Hof voor de
rechten van de mens. Na bij de Commissie in het gelijk te zijn gesteld. wordt hij
ook bij het Hof in het gelijk gesteld. Colozza zelf is kort na de beslissing van de
Commissie overleden. de procedure voor het Hof wordt voortgezet door zijn
echtgenote. De kernoverweging van het arrest van het EHRM luidt als volgt:

'17. Although this is not expressly mentioned iii paragraph I of Article 6. the
object and purpose of the Article taken as ci wlic,le shobf that a person "charged
11'ith it criminal offence" is entitled to take part in the hearing ( mijn curs.,
M.J.A.P.). Moreover, sub-paragraphs (c),Cd) and (e) of paragraph 3 guarantee
to -everyone charged with a criminal offence" the right "to defend himself
in person". "to examine or have examined witnesses" and "to have the free
assistance of an interpreter i f he cannot understand or speak the language used
in court". and it is difficult to see how he could exercise these rights without
being present.

In de weergeven overweging wordt het aanwezigheidsrecht van de verdachte
ingelezen in artikel 6 EVRM. Het recht op aanwezigheid is dus een onderdeel van
een 'fair trial'.

Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak Colozza is de vraag opgeworpen
of het aanwezigheidsrecht ook toekomt aan voortvluchtige verdachten. Immers.
betoogd zou kunnen worden dat deze categorie het recht op aanwezigheid verspeelt
door zich voor justitie onvindbaar te houden. Het EHRM laat het antwoord op de
vraag of voortvluchtigen aanspraak kunnen maken op het aanwezigheidsrecht in
het midden:

'In conclusion, the material before the Court does not disclose that Mr. Colozza
waived exercise of his right to appear and to defend himself or that he was
seeking to evade justice. It is therefore not neccesary to decide whether a person
accused of a criminal offence who does actually abscond thereby forfeits the
benefit of the rights in question. .19

Het Hof laat het antwoord nadrukkelijk in het midden en geeft, mijns inziens.
daarmee impliciet aan twijfels te hebben bij het toekennen van verdragsrechten
aan voortvluchtigen.  De Commissie daarentegen, stelde expliciet dat de waarbor-
gen van het EVRM ook gelden indien de verdachte voortvluchtig is: 'The rights

19     Rechboverweging 28 van het Colozza-arrest.
20   In gelijke zin ook I. Fahrenhorst. Art. 6 EMRK und die Verhandlung gegen Abwesende.

Europaische Grundrechte Zeitschrift 1985. pag. 630.
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secured in Article 6 apply to ererroile clicirged ,t'ith u criminal offence. whether

the accused A at liberty. in custody or on the run. The guarantee of a fair trial is
an absolute one. •21

De beantwoording van de vraag of roortvluchtige verdachten dezelfde

verdragsaanspraken geldend kunnen maken, kan hier verderiii het midden blijven.
Het EHRM laat zich niet duidelijk uit over dit probleem, wel dient te worden

geconstateerd dat een verdachte die op de vlucht is. blijkbaar niet vanzelfsprekend

de waarborgen van artikel 6 EVRM kan inroepen.
Het enigszins onizichtig benaderen van de voortvluchtige verdachte hangt

samen niet. de door het EHRM uitdrukkelijk opgelaten ruimte voor de verdrags-
staten om een verdachte bij verstek te berechten. De speelruimte voor berechting

bij verstek is niet onbeperkt en wordt door het EHRM in zijn casuYstische

rechtspraak nader ingevuld. De Colozza-case biedt. voor wat betreft het probleem
van de aanvaardbaarheid van berechting bij verstek in het algemeen, slechts enkele

aan de casus gerelateerde vingerwijzingen:

'29. (...) It is not the Court's function to elaborate a general theory in this area.

As was pointed out by the Government. the impossibility of holding a trial by

default may paralyse the conduct of criminal proceedings. in that it may lead.
for example. to dispersal of the evidence. expiry of the tinie-limit for
prosecution or a miscarriage of.justice. However in the circumstances of the

case. this tact does not appear to the Court to be of such a nature as to justify
a complete and irreparable loss of the entitlement to take part in the hearing.

When domestic law perniits a trial to be held notwithstanding the absence of

a person "charged with a criminal offence" who is in Mr. Colozza's position.
that person should. once he becomes aware of the proceedings. be able to obtain.

from a court which has heard him. a fresh determination of the merits of the

charge.'

Het Hof wijst in de laatste zin van het citaat op de mogelijkheid voor de verdachte

een rechtsmiddel te kunnen aanwenden indien hij bij verstek is berecht. In een

bijzin wordt wel aangegeven, dat het moet gaan om een verdachte die in de positie
van Colozza verkeert. Door te wijzen op de positie van Colozza. geeft het Hof
wederom blijk van zijn afkeer van het ontwikkelen van een algemene theorie.

21        EHRM  12-()2-1985. Publ. Ser. A Vol. 89. Opinion of the Commission. overweging  124. pag.
30.
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2.3 Aanwezigheidsrecht iii appel en cassatie

2.3.1 Aanwezigheidsrecht in appel

Het EHRM heeft in haar jurisprudentie immer oog voor de aard van de appelproce-
dure.1  De leidinggevende zaak in deze problematiek is de Ekbatani-case. 3'Ekbatani
A een Amerikaan woonachtig in Gateborg, Zweden. Ekbatani is als wetenschapper
werkzaani aan de plaatselijke universiteit. Het project waaraan hij werkt, verloopt
niet geheel naar wens met als gevolg dat hij wordt ontslagen. Ekbatani solliciteert
vervolgens bij de lokale tram-maatschappij. Om te worden aangenomen dient een
rijexamen te worden afgelegd; het Amerikaanse rijbewijs van de betrokkene is
niet geldig in Zweden. Ekbatani zakt voor het rijexamen en molesteert vervolgens
de examinator; voor de mishandeling wordt hij vervolgd.

In eerste aanleg verloopt alles - procedureel gezien - naar wens. Ekbatani
gaat van het vonnis in eerste aanleg in appel. In de onderhavige zaak wordt
vervolgens een soort 'leave to appeal' procedure gevolgd. Het hof van appel
oordeelt een schriftelijke behandeling van de zaak voldoende. Tegen de uitsluitend
schriftelijke behandeling van het appel richt zich de klacht van Ekbatani bij het
EHRM.

In de Ekbatani-case wordt een aanleiding gevonden meer algemene
beschouwingen te wijden aan de reikwijdte van artikel 6 EVRM buiten de eerste
feitelijke instantie: meer in het bijzonder de vraag of artikel 6 EVRM eveneens
van toepassing moet worden geacht op de appelfase. Het EHRM stelt vast dat artikel
6 EVRM ook voor appelprocedures geldt; 'Criminal proceedings form an entity
and the protection afforded by Article 6 does not cease with the decision at first
inAtance. '24

Zoals al werd vermeld, verliep in eerste aanleg alles naar wens. Bij het
beantwoorden van de vraag of een schriftelijke procedure in appel in overeenstem-
ming was met de waarborgen die artikel 6 EVRM eist. stelt het EHRM:

'27. The manner of application of Article 6 to proceedings before courts of
appeal does, however, depend on the special features of the proceedings
involved: account must be taken of the entirety of the proceedings in the
domestic legal order and of the role of the appellate court therein.'

22     Door te spreken over de appelprocedure in het algemeen wordt enigszins te kort gedaan aan
de verscheidenheid in appelprocedures zoals die bestaat in de verschillende lidstaten bij het
EVRM. Ik gebruik de tenn appelprocedure dan ook in een. voor zover mogelijk. zo neutraal
mogelijke hetekenis.

23 EHRM 26-05-1988, Publ. Ser. A Vol. 134, eveneens gepubliceerd in NJ 1991, 798.
24 Zie rechthoverweging 24.
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Het EHRM legt de nadruk op het bepalen van de toi van de appelprocedure binnen
de nationale context van het geldende strafprocesrecht. Belangrijk aanknopingspunt
daarbij is de vraag of er feitelijke vragen of rechtsvragen in de procedure ter
discussie staan. Bij Ekbatani was de vraag of de aanwezigheid van de verdachte

in appel van dusdanig belang geweest zou zijn. dat niet volstaan had mogen worden

meteen zuiver schriftelijke procedure. De oordelingsruinite van de betreffende
appelinstantie geeft voor het EHRM de doorslag:

32. Here. the Court of Appeal was called upon to examine the case as to the
facts and the law. In particular. it had to make a full assessment of the question
of the applicant's guilt or innocence. The only limitation on its jurisdiction
was that it did not have the power to increase the sentence imposed by the City
Court.'

Het EHRM oordeelde de gang van zaken in appeL een volledig schrittelijke
procedure buiten aanwezigheid van de verdachte. in strijd met het recht op een
'fair trial' zoals neergelegd in artikel 6 EVRM. Daar in appel de rechter uitgebreide

mogelijkheden had om de zaak te beslissen en daarbij om een oordeel over de schuld

van de verdachte werd gevraagd, kon in dit geval niet worden volstaan met een
schriftelijke procedure. Een volwaardige terechtzitting. in aanwezigheid van de

verdachte. was - ook nu het ging om een appelprocedure - de verdragsrechtelijke
minimumeis voor een 'fair trial'.15

Opvallend aan het oordeel van het EHRM is het ontbreken van een verwijzing naar
het karakter van het gepleegde feit. In de 'dissenting opinions' van een aantal leden

van het Hof wordt gewezen op het karakter van een 'minor offence' die het aan
de orde zijnde delict zeker had. Rechter ThOr Vilhjdlmsson komt tot de conclusie:

7..) that it concerns a minor offence and that Article 6 of the Convention does

not require a full rehearing of an applicant in such circumstances. (...) Article
6 of the Convention sets out the right to a fair trial "within a reasonable time"
Justice without delay is an important human right in all cases. big and sinall.

25     Een andere illustratieze /aak is Kreiii:,w tegen 0(,stenrijk. EHRM 21-09-1993. Publ. Ser.  A
Vol. 268-B. eveneens gepubliceerd in NJ 1994.359, m.nt. Kn. Het eerste onderdeel \'an het
arreg handelde 0,·er de behandeling In appel van een bertip op nietigheid. Aangezien het hierbij

ging om rechts\ ragen was de aanwezigheid van de raadsman ter zitting bij dit onderdeel van
het appel wei voldc,ende. zie overweging 63 van het arrest. Het tweede deel van de klacht betrcit
het appel tegen de hoogte van de straf waarbij een feitelijke behandeling had plaatsgevonden.
Dit onderdeel van het appel was volgens het EHRM: '67.(..) thus of crucial importance for the
applicant and involved not only an assessnient of his character and state of mind at the time
of the offence but also his motive. In circumstances such as those of the present case  C. . . ) .i t

was essential to the fairness of the proceedings that he be present during the hearing of the appeals

and afforded the opportunity to participate in it together with his counsel.
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(...) Some States have accordingly enacted special procedural rules for minor
cases. ' 26

Rechter Matscher wijst in zijn 'dissenting opinion' eveneens op het 'minor' karakter
van de door Ekbatani gepleegde feiten. Het Zweedse recht deed volgens Matscher
zelfs meer dan door het EHRM werd geeist:

2. Swedish law gives a defendant a limited right of appeal, and this goes
beyond what is required by Article 6: furthermore, not even Article 2 of Protocol
No. 7 will require that an appeal to a higher tribunal should be available. since
the offence wa# "of a minor character".2

In de zaken die hierna zullen worden besproken. zal opvallen dat het EHRM -
in tegenstelling tot de Ekbatani-case - vaak verwijst naar het karakter van het
begane delict. De opmerkingen bij Ekbatani in de 'dissenting opinions' komen
in latere uitspraken terug.

Een ander voorbeeld van een scherp letten op de aard van de te nemen
beslissing in appel biedt de zaak Jan-Ake Andersson tegen Zweden.* Andersson.
een Zweeds staatsburger. woonachtig in het zuid-westen van Zweden wordt op
26 februari 1983 aangehouden. De politie hield de betrokkene aan wegens het met
een tractor over de autosnelweg rijden. Andersson weigerde vervolgens een boete
te betalen: hij beweerde geen verkeersbord te hebben gezien waaruit zou blijken
dat hij niet mocht rijden waar hij reed.

Op  17 mei  1983 werd aan Andersson een dagvaarding om te verschijnen voor
de rechtbank betekend. De betrokkene schreef daarop een brief waarin hij aangaf
van de zijde van het OM te verwachten dat enkele getuigen zouden worden
opgeroepen: Andersson gaf aan onvoldoende middelen te hebben om dit zelf te
bekostigen. Eveneens zou een meteorologisch rapport van de dag waarop de
overtreding had plaatsgevonden dienen te worden opgemaakt. Daarnaast zou hem
een raadsman toegewezen moeten worden. Op 8 juni  1983 werd zijn verzoek tot
toevoeging van een raadsman afgewezen. met als reden de eenvoudige aard van
de zaak en dat de verdachte in staat werd geacht zichzelf te verdedigen. Het appel
van de betreffende beslissing werd op dezelfde gronden verworpen.

De terechtzitting vond plaats op 21 september 1983. Getuigen werden gehoord.
het weerrapport was niet voorhanden en Andersson werd veroordeeld tot betaling
van 400 Zweedse kronen. Op 4 oktober  1983 gaat Andersson in appel. Het OM
antwoordt - onder verwijzing naar de bewijsvoering bij de rechtbank - dat ook

26     Zie de 'dissenting opinion' op pag. 17 van Publ. Ser A Vol. 134.
27     Zie de 'dissenting opinion' op pag. 19 van de Publ. Ser A Vol. 134. De 'dihsenting opinion'

van Matscher wordt ondersteund door Bindschedler-Robert en GOlcuklu.
28 EHRM 29- 1 ()-1991. Publ. Ser. A Vol. 212-B.
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in appel wordt vastgehouden aan de schuld van de verdachte. Het hof zond op 3
noveniber 1983 het antwoord door naar Andersson met het advies hier schriftelijk
op te reageren nu de zaak schriftelijk zal worden behandeld. Andersson verzoekt

dual'op om een openbare behandeling. getuigenverhoor en toe\ oeging van een
raadsman.

De appelinstantie wijst alle verzoeken van Andersson van de hand en doet

recht op de stukken  Andersson gaat ook nog naar de Zweedse hoge raad. maar
daar wordt hem de toegang geweigerd. De betrokkene dient een klacht in bij de
Europese Commissie voor de rechten van de mens. Op 15 maart 199() kwam de
Europese Commissie voor de rechten van de mens tot de conclusie. met 17 tegen

2 stenimen. dat artikel 6 lid I EVRM is geschonden. De kernoverweging van het
rapport van de ECRM luidt.

'47. The Commission notes that both parties in the present cahe had equal

opportunities to present their case in writing. However. the Court of Appeal
was called upon to examine the case as to the facts and the law. It had to make
a full assessment of the question of guilt or innocence and was not in doing
so limited in its competence in any way. The limitations on the Court of
Appeal' s powers as a result of the prohibition against reformatio iii pejus related

only to sentencing and cannot therefore be considered to be relevant to the
decisive question in the determination of the criminal charge. i.e. the questi(,Ii

of guilt or innocence. (...)
48. The right of the accused to be present when a court determines whether
or not he is to be found guilty of the criminal charges brought against him.
and to be able to present to the court what he finds is of importance in this

respect, is not only an additional guarantee that an endeavour will be made
to establish the truth. but it also helps to ensure that the accused is satisfied
that his case has been determined by a tribunal. the independence and
inipartiality of which he could verify. Thereby justice is from the accused's
point of view seen to be done. Furthermore, the object and purpose of Article
6 taken as a whole require that a person charged with a criminal offence has
a right tc) take part in a hearing. Sub-paragraphs (c) and (d) of paragraph 3
guarantee the right to defend oneself in person and to examine or have examined

witnesses and such rights cannot be exercised without the accused being

present.

Mijns inziens is aan de overwegingen van de Commissie opvallend. de verwijzing
naar de rol van het strafproces en het onderzoek ter terechtzitting in het bijzonder.

Het aanwezigheidsrecht als een mogelijkheid niet alleen om een adequate
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verdediging te voeren. maar ook als waarborg voor het door de verdachte kunnen
waarnemen dat eerlijk recht wordt gesproken.

29

Het Europees Hof voor de rechten van de mens stelt vast dat het uitgangspunt
voor de behandeling in appel dezelfde is als in eerste aanleg: een openbare
terechtzitting:

'23. The Court notes at the outset that a public hearing was held at first instance.
As in several earlier cases. the question before the Court is whether a departure
from the pnnciple (mijn curs. M.J.A.P.) that there should be such a hearing
could. in the circumstances of the case. be justified at the appeal stage by the
special features of the domestic proceedings viewed as a whole. In order to
decide this question. regard must be had to the nature of the Swedish appeal
3ystem. to the scope of the Court's of Appeal's powers and to the manner in
which the applicant's interests were actually presented and protected before
the Court of Appeal particularly in the light of the nature of the issue to be
decided by it.'

In beginsel moeten ook in appel alle waarborgen die van kracht zijn in de eerste
aanleg worden nageleefd. Uitzonderingen op dit uitgangspunt moeten kunnen
worden gerechtvaardigd door min of meer bijzondere omstandigheden in appel.
Bijzondere omstandigheden die gelegen zijn in de aard van de te nemen beslissing:
zoals de vraag of rechtsvragen of feitelijke vragen aan de orde zijn.

Het EHRM komt in haar overwegingen terug op de afweging die de Commissie
in haar rapport had gemaakt. In de overwegingen wordt het belang van het
aanwezigheidsrecht afgewogen tegenover het belang van een adequate rechtsple-
ging. Hetgeen de Commissie in haar rapport stelt omtrent het belang van de
aanwezigheid van de verdachte ter zitting, wordt door het EHRM in haar
algemeenheidonderschreven. Het EHRM brengt echtereen belangrijke nuancering
aan op grond van het belang van een effectieve rechtspleging:

27. The Court fully recognises the value attaching to the publicity of legal
proceedings for reasons such as those indicated by the Commission. However.
even where the court of appeal has jurisdiction to review the case both as to
facts and as to law. the Court cannot find that Article 6 always requires a right
to a public hearing irrespective of the nature of the issues to be decided. The
publicity requirement is certainly one of the means whereby confidence in the
courts is maintained. However there are other considerations. including the
right to trial within a reasonable time and the related need for expeditious
handling of the court's case-load. which must be taken into account in

29     iii het eerste hc)otdstuk is ingegaan op de achtergronden van aanwezigheid van de verdachte
ter /itting
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determining the need for a public hearing at stages in the proceedings
subsequent to the trial at first instance.

De zojuist weergegeven overweging heeft mijn inziens een meer algemeen karakter.
Het EHRM geeft duidelijk aan dat de waarborgen van artikel 6 EVRM geen
algemeen dwingend karakter hebben. In voorkoniend geval dient een afweging
te worden gemaakt tussen het recht op een 'fair trial' en de belangen van een

adequate rechtspleging. In de gegeven omstandigheden kon de appelinstantie de
zaak schriftelijk behandelen:

'29. C..) Mr Andersson had coni·eded (mijn curs. M.J.A.P.) committing the
proscribed act. (...). in his appeal he claimed only that his act should not be
punished having regard to the circumstances prevailing at the time of the
offence. He referred first to the alleged absence of certain road signs. but this
argument was rejected (...) on the basis of photographs contained in the case-
file. He also invoked the poor weather conditions and this again was a matter
on which the District Court had heard evidence but which it had found could
not relieve him from his duty as a driver. (...)
Mr. Andersson' s appeal thus did not raise any questions of fact or question<
of law which could not be adequately resolved on the basis of the case-file.
Considering also the minor character of the offence ( mijn curs. M.J.A.P.) with
which he wa  charged and the prohibition against increasing his sentence c„i
cippecil (miin cut s. M.J.A.P.). the Court of Appeal could, as a matter of fair
trial. properly decide to examine the appeal without Mr. Andersson having
a right to present his arguments at a public hearing.'

Andersson had de feiten bekend. het bewijs was duidelijk en daarnaast kon de
opgelegde straf niet worden verhoogd. Belangrijk is ook het gegeven dat het ging
om een 'minor offence'. In de jurisprudentie van het EHRM wordt vaker gelet
op de aard van het gepleegde delict.

In de zaak Fedje tegen 7.,teden'<} van dezelfde datum als de Andersson zaak
komt het EHRM tot dezelfde cc,nclusie als bij de zojuist besproken Andersson zaak.

De overwegingen zijn identiek. Bij Fedje ging het om een overtreding van de
wapenwet: het in bezit hebben van een geweer zonder vergunning. Net als bij
Andersson had in appel een schriftelijke behandeling van de zaak plaatsgevonden.
De zaak Fedje in appel:

'33. (...} did not raise any questions of fact or questions of law which could
not be adequately resolved on the basis of the case-file. Considering also the
minor character of the offence with which he was charged and the prohibition
against increasing the sentence on appeal. the Court of Appeal could as a matter

3()      EHRM 29- 10-1991.Publ. Ser. A Vol. 212-C.

75



Ho*Awk 3

of fair trial. properly decide. that a public hearing was manifestly unnecessary

in Mr Fedje's case.'

In de Fedje zaak wordt dus eveneens gewezen op de eenvoud van de zaak. dat het
niet ging om een zwaar vergrijp en dat de straf niet kon worden verhoogd. In de
zaak Helmers tegen Zweden wordt wel geconcludeerd tot schending van het

aanwezigheidsrecht.
Helmers tegen Zwede,1'1 speelt zich af binnen de universitaire wereld van

Lund. Zweden. Helmers wordt in 1979 niet benoemd op een academische post.
Hij beschuldigt het beslissende comitt van onoorbare praktijken. Er zou op de leden
van de benoemingscommissie druk zijn uitgeoefend om Helmers niet te benoemen.

Helmers spant een procedure aan bij de Nationale Raad van Universiteiten. dit
loopt op niets uit. Vervolgens doet hij aangifte van smaad bij de politie van Lund.
Er wordt niet tot vervolging overgegaan.

Nu alle pogingen zijn mislukt, start Helmers zelfde vervolging. In het Zweedse
recht is het mogelijk om als slachtoffer zelfstandig het initiatief tot vervolging te
nemen. Helmers klaagt een tweetal mensen aan. een zekere F. lid van de
benoemingscommissie en E.. een secretaresse die F. onder druk zou hebben gezet.
In eerste aanleg wordt de aanklacht van Helmers afgewezen. Vervolgens gaat
Helmers in appel. Het hof van appel besluit de zaak schriftelijk af te doen zonder
een openbare terechtzitting in aanwezigheid van de betrokkenen. Ook in appel
wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van F. en E. verworpen. In de
cassatieprocedure werd aan Helmers de toegang geweigerd.

In de procedure bij het EHRM staat de gang van zaken in appel centraal. De

overwegingen zijn grotendeels identiek aan die bij Andersson en Fedje. De
conclusie is liu echter een andere:

'38. (...) In the present case, (...). the Court of Appeal was called upon to
examine both questions of fact and questions of law. In particular it had to
make a full assessment of the defendants' guilt or innocence. (...) The points
relied on by Mr Helmers went to the merits of the case and. (... ) raised serious
questions as to which facts were relevant. which facts had been proved and
how the "reaAonable foundation" test should be applied. (...).'

In the light of these considerations and taking into account the seriousness

Rf H'hw 11·(/s at wake jcir the upplicit,it C mijn curs. M.J.A.P.). namely his
professional reputation and career. the Court find, that the question of the
defendants guilt could not, as a matter of fair trial. have been properly
determined by the Court of Appeal without a direct assesssment of the evidence

31 EHRM 29-10-1991. Publ. Ser. A Vol. 212-A.
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given in person by Mr Helmers and by the defendants. who claimed that they
were inncicent ot' the accusations brought against them.'

De onduidelijkheid met betrekking tot de feiten en het gew·icht van de zaak waren
doorslaggevende factoren die niaakten dat het EHRM concludeerde tot schending
van artikel 6 lid I EVRM. In de beslissende overweging komt nog eens duidelijk
tot uitdrukking dat de aanwezigheid in appel de regel is. en een schriftelijke
procedure een bijzondere rechtvaardiging moet hebben:'-

39. Having regard tc) the entirety of the proceed ings before the Swed i h ,out ts.
to the role of the Court of Appeal and to the nature of the issues submitted
to it. the Court reacheh the conclusion that there were no special features to
just  / 1..·   ' t,·1 ·    · - ·. ltd.S denial of apublic hearing and of the applicant's
right to be heard iii per „n. Accordingly. there has been a violation of Article
6§1.'

In de recente zaak Z<ina tegen Turkije" wordt de mogelijkheid om in persoon ter
terechtzitting in appel te verschijnen eveneens van belang geacht ter opheldering
van de telastegelegde feiten.34 De hoogte van de in eerste aanleg opgelegde straf
maakte een en ander nog klemmender:

'71. In view what was at stake for Mr. Zana. who had been sentenced to twelve
months' imprisonment. the National Security Court could not. if the trial was
to be fair. give judgment without a direct assexsment of the applicant's evidence
given in person. If the applicant had been present at the hearing. he would have
had an opportunity. in particular. to gy what his intentions had been when
he had made his statements and in what circumstances the interview had taken
place. to summon journalists as witnesses or to seek production ot- the
recording.'

De aanwezigheid van de verdachte wordt in deze uitspraak niin of meer in relatie

gebracht met de waarheidsvinding door de rechter. Gezien de aard van de zaak

32     hi de zaak B itten ti'geit M,m*egen. EHRM 19-02- 1996. Rei)c,rt* ot Judgments and Deci,icin*
1996-1. ptig. 123-158. NJCM 1996. pag. 611-614. wordt de gang ,an iaken in een Ni)<irhe
appelprocedure in Jtrijd geacht niet artikel 6 Iici I  EVRM. In de kernoverweging \#ordt gewezen
op de per:intwt,ordelijkheid van de rechter: '53. c...) there were no special leatureh w justit>
the tact that the Supreme Court did not 0uiii mon the applicant and hear e,·idence fri,ni him directl>
beti,re pa*,ing judgment c... ). The Supreine Court wah under a duty ti) take pc,sitive mea.ure$
ti) thih effect. notwithstanding the tact thal the applicant neither attended the hearing, ncir ahked
for lea,e to adrexs the cc,urt nor objected through his coun3el to a new judgment under Article
362 § 2 being given by the Supreme Court.' Het uitgangspunt: aanwezigheid van de verdachte
tenzij....ook in appelprocedureh wordt in Botten tegen Nocirw·egen nogmaal* berestigd.

33 EHRM 25-11-1997. NJB 1998. nr. 8. pag. 363.
34 Zana (c,ud-hurgemeester ,·an Diyarhakir) werd ven·olgd vocir uitl:itint:en gedaan in een inter,·iew

ten gunste \·an de Koerdi,che PKK-heweging.
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kon blijkbaar niet worden volstaan met een schriftelijke behandeling van de zaak
buiten aanwezigheid van de verdachte. Vrij opvallend kan worden genoemd. dat
de aanwezigheid van de raadsman in de visie van het EHRM niet voldoende was
om de afwezigheid van de verdachte te compenseren.

Aanwezigheid in appel is in principe de hoofdregel. Uitzonderingen zijn slechts
toelaatbaar op grond van bijzondere omstandigheden. Te denken valt daarbij onder
andere aan de eenvoud van de feiten. het bekennen van de verdachte en de geringe
zwaarte van het delict. De hiervoor besproken zaken zijn daarvan een duidelijke
illustratie. In appel kan het in hoofdzaak gaan om rechtsvragen. In een dergelijke
situatie is het optreden van de raadsman van groot belang. Door het juridische
karakter van de dan aan de orde zijnde vragen kan in voorkomend geval de
aanwezigheid van de raadsman van groter belang zijn dan de aanwezigheid van
de verdachte.

Met name in cassatieprocedures zal voor de raadsman, vanwege het juridisch
technisch karakter, een grotere rol naast de verdachte moeten worden ingeruimd.
in de volgende paragraat zal nader worden ingegaan op aanwezigheid van de
verdachte en de cassatieprocedure tegen de achtergrond van het EVRM.

2.3.2 Aanwerigheidsrecht iii cassatie

In cassatieprocedures'" heeft de aanwezigheid van de verdachte een ander belang
dan bij sommige appelprocedures. De zaak Sutter tegen Zwitserland11 is een
illustratie van een cassatieprocedure en het verschil in benadering vergeleken met
appelprocedures. De zaak Sutter gaat over een militair die weigerde te voldoen
aan de voorschriften binnen de krijgsmacht met betrekking tot de haardracht. Sutter
wordt na weigering van het bevel vervolgd wegens insubordinatie. Voor de militaire
rechtbank vindt een volwaardige terechtzitting plaats. Uiteindelijk wor(it de zaak
behandeld bij de militaire variant van de Zwitserse hoge raad.

In de procedure bij het EHRM wordt geklaagd over de wijze van behandeling
door de cassatie-instantie. De zaak werd in cassatie schriftelijk behandeld en
afgedaan zonder terechtzitting. Sutter klaagt over het ontbreken van een terechtzit-
ting en het niet in het openbaar uitspreken van het vonnis. Een volledig schriftelijke
behandeling werd in casu echter niet in strijd met het EVRM geacht:

'30. (...) The Court of Cassation did not rule on the merits of the case. as regards
either the question of guilt Or the sanction imposed by the Divisional Court.

35 Zie oL·erweging 72. van het arrest.
36     Ook hier dient. in navolging van de opmerking ten aanzien van appelprocedures. te worden

opgemerkt dat de term cassatieprocedure in een neutrale betekenis wordt gebruikt.
37 EHRM 22-02-1984, Publ. Ser. A Vol. 74.
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It di,missed Mr. Sutter'i appeal in a judgment that wa0 de\·oted holely to the
interpretation of the legal pri,Lision. concerned. (...) In the particular
circumstance+ of the case. oral argument during a public hearing before the
Court ot' Cassation would not have provided any further guarantee of the
fundamental principles underlying Article 6.

Het ging bij Sutter uitsluitend om rechtsvragen. De aanwezigheid van de verdachte
was deswege niet noodzakelijk en de zaak kon schriftelijk worden afgedaan. Een
atidere (civiele) zaak, Axen tegen Duitsl(ind"' geeft een zelfde soort redenering
als Sutter.  Axen is slachtoffet· van een verkeersongeval  op 6 augustus  1950: de
betrokkene reed bovenop een c,nverlichte aanhangwagen, hij raakte zwaargewond.
zijn moeder kwam te overlijden. Axen stelt een civiele \'ordering tot schadevergoe-
ding in bij de Duithe rechterlijke instanties. Uiteindelijk belandt Axen bij het
Bundesgerichtshof' en stelt daar een beroep op rechtsgronden,  Revision', in.

Het EHRM stelt dat het Duitse hof terecht de zaak zonder terechtzitting kon afdoen:

28.(...) As for the Federal Court of Justice. which determines solely isxues
of law. it could -short of holding hearingh- only dismiss Mr. Axen's appeal
on point of law and make final the judgment which the Celle Court of Appeal
had delivered at the close of proceedings whose compatibility with the publicity
requirements of Article 6 has not been contested <...).'

Daar het nu handelde om een procedure waarin uitsluitend rechtsvragen ter
beoordeling stonden. kon de zaak worden behandeld zonder de betrokken partijen
op de zitting te horen. Geconcludeerd kan worden dat een behandeling in cassatie
of een daarmee op dezelfde lijn te stellen procedure in beginsel niet de aanwezigheid
van de verdachte eist. Een schrifteli.ike behandeling waarbij partijen hun hezwaren
naar voren kunnen brengen. is voldoende bij rechtsvragen.

3          Betekeningsprocedure en 'waiver'

3.1 Straatsburgse eiseti aa,i de betekening

ln de rechtspraak van het Europese Hof wordt in diverse zaken een verband gelegd
tushen de berechting in aanwezigheid en de kennisgeving van de datum van de
terechtzitting. Het spreekt min of meer voor zich dat een juiste betekening van
de dagvaarding in beginsel een absoluut vereiste is. wil de verdachte gebruik kunnen

maken van zijn aanwezigheidsrecht. Een niet op de hoogte gestelde betrokkene
kan. in onwetendheid. zijn rechten niet effectueren.

38 EHRM ()8-12-1983. Puhl. Ser. A Vol. 72.
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Hierna zullen enkele zaken worden besproken waarin de betekening van
gerechtelijke mededelingen dn de aanwezigheid van de verdachte onder de aandacht
van het Europese Hof zijn gebracht. Na bespreking van een aantal zaken zal worden
getracht een lijn te ontdekken in de jurisprudentie van het EHRM.

Van een recht dat gewaarborgd wordt door het EVRM, kan afstand worden gedaan.
In de verdragstaal. zoals die door het EHRM wordt gebezigd. spreekt men van een
waiver' bij het afstand doen van een verdragsrecht. Het afstand doen van een

verdragsrecht moet gebeuren in een 'unequivocal manner'.39 Om in een 'unequivo-
cal manner' afstand te kunnen doen van een recht. moet de betrokkene vanzelf-
sprekend weI op de hoogte zijn van de rechten die hij heeft.

De zaak Colozza tegen Itali/' is een belangrijke uitspraak niet alleen oindat
daarin het aanwezigheidsrecht werd erkend. maar ook vanwege belangrijke
overwegingen met betrekking tot de betekening van gerechtelijke mededelingen
aan de verdachte. Het EHRM legt in de betreffende uitspraak een verband tussen
afstand doen van verdragsrechten en de kennisgeving van gerechtelijke stukken.

In de Colozza-case had de verdachte verzuimd zijn adreswijziging aan de
bevolkingsadministratie door te geven. De Italiaanse autoriteiten stelden zich in

de procedure bij het EHRM op het standpunt. dat zij niet in staat waren geweest
Colozza op de hoogte te stellen van de strafprocedure door het verzuim van Colozza
de adreswijziging door te geven. Colozza had dientengevolge de zogenaamde

'irreperibile-verklaring' - het onvindbaar verklaren van een verdachte - aan zichzelf
te wijten. De 'irreperibile-verklaring' had tot gevolg dat alle processtukken aan

de griffie van de rechtbank werden betekend.

Na sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek werden drie arrestatiebevelen

uitgevaardigd. Colozza bleef evenwel nog steeds onvindbaar. De rechtbank
verklaarde vervolgens Colozza latitante'. De status van 'latitante' houdt in. dat
de verdachte wordt geacht de justitiele autoriteiten te hebben willen ontvluchten.

Gelijktijdig wordt aan de 'latitante-verklaring' de veronderstelling verbonden, dat
de verdachte afstand heeft willen doen van zijn aanwezigheidsrecht. Het is met
name de veronderstelling van het afstand doen waartegen het EHRM in haar oordeel

opkomt:

'The Italian authorities. relying on no more than a presumption. inferred from
the status of "latitante which they attributed to Mr. Colozza that there had
been such a waiver. in the Court's view. this presumption did not provide a
sufficient basis. ,41

39      Ziede Neumeiver-ca,e. EHRM ()7-05-1974. Publ. Ser. AVol.  17.
40 EHRM 124)2-1985. Publ. Ser. A Vol. 89. e,·eneenh gepubliceerd in NJ 1986.685.
41 Zie recht,over\ieging 28.
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De veronderstelling werd niet voldoende onderbouwd door de feiten in de zaak.
De betekening van de stukken was verlopen via de griffie van de rechtbank, met
als gevolg dat Colozza vrijwel zeker niet op de hoogte was van de procedure die
tegen hem was aangevangen. Het was voor de Italiaanse autoriteiten niet mogelijk
om op grond van deze feiten te concluderen dat Colozza afstand had gedaan van

zijn aanwezigheidsrecht:

Examination of the facts does ncit disclose that the applicant had any inkling
of' the opening of criminal pri,ceedings against him, he was merely deemed
to be aware of thetii by reason of the notifications lodged initially in registry

.42of the court.

Doordat de betekening van de stukken plaatsvond bij de griffie van de rechtbank
was Colozza. min of meer gedoenid niet op de hoogte te zijn van de tegen hem

aan-gevangen procedure. Het Hof benadrukt. dat van de autoriteiten wordt verwacht
dat ze actief de verblijfplaats van de betrokkene proberen te achterhalen.

In addition. the attempts made to trace him were inadequate: they were
confined to the flat where he had been sought in vain in 1972 and to the adress
shown in the Registrar-General's records. yet it was known that he wa, no
longer living there. The Court here attaches particular importance to the fact
that certain services of the Rome public prosecuter's office and of the Rotiian
police had succeeded, in the context of other criminal proceedings, in obtaining
Mr. Colozza's new address: it was thus possible to locate him even though
- as the Government mentioned by way of.justification - no data-bank was
available. *4'

Het Hof komt tot de conclusie, dat uit de aangevoerde teiten niet onomstotelijk
is komen vast te staan dat Colozza van zijn aanwezigheidsrecht afstand heeft gedaan
of poogde de justitie te ontvluchten. Colozza was vrijwel zeker niet op de hoogte
van de procedure die tegen hem aanhangig was gemaakt.

Een arrest dat in het kader van de betekening van stukken niet onvermeld niag
blijven is Brozicek tegen Italie': De zaak Brozicek begint op 13 augustus 1975.
Op de betreffende datum wordt de betrokkene gearresteerd voor een aantal lichte
stratbare feiten. Het OM start een onderzoek en op 23 februari 1976 stuurt de
Italiaanse officier van justitie Brozicek een brief waarin wordt medegedeeld dat
een vervolging wegens verzetten tegen arrestatie en het verwonden van een agent
is gestart. Brozicek stuurt hierop een brief, gedateerd  1  maart  1976, waarin hij

42 Zie rechth„verKieging 28.
43 Zie rechtv,#erweging 28.
44 EHRM 19-12-1989. Publ. Ser. A Vol. 167. ei·eneenb gepubliceerd in NJ 1994.25. m.nt. EAA.
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schrijft de gerechtelijke mededeling niet goed te begrijpen vanwege de taal. Het
OM laat deze brief onbeantwoord. Op 17 november 1978 wordt aan de Brozicek
een tweede gerechtelijk schrijven gezonden. Deze brief komt terug met de
mededeling 'unclaimed' op 5 december 1978.

De officier besloot, vaststellende dat de betrokkene niet kon worden
achterhaald. dat de stukken in het vervolg bij het secretariaat van het OM zouden
worden gedeponeerd. De datum van de terechtzitting werd vastgesteld op 3
november 1980. Op de zitting werd besloten tot schorsing omdat de datum niet
aan de verdachte was medegedeeld. Op de volgende zitting besloot de president
van de rechtbank dat alle stukken bij de griffie van de rechtbank moesten worden

gedeponeerd. De uiteindelijke zitting vond plaats op 1 juli 1981. op 7 juli 1981
werd de zaak onherroepelijk.

De zaak voor het EHRM wordt in gang gezet door Brozicek nadat hij op 5
mei  1984 een schrijven van het Duitse Bundesgerichtshof had ontvangen waarin

de veroordeling door een Italiaanse rechtbank werd medegedeeld. Op 7 mei 1984
dient Brozicek een klacht in bij de Europese Commissie voor de rechten van de
m e n s.

Uit de Brozicek-case komt duidelijk naar voren dat betekening van de dagvaarding
op een formele wijze vaak niet als voldoende mag worden beschouwd. Er moet
zoveel mogelijk gepoogd worden stukken met de datum van de terechtzitting in
persoon aan de betrokkene te betekenen. Vaar de eigenlijke terechtzitting waren
de stukken al niet in persoon betekend. Toen tijdens de terechtzitting bleek dat
ook de betekening van de dagvaarding niet in persoon was geschied. had de
president van het hof actief moeten ingrijpen:

'Again the President of the Savona Regional Court did not seek to notify Mr
Brozicek in person of the summons to appear before his court. In accordance
with Italian law. he ordered that it be lodged with the court registry. so that
Mr Brozicek was deemed to have been informed of each document relating
to the proceedings and was judged in absentia.'i'

Een actief optreden van justitie om voor de betrokken verdachte het recht op een
'fair trial' te waarborgen wordt derhalve geeist van de autoriteiten. Het EHRM
neemt geen genoegen met een afhandeling conform de wettelijke voorschriften
van de betreffende lidstaat. zoals ook bleek uit de hiervoor behandelde uitspraak
in de zaak Colozza.

Een zaak waarbij eveneens betekeningsproblemen aan de orde zijn. is F.CB.
tegen /tali246  In de F.C.B.-case gaat het om een behandeling door een appelinstantie

45 Zie recht,c)\'erweging 45 \·an het arre*t.
46      EHRM 28-08-1991. Publ. Ser. A Vol. 208-B. eveneens gepubliceerdin NJ 1994.27. in.nt. EAA
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na terugwijzing door de cassatie-instantie. In eerste aanleg was de verdachte
veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. Vervolgens werd de verdachte in appel
wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Na de cassatieprocedure werd de zaak
teruggewezen naar de appelinstantie. In de tweede appelbehandeling wordt F.C.B.
veroordeeld tot een gevangenisstraf van eveneens 24 jaar. De problemen die
ontstaan tijdens de tweede behandeling in appel vormen de vol' voor de behandeling

van de zaak bij het EHRM.
De betekening van de dagvaarding verloopt niet zonder problemen. In eerste

instantie wordt getracht de dagvaarding te betekenen aan het door F.C.B. opgegeven
adres na de eerste behandeling in appel. F.C.B. en zijn moeder blijken inmiddels
te zijn verhuisd. Enkele weken na de betreffende poging wordt de dagvaarding
uitgereikt aan de moeder van F.C.B.: de autoriteiten hadden haar adres inmiddels
achterhaald.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting stelt de raadsman van F.C.B.. dat
zijn client hoogst waarschijnlijk is gedetineerd in Maastricht. Bewijzen voor deze

stelling kan hij echter niet overleggen. De madsman van een medeverdachte
verzocht het hof om na te gaan of F.C.B. toch niet alsnog kon verschijnen. daar
dit in het voordeel van zijn client kon werken. Een andere op de zitting aanwezige
medeverdachte bevestigde het vermoeden dat F.C.B. in Maastricht was gedetineerd.
Het hof oordeelde dat F.C.B. ongerechtvaardigd afwezig was en stelde dat niet
was gebleken dat F.C.B. niet in staat was geweest de zitting bij te wonen: volgt
veroordeling tot 24 jaar gevangenisstraf.

Het EHRM stelt dat de aan haar voorgelegde zaak uitsluitend betrekking heeft
op yhe opportunity for a person charged with a criminal offence to attend his trial
alongside his counsel'47. en daarmee afwijkt van de Colozza. Goddi en Brozicek
zaken. Opvallend is mijns inziens. dat in het verdere oordeel door het hof niet wordt

teruggekonien op deze afbakening.

In de procedure voor het EHRM had de Italiaanse regering gesteld dat de

klager op indirecte wijze op de hoogte was gekomen van de datum van de
terechtzitting. De vraag of onder omstandigheden het recht op een 'fair trial'
voldoende is gewaarborgd indien de betrokkene indirect op de hoogte is gekomen
van de datum van de zitting. wordt door het EHRM in het midden gelaten:

'33.(...) The Court considers  it  unnecessary ti, decide whether.  as  the
Government maintained. indirect knowledge of the trial date sufficed to allow
the applicant to participate in the trial. a right whose existence is. according
ti, the Court's case-law. shown by the object and purpose of Article 6 taken
83 a whole.

47    Overweging 29.
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Als reden voor het in het midden laten van de vraag of indirecte kennisname van
de dagvaarding voldoende recht doet aan de aan artikel 6 EVRM ten grondslag
liggende beginselen, wordt in het vervolg van de overweging een verband gelegd
niet het niet aanwijsbaar afstand doen van het aanwezigheidsrecht:

'Even if such a method does comply with the requirements of this provision.
it does not appear that Mr. F.C.B.. whether expressly or at least in an
unequivocal manner. intended to waive his right to appear at the trial and defend
himself.'

De betrokkene heeft onmiskenbaar geen afstand gedaan van zijn aanwezigheids-
recht. Mijns inziens is het door het EHRM gelegde verband. tussen het niet
beantwoorden van de vraag of indirecte kennis van de dagvaarding voldoende is
voor het waarborgen van een 'fair trial' en de duidelijke afwezigheid van een
'waiver'. niet bevredigend. Het antwoord op de vraag of de verdachte afstand heeft
gedaan van zijn rechten is onlosmakelijk verbonden met de vraag of de betrokkene
op de hoogte was van de datum van de zitting.

Afstand doen van een recht is eerst mogelijk bij kennis van het recht. Het
niet uitweiden over de wijze waarop de klager op de hoogte is gebracht van zijn
rechten. met als argument dat de betrokkene overduidelijk geen afstand heeft gedaan
van zijn rechten. lijkt veel op een gedachtensprong. Bij het vaststellen van het al
dan niet afstand doen van rechten. moet eerst worden vastgesteld of de betrokkene
op de hoogte was van zijn rechten. vervolgens kan worden beoordeeld of afstand
is gedaan of niet.

Terloops kan worden opgemerkt dat in de F.C.B.-case, in navolging van de
Colozza en Brozicek zaken. duidelijk een inspanningsverplichting bij de justitiele
autoriteiten wordt neergelegd daar waar het gaat om het op de hoogte stellen van
de verdachte. In de zaak F.C. B. was in dit verband sprake van een. nog niet
genoemde. bijzonderheid. De Nederlandse justitie had Italie verzocht medewerking
te verlenen aan een rechtshulpverzoek met betrekking tot F.C.B.. Bij indiening
van het verzoek had Nederland medegedeeld. dat F.C.B. gedetineerd was in
Maastricht. Het EHRM verbindt gevolgen aan deze kennis bij de Italiaanse
autoriteiten:

'33. (...) but the Italian authorities did not draw the necessary interterence 
as regards the proceedings pending against Mr. F.C.B. in Milan. That behaviour
was scarcely compatible with the diligence which the Contracting States must
exercise in order to ensure that the rights guaranteed by Article 6 are enjoyed
in an effective manner. (...)'

Oin terug te komen bij de vraag of indirecte kennis voldoende recht doet aan het
recht op een eerlijk proces. wordt nu het rapport van de Commissie kort besproken.
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Anders dan de zojuist behandelde uitipraak van het EHRM gaf het rapport van
de Commissie een duidelijker visie op de problematiek. De Europese Commissie
voor de , echten van de tiiens achtte een betekening in persoon nood7.akelijk. Het
gegeven dat F.C.B. waarschijnlijk indirect op de hoogte was gekomen van de datum
\'an de terechtzitting deed hier volgens de Cominissie niet aan af.

'64. Through the contacts which he undeniably established with his family.
with one of the c<,-accused. and lastly with his lawyer (who without such contact
would not have been able to produce evidence of the applicant's detention less
than  ixteen days after the beginning of the trial) it may be doubled whether
the applicant was unaware of the date of the commencement of his trial in Italy.
65. However. in the Commission's view. such a finding. although it may be
based on evidence, th,es not justit\· the fiti/ure to gil·e notific·ation in person.
11·hic·h a/cme is ,·atid (mijn curs. M.J.A. P.).

Vervolgens werd door de Commissie een verband gelegd tussen het belang van
de zitting en de betekening van de dagvaarding. Naarmate er meer op het spel staat
voor de verdachte moet er een strengere test worden toegepast:

'66. The issue at the hearing that Was to take place in the Milan Assize Court
of Appeal - a possible retormatio in peius of the judgment by the Brescia Assize
Court of Appeal - and the fact that under Italian law the applicant could not
obtain a fresh decision from a court on the merits of the chargef against him.
meant that the competent courts had to ensure. .it very least. that the notification
had effectively and concretely reached the accused.'

In de fuse van de procedure waarin F.C.B. zich bevond. kon de straf aanzienlijk
worden verzwaard. Tevens was het de laatste feitelijke instantie. De Cotiimissie
kwam tot de conclusie dat onder dergelijke oinstandigheden in elk geval vastgesteld
had moeten worden. dat de dagvaarding de verdachte had bereikt.

In zijn noot bij de uitspraak van het EHRM in de zaak F.C.B. komt Alkema
tot de conclusie. dat er evenredigheid dient te bestaan tussen de ernst van de feiten
en het veriuim tijdig een adreswijziging door te geven:* Verwaarlozing van de
burgerlijke plicht adreswijzigingen door te geven aan de autoriteiten kan een
berechting bij verstek niet legitimeren. Alkema duidt de omzichtigheid van het
EHRM. waar het gaat om de hierboven gesignaleerde problematiek of de ,erdachte
op indirecte wijze kennis had kunnen krijgen van de datum van de terechtzitting.
aix koudwatervrees. Hij wijst op een resolutie van de Raad van Europa-" en het

48       N J  1994.27.
49     Reholutioll 75{ 1 1) On the criteric! 44),·erniize i)r ,ceedini.  held iii the ab. eiti·e (11' the ac·clived.

5.in 21 mei 1975.
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rapport van de Commissie waaruit duidelijk naar voren komt, dat een rechtsgeldige
betekening een voorwaarde is voor een berechting bij verstek.

1ndirecte kennis van de zittingsdatum wordt in de F.C.B.-case niet onomstote-

lijk vastgesteld en daarom wordt het antwoord op de vraag of indirecte kennis
voldoende is in het midden gelaten. Korte tijd na de beslissing in de zaak F.C.B.
heeft het EHRM een duidelijker standpunt ingenomen.

Aanleiding hiervoor was. wederom. een zaak waarbij de Italiaanse regering
betrokken was. In de zaak   T.   tegen   I talUP' ging het om een in het buitenland
verblijvende verdachte. T. werd verdacht van incest met zijn dochter. De
strafprocedure werd aangevangen naar aanleiding van een klacht van het slachtoffer.

De betekening van de gerechtelijke mededelingen verliep niet geheel naar wens.
De verdachte was werkzaam in het Midden-Oosten. De eerste stukken met
betrekking tot de strafprocedure werden gezonden naar Jeddah (Saoedi-Arabic).
T. zegt de betreffende stukken nooit te hebben ontvangen daar hij enkele dagen
eerder was vertrokken naar Khartoum (Soedan). Verder had hij de Italiaanse
ainbassade bezocht om zijn adreswijziging door te geven.

De betrokkene werd op deze wijze reeds in het vooronderzoek niet bereikt.
De onderzoeksrechter verklaarde de betrokkene onvindbaar en de stukken werden
vervolgens betekend aan de griffie van de rechtbank. Tijdens het onderzoek ter
terechtzitting rapporteert de politie dat ze T. niet hebben kunnen vinden. maar wel
hebben vernomen dat deze in Soedan werk heeft gevonden. De rechtbank verklaart
T. eveneens onvindbaar. T. wordt veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en

ontzetting uit zijn burgerrechten in combinatie met een aantal bijkomende straffen.

In de procedure voor het EHRM staat de betekening van de gerechtelijke
mededelingen centraal. In tegenstelling tot de F.C.B.-case. waarin niet kon worden

vastgesteld of de verdachte op indirecte wijze op de hoogte was gekomen van de
datum van de datum van de terechtzitting, was dit bij T. geen probleem:

18. Like the Commission. the Court finds that the applicant had learned
indirectly that criminal proceedings had been instituted against him. To inform
someone of a prosecution brought against him is however. a legal act of such
importance that it must be carried out in accordance with procedural and
substantive requirements capable of guaranteeing the effective exercise of the

accused's rights. as is moreover clear from Article 6§3 (a) of the Convention.

Vague and informal knowledge cannot suffice.'

Het EHRM stelt derhalve vast dat T. indirect op de hoogte was geraakt van de tegen
hem aanhangige strafprocedure. Wetenschap bij de verdachte van de datum van
het onderzoek ter terechtzitting is in het onderhavige geval niet voldoende om geen
schending van de verdragsverplichtingen aan te nemen. De autoriteiten kunnen

50 EHRM 21-14)-1992. Pubi, Ser. A Val. 245-C.
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hun falen niet verhullen door te wijzen op het feit dat de betrokkene sowieso op
de hoogte is gekomen van de datum van de zitting.

'Admittedly. during the investigation and then in the course of the trial
proceedings. the police made fresh inquiries in order to discover Mr. T.'s
whereabouts. but these efforts were limited to the latter's address in Italy. Yet
froni the outset it wah clear that the applicant was living abroad: indeed he had
his passport renewed by the Italian consulate in Khartoum on 8 February.
Notwithstanding this, the Italian judicial authorities declared him untraceable
and then convicted and sentenced him on 9 Octobet· 1984 and  1  October 1986,
without having ordered iii() re thorough investigations.'"

Het EHRM vindt dat de 1taliaanse autoriteiten duidelijk te kort zijn geschoten:

'29. It is difficult to reconcile this situation with the diligence which the
contracting States must exercise to ensure the effective enjoyinent of the rights

guaranteed under Article 6.'

De verantwoordelijkheid voor de lidstaten om zorg te dragen voor het waarborgen
van de rechten op een 'fair trial'. wordt hier derhalve opnieuw benadrukt.

Na een beeld te hebben gegeven van de Straatsburgse eisen aan de betekening.
zal in de nu volgende paragraaf worden ingegaan op het afstand doen van rechten.
Het verband tussen de zogenaamde 'waiver' en de kennisgeving van gerechtelijke
mededelingen zal daarbij niet uit het oog worden verloren.

3.2 Afstand doen rein rechten: 'waiver

Het afstand doen van rechten wordt in de verdragstaal aangeduid met de Engelse
term 'waiver . in de vorige paragraaf is op diverse plaatsen reeds gewezen op het
verband tussen een juiste betekening van gerechtelijke mededelingen en het
aannemen van afstand van verdragsrechten. Een onjuiste betekening kan geen basis
vormen voor het veronderstellen van een 'waiver' door de betrokkene. At-stand
doen van rechten veronderstelt immers noodzakelijkerwijs kennis van rechten.

De vraag is of er niet moet worden gedifferentieerd naar de aard van het recht.
Wellicht kan van bepaalde. door het EVRM gewaarborgde, rechten worden gezegd
dat hun gewicht dermate groot is dat afstand doen niet goed denkbaar is.'2 Zo wordt

51    Orer\veging 28.
52     Vgl. de nadruk op een alene proceshouding van de verdachte en diens raadsman. maar ook op

de eigen verantwoc,rdelijkheid van de rechier in de oratie van L.C.M. Meijers, Verdrag 511
sti·afpr<,ces. Zwolle 1993. pag. 13: 'Het strafprocesrecht kent regel, die zo wezenlijk zijn dat
ze moeten worden nageleefd. ook al roept de verdachte ol de raadsman ze niet in.' Als voorbeeld
m,emt  Meijers o.a. het laatste  woord \ an de verdachte en de onpartijdigheid van de rechter.

Volgens de Hoge Raad i, het laarste woord voor de raadsman slechts een bevoegdheid, zie HR
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wei gesteld dat het aanwezigheidsrecht niet alleen is bedoeld als recht voor de
verdachte. maar eveneens dient als waarborg voor de betrouwbaarheid van het
vonnis. Afstand doen zou dan. zeker bij ernstige misdrijven, niet mogelijk zijn."

Binnen de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens wordt
het afstand doen van verdragsrechten behandeld naar gelang de aard van het recht.
Zo kan de verdachte afstand doen van het. in artikel 6 lid 1 EVRM neergelegde
recht op een onpartijdige rechter. In de zaak Pfeifer en Plankl tegen Ooste,irijk'A
ging het om de vraag of de verdachte kon worden geacht afstand te hebben gedaan
van zijn recht op een 'impartial tribunal'.

In de betreffende zaak had de rechter die reeds vdcir de terechtzitting
onderzoekshandelingen had verricht. aan de verdachte de vraag voorgelegd of deze
bezwaar had tegen zijn deelname aan het onderzoek ter terechtzitting. Belangrijk
gegeven daarbij is dat de Oostenrijkse wetgeving een dergelijke functiecumulatie
niet toestond. Slechts indien de verdachte zelf verklaarde tegen een dergelijke
functiecumulatie geen bezwaar te hebben. kon de rechter deelnemen aan het
onderzoek ter terechtzitting.

Het EHRM had met name problemen met de omstandigheden waaronder de
verdachte was verzocht afstand te doen van zijn recht op een onpartijdige rechter.

In afwezigheid van zijn raadsman was aan de verdachte de vraag voorgelegd. of
hij bezwaar had tegen deelname van de betreffende rechter aan het onderzoek ter
zitting. Het EHRM benadrukt het belang van rechtsbijstand met name bij die
procedureonderdelen waarvan het belang door een juridische leek nioeilijk is in
te schatten:

'38. (...) He (de rechter. M.J.A.P.) put tc) him (de verdachte. M.J.A.P.) a question
which was essentially one ot' law. whose implications Mr Pfeiter as a layman

was not in a position to appreciate coinpletely. A waiver ot rights expressed
there and then in such circumstances appears questionable. to say the least.
The fact that the applicant stated that he did not think it necessary fur his lawyer
to be present makes no difference.'

Het EHRM laat in haar beslissing het antwoord open op de vraag of door een
verdachte in beginsel afstand kan worden gedaan van het recht op een 'impartial

14-10-1997. NJ 1998,243. iii.nt. JdH.
53    S. Stai·r,11. Tlic Guarantees .fc,r Accused PerS()11 S Under Artic·le 6 (,f the  Eurcipean C (inrenti 011

0,1 Human Rights, Dordrecht/Boston/Londo11 1993, p. 267: 'It must he also recalled that the
presence ot' the accused at the hearing is not regarded by the Convention organs a* merely a
right f'(,r the accused but al00 a prerequisite, iii certain situation,. It)r the sat'et> c,f the wrdict.
1... ). it A subinitted that a limitation tc) w':iii'er must be reccignized for certain grave i)Itenea
where the per.onality 01 the accu.ed i. axii,matically central Ii)r adjudication.

54        HHRM 25-()2-1992, Publ. Ser. A \/£,1.227. Tes enh gepubliceerd in NJ  1994.117. m.nt. EJD.
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tribunal'. De wijze waarop de 'waiver' had plaatsgevonden. was per definitie in
strijd met de in de rechtspraak van het EHRM geeiste waarborgen:

37. (...) According to the C )urti case-law. the waiver of a right guaranteed
by the Conventi„11 - insolit/' as it i., per/,tissib/e (mi in curh. M.J.A.P.) - must
be established in an unequi\·c,cal manner. Moreover. the Court agrees with the
Commission that in the case of procedural rights a waiver. in order to be
effective tor Convention purpose3. requires mi n imi,111 guarantees coliiniensurate

ti) its importance.

Het EHRM merkt uitdrukkelijk op. 'insofar as it is permissible'. dat het recht op
een onpartijdige rechter een zeer fundamenteel onderdeel vormt van een eerlijk

S:proces waarbij afstand door de verdachte niet gemakkelijk kan worden aanvaard.
Een ander geval van afstand van recht speelt bij de berechting bij verstek.

De aanwezigheid van de verdachte is onmiskenbaar een belangrijk onderdeel van
een recht op een 'fair trial'. De vraag is of de aanwezigheid van de verdachte een
dermate groot gewicht moet worden toegekend. dat afstand daarvan door de
verdachte in beginsel niet mogelijk behoort te zijn. Gevolg van deze redenering
zou zijn, dat berechting bij verstek niet tot de mogelijkheden zou behoren op grond
van het EVRM.

Deze consequentie wordt door het EHRM niet getrokken. Het Europese hof
oordeelde in de Colozza-case niet, dat berechting bij verstek per definitie in strijd
met het EVRM moet worden geacht:

'29. (...) It is not the Court's function to elaborate a general theory in this area.
As was pointed out by the Government, the impossibility of holding a trial by
default may paralyse the conduct of criminal proceedings. in that it may lead.
for example. to dispersal of the evidence. expiry of the time-limit for
prosecution or a miscarriage ofjustice. However. in the circumstances of the
case. this fact does not appear to the Court to be of such a nature as to justify
a complete and irreparable los  of the entitlement to take part in the hearing.'

Artikel 6 EVRM laat derhalve ritimte voor de nationale staten om in hon
3trafprocesrecht te voorzien in een mogelijkheid van berechting bij verstek. Al
wordt in. voor het EHRM bekende bewoordingen, niet uitgeweid over de eventuele
grenzen aan een berechting in afwezigheid van de verdachte. De ruimte die blijkbaar

55         Vgl. D.J. HarriA. M. 0' Boyle. C. Warbrick. La,i· O/ the Etti·cipeati Con,·e,ltim ci,1 Hu,na,1 Ri,4,/1/s.
London/Dublin/Edinburgh 1995. pag. 239: 'it is arguable that the impartiality (or mdependence)
of the courts is a structural matter of general public interest which a particular party to court
prixeeding,should not  be permitted to waive.'  In de zaak Bitlut legen Ooste,irijk werd wei ·afht·and
van het recht op een onpartijdige rechter mogelijk geacht. EHRM 22-02-1996. NJ 1996.483.
m.nt.  Kn.
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voor een berechting bij verstek geboden wordt, heeft tot gevolg dat voor de
verdachte de mogelijkheid bestaat. afstand te doen van zijn aanwezigheidsrecht.

In de Colozza-case stond de vraag of de betrokkene afstand had gedaan van
zijn aanwezigheidsrecht centraal. De Italiaanse autoriteiten hadden uit de status
van 'latitante' afgeleid. dat Colozza geen gebruik wilde maken van zijn aanwezig-
heidsrecht. Het was deze veronderstelling, die geen genade vond in de ogen van
het EHRM. Colozza was immers 'latitante' verklaard op grond van een betekenings-
procedure waarbij de betrokkene niet in persoon was bereikt:

'28. C...) In fact, the Court is not here concerned with an accused who had been
notified in person and who, having thus been made aware of the reasons for
the charge. had expressly waived exercise of his right to appear and to defend
himself. The Italian authorities. relying on no more than a presumption. inferred
from the status of "latitante" which they attributed to Mr. Colozza that there
had been such a waiver.
In the Court's view. this presumption did not provide a sufficient basis.
Examination of the facts does not disclose that the applicant had any inkling
of' the opening of criminal proceedings against him, he was merely deemed
to be aware of' thein by reason of the notifications lodged initially in the registry
of the investigation judge and subsequently in the registry of the court.

In de voorgaande paragraaf is reeds aandacht besteed aan de relatie tussen een

juiste betekening en de geldigheid van een 'waiver'. In de Colozza-case werd door
de justitiele autoriteiten op basis van een onzorgvuldige betekeningsprocedure
aan de verdachte een 'waiver' van het aanwezigheidsrecht toegedicht. Het EHRM
heeft in haar jurisprudentie benadrukt dat wil er sprake zijn van een geldige
'waiver'. de afstandsverklaring plaats moet vinden in een 'unequivocal manner'.

Helaas wordt uit de jurisprudentie van het Straatsburgse hof niet duidelijk.
welke eisen moeten worden gesteld eer sprake is van een 'unequivocal manner'.
Ook uit de overwegingen in de Colozza-case wordt niet veel duidelijk:

18. In the instant case. the Court does not have to determine whether and under

what conditions an accused can waive exercise of his right to appear at the
hearing since in any event. according to the Court's established case-law, waiver
of the exercise of a right guaranteed by the Convention must be established
in an unequivocal manner.'56

56    \1:\. S. Sta\·ros. The Gucircintees for Acctised Persons Under Article 6 of the Eurcipean
CA,nrention on Hitman RightL Dordrecht/Boston/London  1993. pag. 356-357:  'In our view,
the reluctance of the Convention organs to operate a satisfactory and equitable theory of waiver
must be attributed to their unwillingness to pronounce on the principal issue of these cases. namely
the failure of the national authorities to accord the accused his Art. 6 rights.'
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Aan het begin van deze paragraaf werd reeds de vraag opgeworpen of bij het afstand
doen van rechten niet zou moeten worden gedifferentieerd naar de aard van het
feit. Bij de bespreking van de uitspraak in de zaak Colozza bleek dat het EHRM
berechting bij verstek niet in beginsel in strijd acht met het recht op een 'fair trial'.
Desalniettemin kan mijns inziens worden gesteld dat berechting bij verstek ab initio
een enigszins verdachte vorm van afdoening van een strafzaak is. Hierbij kan de
vraag worden gesteld of berechting bij verstek voor zware feiten een wenselijke
afdoeningsmodaliteit kan worden genoemd. 57

3.3 Sanctionering ve,-stek. prikkels tot aan,i·ezigheid

Berechting bij verstek verdient in principe niet de voorkeur. Om meerdere redenen
is het beter om het onderzoek ter terechtzitting af te handelen in aanwezigheid van
de verdachte. In het eerste hoofdstuk is reeds stilgestaan bij achtergronden en
perspectieven omtrent berechting bij verstek. Mijns inziens kan er een verband
worden gelegd tussen de mogelijkheden om afstand te doen en het prikkelen van
de verdachte tot verschijning.

Daar berechting bij verstek geen recht doet aan alle bij een strafprocedure
betrokken belangen kunnen er in het strafprocesrecht prikkels tot verschijning
worden ingebouwd. In de jurisprudentie van het EHRM wordt hiervoor ruimte
geboden. Zoals reeds eerder werd opgemerkt. biedt het hof in Straatsburg zelden
uitgewerkte regels en zo is het ook in dit geval. In een enkele zaak kunnen wel
vingerwijzingen worden gevonden.

In Poitrimol tegen Frankrijk  mocht een Frans staatsburger zich in
afwezigheid niet laten verdedigen dooreen raadsman. Poitrimol was voortvluchtig:
op grond van rechtspraak van het Franse hof van cassatie is het niet mogelijk in
een dergelijk geval de verdediging door een raadsman te laten voeren. Arrestatie-
dreiging wordt niet beschouwd als een geldig excuus voor afwezigheid.

In de procedure voor het EHRM kwam het afwijzen van rechtsbijstand in
relatie met het bevorderen van de aanwezigheid van de betrokkene ter zitting aan
de orde:

35. It is of capital importance that a defendant should appear. both because
of his right to a hearing and because of the need to verify the accuracy of his
statements and compare them with those of the victim - whose interests need
to he protected - and of the witnesses.

The legislature must accordingly be able to discourage unjustified
absences. (mijn curs. M.J.A.P.) In the instant case however. it is unnecessary

57    In de sic,theschouwing zal hierop worden teruggekomen.
58 EHRM 23-11-1993. Publ. Ser. A Vol. 277-A. Eveneens gepubliceerd in NJ 1994.393. m.nt.

Kn.
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to decide whether it is permissible in principle to punish such absences by
ignoring the right to legal assistance. since at all events the suppression of that
right was disproportionate in the circumstanceN. It deprived Mr Poitrimol. who
was not entitled to apply to the Court of Appeal to set aside its judgment and
rehear the case. of his only chance of having arguments of law and fact
presented at second instance in respect of the charge against him.'

Het EHRM kwam met een steniverhouding van slechts vijf tegen vier tot de
conclusie dat er schending had plaatsgevonden van artikel 6 lid 3 sub c EVRM.
De stemverhouding geeft blijk van een zekere verdeeldheid binnen het EHRM bij
het nemen van de beslissing, Deze verdeeldheid binnen het EHRM is in belangrijke
mate te herleiden tot het feit dat Poitrimol voortvluchtig was.

De mogelijkheid om het proces bij te wonen of een raadsman voor zich te
laten optreden had de verdachte op een eenvoudige wijze kunnen verwezenlijken.
namelijk door zichzelf te melden. In de 'dissenting opinions' komt het dilemma
naar voren tussen aan de ene kant het belang van de staat op een zo'n betrouwbaar

mogelijk proces. waarbij de verdachte eigenlijk niet kan ontbreken. en aan de andere

kant het recht van de verdachte op een effectieve verdediging. Het is de vraag.
zoals ook uit de overweging van het EHRM blijkt. of de verdachte mag worden
geprikkeld tot verschijning door middel van het ontzeggen van rechtsbijstand bij
verstek.

In zijn 'dissenting opinion' gaat de Franse rechter Pettiti in op de problematiek
van de verdachte die weigert te verschijnen. Pettiti concludeert dat het verschijnen
van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting een belangrijk onderdeel
is van een eerlijk proces. Een eerlijk proces staat ook ten dienste van de slachtoffers
en is derhalve niet in zijn reikwijdte beperkt tot de verdachte. De achtergrond van
het strafproces is het door de samenleving ter verantwoording roepen van
betrokkene. Er moet sprake zijn van een zekere balans tussen de belangen van de

verdediging aan de ene kant en de gerechtvaardige interesses van slachtoffers aan
de andere kant.

Pettiti wijst op het feit dat de raadsman in veel gevallen niet in de plaats van
de verdachte kan worden gesteld:

59

It cannot be objected that representation by a lawyer makes up fur the accused  s

absence. What might at a stretch be conceivable in cases where minor penalties
and no civil parties are involved is inconceivable where. in order to be able
to present his case. the civil party. the victim. needs to be able to challenge.
to unmask his opponent. in cross-examination or under Continental procedure.

Or else the civil party who is a victim must be given the right to refuse
representation by a lawyer in order that equality of arms may be respected.

59 Zie 'dissenting opinion ot judge Pettiti'  Publ. Ser. A Vol. 277-A, pag. 23.
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Met enige gevoel voor dramatiek vervolgt Pettiti zijn betoog,

'Whence it would follow that it' the accused never wished to appear and if the
victini never wanted him ti) be repre*ented. society would no longer be in a
pi,sition to ensure the operation of criminal ju„tice. By a perverse aberration.
it would then be the accused who controlled the trial and took the place of the
prosecution and the court in conducting it - which would have the result of
disarming the State in its major function of dispensing justice.

Mijns inziens wordt in de 'dissenting opinion' een belangrijk thema aangesneden.
De vraag is of het optreden van de raadsman in de plaats kan komen voor de
verschijning van de verdachte ter zitting. Het gevaar is inderdaad aanwezig dat
bij het toestaan van het voeren van de verdediging door de raadsman bij verstek,
de hoofdpersoon van het strafproces buiten beeld geraakt. De essentie van het
strafproces - het ter verantwoording roepen van een verdachte - gaat daarmee

enigszins verloren. ()1)

De Blois en Bruinsnia hebben de 'dissenting opinion' van de Franse rechter
Pettiti gekarakteriseerd als een typische exponent van de 'civil law' rechtsfamilie.
Dit in tegenstelling tot de 'dissenting opinion' van Sir John Freeland samen met
enkele andere rechters bij de Poitrimol uitspraak, welke door genoemde schrijvers
wordt geduid als een typisch 'common law' product.61

Sir John Freeland benadrukt de mogelijkheid van de verdachte aan het proces
deel te nemen en gebruik te maken van zijn recht op rechtsbijstand. Terwijl Pettiti
het strafproces meer ziet als instrument van de samenleving bij het ter verantwoor-
ding roepen van de verdachte. De benadering van Freeland beperkt zich tot de vraag

of de 'equality arms' binnen het proces is nageleefd:
62

'It is. however. not contested that the applicant, who must be assumed to have
acted throughout with the benefit of legal advice, chose of his own volition
and in defiance of the French courts not to return to France. Had he done so
and had he attended, as summoned. before the Court of Appeal he would have
been entitled to the assistance of counsel there: and he surrendered to the
warrant for his arrest. the grounds on which his appeal to the Court of Cassation
was dismissed would not have existed. The remedy was. in other words. at all
material times in his own hands, and we do not see how it was "disproportion-
ate" for the French system of justice to leave it there.'

6()     Op de rol ;'an de raadhman bij ,·erstek zal later. in een aparte paragraaf. worden teruggekomen.

61        M. de Blois en F.  Bruinsma. De Rule of Law \'an Westport t(, Wladiwostok, Over de inzloed
van de nationale liel·ki,inst \·an de le(len i·an het  Eurcipe3e  Hof voc,r de  Rechten \·an de Mens.

NJCM-Bulletin 21-7 ( 1996). pag. 901-903.
62     Zie de 'dissenting opinion of judge Ryssdal. Sir John Freeland and Lopes Rocha'. Publ. Ser.

A Vol. 277-A. pag. 18.
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In de 'dissenting opinion' van Sir John Freeland en zijn collega's wordt, inherent
aan de 'common law' traditie, de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid
van de verdachte63. Indien de verdachte geen gebruik wil maken van zijn
mogelijkheden tot verdediging dan is dat zijn goed recht. Schending van het recht
op een eerlijk proces kan dan echter niet worden aangenomen.

Het rapport van de Europese Commissie in de Poitrimol-zaak getuigt. net als het
oordeel van het Hof. van begrip voor het prikkelen van de verdachte om te
verschijnen. De ECRM stelt dat ze het probleem van lidstaten, om aan de ene kant
te voldoen aan de eisen die worden gesteld door het EVRM en aan de andere kant
de gerechtvaardigde belangen van de maatschappij op een effectieve berechting
van criminelen. Hiet onderschat. De lidstaten hebben hierbij een grote mate van

vrijheid. In casu was de Franse strafprocessuele regeling volgens de ECRM echter

niet geheel in overeenstemming met het EVRM:

'54. The proceedings in question were conducted in the absence of both the
defendant and the lawyer he had chosen. Such a situation is compatible with
the requirements of Article 6 only if the loss of the right to defend oneself is
not total and irreparable (mijn curs. M.J.A.P.). (...)
55. (...)In ruling that its judginent had been given "in accordance with the rules
of adversarial process" the Court of Appeal upheld the applicant's conviction
without hearing his defence. and at the same time deprived him of the possibility
of exercising that right at a later date.
56. The Commission is aware that the position adopted by the Court of Appeal
was prompted by the applicant's refusal to comply with the warrant for his
arrest and the concern to punish such conduct. However. it considers that this
concern. though legitimcite (mijn curs. M.J.A.P.). must not prevail over respect

for the fundamental guarantees which every person charged with a criminal
offence should enjoy. The need to punish a person who evades execution of
a warrant cannot justify proceeding to judgment against him without hearing
the defence he wishes to put forward or giving final judgment declaring him
guilty of off'ences or crimes without establishing his guilt on the basis of
evidence adduced in the course of adversarial proceedings. .64

Het rapport van de Commissie laat mijns inziens nog ruimte om het ontzeggen
van rechtsbijstand aan de verdachte, te benutten als prikkel tot verschijning ter
terechtzitting. Uit de hierboven weergegeven zinsnede uit overweging 54. komt
naar voren. dat een berechting in afwezigheid van de raadsman en de verdachte

63   Vgl. L.C.M. Meijers. Verdrag eli strafpr(ices. Zwolle 1993, pag. 2: 'Het EVRM neemt de
verdachte serieus: het haalt hein in zijn kwaliteit van procehpartij uit de kring van de personae
miserabiles. Anders gezegd: het EVRM rekent. als het op verwezenlijking van de verdragsgaran-
ties aankomt, op een alerte proceshouding.

64      'Opinion of the commission'. Publ. Ser. A Vol. 277-A. pag. 29-30.
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geoorloofd kan zijn. indien het verlies van het verdedigingsrecht niet total and

irreparable' is.
Er lijkt een mogelijkheid open te worden gelaten om verstek af te straffen

met ontzegging van rechtsbijstand. mits in een later stadium dit kan worden hersteld.
Juist bij de herstelmogelijkheid lag bij Poitrimol het probleem. Doordat op grond
k·an jurisprudentie van het Franse hof van cassatie geen mogelijkheid bestond de
verdediging alsnog aan bod te laten komen. was het ontzeggen van rechtsbijstand
aan Poitrimol onrechtmatig.

Het ontzeggen van rechtsbijstand aan de afwezige verdachte is na Poitrimol

noginaals aan de orde geweest voor de instanties in Straatsburg. In de zaken bilci
55en Pelladoah tegen Nederlana was aan de verdachte die zonder geldige reden

- althans naar Nederlands recht - niet was verschenen. de bijstand van een raadsman

ontzegd. In de beide zaken met identieke rechtsoverwegingen werd aan de
Nederlandse klemmende-redenen-jurisprudentie door het EHRM een einde

gemaakt.
66

In de Lala-case werd door het EHRM een streep getrokken door de
jurisprudentie van de Hoge Raad op grond waarvan de raadsman slechts de

verdediging bij verstek mocht voeren. indien klemmende redenen de verdachte
belette te verschijnen. Ook de formalistische eis van het verzoek te worden
toegelaten tot de verdediging van de zijde van de raadsman bij verstek van zijn
client werd door het EHRM van de hand gewezen. De belangrijkste overweging
van het EHRM luidt:

'33.(...) this Court pointed out in its Poitrimol judgment. in the interests of
a fair and just criminal process it is of capital importance that the accused
should appear at his trial. As a general rule. this is equally true for an appeal
by way of rehearing. However, it is also of crucial importance for the fairness
of the criminal justice system that the accused be adequately defended, both
at first instance and on appeal. the more so if. as is the case under Netherlands
law. no objection niay be filed against a default judgment given on appeal.

In the Court's view the latter interest prevails. Consequently. the fact that the

defendant, in spite of having been properly summoned. does not appear, cannot
- even in the absence of an excuse - justify depriving him of his right under
Article 6§3 o f the Convention to be defended by counsel.'

Belangrijk mijns inziens is de verwijzing naar het gegeven dat het in de onderhavige
zaak ging om een appelbehandeling. Met andere woorden het betrof hier de laatste

feitelijke behandeling van de zaak. waarbij geen mogelijkheid bestond van het

65         EHRM 22-09-1994. Publ. Ser. A Vol. 297-A (Lalaten 297-B (Pelladoah). De Lala-zaak is tevens

gepubliceerd in NJ 1994. 733, m.nt. Kn.
66      Iii het hooldstuk met betrekking toi Nederland zal uilgebreid worden stilgestaan bij de klemmende-

redenen-jurisprudentie en de Lala-uitspraak.
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rechtsmiddel verzet. Verdediging door een raadsman in deze fase van de procedure
is door het ontbreken van een herstelmogelijkheid van bijzonder belang.

Mag nu op grond van Lala in het algemeen worden geconcludeerd dat
berechting in aanwezigheid van de verdachte niet mag worden bevorderd door
het ontzeggen van rechtsbijstand bij verstek? Het recht op een adequate verdediging
is een door het EVRM gewaarborgd recht. Het ontzeggen aan de verdachte van
rechtsbijstand moet dan ook met de grootst mogelijke omzichtigheid worden
benaderd. Desalniettemin kunnen enige nuanceringen worden aangebracht naar
mij n mening.

Uit de eerder behandelde Goddi-case komt naar voren dat effectieve rechtsbijstand
een voorwaarde kan zijn voor een berechting bij verstek. Stavros stelt dat indien
de verdachte vrijwillig afziet van verschijnen ter zitting. het aan de autoriteiten
is om ervoor te zorgen dat de betrokkene desondanks door een raadsman wordt
verdedigd:

The accused's waiver of his right to attend does not extend to his right to
adequate legal assistance. A fbi-tiori. when the right to have the proceedings
reopened does not apply, the attention of the Convention organs ought to be
directed at ensuring proper and effective respect for the rights of the defence
in the hearing held in the accused's absence. „.7

Deze redenatie van Stavros wordt min of meer bevestigd in de Lala-zaak. Lala
betrof een behandeling in laatste feitelijke instantie. Het EHRM maakte duidelijk
dat de combinatie van laatste feitelijke instantie en het ontbreken van een
herstelmogelijkheid in de vorin van verzet of appel. rechtsbijstand bij verstek
noodzakelijk maakte.

Dat deze regel vrij strikt is blijkt ook uit de Poitrimol-zaak. Zelfs indien de
verdachte het verstek min of meer aan zichzelf te wijten heeft. moet er een
mogelijkheid van rechtsbijstand zijn bij behandeling in laatste feitelijke instantie
zonder de mogelijkheid van een 'retrial'.

Wordt de verdachte in eerste aanleg bij verstek berecht dan dwingt de
jurisprudentie van het EHRM mijns inziens niet tot de verplichting een raadsman
toe te laten tot de verdediging. De verdachte heeft immers na een behandeling in
eerste aanleg nog de mogelijkheid een rechtsmiddel aan te wenden en daarmee
een nieuwe feitelijke behandeling van zijn zaak af te dwingen.68 De laatste

67       S. Sun·ros. The Guarantees for Accused Persons  Under Article 6 ofthe European Convention
on Human Rights. Dordrecht/Boston/London  1993. pag. 267.

68     Bezien vanuit het EVRM perspectief is de uitspraak van de Hoge Raad (HR 03-01-1995. NJ
1995. 517. m.nt. AHJS) waarbij het niet toelaten van de raadsman toi de verdediging in eerste
aanleg geen grond vormt voor terugwijzing op basis van artikel 423 lid 2 Sv. dan ook geheel
JuIAL
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opmerkingen wrmen de overgang naar de volgende paragraaf waarin de
rechtsbijstand en het EVRM aan de orde zullen worden gesteld.

4          Rechtsbijstand en artikel 6 EVRM

4.1 Inleiding

Het centrale artikel voor het recht van de verdachte op rechtsbijstand is artikel
6 lid 3 sub c EVRM. " In artikel 6 lid 3 sub c EVRM zijn drie rechten van de
verdachte gecodificeerd. Op de eerste plaats het recht om zichzelf in persoon te
verdedigen. Ten tweede het recht om rechtsbijstand en ten derde het recht op gratis
rechtsbijstand.

In het verleden leek de jurisprudentie van de Europese Commissie en het Europese
Hof geen duidelijk onderscheid te maken tussen de drie rechten. De aan het slot
van het artikel genoemde termen 'in the interests of justice' werden daarbij min
of meer betrokken op de volledige tekst van lid 3 sub c van artikel 6 EVRM. Gevolg
van deze redenering was. dat indien in het algemeen rechtsbijstand op basis van
de 'interest of justice' niet vereist was, de verdachte geen aanspraak kon maken

op schending van artikel 6 lid 3 sub c EVRM.
Ter verduidelijking kan de uitspraak in de zaak Engel worden genoenid.

7,

In de zaak E,tge/7' werd door de klagers naar voren gebracht dat artikel 6 lid 3 sub
c EVRM was geschonden omdat ze geen bijstand hadden genoten van een raadsman.

Het EHRM kwam tot de conclusie dat het recht op rechtsbijstand niet was

geschonden. Belangrijke overwegingen waren daarbij, dat de feiten van eenvoudige
aard waren en dat de betrokkenen zeer goed in staat waren geweest zich te

verdedigen zonder juridische bijstand.
Het Europese Hof legde in de Engel-case een direct verband tussen de

verdediging in persoon en verdediging door een raadsman. Nu de verdachte in het
concrete geval in staat was geweest zichzelf te verdedigen. kon geen aanspraak

worden gemaakt op rechtsbijstand. De termen 'when the interests ofjustice so

69       'Everycme charged with a criminal offence ha; the following rights: (... ) c) To defend himself
in per+on i,r thrciugh legal assi+tance of his own choo*ing or. if he has not sufficient means to
pay for legal assistance, to be gi,en it free when the interests of justice +0 require.'

70     H.Gohong e.a.. Interticitic,tialer K ir,ine,itur :.ui· Europtiischen Mensc·lienreclitskcmi·enticin.
losbladig commentaar Vogler op art. 6 EVRM. nr. 510. Zie ook M. Spaniol. Das Recht auf
Verteidigerbeistand int Grtindgesetz und iii der Elli·opaischen Mensche,irec·htskcinrentic,li. Berlin

1990. pag. 60-65 met name pag. 64.

71 EHRM ()8-06-1976. Publ. Ser. AVol. 22.eveneens gepubliceerdin NJ  1978.223 m.nt. D.H.M.
Meuwissen bij NJ 1978. 224.
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require' werden daarmee betrokken op de gehele tekst van artikel 6 lid 3 sub c
EVRM.

Het recht op rechtsbijstand was blijkbaar in zijn algemeenheid afhankelijk
van het antwoord op de vraag of 'the interests ofjustice' zuike bijstand noodzakelijk
maakte. Dit terwijl door de plaats van 'the interests ofjustice' in lid 3 sub c van
artikel 6 EVRM. het meer voor de hand lag uitsluitend de vraag of de verdachte
aanspraak kan maken op gratis rechtsbijstand afhankelijk te maken van de daartoe
gebleken noodzaak in het belang van de rechtspleging

In de literatuur zijn tegen de gedachtengang van het EHRM in de zaak Engel
bezwaren geuit. Het EVRM biedt geen duidelijke aanknopingspunten voor het
door het hof gemaakte onderscheid. Het recht op rechtsbijstand lijkt eerder een
absoluut recht. Naar aanleiding van de uitspraak in de Engel-case bestond enige

onduidelijkheid omtrent de vraag in hoeverre het recht op rechtsbijstand door het
EVRM werd gewaarborgd. Ook het gelegde verband tussen de persoonlijke
verschijning en het recht op rechtsbijstand riep vragen op.

In de Pakelli-case brengt het EHRM meer duidelijkheid in de materie. De
zaak Pake//173 speelt zich af binnen de Duitse strafrechtspleging. Na veroordeling

in feitelijke instantie wordt door Pakelli 'Revision'. een rechtsmiddel vergelijkbaar
met de Nederlandse cassatie. ingesteld. De raadsman van Pakelli verzoekt aanwezig
te mogen zijn tijdens de behandeling van de 'Revision'. Dit verzoek wordt
verworpen: there was no legal requirement at that stage for him (Pakelli. M.J.A.P.)
either to appear in person or to be represented by a lawyer.'7' Tegen deze beslissing
wordt door de raadsman van Pakelli bezwaar aangetekend. dit wordt echter opnieuw
verworpen. Uiteindelijk vindt de terechtzitting plaats buiten aanwezigheid van
Pakelli en zijn raadsman. Een beroep bij het Duitse constitutionele hof strandt in
een soort verlofprocedure.

74

In de procedure voor het EHRM gaat het om het weigeren de raadsman van
Pakelli toe te laten bij de behandeling. Het EHRM vond in de zaak aanleiding voor
een gedetailleerde interpretatie van artikel 6 lid 3 sub c EVRM. Daarbij stond het
verschil tussen de Engelse en de Franse versie van het verdrag centraal:

31. Article 6 § 3(c) guarantees three rights to a person charged with a criminal
offence: to defend himsel f in person. to defend himself through legal assistance
of his own choosing and. on certain conditions. to be given legal assistance
free. To link the corresponding phrases together. the English text employs on
each occasion the disjunctive "or": the French text. on the other hand. utilises

72 EHRM 25-()4-1983, Puhl. Ser. A Vol. 64.
73 Zie overweging 15 van  'The facts'
74     'The Constitutional Court decided not w hear the appeal on the ground that it did not offer

sufficient prospects of succe4. zie overweging 18 van 'The facts'
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the equivalent - "ou' - only between the phrases enouncing the first and the
second rights. thereafter. it useh the conjunctive -et"

Het verschil in de Engelse en de Franse versie van de tekst van het verdrag heeft

geen diepliggende achtergrond. maar is min of meer toevalligerwijze ontstaan.

De zogenaamde 'Traveaux prtparatoiies' bevatten geen concrete aanwijzingen
c,ver het verschil in de tekst. Uit de 'Traveaux' blijkt dat kort voor het vaststellen
van de definitieve versie van het verdrag een aantal correcties in de vertalingen
zijn doorgevoerd, waaronder de vervanging van 'and' door'or' in de Engelse tekst.

Het EHRM kiest in de Pakelli-case voor de Franse versie van artikel 6 lid 3 sub
c EVRM:

'31. (...) Having regard to the object and purpose of this paragraph. which is
designed to ensure effective protection of the rights of the defence. (...),the
French text here provides more reliable guidance: the Court concurs with the
Commission on this point. Accordingly. a person -charged with a criminal
offence" who does not wish to defend himself in person must be able to have
recourse to legal assistance of his own choosing: it he does not have sufficient
means to pay for such assistance. he is entitled under the convention to be given

it free when the interests of justice No require.'

Door de gemaakte keuze voor de Franse tekst wordt duidelijk dat in lid 3 sub c
van artikel 6 EVRM drie rechten aan de verdachte worden toegekend.75 De

verdachte heeft het recht zichzelf in persoon te verdedigen, een raadsman voor
zich te laten optreden en in het geval financiele middelen daartoe ontbreken moet

indien daarvoor noodzaak bestaat een raadsman worden toegevoegd.
Uit de weergegeven overweging wordt eveneens duidelijk dat de zinsnede

when the interests ofjustice so require' uitsluitend betrekking heeft op de vraag
of de betrokkene gratis rechtsbijstand moet worden gegeven. En geen betrekking
heeft op de keuzemogelijkheid tussen verdediging in persoon en verdediging door

een raadsman.

4.1. 1      'The interests of justice': Quaranta tegen Zwitserland

Mijns inziens kan worden gesteld dat een situatie waarin een verdachte recht heeft

op gratis rechtsbijstand. tevens een situatie is waarin de aanwezigheid van de

verdachte - zonder juridische bijstand - onvoldoende is voor een eerlijk proces.
Voor de relatie tussen rechtsbijstand en de aan- of afwezigheid van de verdachte

heeft jurisprudentie over de vraag wanneer een verdachte recht heeft op gratis

75      P. van Di.ik en G.J.H. van Hoof. De Eurnpese ,·on,·entie in theo,te en praktijk. Nijmegen 1990.

pag. 387.
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rechtsbijstand dan ook grote betekenis. De betreffende jurisprudentie geeft inzicht
in de situaties waarin een raadsman onontbeerlijk wordt geacht en derhalve
verdediging in persoon niet voldoende is voor het waarborgen van een recht op
een 'fair trial'.

Door het Europese Hof zijn criteria vastgesteld op grond waarvan kan worden
bepaald wanneer (gratis) rechtsbijstand is vereist. Een leidraad dienaangaande geeft
het arrest Quaranta tegen Zwitserland. 76

In Quaranta worden drie referentiepunten aangegeven waaraan de vraag of
rechtsbijstand is vereist. moet worden getoetst. Op de eerste plaats is van belang
-the seriousness of the offence and the severity of the sentence which he risked"

(c,verweging 33. van Quaranta). Ten tweede wordt in het arrest genoemd "the
complexity of the case" (overweging 34.). Als laaiste factor wordt door het EHRM
gewezen op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

'35. Such questions. which are complicated in themselves, were even more
so for Mr. Quaranta on account of his personal situation, a young adult of
f(,reign origin from an underprivileged background. he has no real occupational
training and had a long criminal record. He had taken drugs since 1975. almost
daily since 1983. and. at the material time. was living with his family on social
security benefit.

De zwaarte van de zaak en de te verwachten straf, het (complexe) karakter van
de zaak en tenslotte de persoonlijke omstandigheden van de verdachte bepalen
het antwoord op de vraag of op grond van de 'the interests of justice' rechtsbijstand
noodzakelijk is.

4.2 Rec·htsbijstcind versus aanwe:igheid:  'The interests of justic e' als

referentiepu,it

Met de uitspraak in de Quaranta-case heeft het EHRM de criteria gegeven voor
toetsing aan 'the interests ofjustice' in relatie met het recht op rechtsbijstand. In
de latere jurisprudentie heeft het hof de criteria nader ingevuld. In deze paragraaf
zal kort worden stilgestaan bij de betreffende rechtspraak.

Een voorbeeld van een zaak waarin de verdachte zonder juridische bijstand
geen daadwerkelijke verdediging kon voeren is de zaak Pham Hoang tegen
Frankrjk.77 In de betreffende zaak werd de betrokkene verdacht van deelname
aan een drugstransactie. Na eerst te zijn vrijgesproken wordt Pham Hoang in appel
veroordeeld tot betaling van aanzienlijke boetes. In de procedure voor het EHRM
staat de op het appel volgende cassatiefase centraal. Er wordt geklaagd over de

76 EHRM 24-05- 1991. Publ. Ser. A Vol. 205. tevens gepubliceerd in NJ 1993. 525.
77       EHRM 25-09-1993, Publ. Ser. A Vc,1.207. tevenh gepubliceerd in NJ  1995.593. m.nt. EAA.
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compatibiliteit van een Franse Wetsbepaling met artikel 6 EVRM en over schending

van artikel 6 lid 3 sub c EVRM.
Voor het hot x·an cassatie had de verdachte geen gebruik kunnen maken van

rechtsbijstand. Dit werd verdedigd door de regering door te stellen. dat in strafraken
vertegenwoordiging niet noodzakelijk was. de verdachte door zijn raadsman uit
de appelfase was geholpen bij het opstellen van een schriftuur en bovendien het
probleem van rechtsbijstand niet aan de orde was geweest daar het hof van cassatie

aan een inhoudeli.ike behandeling niet wah toegekomen. Het EHRM zag dit alles

anders:

40. (...) Mr Pham Hoang intended to challenge in the Court of Cassation the
compatibility of Articles 369 § 2,373,392 §  1 and 399 § 1 of the Customs
Code with Article 6 §§ I and 2 of the Convention. At least. this appears to
enierge from his letter of 7 August 1986 to the registry of the Court of
Cassation. In that letter he said that he was filling. as pleadings. a copy of the
appeal submissions which were lodged on his behalf with the court of Appeal

on 2 december 1985. He did not have the legal training essential to enable him

to present and develop the appropriate arguments on such complex issues
himself. Only an experienced counsel could have undertaken this. for example

by trying to persuade the Court of Cassation to depart from its case-law in the
field under consideration.'

Het EHRM kwam tot de unanieme conclusie dat er schending van artikel 6 lid 3

sub c EVRM had plaatsgevonden. In zijn noot onder de uitspraak stelt Alkenia
dat het EHRM in Pham Hoang het derde criterium van Quaranta nader heeft

ingevuld. De persoonlijke omstandigheden (geen juridische kennis) maakten

rechtsbijstand noodzakelijk.
Een andere zaak. Bc„ier tegen Verenigd Koninkrijk : biedt een voorbeeld

van een combinatie van factoren. In een procedure voor 'the Appeal Court' had
Boner niet de bijstand van een raadsman kunnen genieten. De ' Scottish Legal Aid
Board' had de aanvraag van Boner voor rechtsbijstand van de hand gewezen: 7...)
his application for legal aid had been refused as the Board was not satisfied, as

it was required to be under the relevant legislation. that he had substantial grounds
•79

for taking an appeal and that it was reasonable that he should receive legal aid.

Het Europese Hof stelt vast dat Boner weI degelijk bijstand van een raadsman had

moeten hebben:

'41 C...) The legal A4ue iii thi3 case may not have been particularly complex.
Nevertheless. to attack in appeal proceedings a judge's exercise of discretion

in the course of a trial requires legal skill and experience. That Mr Boner was

78 EHRM 28-10-1994. Publ. Ser. A Vol. 300-B.
79 Zie paragraaf  14  van  'The  fact '
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able to understand the grounds for his appeal and that counsel was not prepared
to represent him does not alter the fact that without the services of a legal
practitioner he was unable competently to adress the court on this legal issue
and thus to defend himself effectively.
Moreover. the appeal court, as stated. had wide powers to dispose of his appeal
and its decision was final. Of even greater. relevance. however. the applicant
had been sentenced to eight years imprisonment. For Mr Boner therefore the
issued stake was an extremely important one.'

De zaak Boner geeft een combinatie van factoren op grond waarvan de verdachte
rechtsbijstand had moeten genieten. Het ontbreken van juridische kennis. de hoogte
van de opgelegde straf en het feit dat het appel een onherroepelijke beslissing zou
vallen, niaakten dat de verdachte zich niet uitsluitend kon verdedigen door zelf
te verschijnen ter terechtzitting. Rechtsbijstand was onder de gegeven omstandighe-
den noodzakelijk ter waarborging van het recht op een 'fair trial'. 8()

De vraag of bij verstek of naast aanwezigheid van de verdachte rechtsbijstand is
geYndiceerd, hangt in sterke mate af van de soort procedure. Het belang van
rechtsbijstand hangt af van de in de fase van het strafproces aan de orde zijnde
vragen. In de hierboven behandelde zaken komt dit vrij duidelijk naar voren: indien
juridische kwesties aan de orde moeten worden gesteld, is de aanwezigheid van
een raadsman min of meer een voorwaarde voor een eerlijk proces.

Het is dan ook min of meer vanzelfsprekend dat een behandeling in cassatie
eerder om bijstand van een raadsman vraagt. dan een behandeling in feitelijke
instantie. Een zaak waarbij het ging om rechtsbijstand in de cassatiefase is Tripodi
tegen Italic:, Aanleiding voor de procedure was een verkooptransactie tussen een
zekere 'F' en Rosa Tripodi. 'F' verkocht aan Tripodi een stuk van aan hem
toebehorend land. Naar aanleiding daarvan ontstonden diverse geschilpunten die
uiteindelijk leidden tot een strafrechtelijke vervolging van Rosa Tripodi voor o.a.
bedreiging van 'F', telefonisch lastigvallen, het doen van valse aangifte. In de
feitelijke instantie werd ze veroordeeld tot 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf,
een boete van 150.000 Lire en het vergoeden van de toegebrachte schade. Bij de
instanties in Straatsburg gaat het om de cassatiefase.

Het EHRM stelt voorop dat appel- en cassatieprocedures vragen om een aparte
behandeling:

8()      Een vergelijkbare zaak is Max,i·ell tegen het Verenigd Koninkrok, EHRM 28-10-1994. Publ.
Ser. A Vol. 300-C: '40. (...1 The situation in a case such as the present, involving a heavy penalty

C i ij f jaar. M.J.A.P.). where an appellant is left to present his own defence unassisted before
the highest instance of appeal. is not in conformity with the requirements of Article 6.'

81 EHRM 22-02-1994. Publ. Ser. A Vol. 281-8.
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'27. the Court notes that in appeal and cassation proceedings the manner in
which paragraphs I and 3 (c) of Article 6 are to be applied depends upon the

special features of the prciceedings in question. Account must be taken of the

entirety of the proceeding, conducted in the domestic legal system and the rcile

of the particular appellate court therein.

De procedure die het hier betreft. is in hoofdzaak een schriftelijke aangelegenheid.
De raadsman kan tijdens de terechtzitting in cassatie uitsluitend verweren naar

voren brengen die hij reeds eerder in appel aan de orde heeft gesteld. Het EHRM

erkent het belang van aanwezigheid ter zitting in cassatie. ondanks de beperkingen
in het voordragen van verweren:

3(). The Court. like the Commission. fully reccignises the value of oral argument
before the Court of Cassation, notwithstanding the limits referred to in

paragraph 28 above. It has had regard in this connection to the fact th Itt p ai'ties

other than the prosecuting authorities must be represented by their lawyers.'

Partijen kunnen zich dus uitsluitend verdedigen door het laten optreden van een
raadsman. De gekozen of toegevoegde raadsi "tan is verplicht ter zitting te
verschijnen. Bij Tripodi was dit laatste verkeerd gegaan. De raadsman kon wegens

ziekte niet verschijnen ter zitting. De terechtzitting zou plaatsvinden op 6 december
1985. De raadsman van Tripodi zond op 18 november 1985 een brief naar het

gerecht met een verzoek om uitstel. Het EHRM oordeelde dit alles onvoldoende.

' 3(). (...) It notes, however. that. despite knowing that he would be unable to

attend the hearing set down for 6 December 1985. the applicant' s lawyer failed

to take any action. Yet he could not have been unaware of the statutory

provisions on adjournment. From 18 November 1985. if not before. he could -

and should - have taken steps to ensure that he was replaced for the day of the
hearing. He could also have filed a further memorial, or have arranged for the

filling of such a memorial by another lawyer. even as late as eight days before

the hearing. He could also have filed a further memorial by another lawyer.

even as late as eight days before the hearing. In these circumstances the Court

cannot hold the State responsible for a shortcoming on the part of the lawyer

appointed by the accused.

Het EHRM stelt derhalve de staat niet aansprakelijk voor het gedrag van de

raadsman. De reden waarom het Straatsburgse hof hier toch tamelijk makkelijk

ten nadele van de verdachte omgaat met het verdedigingsrecht, is niet geheel

duidelijk. Er is blijkbaar een grote eigen verantwoordelijkheid van de verdachte.

In een gezamenlijke 'dissenting opinion' van Ryssdal en De Meyer wordt de

overweging dat de raadsman geen enkele actie heeft ondernomen sterk bekritiseerd:
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'The latter can hardly be criticised for failing to take any action. when his doctor
had. on 15 November 1985. prescribed "total rest" for him. The Court of
Cassation had been informed of this three days later. Similarly. it can scarcely
be held against the applicant that she failed to adduce any of the grounds which
could still have been raised at the hearing, when she was denied the opportunity
of participating in the oral proceedings either in person or through her lawyer.' 82

In de procedure kon uitsluitend de verdediging worden gevoerd door een raadsman.
desalniettemin acht het EHRM geen schending van het EVRM aanwezig. Mijns
inziens is opvallend dat de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte op dit
specifieke punt zo sterk wordt benadrukt.

Een andere zaak levert eveneens belangrijke inzichten met betrekking tot de
rol van de raadsman in relatie met de aanwezigheid van de verdachte ter zitting.

K1Het betreft de zaak Kre,i,zo, · tegen Ooste,irijk. Kremzow was in de periode  1964-
1978 werkzaam als rechter in Wenen. tot hij zich terugtrok om gezondheidsredenen.
Op 16 december 1982 geeft hij zichzelf aan. en meldt een zekere P. te hebben
vern" oord. Na zijn arrestatie wordt Kremzow wegens zijn geestelijke gesteldheid
en gevaar voor suicide gedetineerd in een psychiatrisch ziekenhuis te Wenen.
Kremzow wordt vervolgd voor moord. illegaal wapenbezit. en een aantal
bedrogsdelicten.

In eerste aanleg wordt Kremzow veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf
en plaatsing in een inrichting voor geestelijke gestoorde misdadigers. Van deze

beslissing gaat Kremzow in appel bij het 'Oberster Gerichtshof'. De officier van
justitie gaat eveneens in appel en eist daarbij een levenslange gevangenisstraf. De
behandeling in appel valt uiteen in twee delen. Op de eerhte plaats wordt een
zogenaamde 'Nichtigkeitsbeschwerde' ingediend. Ten tweede wordt geklaagd over
de opgelegde straf en de plaatsing in de inrichting. In overeenstemming met het
Oostenrijkse strafprocesrecht wordt de behandeling in appelin afwezigheid van
de verdachte behandeld. Krenizow wordt op de zitting in appel weI vertegenwoor-
digd door zijn raadsman.

Bij de Straatsburgse instanties wordt door Kremzow geklaagd over schending
van zijn aanwezigheidsrecht tijdens de behandeling in appel. Het EHRM maakt
onderscheid tussen de klacht met betrekking tot de nietigheid en die met betrekking
tot de hoogte van de straf en plaatsing in de inrichting. In de overwegingen komt
sterk tot uitdrukking dat de aard van de procedure van groot belang is voor de rol
van de raadsman. Met betrekking tot de 'Nichtigkeitsbeschwerde' stelt het EHRM:

82 Zie 'joint dissenting opinion ol'judge* R>,sdal and De Meyer'. pag. 47 van Publ. Ser. A Vol.
281-B.

83 EHRM 21-09- 1993. Publ. Ser. A Vol. 268-B. eveneens gepubliceerd in NJ 1994. 359. m.nt.
Kn.
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63. The Court obsen e4 that under Austrian law the Supreme Court in dealing
with nullity proceeding+ is primarily concerned with questions of law that arise
in regard ti, the conduct ot thetrial and other matters. C...) 111 the Cc,urt's view.
taking into consideration that the applicant was legally represented. neither
para. 1 nor 3 (c) of' Art. 6 required hi3 presence at +uch pri,ceedingh. 4...).'

Aangezien bij het beroep op nietigheid vooral rechtsvragen een rol speelden, was
de hoofdrol weggelegd voor de raadsinan. De verdachte kon van aanwezigheid
worden uitgesloten. Op deze plaats kan worden opgemerkt dat ter waarborging
van een recht op een ' fair trial' het optreden van de raadsman in deze situatie van

grotere waarde is dan de persoonlijke aanwezigheid van de verdachte. Dit is anders
bij de behandeling van het appel tegen de oplegging van de vrijheidsstraf en de

plaatsing in de inrichting:

'67. (...) These pic,ceedings were thuh 01 crucial importance for the applicant
and involved not only an assessment of his character and state of mind at the
time of the offence but also his mc)tive. In circumstances such as those of the
present case. where evaluations of this kind were to play such a significant
role and where their outcome could be of major detriment to him, it was
essential to the fairness of the proceedings that he be present during the hearing
of the appea14 and afforded the opportunity 10 participate in it together with
his counsel.'

Geconcludeerd kan worden dat de aanwezigheid van de verdachte belangrijk is
bij de beantwoording van feitelijke vragen. De rol van de raadsman bij het
beantwoorden en ophelderen van feitelijke kwesties is beperkt.

K4

1n een andere zaak is de Oostenrijkse appelprocedure eveneens onderwerp
van behandeling door het EHRM geweest. Het betreft de zaak Kantasi„.ski tegeli

00stenrilk.* In Kamasinski komen verschillende aspecten van de Oostenrijkse

strafprocedure aan de orde. Er wordt geklaagd over de vertaling van stukken en
het optreden van een tolk. het optreden van de procureur-generaal (deze had in

de raadkamer zijn conclusie genomen) en over de rol van de raadsman. Dit laatste

aspect van de zaak zal verder worden behandeld.
Kaniasinski was ten tijde van de behandeling in appel gedetineerd. De

Oostenrijkse wetgeving maakte voor wat betreft de aanwezigheid tildens het
onderzoek ter terechtzitting in appel onderscheid tussen gedetineerde verdachten

en verdachten in \,rijheid. Zich op vrije voeten bevindende personen konden zonder

84      Zie hien'cx,r (*)k Zana lege,11-arkiie. EHRM 25-11-1997. NJB 1998, nr. 8. pag. 363. Iii deze
Laak werd het optreden van de raai!0man hij ser,tek niet ic,ldi,ende geacht ter waarbi,rging Fan
de verdediging. De betrc,kkene had bij pen<xmli ike aunwe/igheid de leiten heter kunnen lcd k hten

en aidi,ende zijn ierdediging heter vorm kunnen geven.
85         EHRM  19-12-1989.  Publ. Ser. A Vol.  168. eveneen4 gepubliceerd in  NJ  1994.26. m.nt.  EAA
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problemen de terechtzitting bijwonen. gedetineerden daarentegen moesten expliciet
worden toegelaten tot de zitting. In de procedure voor het Europese Hof wordt
over dit verschil in behandeling geklaagd in het kader van een klacht met betrekking
tot artikel 14 EVRM, het discriminatieverbodsartikel.

In overweging  107 van het arrest geeft het EHRM antwoord op de vraag of
Kamasinski is gediscrimineerd door als gedetineerde niet in staat te zijn gesteld
de terechtzitting bij te wonen. Door het EHRM wordt daarbij verband gelegd tussen

de aanwezigheid van een raadsman en de afwezigheid van de verdachte:

'107. Under Austrian law hearings on appeal do not involve retrial of the
evidence or a reassessment of the defendant's guilt or innocence. The grounds
of' appeal lodged by Mr. Kamasinski did not in themselves raise issues going
to his personality and character. Mr. Kamasinski was represented by counsel
at the appeal hearing on 24 November 1981. having himself attended the trial
hearing. As the appeal had been lodged solely by the defendant. the Supreme
Court had no power to impose a severer sentence than that passed at first
instance. A detained appellant in the nature of things lacks the ability that an
appellant at liberty or a "civil party" in criminal proceedings has to attend an
appeal hearing. As the Commis ion noted. special technical arrangements.
including security measures. have to be made if a convicted person is to be

...
brought before an appeal court.

In de overweging van het hof komt naar voren dat de raadsman in de gegeven
omstandigheden als vervanging voor de verdachte heeft fungeerd. Belangrijk zijn
daarbij de redenen waarom de persoonlijke aanwezigheid van de verdachte van
minder belang werd geacht: bewijs en de schuldvraag zouden niet meer aan de
orde komen. de persoon van de verdachte en zi.in karakter waren in appel geen
onderwerp van discussie, tevens kon de straf niet worden verhoogd in appel. Het
EHRM oordeelde geen schending van het EVRM aanwezig.

Door Alkema wordt in zijn noot onder het arrest gewezen op een passage
in de overwegingen van het EHRM die duidt op een identificatie van de raadsman
met de verdachte. De raadsman had verzuimd op de terechtzitting te verzoeken
een tweetal getuigen te mogen horen. Met zijn klacht over dit verzuim van zijn
raadsman was Kamsinski bij het EHRM te laat:

86   'The European Court in that manner accepted. indirectly but clearly. that administrative
convenience and cow ci)nsideration could legitimatel> justify the limitation of the right tc, he
free from discrimination in the enjoyment of due process under Art. 6.: aldus S. Stavros. The
Guarantees bir Accused Perwiis Under Article 6 01 the Europeati Convention on Hum,in Rights.
Dordrecht/Boston/London  1993. pag 284-285.
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'91. (...) For the purposes of Art. 6§3(d) Mr Kamasinski must be identified
with the counsel who acted on his behalf. and he cannot therefore attribute
tc) the respondent State any liability for his counsel'< decisions in this re,pect.'

Alkema wijst erop dat deze opmerking van belang is voor de vraag of de verdediging
het woord mag voeren indien de verdachte verstek laat gaan. De vraag van het
voeren van verdediging in afwezigheid van de verdachte brengt ons bij de arresten
Lala. Pelladoah en Poitrimol.

4.3 Poitrimol tegen Frankrijk. Lcila/Pelladoah tegen Nederla,id

4.3.1 Inle id ing

In de voorafgaande paragraaf is in kaart gebracht welk belang door het Europefe
Hof in Stmatsburg wordt gehecht aan rechtskundige bijstand door een raadsman.
Door na te gaan in welke situaties de verdachte recht heett op rechtsbijstand, is
gepoogd een beeld te vormen van de gevallen waarin optreden van een raadsman

onontbeerlijk wordt geacht. Daar waar het optreden van een raadsman van zon
groot belang is dat de verdachte eventueel een raadsman dient te worden
toegevoegd, is er mijns inziens een aanwijzing voor een situatie waarin de raadsman

bij verstek van de verdachte de verdediging moet kunnen voeren.
Het kunnen voeren van de verdediging door de raadsman in afwezigheid van

de verdachte is met name binnen de Nederlandse strafrechtspleging een belangrijk
thema. Lange tijd werd aangenomen dat de raadsman bij verstek niet het woord
ter verdediging kon voeren. Deze regel waarover - sinds de invoering van het
wetboek van strafvordering  in  1926 tot begin 70er jaren - verrassend weinig
discussie is gevoerd. is door de hoge raad in 1971 bevestigd.N7 Onder invloed van

het EVRM is door de hoge raad een decennium na afwijzing van verdediging bij
verstek aangenomen dat de raadsman wel de verdediging mag voeren. indien de
verdachte wegens klemmende redenen niet ter zitting kan verschijnen.*

Naar aanleiding van het arrest van de hoge raad hebben een aantal schrijvers
gepleit voor een algemene mogelijkheid van toelating van de raadsman bij verstek.
Zo hebben 't Hart en Simmelink gepleit voor een ontkoppeling tussen verdediging
door de raadsman en aanwezigheid van de verdachte.*' Argumenten ontleenden

zij daarroor aan de jurisprudentiele ontwikkelingen en aan internationale
9(1

ontwikkelingen. De arresten van het EHRM in de zaken Pakelli  en Campbell

87    HR 23-11-1971. NJ 1972.293. iii.nt. C.B.
88    HR 26-02-1980. NJ 1980.246. m.nt. A.L.M.
89     A.C.  t Hart en J.B.H.M. Simmelink, De ,·erdachte en :ijn raadxt,tan: 0,itki,ppeli,ig ran een

ki,ppel. in: Naar eer en gewelen (Remmelink-bundel), Arnhem 1987. pag. 165-179.
90      EHRM 25-04-1983. Publ. Ser. A Vol. 64.
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and Fell"1 worden aangehaald om te onderbouwen dat het Straatsburgse hof in
artikel 6 lid 3 sub c EVRM het recht op verdediging door een raadsman als een
zelfstandige bevoegdheid van de verdachte beschouwd.

In de Pakelli-zaak maakt het EHRM een duidelijk onderscheid tussen de
verschillende rechten neergelegd in het derde lid sub c van artikel 6 EVRM. De
kernoverweging waaraan de interpretaties worden ontleend luidt:

3 1. ( .   ) Accordingly. a -person charged with a criminal offence ' who does
not wish to defend himself in person must be able to have recourse to legal
asistance of his own choosing: if he does not have sufficient means to pay
toi such assistance. he is entitled to gi\·en it free when the interests of justice
so require (...).

In de uitspraak in de zaak Pakelli wordt aldus Lensing en Balkema een onderscheid
gemaakt tussen drie rechten van de verdachte. In de eerste plaats heeft de verdachte
het recht zichzel f te verdedigen. Daarnaast kan hij zich laten verdedigen door een
raadsman naar keuze en ten derde dient onder omstandigheden de rechtsbijstand
gratis te worden verstrekt.93 In de uitspraak Campbell and Fell wordt een en ander
volgens sommigen bevestigd. In de betreffende zaak ging het om een gedetineerde
die disciplinair werd gestraft wegens misdragingen tegen gevangenispersoneel.
De gedetineerde liet weten niet te verschijnen voorde berechtende instantie. indien
hii geen rechtsbijstand zou krijgen. Het verzoek van de betrokkene werd afgewezen

en de procedure werd atgehandeld in afwezigheid  ·an de verdachte en buiten
tegenwoordigheid van een raadsinan. Het EHRM ove, weegt

'99. Ah regards sub-pargraph (c) of Article 6.3.. it ih true that Mr. Canipbell
elected not to attend the Board' s hearing. but the Conventic,n requires that a
-person charged with a criminal offence whom does not wish to defend himself'
in person must be able to have recourse to legal assistance of his own choosing"
(see the Pakelli judgment of 25 April  1983. Series A n o 64. p.  1 5. §3 1) ( . . )

Uit deze overweging van het EHRM in de zaak Campbell and Fell wordt afgeleid
door 't Hart/Simmelink en Lensing/Balkema". dat de verdachte bij verstek altijd
het recht behoudt een raadsman te laten optreden. A-G Leijten wijst in een
uitgebreide conclusie bij NJ 1988,638 (=arrestatiedreiging is geen klemmende
reden) de genoemde interpretatie van Campbell and Fell van de hand:

91    EHRM 28-06-1984. Publ. Ser. A Vc,1.8().
92     J.A.W. Lensing en J.P. Balkema. Hil. tuctii \·uit de tit\#·e:ige \·erdai·hte. Advc,catenblad 1985.

pag.499-501.
93     A.C. 't Hart en J.B.H.M. Simmelink. De i·erdac·hte en zijn ,·aads,nan: cintkoppeling ,·cm een

AC,/,pel. in: Naar eeren geweten (Remmelink-bundel). Arnhem 1987. pag. 173. J.A.W. Len*ing
en J.P. Balkema. Bi/.0 tu a„ 1·m gle u/i,-C -i ye t·i,-da<·h k. Ad\(,catenhlad 1 98 5. pae. 500.
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'In de zaak van Cainpbell en pater Fell. (...) is m.i. van belang het uitgangspunt
x·an Campbell. dat hij zou #·eigeren a.in de behandeling ,.in Zijn tuchtzaak decl
te nemen aix hij geen advocaat LI,u krijgen. Naar het toenmalige nationale
Engelse recht had hij daar geen recht op en het hot heeft in deze zaak

iliteemaakt dat hij nu er sprake was van een "criminal charge" recht op had
inge\ulge het EVRM. Of dat nu vervolgens zou moeten betekenen dat die
advocaat ook alleen. of slechts samen met hem kon optreden. is niet aan de
orde.

Volgens Leijten blijkt uit de uitspraak dat de verdachte wel het recht heeft zich
Ateeds te laten bijstaan door een raadsman. inaar niet dat - tegen de bepalingen
van de nationale wet in - de verdachte steeds het recht heeft weg te blijven en de
verdediging door zijn raads man te laten plaatsvinden"4.

De discussie binnen de Nederlandse strafrechtspleging die zo-even kort is
belicht zal bij bespreking van de Nederlandse regeling nader aan de orde komen.

Op deze plaats diende de vet-melding van de arresten van het EHRM en de nationale
gevolgtrekkingen als historische plaathbepaling voor recente Straatsburgse

jurisprudentie.
In  de jaren  na het genoemde  arrest  uit  1980  zijn  door de  hoge  raad  de

klemmende redenen nader onderbouwd. Een keur aan arresten waarin de meest
uiteenlopende feiten als klemmende redenen werden aangevoerd, was het gevolg

95

Op 22 september 1994 is door het EHRM. in de zaken Lala en Pelladoah tegen
Nederland. de zorgvuldig opgebouwde klemmende-redenen-jurisprudentie van
tafel geveegd. Er zal verderop in deze paragraaf nader worden ingegaan op de
betreffende arresten. Op de eerste plants mi nu de zaak Poitrimol uitgebreid worden
besproken. Poitrimol tegen Frankrijk kan worden beschouwd als een voorloper
van de zaken Lala en Pelladoah tegen Nederland.

4.3.2 Poitri „to! tege„ Fratikrijk
Vh

Poitrimol is een zaak die zijn oorsprong vindt in een echtscheiding. In 1982 wordt
het huwelijk van Poitrimol op verzoek van zijn echtgenote Bisserier ontbonden.

94        In hoc,tdguk 4 /al mig op de ci,nclu,ie ;·an Lei.iten bi j  HR 24-11 -1987. N J  1988.638 sa<,rilen
teruggeki)men.

95  Een man met een WAO-uitkering. pg·chi.che prl,blemen en de tildelijke lunctie \an
kerstbc,(imbe\iaker. die 7ich , erslaapt op de /itting+dag, had geen kleminende reden om niet
te ;er,chi.inen. HR  1 8-I t-1 9 8 6, NJ  1987.466. Een aan harddrug* xerlautde die opura:it leelt.
had 6·enmin een reden om niet le ierschijnen. HR 30-()5-1989. NJ  1990.  137. WeI werdeen
kleintnende reden aanwezig geacht bij een z·i*wer die op de zittingsdag moest uitiaren. HR 16-02-
1988. NJ 1988.794. E\'eneen* een in het buitenland wonende \·erdachte die pas een nieuwe
baan had eli de rei,koven niet kon betalen werd tieacht een klemmende reden te hehhen oni
i·erstek le laten gaan.  HR 26-()6-1990. NJ  1991.174.

96    EHRM 23-1 1-1993. Publ. Ser. A Vol. 277-A, NJ 1994.393, m.nt. Kn.
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Met betrekking tot de twee kinderen uit het huwelijk wordt een omgangsregeling
getroffen. De voogdij wordt aan de vrouw toegekend. Poitrimol krijgt een
bezoekregeling. In september 1984 ontvoert Poitrimol de kinderen naar Turkije.
Poitrimol dient vervolgens bij de rechtbank een verzoek in tot toekenning van de
voogdij. Op 24 oktober 1985 kent de rechtbank de voogdij toe aan beide ouders.
onder de voorwaarde dat Poitrimol - in ieder geval tijdelijk - terugkeert naar
Frankrijk met de beide kinderen. Poitrimol laat dit na en er wordt een vervolging
ingesteld wegens het nalaten de kinderen terug te brengen.

Op 19 december 1985 begint de strafrechtelijke procedure voor de rechtbank in
Marseille. In deze procedure wordt aan Poitrimol toegestaan verstek te laten gaan
en twee advocaten te laten optreden. Deze vorm van berechting wordt in het Frans

'jugement contradictoirement' genoemd. Poitrimol's advocaten verzoeken de
kinderen en Poitrimol te horen door een rogatoire commissie of als alternatief hem
te ontslaan van rechtsvervolging. Poitrimol wordt veroordeeld tot 1 jaar gevangenis-
straf en een arrestatiebevel wordt uitgevaardigd.

Op 5 maart 1986 gaat Poitrimol in appel. Bij de behandeling in hoger beroep
op  10 september 1986 verschijnt Poitrimol niet. De advocaat van Poitrimol geeft
aan. dat zijn client bij verstek wenst te worden berecht dn verdedigd door zijn
advocaat. Daarop beslist het hof dat Poitrimol opnieuw dient te worden gedagvaard.
daar zijn aanwezigheid ter zitting voor noodzakelijk wordt gehouden. Ook op de
tweede zitting verschijnt Poitrimol niet. zijn raadsman herhaalde zijn eerdergedaan
verzoek.

Het hof beslist Poitrimol te berechten door middel van een 'jugement
contradictoirement' maar zonder dat zijn raadsman de mogelijkheid krijgt het woord
te voeren. De reden voor het afwijzen van de verdediging is de voorvluchtigheid
en het op grond daarvan uitgevaardigde arrestatiebevel tegen Poitrimol.

Na de procedure bij het hof gaat Poitrimol in cassatie. Het beroep in cassatie

strandt op een in de Franse jurisprudentie ontwikkelde regel. op grond waarvan
een voortvluchtige veroordeelde niet het recht heeft cassatieberoep in te stellen.
In de procedure voor het EHRM wordt door Poitrimol geklaagd over twee zaken.

Op de eerste plaats is hij het niet eens met de berechting bij verstek door het hof
in tweede aanleg. waarbij zijn raadsman niet de mogelijkheid kreeg de verdediging
te voeren. De tweede klacht heeft betrekking op het niet toelaten van de verdachte
tot het beroep in cas Katie.

Om een goed oordeel over de uitspraak van het EHRM in de zaak Poitrimol te
kunnen geven. is het nodig kort in te gaan op het Franse strafprocesrecht. In het
Franse recht geldt als hoofdregel de persoonlijke aanwezigheid van de verdachte.
Indien de verdachte na een geldige dagvaarding niet ter terechtzitting verschijnt,
wordt hij als ware hij aanwezig berecht (jugd contradictoirement). Indien de
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verdachte terecht moet staan voor een feit met als straf een boete of een gevangenis-
straf van maximaal twee jaar. kan de verdachte verzoeken bij verstek te worden
berecht. De raadsman kan in dit geval de verdediging voeren. Is het gerecht evenwel
van mening dat de aanwezigheid van de verdachte ter zitting noodzakelijk ih. dan
wordt de betrokkene opnieuw gedagvaard. Voldoet de verdachte niet aan de nieuwe
oproep. dan wordt hij berecht als ware de procedure op tegenspraak (jugd
contradictoirement). Op grond van de jurisprudentie van de Franse hoge raad mag
een raadsman in een dergelijk geval niet de verdediging voeren namens zijn client.

Nadat de Europese Conimissie voor de rechten van de mens in haar rapport inet
een grote meerderheid, veertien tegen 66n. schending van artikel 6 lid 3 sub c
EVRM had aangenomen. werd de zaak voorgelegd aan het EHRM.

Door het EHRM wordt aangegeven dat Poitriniol afwijkt van, onder andere de
Colozza-zaak. in het aspect van het op de hoogte zijn van de zittingsdatum. Het
EHRM:

'30. This case differs from the Goddi. Colozza. F.C.B and T. ;'. Italy cases in
that the applicant was notified of each of the hearing dates. including the one
of the Court of Appeal hearing on 4 February 1987. and decided (,f his o,iii
accord tic)t tc) (ippear C miin curs. M.J.A.P.)

Het EHRM omlijnt de casus en noemt specifiek het gegeven dat de betrokkene

op de hoogte was van de terechtzitting. Door kennis van de datum van het onderzoek
ter terechtzitting was er sprake van een weloverwogen keuze van de verdachte

om niet te verschijnen:

'34. (...) In the instant case it must be determined whether the Aix-en-Provence
Court of Appeal was entitled under Article 411 of the Code of' Criminal
Procedure to deprive Mr. Poitrimol of this right. given that he had been
summoned personally and had prc,vided no excuse acknowledged as valid for
nc,t attending the hearing.'

Het belang van de aanwezigheid van de verdachte ter zitting wordt door het EHRM
onderschreven:

'35. It is of capital importance that a defendant should appear, both because

of his right to a hearing and because ot the need to verify the accuracy of his
statements and compare them with those of the victim -whose interests need
to be protected- and of the witnesses.
The legislature must accordingly be able to discourage unjustified absences.
In the instant case. however. it is unnecessary to decide whether it is permissible
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in principle to punish such absences by ignoring the right to legal assistance.
since at all events the suppression of that right was disproportionate in the
circumstances. it deprived Mr Poitrimol. who was not entitled to apply to the
Court of Appeal to set aside its judgment and rehear the case. of his only chance
of having arguments of law and fact presented at second instance in respect
of the charge against him.

In de hierop volgende overwegingen gaat het EHRM in op de tweede klacht van
Poitrimol. De Fransman Poitrimol had geen toegang gekregen tot de cassatie-
instantie vanwege zijn voortvluchtigheid en het niet voldoen aan een arrestatiebevel.
In de cassatieprocedure konden uitsluitend rechtsvragen aan de orde worden gesteld.
desalniettemin was de cassatiefase niet zonder belang

38. (...) Admittedly. the remedy in question was an extraordinary one relating
to the application of the law and not to the merits of the case. Nevertheless.
in the French system of criminal procedure. whether an accused who does not
appear may have arguments of law and fact presented at second instance in
respect of the charge against him depends largely on whether he has provided
valid excuses for his absence. It is accordingly essential that there should be
an opportunity for review of the legal grounds on which a court of appeal has
rejected such excuses.

De appelinstantie had de verdediging door de raadsnian afgewezen en de zaak
zonder het horen van de raadsman afgehandeld. Voor de betrokkene was het van
groot belang de overwegingen van de appelinstantie. om de raadsman niet toe te
laten tot de verdediging. te kunnen voorleggen aan de Franse hoge raad. 1mmers

als gevolg van de beslissing van de appelrechter was de betrokkene zijn verdediging
ontnomen.

Het EHRM komt met een krappe meerderheid tot de conclusie dat artikel 6 lid
1 en 3 sub c EVRM is geschonden. De stemverhouding was vijf tegen vier.

De 'dissenting opinions' van de tegenstemniers bestaan uit twee delen. De eerste
dissenting opinion is van de rechters Ryssdal, Sir John Freeland en Lopes Rocha.
Zij kiezen voor een 'common law' standpunt"7 door te wijzen op de eigen

verantwoordelijkheid van de verdachte voor de strafprocessuele ontwikkelingen:

'It is. however. not contested that the applicant. who must be assumed to have
acted throughout with the benefit of legal advice. chose of his own volition
and in defiance of the French court0 (which were. of course, concerned m,t

97      Zie M. De Bli,ix en F. Bruinsitia, De Rith· c,/Lm· 1·a/11 '('Stpr„·t /(,t ;Wadi,i·0.strik. NJCM-Bulletin
21-7 (1996). pall·9()1-9()3.
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only with his own personal 1ituation but also with rights of his fortner wife
and children) not to return to France. Had he done so and had he attended. as
summoned. before the court of Appeal he would have been entitled to the
a sistance of counsel there. and had he surrendered to the warrant fc,r his arrest.
the grounds on which his appeal to the Court i,f Cassatic,n was dismissed would
not ha;·e existed. The remedy was, in other words. at all material times in his
own hands, and we don not see hov· it was Vispri,portionate" for the French

It,\system of justice to le.,\'e it there.

De andere 'dissenting opinion' is van de Franse rechter Pettiti. In een zeer uitgebreid
betoog. worden door hem verschillende aspecten van de aanwezigheid van de
verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting belicht. De aanwezigheid van
de verdachte bij de berechting van zijn zaak is een wezenlijk belang

'The obligation to appear in person is a vital part of criminal procedure: the
rights of the victims and civil parties to the proceedings. whi, would otherwise
be deprived of any opp<,rtunity of having the accused cross-examined. must
be respected. (...) lf an accused can avoid any appearance in person. he prevents
the trial from being fair within the meaning of Article 6 t'is-a-i·is the complaints.

. .'.)victims and civil parties.

De laatste opmerking is mijns inziens een vernieuwende blik op de aanwezigheid
van de verdachte. Het berecht worden op basis van een fair trial' is een recht van
de verdachte. maar tevens is artikel 6 EVRM een soort van gebod voor de nationale
staten. Een eerlijk/rechtvaardig proces is er niet alleen voor de verdachte:"t' In
de jurisprudentie van het EHRM i  vrij recent expliciet gewezen op de rechten
van andere procespartijen dan de verdachte. In de zaak Baegen tegen Nederland
was door de Commissie reeds gewezen op belangen van het slachtoffer. wt Deze
zaak werd door het EHRM afgedaan zonder behandeling ter zitting. Een andere

zaak die wel door het EHRM werd behandeld. bevestigde de overwegingen van

98      'Joint dissenting opinion of' judges Ryssdal. Sir John Freeland and Lopes R<,cha'. Put)1. Ser.
A Vol. 277-A. pag. 18-19.

99     'Dissenting opinion of judge Pettiti'. Publ. Ser. A Vc)1.277-A. pag. 20.
10(}     Zie over slachtoffers in het strafprires met diverse verwijzingen. o.a. J. Naeye. De reiA,t·Odte

\'an  fundainelitele  recliteri  iti  stral-:aken  -  enkele  thema's. preadvies NJV 1995, Zwolle 1995,
pag. 244-252: 'Uit het bc,ienstaande blijkt van een toenemende civilisering van strafiordering
ten gun,te ,·an het  lachtotter. Deze verschui,·ing in de ;·erhouding slachtofter-dader lijkt te
pas5en in het beeld dat het strafproce+. mede onder anglc)-saksische invioed \·an het EHRM.
in toenemende mate een accusatoir karakter krijgt (Pag. 250).

101 Zie E. My.jer, Slacht<'flers \'an :.edendelic·tell en Sit·(latsburgse reclitsbesche,·ming. N JB \996,

pag. 437-442. De ECRM overweegt in haar rapport \·an 20 oktoher 1994. '77. (...) that in criniinal
pnreedingh concerning 0exual :ibuk certain measures may he taken for the purpo*e ot' prc,tecting
the  'ictim. prci\·ided that ,uch mea.ure* can be reconciled with adequate and effective exercise
cif the rights of the defence.'
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de Commissie in Baegen tegen Nederland. De hier bedoelde zaak Doorsoli tegeli
Neder/and ste It:",2

'70. It is true that Article 6 does not explicitly require the interests of witnesses
in general. and those of victims called upon to testify in particular. to be taken
in consideration. However. their life. liberty or security of person may be at
stake. as may interests coming generally within the anibit of' Article 8 of the
Convention. Such interests of witnedes and rktims are in principle protected
by other. substantive provisions of the Convention. which imply that
Contracting States should organise their criminal proceedings in such a wav
that those interests are not unju8tifiably imperilled. Against this background,
principles of fair trial also require that in appropriate cases the interests of the
defence are balanced against those of witnesses or victims called upon to
testify.

Het verband dat door Pettiti wordt aangebracht tussen het verschijnen van de
verdachte ter zitting en het belang voor het slachtoffer, lijkt in de jurisprudentie
gehoor te vinden. Bedacht moet worden dat in veel Europese landen de rol van
het slachtoffer binnen het strafproces groter is dan binnen het Nederlandse

strafprocesrecht. Vandaar de opmerkingen van Pettiti met betrekking tot de 'equality
of arms":

'Equality of arms must be considered not only in the relationship between
accused and prosecution but also in the relationship between victims, civil
parties and accused. If a defendant is absent because he has refused to appear.
it niay put the victim or the civil party to the proceedings at a disadvantage. .K,

Pettiti benadrukt in zijn betoog eveneens het min of meer dwingende karakter van

een strafproces. De aanwezigheid van de verdachte is een belangrijk onderdeel
van een strafproces:

'A criminal trial reflects a particular conception of criminal procedural law.
which is in essence punitive. The obligation to appear in person is a major
feature of any criminal procedure. subject to force majeure or a legitimate
excuse. Admittedly, national legislation may provide that for certain categories
of offence an accused may be represented in his absence by counsel. whether
automatically or subject to leave the court. but the lack of such provision does
not in itself amount to a breach of Article 6. 9 1(IJ

102     EHRM 26-()3- 1996. NJ  1996.741. m.nt. Kn.. Zie ook E. M>jer. De dealer m:.iin mgehcic),·dc
kia kitin. NJCM-bulletin 21 -4 11996). pag. 572-583.

103 'Dissenting opinion ot judge Pettiti'. Publ. Ser. A Vol. 277-A. pag. 21.
104    Dis.enting opinion of judge Pettiti'. Publ. Ser. A Vol. 277-A. pag. 21
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Pettiti ziet weinig in de vervangende waarde van de raadsinan: niet in alle gevallen
moet de afwezige verdachte zich kunnen laten vervangen door een optreden van
zlin raadsnian:

'The applicant'3 reasoning would have the following cim1equence. for example:
a Mafia boss. drug-trafficker. terrorist or arsonist. duly summoned. refu es
to appear in person and demands to be represented by hiN lawyer.
On this account. the trial will be curtailed. all identification by the \·ictim under
adversarial procedure will be impossible. The lawyer has only to contest guilt
or challenge identification in order ti, prevent a conviction. to the detriment
ot the victim or civil party and to the detriment of the prosecution of the case.'"t'

Op het einde van zijn 'dissenting opinion' sluit Pettiti af met een filosofisch getinte
alinea:

'Criminal law is by definition punitive law. Its purpose is to punish those guilty
of causing social disorder. (...) The philosophical and social choice of favouring
at any cost an absent defendant and of making an absolute solely of the
defendant's choice (as to whether or not to appeal' at the trial) may be a
proposition in a Foucault-type conception of criminal justice. but in that case
we should have to give up the traditional conception of punitive criminal law
and replace it by a new syAtem for which no State offers a model. · 1./'

Na de bespreking van het oordeel en de motivering van de uitspraak van het EHRM
is aandacht besteed aan de afwijkende meningen binnen het Hof. Voor de goede
orde wordt hierna nog kort stilgestaan bij het rapport van de Europese Commissie
voor de rechten van de mens. Chronologisch is deze behandeling niet, immers de

Commissie geeft haar rapport voorafgaand aan de beslissing door het Hof. Voor
de afwijking van de chronologie is gekozen, daar de beslissing van het EHRM de
status van recht heeft. Alle het andere, 'dissenting opinions' en het rapport van
de ECRM. heeft toch meer waarde ter gedachtenvorming.

Rapport \·a,1 de Coi,imissie
M'

De Europese Commissie voor de rechten van de mens was in haar rapport sterker

overtuigd van schending van het EVRM dan het Hof. De ECRM kwamen met een
stemverhouding van veertien tegen den tot de conclusie van schending van artikel
6 lid 1 en 3 sub c EVRM.

1()5   'Dis*enting opinion of judge Pettiti'. Publ. Ser. A Vol. 277-A. pag. 23.
106   'Dissenting <,pinion of judge Pettiti'. Publ. Ser. A Vol. 277-A. pag. 24.
!07    'Opinion of the Commission'. Pub!. Ser. A Vol. 277-A, pag. 26-32.
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Poitrimol was op de hoogte gesteld van de procedure door middel van een
rechtsgeldig betekende dagvaarding. De ECRM kiest een ietwat afwijkende
invalshoek dan het EHRM. De Commissie beziet of kan worden geconcludeerd
of de verdachte door zijn gedrag afstand heeft gedaan van zijn verdediging:

'47. In the present case the applicant. who had received the summons. refused
to attend. and through that very decision waived his right to be present at the
hearing. However he did not explicitly waive his right to defend himself. since
he instructed counsel to act for him. The question therefore arises whether the
refusal to attend the hearing could properly be regarded as an implicit. but
nevertheless unequivocal. waiver of the applicant'< right to defend.'

De ECRM beziet aldus de problematiek in het kader van het afstand doen van recht.
Het EHRM koos als invalshoek, de vraag of niet s erschijnen van de verdachte kan
worden gestraft met het ontzeggen van rechtsbijstand door een raadsman bij verstek
(zie rechtsoverweging 35). De ECRM komt tot de slotsom dat in casu de
gedragingen van de verdachte niet als een afstand doen kunnen worden beschouwd:

'50. The Commission takes the view that. seen in this context. the applicant' s
refusal to return to France to attend the hearing in the court of Appeal cannot
be interpreted as a wiaver of his right to defend himself. particulary as the
refusal  eems to be consistent with the argument that he wished to present in
his defence. The Commission accordingly considers that in the specific context
of the case the applicant's refusal to attend the hearing cannot be interpreted
as a waiver of his right to defend himself.

Poitrimol was bet'echt bij verstek zonder dat 7.ijn raadsman had kunnen optreden.
De procedure was echter gevoerd als ware het op tegenspraak. 'jugd contradictoire-
ment'. Het hier aan verbonden gevolg was dat Poitrimol zijn beroepsmogelijkheden
werden ontnomen:

'54. The proceedings in question were conducted in the absence of both the
defendant and the lawyer he had chosen. Such a situation is compatible with
the requirements of Article 6 only if the loss of the right to defend oneself is
not total and irreparable. In this case. however, judgment was given against
the applicant "in accordance with the rules of adversarial process" (contra-
dictoirement). nowithstanding the total absence of any defence on the merits
of the charge in question.
55. The Commission attaches special importance to that circumstance. In ruling
that its judgment had been given "in accordance with the rules of adversial
proces / the Court ot Appeal upheld the applicant's conviction without hearing
his defence. and at the same time depri\·ed him ot the possibility of exercising
that right at a later date.'
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Bovenstaande overwegingen ziin mi ins inziens enige waarschuwende opmerkingen
voor de Nederlandse post-Lala-wetgeving.'11* In de nieuwe regeling wordt een
onderzoek ter terechtzitting geacht op tegenspraak te hebben plaatsgevonden, indien
eeti madvnan naniens de #wezige verdachte het woord heeft gevoerd. Het invoeren
van tic·tiei·e tegenspraak - 4echte' kan er mijn inziens alleen zijn bij aanwezigheid
van de verdachte - is niet zonder gevaar blijkens de overwegingen van de ECRM.
Het in de nieuwe regeling direct te laten aanvangen van de appeltermijnen na een
optreden van een raadsnian kan defacto tot een zelfde resultaat leiden als bij
Poitrimol: ontzegging van een rechtsmiddel. Indien de raadsman zi.in client niet
binnen de beroepstermijn kan bereiken. is het moeilijk om weloverwogen een
beslissing te nemen over het instellen van een rechtsmiddel. Een verlies van een
rechtsmiddel voor de verdachte is dan geenszins denkbeeldig.

4.3.3 Pellacloah tegen Nederland"»'

Op 27 december 1985 wordt Pelladoah gearresteerd op Schiphol nadat de douane
in zijn koffer meer dan twintig kilo heroYne had aangetroffen. Pelladoah wordt
voor de betreffende feiten vervolgd. Op  14 augustus 1986 vindt de terechtzitting.
in acini,·ezigheid van Pelladoah, piaats voor de rechtbank te Haarlem. De rechtbank
veroordeelt Pelladoah tot zes maanden gevangenisstraf. de opzet op het invoeren
van de heroYne achtte zij niet bewezen zodat de overtredingsvariant en niet de
misdrijfvariant bewezen werd geacht. Pelladoah wordt onmiddellijk in vrijheid
gesteld: de zes maanden waren reeds in voorarrest doorgebracht.

Zowel het OM als de verdediging gaan vervolgens in appel Voordat de zitting
in appel plaatsvindt, wordt Pelladoah op grond van de Vreemdelingenwet
uitgewezen. De behandeling voor het hof Amsterdam vindt plaats op 10 februari
1987. Pelladoah verschijnt niet op de betreffende zitting. De raadsman van
Pelladoah verzoekt toegelaten te worden tot de verdediging. Zijn client is op grond
van zijn verblijfplaats. Mauritius. niet in staat te verschijnen. aldus de raadsman.
Het hof wijst het verzoek van de raadsman af. daar in de visie van het hof niet bleek
van klemmende redenen om niet te verschijnen. Getiligen worden gehoord. Het
OM werd toegestaan de getuigen te ondervragen. De verdediging kreeg deze

mogelijkheid (vanzelfsprekend) niet.
Op 24 februari 1987 wordt de zaak door het hof aangehouden. nieuwe feiten

maakten verder onderzoek noodzakelijk. Pelladoah wordt opnieuw gedagvaard.
De tweede zitting vindt plaats op 2() november 1987. Twee van de drie rechters
zijn gewisseld met als gevolg dat het onderzoek ter terechtzitting opnieuw begint.

De raadsman verzoekt nu zijn client voorde overtreding te mogen vertegenwoordi-

108   Wijziging r·an het <indericiek ter terechtzitting per I tehruari 1998. Stb. 1998.33.
109     EHRM 22-09-1994, Publ. Ser. AVol. 297-B.Zieover de Lala en Pelladoah zaken o.a. E. My'jer.

'91·.flek mcwi imit wivt<iken \·clii rei·litxhiiv(ind. NJB 1994. pal!.1229-1238.
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11()
gen op grond van artikel 270 Sv. Dit verzoek wordt door het hof afgewezen.
Op de eerste plaats bleek nergens dat de raadsman door zijn client was gemachtigd
om als vertegenwoordiger op te treden."' Op de tweede plaats zou het telastegelegde

misdrijf als eerste worden behandeld en hiervoor is geen vertegenwoordiging
toegestaan. Een getuige die ook op de voorgaande terechtzitting was gehoord. werd
wederom gehoord. Het OM kreeg de gelegenheid vragen te stellen, de raadsman
kreeg deze mogelijkheid niet.

Op 22 januari 1988 wordt het onderzoek ter terechtzitting voortgezet. De
raadsman verzoekt opnieuw als vertegenwoordiger op te mogen treden. Ditmaal
ondersteund door een schriftelijke verklaring van de verdachte. Het hof wijst dit
verzoek wederom af; het primair telastegelegde wordt als eerste behandeld en
dientengevolge is geen vertegenwoordiging toegelaten.

Op 5 februari  1988 doet het hof uitspraak na een berechting bij verstek. Het
hof oordeelt Pelladoah schuldig aan het primair telastegelegde in de opzettelijke
variant. Er werd daarbij gelet op de hoeveelheid heroYne en het misbruik dat
Pelladoah had gemaakt van zijn diplomatenpaspoort. Het hof veroordeelt Pelladoah
lot negen jaar gevangenisstraf. In appel vindt derhalve een strafverhoging plaats
van zes maanden naar negen jaar.

Het cassatieberoep wordt verworpen op 24 oktober  1989. De hoge raad merkt
op dat het niet aannemen door het hof van klemmende redenen op 10 februari  1987
niet meer tot nietigheid kan leiden in cassatie. daar op 20 november 1987 door
de gewijzigde samenstelling van het hof het onderzoek ter terechtzitting opnieuw
was aangevangen. In de nieuwe behandeling stond alleen nog de vraag of
vertegenwoordiging mogelijk was centraal. Vertegenwoordiging was terecht
afgewezen vanwege de mogelijke gevangenisstraf voor het primaire telastegelegde
feit.

In de procedure voor het EHRM wordt door het EHRM een belangrijke afbakening
gemaakt:

37. The Courts notes at the outset that the present case does not concern the
question whether. in view of the gravity of what was at stake for the applicant.
trial in the absence of the accused was compatible with Article 6 §§ 1 and 3

HO De raadsman doet nu dus niet een verzoek zijn client te mogen verdedigen. Bij de figuur k'an
vertegenwoordiging treedt de raadsman in de plaats van de verdachte. De vertegenwoordiging
op grond van artikel 270 Sv moet derhalve duidelijk worden onderscheiden van verdediging
bij verstek. waar het uitsluitend gaat om rechtsbijstand en niet om indeplaatsstelling. In het
iolgende hoofdstuk zal nader op de vertegenwoordiging worden ingegaan Artikel 270 SI' is
per I februari 1998 komen te vervallen, Stb. 1998.33.

HI De raadsman werd blijkbaar niet op zijn woord geloofd. Een schriftelijke verklaring van de
verdachte is volgens Woretshofer. T&£ Sv. aantk. 4 bij art. 27() S,· niet noodzakelijk.  lets  meer
twijfel bij Melai. suppl. 61. aantk. 6 bij art. 270 Sv.
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(c): the applicant'h cv,niplaint is not that the appeal was heard in his absence
but rather that the Court of Appeal decided the case without his counsel. whom
lie had charged tc) conduct the defence and #·ho attended the trial with the clear
intention of doing so. being allowed to defend him. The importance of what
was at stake for the applicant is ni)netheless a factor to be taken into account.

Er wordt derhalve duidelijk gesteld dat de onderhavige zaak geen betrekking heeft

op de vraag of een berechting onder omstandigheden in afwezigheid van de
verdachte mag plaatsvinden. Alleen het element van rechtsbijstand bij verstek staat
ter discussie. Belangrijk is de verwijzing naar de zwaarte van de telastegelegde
feiten en de aangebrachte relatie met de aanwezigheid van de verdachte. In de

volgende overweging wordt vastgesteld dat fase waarin de berechting zich bevond.
mogelijkheden bood de zaak zowel op feitelijke als rechtsvragen te onderzoeken:

'38. In addition. the Court notes that, like the case of Poitrimol v. France. the
present case concerns a criminal appeal by way of rehearing. which is the last
i,1.sta,ice where. under domestic law. the case could be fully examined as to

questions of both fact and law (mijn curs. M.J.A.P.).'

Er is verschil tussen de zaak Pelladoah en Poitrimol tegen Frankrijk:

'39. The present case differs in several respects from the Poitrimol case. one
important difference being that under Netherlands law the accused is. as a rule,
not under an obligation to attend his trial (...).'

De klemmende-redenen-jurisprudentie wordt door de Nederlandse overheid in
Straatsburg verdedigd. door te stellen dat de jurisprudentie van de hoge raad bedoelt

is om het verstek laten gaan door de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzit-
ting te ontmoedigen: 12 Het EHRM erkent het bevorderen van de aanwezigheid
van de verdachte ter zitting als een lovenswaardig doel van strafprocesrecht

'40. The case-law in question may. however - as the Government argued -
well be understood to serve the above purpose. because. as this Court pointed
out in its Poitrimol judgment, in the interests of a fair and just criminal process
it is of capital importance that the accused should appear at his trial. As a
general rule. this is equally true for an appeal by way of rehearing. However.
it is also of crucial importance for the fairness of the criminal justice system
that the accused be adequaetely defended. both at first instance and on appeal.

Ill     Inde Stmatsburgsefase wordtmetgeen woord gerept over het niet toestaan van vertegenwoordi-
ging van de verdachte door de raadsman. Uitsluitend de klemmende-redenen-problematiek i 
aan de orde.Vergelijk de uitspraak van de hoge raad, het eindarrest van het hot' heeft alleen

betrekking op de ,·ertegenwoordigingsfiguur, de "klemmende redenen" zijn een gepasseerd station.
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the more wo ij, as is the case linder Netherlands law, rtc, objection may be filed
against a default judgment given on appeal (mijn curs. M.J.A.P.).'

Door het EHRM wordt duidelijk aangegeven dat het gaat om een afweging van
twee belangrijke onderdelen van een ' fair trial'. De aanwezigheid van de verdachte
is \'an cruciaal belang. maar het kunnen voeren van een verdediging is eveneens
\an groot belang. Het EHRM laat in casu het laatste belang prevaleren en trekt
daaruit de conclusie:

'In the Court's view the latter intereM prevails. Consequently. the fact that the
defendant. in spite of having been properly summoned. does not appear. cannot
- even in the absence of an excuse - justify depriving him of his right under
Article 6§3 of the Convention to be defended by counsel.

In de bovenstaande overwegingen wordt door het EHRM een streep getrokken
door, de door de hoge raad opgebouwde klemmende-redenen-jurisprudentie.
Belangrijk aandachtspunt voorhet EHRM lijkt het ontbreken van een rechtsmiddel
tegen het verstekvonnis in appel. Het onherroepelijk zijn van een uitspraak in laatste

feitelijke ins,tantie vraagt om bijzondere waarborgen. zo lijkt het EHRM met enige
welwillendheid te kunnen worden verstaan.

Met deze laatste woorden komt het rechtsmiddel verzet in beeld. Naar
aanleiding van de Europese rechtspraak heeft onder andere Fokkens gepleit voor
uitbreiding van het rechtsmiddel verzet."' Bij bespreking van de berechting bij
verstek in de Nederlandse strafrechtspleging in het volgende hoofdstuk zal
uitgebreid worden ingegaan op de rol van het rechtsmiddel verzet. Op deze plaats

zal het niet verder worden besproken.
Als laatste vermeldenswaard zijnde element van de uitspraak van het EHRM

dient de afwijzing van het door de Hoge Raad geeiste expliciete verzoek van de
raadsman om de verdediging te willen voeren. te worden genoemd. In de procedure
was door de Nederlandse regering aangevoerd dat de raadsman niet expliciet had
verzocht het woord te mogen voeren. Het Straatsburgse hof verwerpt deze eis in
niet mis te verstane woorden:

'41. (...).For this right to be practical and effective. and not merely theoretical.
its exercise should not be made dependant on the fulfilment of unduly
formalistic conditions: it is for the courts to ensure that a trial is fair and
accordingly. that counsel who attends trial for the apparent purpose of defending
the accused in his absence is given the opportunity to do so.

113    J.W. hikken*.De kiekt,/,1,1 \,an de strtifrechtelijke 1-el·htsmiddele,1. in: H.E. de Boer. W.H. van
Booni. J. de Hullu (red.). Rec·hts,nic/dele„ l'an de triek·c,in.st. Zwc,lie  1994. pag. 42 en Het EVRM
en <ie alwe:ize rerclachte. Trema  1995. pag.  33.
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De beslissing van het EHRM is tinaniem. schending van artikel 6 lid 3 sub c EVRM.

4.3.4 Lcila tegen Nederland"+

De overwegingen in de Lala-zaak zijn identiek aan die van Pelladoah. De casus
van Lala verschilt van die van Pelladoah in de zwaarte van het feit. Lala wordt
op  19 november  1986 in eerste aanleg veroordeeld wegens valsheid in geschrifte
(uitkeringsfraude) tot vier weken gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk
met een proeftijd van drie jaar onder voorwaarde van het verienen van medewerking
aan de terugbetaling van de ten onrechte ontvangen bedragen. Lala wordt bij verstek
veroordeeld. Lala wordt derhalve reeds in eerste aanleg bij verstek berecht. in
tegenstelling tot Pelladoah.

Lala gaat van dit vonnis in appel bij het hof in Den Haag. Op de terechtzitting
in appel verschijnt Lala wederom niet. Als reden voor de afwezigheid wordt door
de raadsman van Lala opgegeven, dat zijn client nog een boete open heeft staan
en niet in staat is deze te voldoen waardoor - wegens tenuitvoerlegging van
vervangende hechtenis - arrestatie dreigt bij verschijning ter zitting. Het hof
vernietigt het vonnis van de rechtbank op technische gronden en verlaagt de straf
tot twee weken gevangenisstraf. Lala gaat vervolgens in cassatie. De hoge raad
verwerpt het cassatieberoep. Uit het proces-verbaal bleek niet dat de raadsman
op enig moment expliciet had verzocht te worden toegelaten tot de verdediging.
Volgens de standaardjurisprudentie behoefde de zittingsrechter eerst na een
dergelijk verzoek. een beslissing te geven over de toelaatbaarheid van het voeren
van het woord door de raadsman in afwezigheid van zijn client.

Samengevat zijn de kenmerkende verschillen met Pelladoah: de hoogte van de straf
en het feit dat Lala ook in eerste aanleg bij verstek is berecht en Pelladoah in eerste
aanleg ter zitting aanwezig was.

De overwegingen van het EHRM in de zaak Lala stemmen overeen met die in de
Pelladoah-zaak. De beslissing van het EHRM was bij Pelladoah unaniem, maar
bij Lala stemde de Oostenrijkse rechter Matscher tegen. Matscher vond de
Nederlandse versie van verdediging bij verstek niet in strijd met het EVRM.
Belangrijkste aanknopingspunt voor zijn afwijkende mening is de aard van het
gepleegde delict. Bij Pelladoah ging het om een opiumdelict waarvoor de verdachte
negen jaar gevangenisstraf had gekregen. Lala daarentegen. betrof slechts een delict
waarvoor uiteindelijk twee weken gevangenisstraf was opgelegd. Matscher vindt
dit verschil in gewicht tussen de beide zaken doorslaggevend:

114 EHRM 22-09-1994. Publ. Ser, A Vol. 297-A, NJ 1994,733, m.nt. Kn.
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'It is only in criminal cases of some seriousness that the interests of justice
may require that the accused should always be present or represented. if need

be by counsel assigned officially. (...) The present case is a fairly run-of-the-mill
one. Deliberately and without any plausible justification the applicant. who
was moreover on the spot. attended neither the trial nor the appeal hearing:
furthermore. his counsel had not sought leave to represent him. That being
Go. the applicant'< conviction in absentia did not infringe Article 6 §§ 1 and
3 (c) of the Conventic,n. •II:

Een verschilin benadering naar gelang de aard van het delict. is een plausibele
zienswijze. Binnen de Straatsburge jurisprudentie wordt vaak gelet op 'what is
at stake'. Mijn inziens is het, ook in de Lala-zaak, van de hand wijzen van de
Nederlandse regeling met betrekking tot verdediging bij verstek in strafzaken een

vingerwijzing voor het belang dat wordt gehecht aan verdedigingsmogelijkheden
bij verstek. Indien bij een 'minor offence' dezeifde overwegingen worden gebruikt
als bij een zwaar delict. dan lijkt mij sprake van een vrij fundamentele regel waarop
weinig tot geen uitzonderingen zijn toegelaten.

4.3.5 Rapport van de Commissie in de Taken Lcila en Pelladoah

Ter illustratie is het de moeite waard kort in te gaan op de rapporten van de

Europese Commissie in de zaken Lala en Pelladoah. De beide rapporten bieden

geen bijzonder diepgaande verhandeling omtrent de problematiek van berechting
bij verstek.

In het rapport in de Lala-zaak neemt de Commissie een mijns inziens vrij
ongenuanceerd standpunt in. Het recht op rechtsbijstand is niet beperkt tot
verdachten die verschijnen ter terechtzitting. Daarbij wordt eveneens opgemerkt
dat de reden voor verstek niet relevant is voor de vraag of de betrokkene wel of
geen recht heeft op rechtsbijstand:

48. The Commission does not consider that the right to defend oneself through
legal assistance can only be invoked by defendants who are themselves present
at their trial. Nor does it find that a distinction can be made. as regards
entitlement to this right. between defendants who cire prevented from api,earing
at their trial and thc,se who could or should appear. but for reasons (,f their
Ott'/l prefer ncit t<, do so. (mijn curs. M.J.A.P.) It is therefore irrelevant for the
determination of the present complaint whether or not the applicant should
himself have appeared at his trial. 41!6

(Lala-zaak)

115   'Dissenting opinion of judge Matjcher'.Publ.Ser.AV01297-A. pag.  17.
116     'Opinion of the Commission'. Publ. Ser.  A Vol. 297-A. pag. 21.
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In het rapport wordt slechts een enkel woord gewijd aan de afweging die gemaakt
kan worden tussen het bevorden van de aanwezigheid van de verdachte ter zitting
en het iii alle gevallen recht hebben op rechtsbijstand. Er wordt kortweg vastgesteld
dat de verdachte in zijn afwezigheid recht heeft op rechtsbijstand:

'51. The Com m issionis ot the opinion that the position adopted in Netherlands
law, that a person - charged with an offence punishable by a prihon sentence
- who chooses not to attend his trial in person. usually loses his right to defend
himself through his counsel is incompatible with the respect for the fundamental
guarantees which every person charged with a criminal offence should enjoy.
The need to secure the attendance ot' an accused at the trial of his case cannot
justify proceeding to judgment against him without hearing the defence he
wishes to put forward through his counsel.' (Lala-zaak)

Een motivatie van bovenstaande stelling- aanwezigheid mag niet warden bevorderd
door middel van het ontzeggen van rechtsbijstand - ontbreekt. In de hiervoor
behandelde overwegingen van het EHRM in de zaken Lala en Pelladoah wordt
duidelijk aandacht besteed aan het dilemma tussen het bevorderen van de
aanwezigheid van de verdachte en het ontzeggen van rechtsbijstand als middel
daartoe.

Het rapport in de Pelladoah-zaak biedt ongeveer dezelfde overwegingen als
bij Lala. Wel wordt additioneel gewezen op de bijzonderheden van Pelladoah met
name de aard van het delict wordt in herinnering geroepen:

'54. The Commission further notes that the case concerned serious charges
and that the Court of Appeal was. inter dia, called upon to examine the appeal
by the prosecution seeking a conviction for intentional importation of heroin
and requesting a sentence of twelve years' imprisonment, whilst the applicant
in first instance had been convicted of unintentional importation of heroin and
sentenced to six months' imprisonment. .117

(Pelladoah-zaak)

In een volgende overweging wordt. in navolging van het rapport bij Lala. gewezen
op het feit dat rechtsbijstand niet afhankelijk mag zijn van de verschijning van
de verdachte ter zitting:

56. The Commission does not consider that the right to defend oneself through
legal assistance can only be invoked by defendants who are themselves present
at their trial. Nor does it find that a distinction can be made. as regards
entitlementto this right, between defendants who aredulyrepresented pursuant

117   'Opinion of the Commission: Publ. Ser. AVol. 297-B.pag.41.
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to section 270 of the Code of Criminal Procedure and defendants who are duly
represented by defence counsel.'"» (Pelladoah-zaak)

In de laatste zin wordt verwezen naar de figuur van vertegenwoordiging. De ECRM
vindt dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen vertegenwoordiging
en rechtsbijstand bij verstek.

4.4 Samelivattilig

In deze paragraafis begonnen met een analyse van de situaties waarin rechtsbijstand
door het EHRM van bijzonder belang wordt geacht. Aansluiting is daarbij gezocht
bij de arresten die bepalen wanneer 'in the interests of justice' aan de verdachte

rechtsbijstand moet worden verleend. Drie factoren bleken van belang voor de
vraag of de verdachte rechtsbijstand moet worden verleend. de ernst van het feit/

de hoogte van de bedreigde straf. de complexiteit van de zaak en persoonlijke
omstandigheden van de verdachte. Deze aan de Quaranta tegen Zwitserland
ontleende factoren zijn gebruikt als referentiepunt voor het beantwoorden van de

vraag in welke situaties de aanwezigheid van de verdachte voldoende is of wanneer
daarnaast rechtsbijstand noodzakelijk is.

In de daarop volgende paragraaf is het thema rechtsbijstand bij verstek
behandeld aan de hand van de uitspraken van het EHRM in de zaken Poitrimol,
Pelladoah en Lala. Door de betreffende uitspraken lijkt rechtsbijstand bij verstek
de hoofdregel te zijn geworden. Wei is duidelijk geworden dat niet in alle gevallen
het ontbreken van rechtsbijstand tijdens een verstekbehandeling fataal behoeft
te zijn. Met name het ontbreken van een rechtsmiddel tegen een verstekvonnis is
een zwaarwegende factor bij het oordeel of er al dan niet schending van het EVRM
heeft plaatsgevonden. De implicaties van de uitspraken voor de Nederlandse
strafrechtspleging komen aan de orde in het volgende hoofdstuk.

5            Conclusie

In dit hoofdstuk is getracht een beeld te geven van de rol van de aanwezigheid
van de verdachte op de terechtzitting in het kader van het EVRM. Als eerste
opvallende bijzonderheid is het ontbreken van een codificatie van het aanwezig-
heidsrecht in het EVRM genoemd. Dit in tegenstelling tot het Internationaal verdrag

inzake burger- en politieke rechten (IVBPR) waar. in artikel 14 lid 3 sub d. het
recht op aanwezigheid is gecodificeerd.

118    'Opinionot the Commission'. Publ. Ser. A Vol. 297-B. pag. 41.
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De jurisprudentie van het EHRM heeft zich op het terrein van de aanwezigheid
van de verdachte ter zitting geleidelijk ontwikkeld. In het begin werd door het
EHRM de aanwezigheid geplaatst in het kader van de vraag of de betrokkene een
'practical and effective defence' had genoten. Vermeldenswaard is dat de rapporten
van de Europese Commissie voor de rechten van de mens eerder repten over een
aanwezigheidsrecht van de verdachte dan het Europese Hof.

In  1986 in de Colozza-case heeft het EHRM het aanwezigheidsrecht ingelezen
in artikel 6 EVRM. 1n de jurisprudentie van het EHRM wordt het aanwezigheids-
recht van de verdachte in de meeste gevallen bezien in relatie met de betekenings
procedure. In de rechtspraak wordt vrij sterk benadrukt dat de vervolgende instanties
een inspanningsverplichting hebben om de verdachte op de hoogte te brengen van
de datum van behandeling van zijn zaak.

Dit laatste hangt samen met de, bij een berechting bij verstek, belangrijke
vraag of de verdachte geacht kan worden afstand te hebben gedaan van zijn
aanwezigheidsrecht. Is de verdachte op een rechtsgeldig uitgebrachte dagvaarding
niet verschenen, dan kan in de meeste gevallen een 'waiver' van het aanwezigheids-
recht worden aangenomen. Zoals gezegd, de vervolgende instanties hebben wel
een inspanningsverplichting waardoor ficties in de betekeningsprocedure door het
EHRM met argwaan worden bekeken. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk
is uitgebreid ingegaan op de betekeningsprocedure. de 'waiver' en de relatie met
het aanwezigheidsrecht.

Met betrekking tot het afstand doen van rechten onder het EVRM wordt als
algemene eis gesteld. dat dit geschiedt in een 'unequivocal manner'. De door het
EHRM vereiste mate van duidelijkheid van het afstand doen wordt mede bepaald
door hetgeen op het spel staat. Een belangrijke maatstaf daarbij is de hoogte van
de bedreigde straf. In het volgende hoofdstuk zal hierop nog worden tel'uggekomen.

waarbij het in het Nederlandse strafprocesrecht geringe onderscheid in de wijzen
van berechting van diverse strafbare feiten, een belangrijk aandachtspunt zal zijn

In de laatste paragraafis tenslotte de rol van de raadsman aan de orde gesteld.
Gebleken is dat het belang van rechtsbijstand in een aantal gevallen groter is dan
in een doorsnee behandeling. De aard van de zaak, de hoogte van de straf. de
complexiteit van de behandeling en de persoonlijke omstandigheden van de
verdachte zijn relevante factoren voor de vraag of rechtsbijstand noodzakelijk is.
Tenslotte zijn de zaken Poitrimol, Lala en Pelladoah behandeld. Deze zaken
betreffen de problematiek van rechtsbijstand bij verstek. In de Lala en Pelladoah
uitspraken werd de door de Hoge Raad geformuleerde klemmende-redenen-
jurisprudentie van tafel geveegd. Het doorde Nederlandse regering als verdediging
naar voren gebrachte argument, dat de betreffende jurisprudentie was bedoeld ter
ontmoediging van het verstek laten gaan, mocht niet baten. De implicaties van de
uitspraken van het EHRM zullen in het volgende hoofdstuk worden besproken.
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In het kader van de EHRM-jurisprudentie is het belangrijk op te merken dat
met de verschillen in strafprocesrecht tussen de verschillende landen door het
EHRM rekening moet worden gehouden. In de dissenting opinions bij de Poitrimol-
uitspraak komt dit facet van de Straatsburgse rechtspraak duidelijk naar voren.
Berechting bij verstek is toelaatbaar mits voldaan wordt aan de noodzakelijk geachte

waarborgen. Gezien de verscheidenheid in omgaan met de problematiek van de
aanwezigheid van de verdachte in de verschillende lidstaten kan het EHRM in feite
niet anders handelen dan berechting bij verstek toestaan. Het normerende karakter
bestaat dan uit het aangeven van minimale voorwaarden waaronder een 'fair trial'
bij verstek kan plaatsvinden.

Het formuleren van de minimumeisen waaraan een berechting bij verstek
moet voldoen, geschied in hoofdzaak op een casuistische wijze. Zoals al aangegeven
de betekeningsprocedure is in de verstekjurisprudentie van het EHRM prominent
aanwezig. Daarnaast heeft het EHRM in diverse uitspraken de aanwezigheid van
de verdachte in verband gebracht met het verduidelijken en toelichten van de in
de telastelegging aan de verdachte verweten gedragingen. Impliciet wijst het EHRM
daarmee naar de waarheidsvinding die wordt gediend door de aanwezigheid van
de verdachte ter zitting. In aansluiting hierop moet worden benadrukt dat de
raadsman niet mag en ook niet kan dienen als vervanger van de verdachte. De rol
van de raadsirtan lijkt na de Lala en Pelladoah uitspraken gemakkelijk te kunnen
tenderen in de richting van die van vervanger van de (afwezige) verdachte. Deze
laatste mogelijke consequentie van de Lala-jurisprudentie doet geen recht aan de
andere uitspraken waarin de rol van de verdachte als min of meer onmisbaar voor
de waarheidsvinding wordt geschetst.
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Berechting bij verstek in de praktijk van de Nederlandse
strafrechtspleging

1         Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de problematiek van de aanwezigheid van de verdachte
ter zitting aan de orde gesteld binnen het raamwerk van het EVRM. Iii dit hoofdstuk
zal de Nederlandse praktijk van het verstek in strafzaken worden behandeld.

Na stil te hebben gestaan bij de betekeningsprocedure. zullen de berechting

bij verstek en de daarbij van belang zijnde aspecten worden besproken. Uitgebreid
wordt ingegaan op de rol van de raadsman bij verstek. In een aparte paragraaf wordt
tenslotte het rechtsmiddel verzet nader onderzocht in relatie met het verstek in
strafzaken.

2          Aanwezigheid van de verdachte

In het eerste hoofdstuk is een overzicht gegeven van de argumenten omtrent de
aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting. In het algemeen

kan worden gesteld dat de aanwezigheid van de verdachte als een onderdeel van
een eerlijk proces wordt gezien. Al kan wellicht in sommige situaties worden

betwijfeld of de verdachte met zijn aanwezigheid in de rechtszaal een positieve
invloed heeft op de einduitkomst.

Naar het gedrag van de verdachte bij verschijning ter zitting zijn meerdere
studies verricht. De sociologische. psychologische aspecten van het terechtstaan
worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.'

Juridische thema's samenhangend met de aanwezigheid van de verdachte
bij het onderzoek ter terechtzitting blijken onder andere, de onmogelijkheid om
schriftelijke verweren te voeren. voeging ad informandum bij verstek, de betekening
in strafzaken. termijnen voor het aanwenden van rechtsmiddelen.

Berechting bij verstek is vanuit een historisch perspectief uitgebreid besproken

in het tweede hoofdstuk. Het is goed om nog even enkele hoofdpunten naar voren

1 Zie hienix,r bijvoorbeeld. P. Bal. DH·angkonimimicatie in de rec·hiscaa/, Arnhem  1988,  W. M.
van Rossuni. Terechistaa,i, h<,e lic,ort dat eigetilijk?. DD \994. pag. 786-801 en V<,or de

*trafrecliter verschilite,i.  Ht,e hc,<,rt lie! en de riteii van ,·iei· Turken iii de rechts.,aal, AA \997,
pae. 528-533
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te halen. In  1886 werd bij de invoering van het wetboek van strafrecht de driedeling
tussen misdrijven. correctionele zaken en overtredingen vervangen door het huidige
onderscheid in misdrijven en overtredingen. Tot 1886 mocht bij de zwaarste
categorie delicten niet bij verstek worden berecht. Bij de wetswijziging van  1886
werd beslist om de procedure die gold voor de lichtere categorieen uit te breiden
lot de zwaarste delicten. Berechting bij verstek werd mogelijk in alle zaken.

Destijds werd er voor gekozen de procedure bij verstek als het ware te
beveiligen door middel van het rechtsmiddel verzet:

7...) schijnt de gedingvoering bij verstek. rerboiide,1 C mijn curs. M.J.A.P.) aan het recht
\'an verzet van de zijde des veroordeelden (..) aanbeveling te verdienen. met het oog op
de wenschelijkheid dat de veroordeling tot eene uitspraak kunne leiden die vatbaar is voor
uitvoering. zonder dat den veroordeelde de gelegenheid worde afgesneden de zaak aan
een geheel nieuw onderzoek te onderwerpen.''

Bij de invoering van het wetboek van strafvordering in  1926 werd de procedure
van de berechting bij verstek niet gewijzigd. In 1935. bijde Bezuinigingswet, werd
het rechtsmiddel verzet drastisch ingeperkt. Berechting bij verstek had. anders dan
voorheen. blijkbaar geen bijzondere bestaansgrond meer nodig: Het doorgang
doen vinden van een strafzaak buiten aanwezigheid van de verdachte was in  1935
'de normaalste zaak van de wereld" geworden.

Na 1935 kan duidelijk worden gewezen op enkele andere ontwikkelingen
met name onder invloed van het EVRM. Het Nederlandse strafproces en de
berechting bij verstek zijn onder invloed van de rechtspraak uit Straatsburg gevormd
en aangepast. Verderop in dit hoofdstuk zal op het laatste vanzelfsprekend
uitgebreid worden ingegaan. In de nu volgende paragraaf zal de betekeningsprocedu-
re en de relatie met het verstek worden verduidelijkt.

3          De betekening als voorwaarde

3.1 Weiding

Voor een oordeel over de betekeningsregeling is het belangrijk de verschillende
op het spel staande belangen voor ogen te houden. De overheid heeft belang bij
het verkrijgen van executeerbare vonnissen. De verdachte moet gebruik kunnen
maken van zijn aanwezigheidsrecht en het recht op verdediging. Tussen de belangen

2      Memorie van toelichting. BHTK 1883-1884.114. nr. 3. pag. 44.

3       Ops'allend is dat de toch wei ;'rij principiele maatregel niet uitgebreid werd gemotiveerd. In de
memorie van toelichting worden slechts drieregels gewijd aan de beperking van het verzet. BHTK
1934-1935.362. nr. 3. pag. 71.

128



Berechting bij rerstek iii cle praktijk vati de Nederlandse strafret·litspleging

van de overheid en die van de verdachte bestaat een zekere spanning. Zo zou de
verdachte zich onvindbaar kunnen houden en daarmee zi.in berechting kunnen
frustreren.

Het recht op aanwezigheid is onderdeel van het recht op een eerlijk proces.
Ter waarborging van dit recht is het noodzakelijk dat de verdachte op de hoogte
is van de behandeling van zijn zaak. De kern van de betekeningsvoorschriften is
te trachten om de verdachte zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van de

behandeling van zijn zaak. Eerst indien de verdachte niet verschijnt komt de vraag
naar voren of kan worden aangenomen dat de verdachte afstand heeft gedaan van
zijn recht op aanwezigheid. Bij dit laatste speelt ook een rol in hoeverre de
betrokkene het aan zich zelf heeft te wijten niet op de hoogte te zijn gebracht van

de behandeling van zijn zaak en welke grenzen deze eigen verantwoordelijkheid

heeft.

In de nu volgende paragrafen zal eerst het wettelijk kader worden geschetst.
Vervolgens zal de betekeningsregeling en de in de literatuur daarop geuite kritiek
worden besproken. Als onderdeel van de kritiek wordt ingegaan op de problematiek
van de gedetineerde verdachte en zal de vraag worden gesteld of de regeling in
overeenstemming is met het EVRM.

3.2 Het wetteli.ike kader

Dagvaardingen moeten worden betekend. aldus artikel 258 lid 1 en 585 lid 3 Sv.
Hierdoor wordt aangegeven dat meer moet worden gedaan dan het gewoon
toezenden van een schriftelijke mededeling aan een persoon. De extra waarborgen

dienen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de dagvaarding de betrokkene ook
bereikt. Een berechting bij verstek wegens onbekendheid met de zittingsdatum
moet als het kan worden voorkomen.4

Het op de hoogte brengen van de verdachte van de datum van de zitting heeft

mijns inziens twee kanten. Aan de ene kant waarborgen van het aanwezigheidsrecht.
maar aan de andere kant ook de mogelijkheid om zaken gerechtvaardigd bij verstek

at' te kunnen doen. In aansluiting op dit laatste kan worden opgemerkt dat zekerheid
omtrent wetenschap van de verdachte van de zittingsdatum eerder tot aanname
van een onherroepelijk vonnis kan leiden. (art. 399 en 408 Sv)

4       Vgl. de overweging vande Hoge Raad in. HR 25-01-1983. NJ 1983.414. ni.nt. ThWvV: 'Het
<..) voorschrift ontleent zijn belang onder nicer daaman. dat zoveel mogelijk wordt voorkomen
dat een ,·erdachte buiten zijn schuld onbekend blijft met het feit dat een tegen hem lopende
strafzaak ter terechtzitting aanhangig is gemaakt. dientengevolge niet verschijnt en daardoor
in zijn verdediging benadeeld kan worden.'
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Zoveel mogelijk dient uitreiking in persoon te worden nagestreefd. Dit past ook
bij de gedachte dat de verdachte de mogelijkheid moet hebben van zijn aanwezig-
heidsrecht gebruik te kunnen maken. Indien de verdachte in verband met de zaak
waarop de gerechtelijke stukken betrekking hebben is gedetineerd, moet de
betekening ook daadwerkelijk in persoon plaatsvinden. Is een betekening in persoon
niet voorgeschreven dan moet de dagvaarding worden aangeboden aan het adres

waarop de betrokkene staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie
(GBA).

Vddr invoering van de wijziging van artikel 588 Sv in  1994 was de hoofdregel
dat betekend moest worden aan de woon- of verblijfplaats van de betrokkene.'
Het adres in het toenmalige bevolkingsregister gold mede als woon- of verblijf-
plaats. Door de nieuwe regeling is het GBA-adres doorslaggevend geworden. De
verantwoordelijkheid voor het niet doorgeven van een adreswijziging wordt hierdoor
aan de verdachte gelaten.

Wordt op het GBA-adres de geadresseerde niet aangetroffen. dan vindt
uitreiking plaats aan degene die wordt aangetroffen en zich bereid verklaart het
stuk aan de geadresseerde onverwijld te doen toekomen (artikel 588 lid 3 sub a
SV). Bij het niet aantreffen van enig persoon op het GBA-adres (of op de woon-
of verblijfplaats) wordt een zogenaamd bericht van aankomst achtergelaten waarin
wordt vermeld waar en binnen welke periode het stuk kan worden afgehaald.
Meestal zal de afhaalplaats het postkantoor zijn. Wordt het stuk afgehaald door
een schriftelijk gemachtigde, dan geldt dit als een betekening in persoon.

Het stuk wordt geretourneerd aan het parket indien alle hiervoor besproken
vormen van uitreiken niet zijn gelukt (art. 588 lid 3 sub c Sv). Na retournering
aan het parket moet eerst het adres worden geverifieerd. De adresverificatie is nodig.
omdat in het geval de betrokkene op de dag van aanbieding en tenminste vijf dagen
nadien ingeschrevenstond in de GBA. het stuk aan de griffier van de rechtbank
van het arrondissement waar de zaak zal dienen, zal worden uitgereikt. De griffier
stuurt dan de stukken als gewone brief naar dat adres en tekent dit op de akte van
uitreiking aan Cart. 588 lid 3 sub c Sv).

In het geval er geen GBA-adres of woon- of verblijfplaats bekend is, wordt
de dagvaarding direct aan de griffier van de rechtbank van het arrondissement waar
de zaak zal dienen of laatstelijk heeft gediend, uitgereikt. De nieuwe regeling schrijft
niet langer voor dat de griffier de stukken alsnog aan de betrokkene moet zenden
indien later een adres bekend wordt.6 Als de betrokkene in het buitenland een
bekende woon-of verblijfplaats heeft. moeten de stukken rechtstreeks of via de
bevoegde autoriteit of instantie in het buitenland aan de betrokkene worden
gezonden. Wordt van de buitenlandse zijde vernomen dat de dagvaarding in persoon

5          De nieuwe betekeningsregeling i  ingekoerd hij wet van 7 iuli  1994. Stb.  1994.565.
6      Zie artikel 588 lid 5 Si ((}ud).
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is uitgereikt dan geldt dit als een betekening in persoon met de gevolgen die de

wet daaraan verbindt Cart. 588 lid 2 Sv).

Kort wordt nog even stilgestaan bij een eventueel te maken onderscheid tuven
de dagvaaiding en de oproeping na schorsing van de terechtzitting. Reijntjes stelt

kortweg dat de betekeningsvoorschriften niet gelden voor de oproeping na schorsing
van het onderzoek ter terechtzitting.' Deze opmerking van Reijntjes is mij niet

geheel duidelijk.een oproeping is een aanzegging en aanzeggingen moeten worden

betekend op grond van artikel 585 Sv. De opmerking van Reijntjes wordt ook niet
bevestigd in een viij recent arrest van de Hoge Raad. In het bedoelde arrest wordt
voor de oproeping na schorsing eenzelfde toets gebruikt als voor de dagvaarding.K

Wel is. in afwijking van de procedure voor de inleidende dagvaarding, roor de
raadsman een bepaalde zorgplicht door de Hoge Raad aangenomen voor het op
de hoogte stellen van zijn client. na schorsing van de terechtzitting. van de nieuwe

datum.4

3.3 Uitgangspunten ran de nieuwste betekeningswetge\,ing

Zoals reeds hiervoor aangegeven. zijn op  1  oktober  1994 de betekeningsvoorschrif-
ten gewijzigd. De wijziging van artikel 588 Sv is min of meer onopgemerkt

geschied. namelijk bij het wetsvoorstel 'Aanpassing van een aantal wetten in
verband met de intrekking van de Wet bevolkings- en verblijfregisters en de
invoering van de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.'"1 Artikel
588 Sv werd pas gewijzigd bij de tweede nota van wijziging van 28 februari  1994."

De achtergrond van de wijziging van de betekeningsvoorschriften was het
verminderen van het aantal nietige dagvaardingen. In de oude regeling stond. indien
betekening in persoon niet was voorgeschieven. uitreiking aan de feitelijke woon-
of verblij fplaats voorop. In het geval de betekening aan de woon- of verblij fplaats
niet lukte. werd het adres vergeleken met het bevolkingsadres. Bij verschil werd
betekend aan het bevolkingsadres. In de rechtspraktijk werd door de rechter de

werkelijke woon- of verblijfplaats van de verdachte vooropgesteld. Het Openbaar
Ministerie moest derhalve in geval het adres uit het bevolkingsadres niet het
feitelijke adres bleek te zijn, pogen de werkelijke verblijfplaats van de verdachte

te achterhalen en de dagvaarding eventueel op dat adres aanbieden. Getroostte

het OM zich deze inspanningen niet. dan was er grote kans op nietigverklaring

van de dagvaarding door de rechter.

7      J.M. Reijntjes. De dag\·uarding in strafzaken. Zwolle 1996. pag. 55.
8      HR 04-02-1997. NJ 1997,348.
9     HR 29-06-1993. NJ 1993.717. m.nt. ThWvV.
10      TK 1988-1989.21  147.
11    TK 1993-1994.21 147, nr. 10.
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In de nieuwe regeling is gekozen voor een duidelijke rangorde in de
betekeningsadressen. De betekening dient nu primair plaats te vinden aan het GBA-
adres. In beginsel is uitreiking op het GBA-adres voldoende om van een wettige
betekening te kunnen spreken, zelfs als een feitelijke verblijfplaats bekend is. De
constatering dat iemand feitelijk niet woont op het adres dat staat vermeld in de
GBA brengt geen nietigheid meer met zich mee. Hiermee wordt de verantwoorde-
lijkheid voor het niet doorgeven van een adreswijziging neergelegd bij de
verdachte.12

De rechter zal. aldus de memorie van toelichting, veel minder snel de
betekening nietig verklaren. Een alternatieve weg voor de rechter is de weg van
artikel 277 lid 3 Sv. op grond waarvan de rechter verstek kan verlenen tegen de
niet verschenen verdachte het onderzoek ter terechtzitting kan schorsen en
vervolgens oproeping van de verdachte. op diens feitelijke adres kan bevelen. De
rechter kan dit doen indien ter zitting blijkt dat de verdachte op een ander adres
zijn feitelijke woon- of verblijfplaats heeft dan daar waar het stuk is aangeboden.

3.4 Kritische geluiden

De nieuwe regeling is in de literatuur niet zonder weerklank gebleven. In zijn
conclusie bij HR 26 november 1996, NJ 1997.279 geeft A-G Van Dorst een analyse
van de nieuwe betekeningsregeling. De zaak betreft een verdachte die in twee
instanties bij verstek is berecht. De inleidende dagvaarding werd eerst aangeboden
aan het bij de politie opgegeven adres. H.35 te Hoensbroek (Aldaar werd niemand
aangetroffen. een bericht van aankomst achtergelaten en na enkele dagen werd
het stuk teruggestuurd naar het parket van de OvJ in Maastricht). Uiteindelijk werd
betekend aan het GBA-adres. A.34 te Hoensbroek, door middel van het door de
griffier als gewone brief versturen naar dat adres. Bij poging tot betekening aan
het GBA-adres was door degene die aldaar verbleef medegedeeld. dat de verdachte
aldaar niet woonde noch zijn verblijf had.

Na de behandeling bij verstek bij de politierechter gaat de betrokkene in appel.
Bij het instellen van het appel geeft de verdachte als adres op H.35 te Hoensbroek.
De appeldagvaarding werd echter aangeboden op het GBA-adres. A.34 te
Hoensbroek. Aldaar werd niemand aangetroffen en is een bericht van aankomst
achtergelaten. Uiteindelijk is de dagvaarding als gewone brief verstuurd naar het
GBA-adres: derhalve niet aangeboden op het adres H.35 te Hoensbroek. Ter
terechtzitting heeft het hof tegen de niet verschenen verdachte. zonder nader
onderzoek naar de afwezigheid. verstek verleend.

12    Memorie ran toelichting. TK 1993-1994.21 147. nr. 10. pag. 5.
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De inleidende dagvaarding is volgens Van Dorst zonder meer geldig betekend aan

het GBA-adres nu ook is gepoogd de dagvaarding te betekenen aan het door hem

zelf opgegeven adres. Het hof had niet hoeven doen blilken van een onderzoek
naar de geldigheid van de inleidende dag\aarding. De Hoge Raad is het hiermee

volledig eens. Alvorens nader iii te gaan op de wijze van betekening in appel zal

eerst de analyse van Van Dorst van de betekeningsvoorschriften in het algemeen
worden besproken.

in de eerste plaats vindt Van Dorst de memorie van toelichting van een te

groot optimisnie getuigen daar waar gesproken wordt over het uit de weg ruimen
van obstakels bij betekening van gerechtelijke mededelingen." Verder stelt de A-G

in zijn conclusie dat de toelichting meer steun lijkt te geven aan een stelsel waarin

de feitelijke woon- of verblijfplaats voorop staat dan aan de afschaffing daarvan.

In het oude systeem werd betekend aan meerdere adressen. indien deze bekend

waren. In de niemorie wordt in dit verband gesteld, dat het het Openbaar Ministerie

vrijstaat de gerechtelijke mededelingen op twee adressen te doen betekenen. 14

Bij Van Dorst bestaat twijfel aan de verenigbaarheid met het EVRM van de

nieuwe betekeningsregeling. De memorie van toelichting verwijst min of meer
uitsluitend naar de zaak Colozza. Op grond waarvan kort wordt gesteld dat de
Nederlandse situatie volledig aan het EVRM voldoet. Wordt de dagvaarding in

persoon betekend dan kan de verdachte zelf informeren naar de uitkomst van de

zaak. Een uitspraak wordt na een betekening in persoon na veertien dagen

onherroepelijk (art. 399 en 408 Sv). Vindt de betekening van de dagvaarding niet
in persoon plaats. dan kan de betrokkene tot veertien dagen nadat hem de uitspraak

bekend is geworden nog een rechtsmiddel aanwenden.

In de memorie van toelichting wordt de Colozza-zaak zo uitgelegd dat aan

het EVRM is voldaan indien er maar een beroepsmogelijkheid is tegen een

verstekvonnis. Dit doet volgens Van Dorst geen recht aan de uitspraak in de zaak
Colozza.15 Het miskent tevens het belang van het aanwezigheidsrecht van de

verdachte. dat mede omvat het ter zitting gebruik kunnen n"taken van de rechten

die artikel 6 lid 3 sub c EVRM toekent aan de verdediging. Mijns inziens kan de
stelling van Van Dorst worden onderschreven. De toetsing van de betekeningsrege-

ling aan de eisen van het EVRM is uiterst beperkt en summier. Slechts de Colozza-

1 3       Vgl. A. Rijsdorp. Beteke,Ii,ig i,1 st/·«eake,1 en de t'Fet GBA. Recht.shulp. 1994. 1 1. pag. 4-11.

Zi i nc)emt enkele situaties welke ncig niet dc,or de nieuwe wetgez·ing worden afgedekt en kunnen

leiden toi nietigheid van de dagvaarding (pag. 9). J.M. Reijntjes. Betekenen in stritf:.aken: 11(W
Wed, eetidra,11 i?. NJB  1995. pag. 528-529. vindt de voorstelling ,·an Rijsdorp zelts nog ietwat

te rooskleurig
14    TK 1993-1994,21 147. nr. 10. pag. 5.
15         Van D(*st steltinziinconclusie:  '11. (...)Ten eerste wordt de uitspraak van  het EHRM  inde

zaak-Colozza wei erg beperkt uitgelegd door daarin te lezen (ik chargeer) dat de betekening

der daggiarding er niet zmeel toe doet zolang de verdachte maar in beroep kan gaan tegen het

verstekvonnis.
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zaak wordt als referentie gebruikt, en dan tot een enkel aspect beperkt. Andere
interessante zaken worden in de memorie van toelichting achterwege gelaten. zoals
de F.C.B.-zaak. Brozicek. T. tegen Italie. Hennings tegen Duitsland en Poitrimol
tegen Frankrijk. 16

Van Dorst wijst erop dat de memorie van toelichting alleen gaat over de
situatie waarin de verdachte in eerste aanleg bij verstek is berecht en zodoende
nog een rechtsmiddel tegen het verstekvonnis kan aanwenden. Dit terwijl een
berechting bij verstek in beide instanties veel klemmender lijkt. Immers bij verstek
in appel ontbreekt een reparatiemogelijkheid in de vorm van hernieuwde
behandeling van de zaak.

Met deze laatste opmerking komen we terug bij de casus zoals die was voorgelegd
aan de Hoge Raad. Probleem in de zaak was de dubbele berechting bij verstek,
waarbij in appel uitsluitend op het GBA-adres was betekend en niet tevens op het
in de appelakte opgegeven adres. De Hoge Raad stelt, na te hebben vastgesteld
dat de appeldagvaarding op wettige wijze, is betekend:

'5.3. Het evenoverwogene brengt mee dat. indien de verdachte niet ter
terechtzitting verschijnt hoewel de dagvaarding aan hem met inachtneming
van het adres waar de verdachte als ingezetene is ingeschreven in de basisadmi-
nistratie persoonsgegerens op wettige wijze is betekend, de rechter behoudens
duidelijke aanwijzingen voor het tegendeel kan uitgaan van het vermoeden
dat de verdachte van zijn in art. 14. derde lid aanhef en onder (d). IVBP en
art. 6. eerste lid. EVRM besloten recht om in zijn tegenwoordigheid te worden
berecht vrijwillig afstand heeft gedaan.'

Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat zo'n aanwijzing voor het tegendeel niet
kan worden gevonden in het door de verdachte opgeven van een van het GBA-adres
afwijkend adres bij de politie. Maar:

5.4. (...) Anders moet echter warden geoordeeld indien een afwijkend adres
wordt opgegeven bij het instellen van het hoger beroep. Bij de behandeling
in hoger beroep dient immers. indien de verdachte zelf hoger beroep heeft
ingesteld - maar overigens ook indien het beroep is ingesteld door de Officier
van Justitien - rekening te worden gehouden met de waarschijnlijkheid dat
de verdachte van zijn aanwezigheidsrecht gebruik wil maken.

16     Voor een uitgebreide bespreking van deze zaken verwijs ik naar hoofdstuk 3.
17       De overweging dat het ook geldt indien alleen de OvJ in beroep is gegaan. benadrukt mijns inziens

het belang van de aanwezigheid van de verdachte in appel. Het op de hoogte zijn van de
behandeling in appel en daarmeede mogelijkheid tot deelname aan de terechtzitting is niet beperkt
lot een behandeling op initiatief \'an de verdachte.
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'5.5. Indien door of namens de verdachte bil het instellen van hc,ger beroep
in de appelakte een ander adres is opgegeven dan dat waaronder hij is
inge+chreven iii de gemeentelijke basicadministratie en de appeldagvaarding

welihwaar volgens de wetteli.ike poorschriften niet inachtneming van het adres

waar de verdachte als ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie
persoonsgegevens aan de verdachte is betekend, doch deze hem niet terens

aan dat in de appelakte vermelde adres is toegezonden, kan de rechter die de

zaak in hoger beroep behandelt dan ook niet op de enkele grund dat de verdachte

niet ter terechtzitting is verschenen aannemen dat deze van zi.in recht om iii

Zi.in tegenwoordigheid te worden berecht vrijwillig afstand heeft ged:ian.

'5.6. Nu uit de stukken niet kan blijken dat de appeldagvaarding aan het in

de appelakte verinelde adreA is toegezonden. zodat ervan moet worden uitgegaan

dat zulks niet is geschied. brengt het evenoverwogene voor de onderhavige
zaak mee dat het Hof heeft verzuimd blijk te hebben gegeven te hebben

onderzocht of er reden was om het onderzoek ter terechtzitting te schorsen

teneinde de verdachte in de gelegenheid te stellen om alsnog bij het onderzoek

ter tel'echtzitting tegenwoordig te zijn. Dit moet tot nietigheid van het onderzoek

ter terechtzitting leiden.'

Overweging 5.5. van de Hoge Raad geeft de crux van het arrest aan. In de daarop

volgende overweging wordt een belangrijke consequentie voor de betekeningsrege-
ling gegeven.18 De nieuwste wetgeving voorziet in een vermindering van het aantal

nietige betekeningen. Immers, ook indien een ander adres bekend is, is betekening
aan het GBA-adres voldoende voor een wettige betekening.

Gevolg van de minder snelle aanname van nietigheid bij dagvaardingen. is
een verhoogd aantal schorsingen en oproepingen tegen een nadere terechtzitting.

Er is min of meer sprake van een werklastverschuiving van het OM naar de
rechter.<" In de memorie van toelichting werd de weg van schorsing en (hernieuwde)

oproeping al expliciet aangewezen:

'(...) weI behoudt de rechter op grond van artikel 277. derde lid. WvSv. de
mogelijkheid tegen de niet verschenen verdachte verstek te verlenen. het

onderzoek ter terechtzitting te schorsen, en vervolgens oproeping van de

verdachte op diens feitelijke adres te bevelen, teneinde deze in de gelegenheid

te stellen alsnog bil het onderzoek aanwezig te zijn. De rechter zal hiertoe

kunnen overgaan als ter terechtzitting blijkt dat degene voor wie het stuk

bestemd is op een ander adres waarop het stuk is aangeboden zijn woon- ot
verblijfplaats heeft. Schorsing van het onderzoek met het oog op de oproeping

18       A. Rijsdorp, Betekening iii strati·aken en de Wet GBA, Rechtshulp,  1994. afl.  1 1. pag. 9 had
deze mogelijkheid reeds getioemd al baseerde zij de aanhoudingsbevoegdheid nog op het. tijdens

het hier behandelde arrest van de Hoge Raad nog vervallen zijnde artikel 59() lid 3 Sv.

19       Zie J.M. Reijntjes, De dagi,aarding in straitaken. Zwolie  1996. pag. 42.
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van de verdachte vergroot de kans dat de verdachte alsnog in persoon wordt
bereikt.'-" '

Bij de verandering van artikel 588 Sv werd tevens artikel 590 Sv gewijzigd.21 Op
grond van het artikel 590 lid 2 Sv wordt aan de rechter opgelegd eventueel te
overwegen de oproeping van de verdachte te bevelen. bij afwijking van het GBA-
adres met het feitelijke adres. Art. 590 lid 2 Sv: hidien de geadresseerde als
ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie pers ,onsgegerens, doch ter

terec ht.itting blijkt dat hij feitelijk op een ander adres verbliift, kan de recliter
de oproeping van de niet verschenen rerdachte bevelen. Artikel 590 lid 2 Sp
bevestigt de mogelijkheid aan de rechter geboden op grond van artikel 277 lid 3
Sv12 om de dagvaarding alsnog aan de verdachte te doen toekomen.

In de jurisprudentie van de Hoge Raad is de keuzemogelijkheid die de rechter
in artikel 590 lid 2 Sv wordt geboden, grotendeels verdwenen. In het hierboven
behandelde arrest wordt eerder een plicht tot handelen voor de rechter geformuleerd.

Dijkstra heeft erop gewezen dat de winst die ontstaat door een minder aantal
nietige dagvaardingen teniet zal kunnen worden gedaan door het stijgen van het
aantal aanhoudingen en oproepingen tegen een nadere terechtzitting.21 Daarnaast
voorzag ook Reijntjes deze verschuiving van moeilijkheden.24 In de praktijk is deze
voorspelling ook min of meer de waarheid geworden.

2s

In de bijlage van het rapport van de Commissie Leemhuis wordt erop gewezen
dat met name in verstekzaken de werklast is verzwaard, doordat de Hoge Raad
uitgebreider onderzoek van de feitenrechter verlangt naar de afwezigheid van de
verdachte en de raadsman alvorens tot verstekverlening kan worden overgegaan.26
De jurisprudentie van de Hoge Raad waarin het daadwerkelijk bereiken van de
verdachte op de voorgrond staat. moet positief worden gewaardeerd vanuit het
perspectief van het aanwezigheidsrecht. In de volgende paragrafen zal de
jurisprudentie in relatie met het op de hoogte brengen van de verdachte van de
behandeling van zi.in zaak verder worden besproken.

3.4.1 De dagraarding en de gedetineerde verdachte

De betekening van de dagvaarding dient in persoon plaats te vinden. indien de
stukken betrekking hebben op de zaak waarvoor de betrokkene is gedetineerd (art.

20    TK 1993-1994,21 147. nr. 10. pag. 5.
21      Bij de ins'oering van de w·et vorniverzuimen (Stb. 1995,441) werd artikel 590 Ss·  per ongeluk

geschrapt. Met ingang van 2 februari  1998 is deze fout hersteld (Stb. 1998.35).
22     Per I februari 1998 artikel 281 lid 1 Svnieuw'.
23     A. Dijkstra. Vade,nec·um Straf:aken. Suppl. 75. Pag. [26]-28a.

2.4     J.M. Reijnt jes. Betekenenin strafzaken: no,t: steeds een drama.: NJB 1995. pag. 529.
25 Zie bijvoorbeeld HR 04-02-1997, NJ 1997.348.
16     Rapport. Rechisprack bij de tijd. Commihsie Leemhui;. (januari 1998). pag. 83.
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588 lid I sub a Sv). Aan personen die uit under hoofde zi.in gedetineerd behoeft
niet in persoon te worden betekend. Dit betekent vc,or de lautste categorie dat de
betekening rechtsgeldig kiin plaatsvinden aan het GBA-adres. In de literatuur was
het lange tijd twijfelachtig of in het geval dat er bekendheid was van de detentie.
desondanks de betekening niet behoefde te geschieden aan de plaats van de detentie.
Onder de oude regeling heeft de Hoge Raad bepaald dat in een dergelijke situat ie

./
niet aan het detentieadres behoeft te worden betekend.-

De uit andere hoofde gedetineerde verdachte wordt wel door de Hoge Raad
op een andere wijze tegertioet gekoinen. De dagvaarding behoeft dan weI niet in
persoon of aan de bekende detentieplaats te worden betekend. weI heeft de rechter
een extra onderzoeksplicht. De rechter moet blijk hebben geven te hebben

onderzocht. waarom een van zijn vrijheid ben)ofde verdachte niet is verschenen
en of er reden is het onderzoek ter terechtzitting te schorsen.'h

Vrij recent heeft de Hoge Raad de jurisprudentie met betrekking tot de
gedetineerde verdachte uitgebreid.-" Het gaat daarbij om verdachten zonder bekende

woon- of verblijfplaats hier te lande. In de betreffende arresten wordt herhaald
dat alleen de dagvaarding in persoon dient te worden uitgereikt. wanneer de
verdachte gedetineerd is in verband met de strafzaak waarop de stukken betrekking
hebben. Indien de verdachte een bekende woon- of verblijfplaats heeft. mag daar

rechtsgeldig worden betekend en zoals hierboven reeds werd gesteld. behoeft niet
te worden betekend aan de penitentiaire inrichting.

In de arresten van  1995 stelt de Hoge Raad dat. in het geval van een verdachte
zonder woon- of verblijfplaats. bij de Rijksinspectie moet worden nagegaan of
inderdaad geen adres bekend is. Vervolgens, dit is nieuw. moet worden nagegaan

of de betrokkene wellicht als afgestrafte is gedetineerd. De Hoge Raad wijst daarbij
op het bestaan van informatiesystemen met behulp waarvan is te achterhalen. of
de verdachte als afgestrafte in Nederland is gedetineerd en zo ja in welke

penitentiaire inrichting. Het gevolg van deze arresten is. dat indien een verdachte

zonder bekende woon- of verblijfplaats is gedagvaard en ter zitting blijkt dat hij
ten tijde van het uitreiken van de dagvaarding als afgestrafte was gedetineerd de

'1,

dagvaarding in appel of cassatie alsnog nietig zal moeten worden verklaard.

Deze jurisprudentie moet mijns inzien  positief worden gewaardeerd. Aan de zijde
van de staat wordt duidelijk een inspanningsverplichting neergelegd. Uit de
rechtspraak van het EHRM volgt duidelijk dat de lidstaten een actieve rol moeten

27    HR 20-03-199(), NJ 1990.798. iii.iii. ThWvV.
28    HR 21-02-1984. NJ 1984.73(). in.nt. ThW,V.
29      HR 14-()2-1995. NJ 1995.536. m.nt. Sch. HR()7-()2-1995. NJ 1995,618, m. M. C en H R 3()-01 -

1996. NJ 1996,6()1. m.nt. Sch.
3()      Zie J.W. Fokkens. De dag,·aarding en de t,edetinee,·de ,·e,dac·hte. Trema 1995. pag. 82-84.
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spelen bij het op de hoogte brengen van verdachten van een tegen hen aanhangig
gemaakte strafzaak.31

De Hoge Raad maakt in de arresten onderscheid tussen preventief gehechte
en als afgestrafte gedetineerde verdachten. Het betreffende verschil lijkt te worden
ingegeven door de technische mogelijkheden: van de afgestraften is een databank
beschikbaar. van de preventief gehechten niet. Het is de vraag of de Straatsburgse
instanties eveneens oog hebben voor deze technische begrenzingen en of de Hoge
Raad zich er niet te gemakkelijk bij neerlegt. 32

Een recente beslissing van de Europese Commissie voor de rechten van de
mens lijkt geen rekening te willen houden met de eventuele technische moeilijkhe-

";den. Het gaat hierbij om de zaak Menckeberg tegen Nederlcind.   In de betreffende

zaak wordt de betrokkene in eerste aanleg. na een contradictoire behandeling,
vrijgesproken van een poging tot afpersing. Het OM gaat van het vonnis in appel.

Vervolgens wordt de appelmededeling in persoon betekend aan de verdachte in
de gevangenis. alwaar de betrokkene uit andere hoofde was gedetineerd.

De dagvaarding voor de terechtzitting in appel wordt. vier maanden later.
aangeboden aan het GBA-adres. De betekening aan het GBA-adres mislukt.
Overeenkomstig de toenmalige bepalingen vindt de betekening uiteindelijk plaats
aan de griffier van de rechtbank. Bij de behandeling in appel laat de verdachte
verstek gaan. Zijn raadsman is wel aanwezig. maar krijgt niet het woord tot
verdediging wegens het ontbreken van klemmende redenen voor de verdachte om
niet te verschijnen.

34

In de procedure bij de Europese Commissie voor de rechten van de mens
staat de betekening van de dagvaarding centraal. De Commissie maakt geen
onderscheid tussen verdachten die preventief zijn gehecht en zij die als afgestrafte
zijn gedetineerd. Er wordt kortweg gesteld dat de verdachten die gedetineerd zijn
erop mogen vertrouwen dat de overheid hiervan op de hoogte is en hen de
dagvaarding in persoon wordt betekend:

50. C...) In this respect the Commission accepts that a person who is lawfully
deprived of his liberty may reasonable expect the authorities to be aware of
this fact and to be able to ascertain his place of detention.'"

31        In nai'c,lging op deze jurisprudentie heeft het Hof Amsterdam 22- 10-1996. NJ 1997.73 bepaalt
dat het OM gebruik moet maken van de informatiesystemen bij het dagvaarden van een
as ielzoeker. opdat de dagvaarding op zijn woon-of verblijfplaats kan worden betekend.

32      Zie o,·er de rol van de techniek, R. Van den Hoogen, Technologie \·erplicht.NJB 1997. pag.
1677-1678.

33     ECRM 16-1 ()-1996. Menc·kebere against the Netherl inds. Application No. 25514/94.
34     De zaak speelt vOC,r de Lala en Pelladoah uitspraken.
35        Report (,fthe Coinmis ion,  16-1(1-1996. Menc·ke/ie,·g aguill.st the Netherkinds. Application No.

25514/94. Pag. 9.
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Een rapport van de Europese Commissie heeft niet dezelfde kracht als een uitspraak
van het Europees Hof. maar een indicatieve vingerwijzing kan er toch weI aan
worden ontleend. Het lijkt goed om alvast te gaan nadenken over invoering van
een databank waarin alle typen van gedetineerden zijn terug te vinden.

Mijns inziens moet de uitspraak van de Europese Commissie positief worden

gewaardeerd. Op de eerste pia:its heeft de overheid een inspanningsverplichting.
Ten tweede is het moeilijk verkoopbaar dat de overheid niet weet wie en waar is
gedetineerd. In de huidige tijd van een voortschrijdende automatisering mag. naar
mening moet. van de overheid worden verwacht te kunnen nagaan of een verdachte

is gedetineerd.
De Hoge Raad heeft tot nu toe als uitgangspunt de stand van de techniek

genomen en niet de mogelijkheden van de techniek. De Europese Commissie neemt

de technische mogelijkheden als uitgangspunt. en wijkt daarmee af van de Hoge
Raad. In NJ 1996.60116 wordt in de cassatiemiddelen naar voren gebracht dat het
onderscheid tussen preventief gehechten en afgestraften niet is vol te houden. Het

gegeven dat alleen bij afgestrafte gedetineerden de detentieplaats als bekende

verblijfplaats geldt. zou in strijd zijn met het EVRM.
Volgens het cassatiemiddel kan de overheid zich niet disculperen door te

wijzen op het feit dat zij niet alle technische mogelijkheden heeft benut. Het niet
voorhanden hebben van een databank met preventief gehechten zou in strijd zijn
met de inspanningsverplichting die het EHRM in diverse arresten heeft benadrukt.
De Hoge Raad stelt vast dat het OM niets te verwi.iten valt. De dagvaarding was
verzonden naar het door de verdachte bij het instellen van appel opgegeven adres,

betekening aan de griffier en het als gewone brief over de post naar het betreffende
adres sturen.

Het rapport van de Commissie in de zaak Menckeberg lijkt de jurisprudentie
van de Hoge Raad te moeten gaan beYnvloeden. Een verdachte die gedetineerd
is. moet eenvoudig de dagvaarding in persoon worden betekend. De zaak
Menckeberg zal niet door het Europees Hof worden beslist. Op dit moment is nog
niet duidelijk in hoeverre de Hoge Raad zal worden beYnvloed door het rapport
van de Commissie. Met deze opmerkingen over de gevolgen van het rapport van
de Europese Commissie komt de vraag naar voren of de Nederlandse betekeningsre-
geling. in relatie met de aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting. in
overeenstemming is met het EVRM.

3.4.2 Betekeningsvoorschriften in overeenstemming met het EVRM?

Beantwoorden van de vraag of de betekeningsvoorschriften in overeenstemming
zijn met het EVRM. is niet eenvoudig. In het hoofdstuk over het EVRM is reeds

36    HR 30-()1-1996. NJ 1996.601.m.nt. Sch.
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aandacht besteed aan de meer algemene eisen die kunnen worden gedestilleerd
uit de rechtspraak van het EHRM. Op deze plaats zal worden nagegaan hoe binnen

de Nederlandse strafrechtspleging de (betekenings-)rechtspraak van het EHRM
wordt uitgewerkt.

De niemorie van toelichting bij de recentste wijzigingen biedt. zoals hiervoor
al bleek. in deze weinig houvast. De toetsing van de betekeningsvoorschriften aan

het EVRM vindt uitsluitend plaats aan de hand van de uitspraak in de zaak Colozza.
Andere interessante door het EHRM gewezen zaken zoals de F.C.B.-zaak. Brozicek.
T. tegen Italie. Hennings tegen Duitsland en Poitrimol worden niet behandeld. De
conclusie. dat de betekeningsvoorschriften in overeenstemming zijn met het EVRM
wordt gebaseerd op de Colozza-zaak en daaruit gedestilleerde regel dat een bij
verstek berechte verdachte de mogelijkheid van een nieuwe feitelijke behandeling
moet hebben. Hier wordt aldus de toelichting aan voldaan:

'In het Nederlands strafproces kunnen zich globaal twee situaties voordoen.
De dagraarding is aan de verdachte in persoon betekend. zodat deze op de
hoogte is \:in de aanstaande berechting. Hij is dan zelf in de gelegenheid te
informeren naar de uitkomst in zijn zaak. Wanneer de dagvaarding niet in
persoon is betekend en de verdachte bij verstek wordt veroordeeld. kan de
hetrokkene zodra hi.i kennis krijgt van de veroordeling daartegen een
rechtsmiddel aanwenden. teneinde een nieuwe feitelijke behandeling van ziin
zaak te verkrijgen. In de mogelijkheid hieitc,e worden door het onderhavige
soorstel geen wijzigingen aangebracht.4'

De discus.sie die naar aanleiding van de Cole,zza-zaak is gevoerd over de vraag
of de betekeningsregeling aanpassing behoeft. wordt niet genoemd. Ter onderbou-
wing van de stelling dat de regeling niet behoeft te worden aangepast na de Colozza-
zaak. wordt verwezen naar de arresten van de Hoge Raad waarin dit kort na de
EHRM-uitspraak werd bevestigd.'M

In de memorie van toelichting wordt alleen aandacht besteed aan de berechting
bij verstek in eerste aanleg. Dit is niet be\,redigend, daar met name de berechting
in afwezigheid in appel de nodige vragen oproept onitrent de verenigbaarheid van
de betekeningsvoorschriften met het EVRM.

De procedure in appel is van groot gewicht daar het aldaar gaat om de laatste
feitelijke instantie. In de Nederlandse situatie heeft de verdachte na een berechting
bij verstek in appel niet de mogelijkheid een nieuwe feitelijke behandeling af te
dwingen. Het ontbreken van de mogelijkheid van verzet na appel is. zoals hierna

37       TK 2 1  147.1993- 1994. nr.  10. pag. 6.
38     HR 17416-1986. NJ 1986.686. m.nt. ThW,V. HR 11-11-1986. NJ 1987.463. m.iii. ThW\V

en 464, iii.nt. ThW, V.
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zal blijken. van bijzonder belang voor het antwoord op de vraag of de betekening -

procedure in overeenstemming is met het EVRM.
In het Nederlandse wettelijke sy.steem is de verdachte immer op de hoogte

van ec,t behandeling in appel. Let wei: dit betekent niet dat de betrokkene op de
hoogte is van de datum van de terechtzitting. De appeltermijn begint onmiddellijk

te lopen bij de einduitspraak indien de verdachte op de terechtzitting is verschenen
of wanneer de inleidende dagvaarding in persoon is betekend. Deze regel is redelijk:
de verdachte is in deze gevallen immer.s op de hoogte geweest van de zitting iii

eerste aanleg. In andere gevallen begint de appeltermijn eveneens pas te lopen
indien de verdachte kan woiden geacht op de hoogte te zijn gekomen van de

zittingsdag of van het vonnis.
Als de verdachte zelf appel aanwendt. zal de betekening van de appeldagvaar-

19

ding in het algemeen weinig problemen opleveren.   Bij het zelf aanwenden van

appel heeft de verdachte daarbij zeer zeker ook een eigen verantwoordelijkheid
4()voor het hem kunnen bereiken van de dagvaarding

Indien uitsluitend het OM appel aanwendt. ligt de situatie anders. Aan de
verdachte wordt dan een appelmededeling betekend: 1 Daarmee wordt beoogd de

betrokkene op de hoogte te brengen van het feit dat er een behandeling in appel
zal gaan plaatsvinden.42 Het officiersappel wordt. indien de appelmededeling niet
in persoon is betekend. eerst behandeld na verstrijken van de appeltermijn voor
de verdachte. De appe\clagritarding. met de datum van de terechtzitting. behoeft
niet in persoon te worden betekend.

Gezien de wettelijke regeling. kan worden gesteld dat een zaak in appel niet
kan worden behandeld zonder dat de verdachte in het geheel niets heeft geweten
van de behandeling van zijn zaak. In bepaalde situaties vraagt het verkrijgen van
wetenschap van de appelbehandeling wei om actief handelen van de verdachte.

denk bijvoorbeeld aan het geval waarin de inleidende dagvaarding in persoon is
betekend en de verdachte vervolgens verstek laat gaan. De beroepstermijn vangt
onmiddellijk na de einduitspraak aan. Indien nu de officier appelleert en de
betekening van de appeldagvaarding niet in persoon plaatsvindt. is een veroordeling
bij verstek in appel buiten wetenschap van de verdachte niet denkbeeldig.

De kern van de problematiek van de berechting bij verstek in appel is dat
vaak niet kan worden gesteld dat de verdachte op de hoogte is van de zittingsdatttnt
en daarmee samenhangend niet de vraag kan worden beantwoord of de verdachte
afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht in appel. Op basis van het EVRM

39       Bi j het berichten inciet w orden aange&loten bi.i het adres iii de appelakte. HR 26-11-1996. N J
1997.279. ni.nt. Sch.

40       Zie bij#. Henninp tegen Duit,land. EHRM  16- 12-1992. Publ. Ser. A Vol.  251 -A. HR 30-() 1 -
1996. DD 96.188.

41       Artikel 41)9 S,.
42     Zie G.J.M. Corstens. Het Nedcrictildw  trcift)r ,cesret'lit. Arnhem ! 995. pag. 689.
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heeft de verdachte het recht aanwezig te zijn bij zijn berechting. Dit geldt zeker
voor de appelfase.

49

De Hoge Raad heeft als vaste jurisprudentie dat de Nederlandse betekeningsre-
geling in overeenstemming is met de regels van het EVRM.*' De standaardformule-
ring luidt in dit verband:

'Indien de verdachte niet ter terechtzitting verschijnt hoewel de dagvaarding
aan hem met inachtneming van het adre waar de verdachte als ingezetene A

ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op wettige wijze is
betekend. de rechter behoudens duidelijke aanwijzingen \·oor het tegendeel
kan uitgaan van het vermoeden dat de verdachte van zijn in art. 14 derde lid
aanhef en onder (d) en art. 6 eerste lid. EVRM besloten recht om in ziin
tegenwoordigheid te worden berecht vrijwillig afstand heeft gedaan. •45

Een casus waarin in twee instanties bij verstek was berecht op basis van een ter
griffie betekende dagvaarding, met als bijzonderheid dat bij de pogingen tot
betekening steeds was medegedeeld dat de verdachte daar niet woonde noch

46
verbleef, vond de Hoge Raad geen probleem.

In het arrest stelt de Hoge Raad vast dat de wettelijke bepalingen zijn
nageleefd. Van de verdachte was verder geen ander adres bekend (in de appelakte
was hetzelfde adres opgenomen) en tevens bleek niets van bijzondere feiten of
omstandigheden die zouden duiden op onbekendheid met de behandeling ter
terechtzitting, aldus de Hoge Raad. De conclusie was dan ook dat het hof niet
gehouden was geweest de zaak aan te houden of onderzoek in te stellen naar de
wens van de verdachte al dan niet aanwezig te zijn ter zitting en de gang van zaken
niet in strijd was met de verdragsbepalingen uit het EVRM en IVBPR.

A-G Fokkens oordeelde de gang van zaken eveneens niet in strijd met het
verdragsrecht. Hij wij st echter wei op het door de Hoge Raad niet genoemde feit.
van het niet verschenen zijn van de raadsman bij de behandeling in appel. Mede
op basis van dit gegeven komt Fokkens rot de slotsom dat de betrokkene geen
gebruik heeft willen maken van zijn aanwezigheidsrecht. Deze opmerkingen van

43     Vgl. de Pelladoah-case. EHRM 22-()9-1994, Publ. Ser. A Vol. 297-B: '4(). (.  ) in the interests
of a t'air and just criminal process it i  il- capital importance that the accused should appear at
hi  trial. Asa general rule. thi4 is equally true for an appeal by way 01' rehearing. C..).

44       HR ()9-06-1987, NJ  1988.317. Zieverder ook deconclusie i·an Leijten in de. jammer genoeg.
niet in de NJ gepubliceerde zaak HR 30-()1-1996. nr. 1()0.866. DD 96.218. Leijten pleit in de
betreffende conclusie voor een 'nieuwe kans tot verdediging' indien de verdachte in twee feitelijke
instantie+ bij verstek Cook zonder optreden van een raadsman) ih verocirdeeld. waarbij in
redelijkheid kan worden aangenonien dat hij ,·an de behandeling zowel in eerste aanleg a14 in
hoger bercrp niet op de hoogte is geweest. Die veronderstelling zou met name kunnen worden
aangenomen bij betekening ami de griffier.

45         HR 26-11 -1996. NJ  1997.279. m.nt. Sch. Een zellde ovemegingis te vinden in HR 10-()2-1998.
NJ 1998.445.

46 HR 19-09-1994. NJ 1995.47.
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Fokkens doelen op een eigen vet'antwoordelijkheid van de verdachte in het
verwezenlijken van verdragsaanspraken. Op dit moment zal hier niet verder op
worden ingegaan.

In de Stmatsburg e jurisprudentie zijn weinig uitspiaken te vinden die ingaan
op de wijze waarop de verdachte in kennis moet worden gesteld van het plaatsvin-
den van de terechtzitting. Meer in het algemeen wordt aangegeven dat de
vervolgende instantie een inspanningsverplichting heeft met betrekking tot de
betekening van de dagvaarding.

In de hiervoor, in het kader van de betekening aan de gedetineerde verdachte.
behandelde zaak Menckeberg tegen Nederland worden door de Europese Commishie

voor de rechten van de niens enige nadere aanwijzingen gegeven. In de betreffende
zaak ging het om een gedetineerde verdachte aan wie de dagvaarding niet op de
detentieplaats was betekend. Er was geprobeerd de dagvaarding aan het GBA-adres
te betekenen. dit mislukte echter en de betekening vond plaats aan de griffier.

Bij de ECRM werd aangevoerd dat de overheid te weinig had ondernomen
om de betekening in persoon te doen plaatsvinden. De mijns inziens te trekken

conclusie voor de jurisprudentie met betrekking tot de betekening aan de
gedetineerde verdachte is hiervoor al geschetst. nu gaat het mij om de meer
algemene overwegingen van de Commissie:

'49. However. unlike the notification of appeal (appelmededeling. M.J.A.P.).
the actual summons for the hearing on appeal (appeldagvaarding. M.J.A.P.)
did not reach the applicant. The Commission finds that informing someone
of the date (mijn curs. M.J.A.P.) on which criminal charges against him are
to be examined is a legal act of such importance that it must be carried out in
accordance with procedural and substantive requirements capable of guarantee-
ing the effective exercise of the accused's rights (...).'4'

De ECRM stelt expliciet het op de hoogte brengen van de verdachte van de datum
waarop de terechtzitting zal plaatsvinden, voorop. Belangrijk in dit verband is te

constateren dat de appelmededeling aan de verdachte in persoon was betekend.
In de beslissing wordt hier door de ECRM niet op gewezen. De reden hiervoor
is de aard van de klacht en de reactie van de Nederlandse overheid: de betrokkene

klaagde over nalatigheid van de overheid. daar zij had moeten weten van de
detentie.

De beslissing van de ECRM moet mijns inziens in het kader van de aard van
de klacht worden bezien. De ECRM constateert dat een wettelijk van zijn vrijheid
beroofde persoon ervan mag uitgaan dat de overheid op de hoogte is van zijn
detentie:

47         Reportol  the Commission.  16-10-1996. Menc·keber,g against the Netherlands, Application  Nci.
25514/94. pag. 9.
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'50.(...)  In this respect the Commission accepts that a person  who  is  lawfully
deprived of his liberty may reasonable expect the authorities to be aware of
this fact and to be able to ascertain his place of detention. 948

De schending van artikel 6 EVRM is daarin gelegen dat de overheid tekort is
geschoten in haar inspanningen om de verdachte te bereiken. De inspanningen
moesten in dit geval worden gericht op het op de hoogte brengen van de verdachte
van de datum van de terechtzitting.

Afgezien van de specifieke casus die speelde in de Menckeberg-zaak. is het
mijns inziens wel duidelijk dat bij de betekeningsregeling de eigen verantwoorde-
lijkheid van de verdachte beperkt is. Het gaat uiteindelijk niet oni het feit dat de
verdachte op de hoogte is van een behatideling in appe\. Neen. de verdachte moet
op de hoogte worden gebracht van de datilm van de terechtzitting in appel. De eigen
verantwoordelijkheid van de verdachte voor het volgen van zijn zaak. zoals die
naar voren koint in de Nederlandse wettelijke regeling, doet daaraan geen recht
naar mijn mening

3.4.3 Voorstellen tot verandering

Binnen de Nederlandse strafrechtspleging zijn diverse voorstellen gedaan om meer
zekerheid te krijgen omtrent de kennis van de verdachte van de zittingsdatum. Het
betreft daarbij niet uitsluitend de terechtzitting in appel. maar ook die in eerste

aanleg. De voorstellen worden door mij op basis van hun aard in drieen verdeeld.
Op de eerste plaats gaat het om voorstellen die betrekking hebben op de

betekeningsfase. Ten tweede wordt in diverse voorstellen de figuur van de
gemachtigde geYntroduceerd. De gemachtigde is in sommige voorstellen de
raadsman van de verdachte. Op de derde plaats is door sommigen voorgesteld de
eventuele onbekendheid van de zittingsdatum te compenseren door middel van
het rechtsmiddel verzet. Deze derde mogelijkheid verschilt van de andere
voorstellen doordat niet het op de hoogte brengen van de datum centraal staat, maar
de correctie op een procedure bij verstek waarbij het verstek hoogstwaarschijnlijk
is te wijten aan onbekendheid met de zittingsdatum.

Als eerste voorbeeld van voorstellen tot verandering van de betekeningsrege-
ling kan worden genoemd het idee van de domiciliekeuze. Zo heeft Knigge in zijn
preadvies voor de Nederlandse juristenvereniging geopperd voor de verdachte een
verplichte domiciliekeuze te introduceren.49 Op basis van het preadvies van Myjer

48       Reportul the Commission.  16-10-1996. Menc·keberg against the Nether/ands. Application No.
25514/94. Pag. 9.

49       G. Knigge. St,·ati·„,-th,ritig in het gecling. preadi'ie, NJ V-1994. Zwolie 1994, pag. 92,115. Th.W.
van Veen had al eerder het idee van domiciliekeuze genoemd in ziin ()\·ei· Iii,t kii·auci der I„petide
1·on,18·se,1. RM-Themis. 1980. pag. 119. H.M.E. Lamdris-Tebbenhoft Rijnenberg pleit eveneens
\mr een \ erplichte domiciliekeuze. Dagraaiding eii bere<·htitig in aan\,·e:.igheid. Amsterdam
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voor de vergadering in  1994 van de Vereniging voor de vergelijkende studie van
het recht van Belgie en Nederland is tijdens de betreffende bijeenkomst eveneens
een voorkeur uitgesproken voor de invoering van een verplichte domiciliekeuze
voor de verdachte. 5()

Een wetswijziging die hier vermeld dient te worden, is de invoering van de
verkorte dagvaarding bij politierechterzaken.'' De nieuwe regeling sluit aan bij
de zogenaamde AU-projecten. de letters AU staan voor Aanhouden en Uitreiken. "
De verdachte krijgt in de nieuwe regeling na aanhouding, op het politiebureau direct
te horen hoe het OM over zijn zaak beslist: sepot, transactie of vervolging. De
verdachte kan een verkorte dagvaarding worden uitgereikt met de datum van de
terechtzitting (art. 370a Svnieuw). Het feit wordt verkort omschreven. de complete
telastelegging moet later - minimaal drie dagen voor de terechtzitting - aan de
verdachte worden betekend. De aanvulling op de telastelegging moet worden
betekend. maar niet noodzakelijkerwijs in persoon. Verschijning ter zitting dekt
de eventuele nietigheid van de betekening van de aanvulling op de telastelegging.
Mocht de verdachte na verschijning aangeven niet op de hoogte te zijn van de
aanvulling op de telastelegging. dan kan de behandeling worden geschorst.

Zoals gezegd behoeft de aanvulling op de telastelegging niet in persoon te
worden betekend. In de memorie van toelichting is stilgestaan bij de vraag of een
verdachte die de aanvulling niet in persoon is betekend, desalniettemin bij verstek
kan worden berecht. De toelichting voorziet in deze situatie een eigen verantwoorde-

lijkheid van de verdachte. De verkorte dagvaarding. met de datum van de
terechtzitting, is de verdachte in persoon uitgereikt. Het ligt dan, volgens de
memorie, voor de hand om te informeren naar de uitkomst van de zitting. Klagen
over het ontbreken van de volledige telastelegging moet de verdachte ter zitting
doen en niet achteraf. De verdachte kan daartoe op de zitting verzoeken om uitstel. 53

Na een verkorte dagvaarding kan tegen een niet verschenen verdachte verstek
worden verleend en vervolgens vonnis worden gewezen. Voorwaarde is wel, zoals

1998. pag. 210.
50     Zie E. Myjer. l)e madsman mi de atit·ezige verdachte. preadvies Vereniging voor de vergelijkende

studie van het recht van Belgie en Nederland  1994 en het verslag ,-an de vergadering in N JB
1995. pag. 666.

51      Wet van 15 januari 1998. Stb. 1998.35. In werking getreden per 2 februari 1998.
52      O;'er de Aanhouden en Uitreiken-projecten zie P. Albers. J. B\oem. Aanhouden en uitreiken·

een eralitatie ran experimenteii in her noc)rcielijk ress<,rt. IN A Tilburg 1994. Inmidde15 15 een
landelijke inventarisatie van AU-projecten geinaakt. P. Alhers eli W.A.J. Goorden. Rappon
Pr<,jecten iii het kader ruiz Aa,ilic,uden en Uit,·eiken. I\1 A T\\burg \996. Op basis hiervan is
een 'guide of best practice' (zie pag. 29 van het Rapport) ontwikkeld ten aanzien van de opzet

van AU-achtige projecten: Handleiding Aunhouden en Uitreiken. I\/ A Tilburg  1996.  In  de
handleiding wordt een mogelijk percentage van 50 genoemd voor het via AU afdoen van zaken.

30% is het minimum willen de kosten de baten overtreften (zie pag. 1 van de Handleiding).
AIs beleidsvoornemen i* voor 1998 geformuleerd dat tenminste 35% van alle misdrij fzaken wordt
at-gedaan met een AU-aanpak. Openbua,· Ministerie Jaarplan 1998. pag. 14-15.

53     TK !995-1996.24 834. nr. 3, pag. 9 (memorie van toelichting)
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gezegd, betekening van de aanvulling op de telastelegging. Beroep is mogelijk tot
veertien dagen na de uitspraak.

Het idee van verplichte domiciliekeuze en de regeling van de verkorte
dagvaarding hebben met name betrekking op de procedure in eerste aanleg. Een
tweede voorbeeld biedt de recent ingevoerde mogelijkheid van uitreiking van de
appeldagvaarding aan de gemachtigde.54 De wetgever sluit hiermee aan bij het
eerder genoemde voorstel van Fokkens. 55

Aan artikel 450 Sv (over het aanwenden van rechtsmiddelen door gemachtig-
den) zijn twee leden toegevoegd. Volgens de nieuwe regeling houdt de machtiging
tot het aanwenden van een rechtsmiddel tevens in dat de gemachtigde de oproeping
van de verdachte voor de zitting in hoger beroep in ontvangst neemt.

De uitreiking aan de gemachtigde (vaak een advocaat),6 zal via de verwijzing
in het nieuwe artikel naar artikel 588 lid 3 sub b tweede volzin, tot gevolg moeten
hebben dat uitreiking van de oproeping geldt als een betekening in persoon (van
de verdachte). Een complicatie kan wellicht worden gezien in het feit dat in de
betreffende passage van artikel 588 Sv gesproken wordt van een schrifte/0'k
gemachtigde. Onduidelijk is in hoeverre het in ontvangst nemen van de oproeping
door een advocaat. die niet schriftelijk is gemachtigd maar verklaart bepaaldelijk
te zijn gevolniachtigd, kan worden beschouwd als een betekening in persoon.
Analoog aan artikel 450 Sv geredeneerd, zou kunnen worden gesteld dat voor een
advocaat die verklaart bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn. de eis van schriftelijke
machtiging niet geldt.

Bij toepassing van artikel 450 Svnieuw wordt een afschrift van de dagvaarding

per gewone brief over de post aan het door de gemachtigde opgegeven adres van
de verdachte toegezonden. Deze vorm van domiciliekeuze is in overeenstemming
met eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad.51 De wijzigingen betekenen dat de
verdachte in eerste instantie via zijn raadsman op de hoogte moet komen van de
datum van de terechtzitting in appel. De wetgever gaat daarbij uit van een eigen
verantwoordelijkheid van de verdachte. De verdachte wordt geacht zelf te
informeren naar de datum van de terechtzitting. 58

De leden van de VVD: CDA- en D66-fractie gingen naar aanleiding van
de toelichting er vanuit dat de raadsman verantwoordelijk zou worden voor het
mededelen van de zittingsdatum. Dit zou een sterke vereenzelviging van de
raadsman met zijn client meebrengen. Deze kritiek was ook geuit door de Orde

54     Wet van 15 januari 1998, Sth. 1998.31.De regeling is in werking getreden op 2 februari 1998.
55     Zie over het aanwenden van rechtsmiddelen in strafzaken het proefschrift van H.K. Elzinga.

In beroep. Arnhem 1998.
56         in de memorie r an toelichting wordt gesteld dat in 60 g  van de gevallen een advocaat namens

de verdachte hoger beroep aantekent, TK 1995-1996.24 510. nr. 3, pag. 5.

57    HR 26-1 1-1996, NJ 1997,279. m.nt. Sch.
58    TK 1995-1996. 24 510. nr. 3, pag. 6.
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ran Advoeaten. In haar antwoord heeft de minister van justitle gesteld dat de
advocaat niet aansprakelijk wordt voor het kennisgeven van de zittingsdatum:

'De verdachte kan zich niet op onwetendheid van de datum van de terechtzitting
beroepen. Van de verdachte niag worden verwacht dat hij indien hij te kennen
geeft een tweede behandeling van zi in zaak te wen<en. hii ook geinteresseerd
in het tijdstip waarop de zaak zal dienen en bij uitblijven van enig bericht zal
informeren bij zijn advocaat.

Hoe de verantwoordelijkheid van de verdachte en zijn verhouding met zijn raadsman

ook ligt, feit blijft dat uitreiking aan de raadsman geldt als een betekening in
persoon. Mijns inziens is ondanks de woorden van de minister er toch sprake van
een zekere identificering van de raadsman met de verdachte. Verstek in appel zal.

6()        · ·behoudens bijzondere omstandigheden  . vril snel worden uitgelegd als afstand
van het aanwezigheidsrecht in 'unequivocal manner'.

Bij de recente herziening van het onderzoek ter terechtzitting is eveneens

sprake van een zekere identificering van de raadsman met de verdachte. In de
nieuwe regeling wordt een tot de verdediging bij verstek gemachtigde raadsman
zo sterk geYdentificeerd met de verdachte dat er sprake is van een onderzoek op
tegenspraak.

61

De pogingen van de wetgever om in meer gevallen zekerheid te verkrijgen
omtrent de wetenschap van de verdachte met betrekking tot de zittingsdatum zijn

positief te waarderen. Opvallend is weI dat de aanpassingen van de betekeningsrege-
ling en daarmee verwante voorstellen op de eerste plaats worden ingegeven door
problemen in de executiefase. Het verkrijgen van een executeerbaar verstekvonnis

is primair. het op de hoogte brengen van de verdachte van de behandeling van zijn
zaak is een bijkomend - maar wel als belangrijk onderkend - gegeven.

Het voorstel met de betrekking tot de domiciliekeuze en de AU-projecten
hebben in hoofdzaak betrekking op de eerste aanleg. De daarna behandelde
voorstellen van de combinatie van de gemachtigde en de aanpassing van de
betekeningsprocedure c.q. de executiefase, zien met name op het appel. In het

59       TK  1995-1996. 24 510,  nr.  3. pag. 5. Terzijde kan worden opgemerkt dat de zin*bouw niet
helemaal lijkt te kloppen. het citaat is letterlijk overgenomen uit de memcirie van toelichting

60      Denk  a.in  HR  29-06-1993.  NJ  1993.717:  'Het hof heeft het beroep van de raadsman op
onbekendheid ,·an de verdachte met de datum van de nadere lerechtzitting immers terecht
#·erworpen. in aanmerking genomen dat de raadsman geen teiten en omstandigheden heeft

aange\·oerd die hem hebben verhinderd zelf de verdachte van die datum op de hoogte te stellen.

Als de raad3man wei teiten en omstandigheden had kunnen aanvoeren kon een beroep op
onbekendheid met de zittingsdatum blijkbaar wei slagen.

61        Zie over dit wetsvoorstel J. de Hullu en M.J.A. Plaisier, Een contradictoir geding bij vers/ek :1.

DD  1996. pag. 614-633 en ook de bijdragen van G. Knigge. Oi·er inzichtelijke wetssystematiek:
opmerkinge,inaar ciatileiding \'aii wetscmt, ·erp 24 692. DD  \996. pag. 99\-10()3 en A.A.M.
Ork. To be 01· Ilor ici be ( re)present(ed j. that's the qitestion. DD 1996. pag. 1()04-101 5.
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verlengde liggend van de twee laatste voorstellen ligt ook het idee van uitbreiding
van het rechtsmiddel verzet.

Ruter heeft in reactie op de uitspraak van het EHRM in de zaak Colozza reeds
in 1986 uitbreiding van het rechtsmiddel verzet als noodzakelijk verandering naar
voren geschoven.62 Dit pleidooi is op meerdere plaatsen herhaald door Fokkens. 61

Bij uitbreiding van het rechtsmiddel verzet wordt met name gedacht aan de situatie
waarbij in twee instanties bij verstek wordt berecht op basis van een niet in per..oon
betekende dagvaarding.

Het rechtsmiddel verzet heeft het karakter van een herstelmogelijkheid. Het
herstellen van eventueel geconstateerde gebreken in de wijze van betekening. De
andere voorstellen zien op de wijze van betekening zelf. Hoewel van diverse kanten

is gepleit voor uitbreiding van de mogelijkheden van het aanwenden van verzet
heeft dit echter nog niet tot een wetsvoorstel in die trant geleid. In de memorie
van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de herziening van het onderzoek
ter terechtzitting wordt gerept over een bezinning omtrent het rechtsmiddel verzet./4

Op deze plaats is het rechtsmiddel verzet aan de orde gesteld als een middel
om een eventueel gebrekkige betekening te kunnen herstellen. Het betreft op deze
plaats slechts een signalering van een oplossing. de vraag in hoeverre het
rechtsmiddel verzet eventueel noodzakelijk is voor een EVRM-bestendig Nederlands
strafproces komt later in dit hoofdstuk aan de orde.

3.4.4 De eige,1 verantwoordelijkheid van de verdachte

Na bespreking van enkele voorstellen om de verdachte op de hoogte te brengen
van de datum van de terechtzitting is het goed erop te wijzen dat de verdachte ook
een eigen verantwoordelijkheid heeft. In de zaak He,inings tegen Duitsland" heeft
het EHRM reeds aangegeven dat de betrokkene zich niet op grond van triviale feiten
kan disculperen van wetenschap omtrent de zittingsdatum. In de betreffende zaak
was de echtgenote van de verdachte op vakantie gegaan en had de sleutel van de
brievenbus meegenomen. dit excuus werd niet geaccepteerd. De Hoge Raad heeft

66een soortgelijke redenering in een arrest van 30 januari  1996 neergelegd:

62     C.F. Ruter. De zaak Col(1:.:ki. AA 1986, pag. 309-315.
63    J.W. Fokkens. De tc,ekimist van de strafrechtelijke rec htsinicidelen. in: H.E. de Boer. W.H. van

Boom, J. de Hullu (red. 1, Rechtsmiddelen t'an de toekom.it. Zwolie  1994. pag. 42, Tussen diie
pnreu / km en ci·ime am#4 (preadvies voor de Cals'inistische Juristen Vereniging.  1994),
Zwolle 1994. pag. 23 en Het EVRM en de afwerige ze,·dachte. Trema 1995. pag. 33.

64 Blijkens navraag bij het mini3terie heeft herziening van het rechtsmiddel verzet een lage prioriteit
in het wetgevingsprogramma een zgn. C-prioriteit: onderwerpen uit de A en B categorie gaan
,·oor: brief d.d. 7 april  1998. kenmerk: 691500/98/6.

65 EHRM 16-12-1992. Publ. Ser. A Vol. 251 -A.
66      HR 30-01-1996. NJ !996.601. m.nt. Sch. Eenzelide oierwegingis te \inden in HR 30-()1-1996.

nr. 10().866. DD 96.218. Zie voor een #'erwijzing naar de in het maatschappejijk verkeer
gebruikelijke maatregelen ook HR 01-07-1996. NJ 1997,6. m. nt. Sch.
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7..) mede in aanmerking genomen dat van iemand die zelt in hoger beroep is gekc,men
en prij s stelt op een behandeling op tegenspraak redelijkerwijze kan worden \erwacht dat
hij de in het inaatschappelijk verkeer gebruikelijke niaatregelen zal nemen om te koorkomen
dat een op het door heni opgeges·en adres aangeboden of per poht naar dat adres verzonden

dagvaarding hem niet bereikt (...).'

Het lijkt erop dat de verdachte die ze! f een rechtsmiddel aanwendt een grote eigen
verantwoordelijkheid heeft. Dit is volgens mij ook terecht. de verdachte heeft
immers zelf het initiatief genomen tot het gebruik van een rechthmiddel. Een
individu dat gebruik wil maken van zijn rechten. moet aan de wederpartij - het
OM - de mogelijkheid geven hem in kennis te stellen waar en wanneer hij zijn
rechten kan effectueren.

De \'raag rijst in hoeverre verdachte's verantwoordelijkheid wordt begrensd
door de verantwoordelijkheid van de vervolgende instanties voor het bereiken van

de verdachte. In de jurisprudentie van de Hoge Raad worden zaken op het grensvlak
van de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte en de verantwoordelijkheid
van de overheid casuistisch beslist. Zo is een verschil tussen het GBA-adres en
het adres in de appelakte, waarbij de appeldagvaarding uitsluitend aan het GBA-
adres is betekend. onvoldoende om te concluderen dat de verdachte geen gebruik
wilde maken van zijn aanwezigheidsrecht.

67

Uitreiking van de dagvaarding aan een huisgenoot woonachtig op het GBA-
adres van de verdachte is wei voldoende basis om ervan uit te kunnen gaan dat
de verdachte afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht. De Hoge Raad
wees daarbij op de verantwoordelijkheid van de verdachte om ervoor te zorgen

dat stukken die op het GBA-adres worden uitgereikt, hem ook bereiken. 68

Enigszins in het verlengde ligt een arrest waarin de verdachte bij aanbieding
op ziin GBA-adres niet werd aangetroffen.'" Door de postbesteller werd een bericht
van aankomst achtergelaten. De dagvaarding werd een kleine maand later betekend

aan de griffier, die vervolgens de dagvaarding zond naar het GBA-adres. Uit de
adresverticatie was gebleken dat op het moment van aanbieding door de PTT-
besteller de betrokkene inderdaad woonde op het betreffende adres. In cassatie
bleek dat de verdachte op het moment van versturen van de dagvaarding door de
griffier ergens anders woonde. Wnd. A-G Keijzer zag in de wetsgeschiedenis
aanleiding om tot nietigheid van de dagvaarding te concluderen. Volgens hem had

de dagvaarding naar het nieuwste adres moeten worden doorgezonden.
De Hoge Raad zag dit anders. Belangrijk in de overweging van de Hoge Raad

is de rol van de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte voor het herti kunnen
bereiken van de appeldagraarding

67    HR 26-1 1-1996. NJ !997.279. m.nt. Sch.
68    HR 23(}-()1-1996. nr. 10(1.866. DD 96.218.
69   HR 04-11-1997. NJ 1998,175.
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'Beslissend voor de geldigheid van de dagvaarding is in dit verband immers
dat op de dag waarop is getracht dat stuk aan dat adres uit te reiken en daar
een zogenaamd bericht van aankomst is achtergelaten, en tenminste vij f dagen
nadien. de verdachte aldaar stond ingeschreven in de basisadminstratie
persoonsgegevens. 1ndien de verdachte na ontvangst van het bericht van
aankomst zijn adres wijzigt, kan dan ook van hem worden verwacht dat hij
maatregelen neemt dat de mededeling. waarvan in het bericht van aankomst
sprake is . hem alsnog kan bereiken. = 1

Het standpunt van de Hoge Raad is op het eerste gezicht vrij formalistisch. Aan
de andere kant is het ook wel begrijpelijk. De verdachte moet weet hebben gehad
van het aanbieden van de dagvaarding: immers uit de GBA bleek hij op moment
van aanbieding op het betreffende adres woonachtig te zijn geweest. Van de
verdachte mag mijns inziens worden verwacht dat hij maatregelen neemt indien
hij verhuist en zeker indien hij het bericht van aankomst moet hebben ontvangen.

In de voorafgaande paragraaf over de gedetineerde verdachte sloeg de balans
in het arrest NJ  1996.601  door in het nadeel van de verdachte. De betrokkene was
zelf in appel gegaan. de dagvaarding werd betekend aan het GBA-adres. Achteraf
bleek de verdachte gedetineerd te zijn geweest. Volgens de Hoge Raad had het
OM de detentie-databank alleen te hoeven raadplegen. indien van de verdachte

geen bekende woon- of verblijfplaats bekend was geweest. De vraag is of van de
overheid niet mag worden verwacht dat zij weet wie en waar is gedetineerd. Mijns
inziens mag de verdachte ervan uitgaan dat het OM bij detentie weet waar hij
verblijft en aan de detentieplaats de dagvaarding betekent. De eigen verantwoorde-
lijkheid van de gedetineerde verdachte moet volgens mij anders worden ingevuld
dan de Hoge Raad heeft gedaan in het onderhavige arrest.

De mate van eigen verantwoordelijkheid van de verdachte kan worden gerelateerd
aan de belangen die op het spel staan. Zo behoeft in kantongerechtzaken de zaak
niet altijd door middel van een dagvaarding aanhangig te worden gemaakt. Dit
kan ook gebeuren door oproeping van de verdachte (art. 383 Sv). Het aanhangig
maken van de zaak met de figuur van oproeping kan uitsluitend geschieden bij
ontdekking op heterdaad door een opsporingsambtenaar. De oproeping wordt direct

uitgereikt of er wordt een kennisgeving van oproeping uitgereikt waarna de
oproeping over de post wordt toegezonden (art. 385 Sv). De regeling van de

oproeping in kantongerechtzaken is een regeling waarbij een grote mate van
verantwoordelijkheid bij de verdachte is neergelegd.

De memorie van toelichting bij de in de 1958 ingevoerde regeling7' stelt

duidelijk: 'Mocht de verdachte bemerken, dat de oproeping hem niet bereikt, dan

70    Overweging 4.2.
71 Wet van 9 januari 1958. Stb. 7.
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zal hij zich dus gedurende (...) op de hoogte kunnen stellen:71 De Hoge Raad heeft
in een recent arrest deze visie uit de memorie van toelichting bevestigd.7' De

oproeping werd in de betreffende zaak gezonden. overeenkomstig de wettelijke
regeling, naar het door de verdachte bij zijn aanhouding opgegeven adres. Knigge
merkt in zijn noot op, dat hierin een soort van domiciliekeuze is te zien. Er is een
verschil met de dagvaardingsprocedure. aldaar geschiedt betekening door uitreiking.
De uitreiking en de daarvan opgemaakte akte blijft bij oproeping achterwege.
Toezenden van de oproeping over de post is voldoende.

Al met al is de oproepingsregeling in kantongerechtzaken een voorbeeld van
een regeling waarbij een grote mate van verantwoordelijkheid op de schouders
van de verdachte wordt gelegd. Bedacht moet worden dat de betreffende
oproepingsregeling is gereserveerd voor de lichtere zaken en niet van toepassing

is bij de rechtbank of het gerechtshof.

3.5 Conclusie

In de voorgaande paragrafen is de betekeningsprocedure, onder andere tegen de

achtergrond van de eisen die door het EVRM worden gesteld, onderzocht. De
betekeningsprocedure is van groot belang daar hiermee de verdachte op de hoogte
dient te worden gebracht van het plaatsvinden van het onderzoek ter terechtzitting.
In de Nederlandse betekeningsprocedure zijn tot nog toe weinig ficties zoals
bijvoorbeeld domiciliekeuzes te ontdekken. Desalniettemin is er een tendens
waarneembaar, waarbij bijvoorbeeld de raadsman een grotere rol krijgt toebedeeld

bij het op de hoogte brengen van de verdachte van de datum van de zitting. Het
is de vraag of een versterkte inschakeling van de raadsman bij het in kennis stellen
van de verdachte, positief moet worden gewaardeerd.

In de wetgeving lijkt met name na de Lala-uitspraak van het EHRM een
overbelichting van de executieproblematiek te ontstaan. De als reactie op de
Europese rechtspraak gepresenteerde herziening van het onderzoek ter terechtzitting
staat vrijwel geheel in het teken van de executieproblematiek. Zoals kort genoemd
behelst de laatst genoemde herziening de introductie van de machtigingsfiguur
waarbij een gemachtigde raadsman zijn client bij verstek mag verdedigen met als
gevolg dat het onderzoek ter terechtzitting wordt geacht op tegenspraak te hebben

plaatsgevonden. De machtigingsfiguur heeft direct betrekking op de aanwezigheid
van de verdachte ter zitting. In de volgende paragraaf zal aandacht worden besteed
aan de berechting bij verstek en de rol/betekenis van de aanwezigheid van de

72    TK 1956. 4415. nr. 3. pag, 6.
73    HR 29-06-1993. NJ 1994.49, m.nt, Kn. Zie over deze zaak ook N. Keijzer. /s de verdachte

gehouden  om  aan  z.ijn  eigen  dagraarding  mee  re  werken?, in: Mens en Recht, Deventer 1996,
pag. 238-241.
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verdachte ter zitting. In paragraaf zes zal worden ingegaan op de rol van de
raadsman ter terechtzitting en de relatie met de afwezige verdachte.

4          Berechting bij verstek

4.1 Inleiding

Bij de beschrijving van de historische achtergrond van de berechting bij verstek
bleek al dat berechting bij verstek in de loop der tijd steeds minder als een
onoverkomelijk probleem werd ervaren. Na een aantal discussies waren de
standpunten met betrekking tot berechting bij verstek aan het einde van de vorige

eeuw grotendeels uitgekristalliseerd.
In de memorie van toelichting bij het huidige wetboek van strafvordering

werd de berechting bij verstek niet uitgebreid belicht. De memorie plaatste het
verstek binnen het kader van de beginselen die aan het nieuwe wetboek ten
grondslag waren gelegd. De mogelijkheid van een berechting bij verstek paste goed
in de idee van een gematigd accusatoir procestype. binnen grenzen een zo groot
mogelijke vrijheid voor de verdachte om zijn procespositie te bepalen. Een strafzaak
bij verstek te kunnen behandelen. moet in die visie worden beschouwd als onderdeel
van de vrijheid die de verdachte als procespartij wordt toebedeeld om zijn
procespo itie zelfstandig te bepalen. Verder vond de wetgever de mogelijkheid
van een behandeling bij verstek uit pragmatisch oogpunt gewenst.

In de nu volgende paragraaf zal de berechting bij verstek worden besproken.
Centraal zal daarbij de vraag staan. welk belang er is voor de verdachte ter zitting
aanwezig te zijn. Anders dan in de algemene inleiding in het eerste hoofdstuk zal

daarbij het zuiver juridische belang op de voorgrond staan.

Als uitgangspunt zal de procedure bij de meervoudige kamer worden genomen.
Reden hiervoor is dat deze procedure model staat voor behandeling van alle soorten

strafzaken. Op de daarvoor aangewezen momenten zullen de verschillen met de
kantongerechtprocedure en de procedure bij de politierechter worden aangegeven.

Verder zal in de behandeling onderscheid worden gemaakt tussen verstek
in eerste aanleg en verstek in appel. In de eerder besproken Straatsburgse
jurisprudentie kunnen immers vingerwijzingen worden gevonden, dat met name
de appelfase - als laatste feitelijke instantie - met bijzondere waarborgen dient
te worden omgeven.
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4.2 Verstek in eerste acinleg

In het Nederlandse strafproces is de verdachte niet verplicht ter zitting te
verschijnen. In de memorie van toelichting bij het wetboek van strafvordering van
1926 wordt een viertal argumenten genoemd, op grond waarvan aan de verdachte
de vrijheid wordt gelaten om al dan niet te verschijnen.

Ten eerste stelt de memorie van toelichting dat de verdachte moet worden
beschouwd als procespartij en niet als bewijsmiddel tegen zichzelf. Het tweede

argument betreft de praktische werkbaarheid van de verstekregeling. Bij een
aanwezigheidsplicht zouden in voorkomende gevallen bijvoorbeeld bewijsmiddelen
verloren kunnen gaan. Op de derde plaats wordt het feit genoemd dat voor veel
verdachten het in het openbaar terechtstaan een groter leed met zich mee zal
brengen. dan de uiteindelijk opgelegde straf. Als vierde en laatste argument wordt
aangevoerd dat met de oude regeling geen problemen waren.74

Het is duidelijk dat de verdachte, bij afwezigheid van een aanwezigheidsplicht.
het recht heeft om verstek te laten gaan. Enige bevreemding wekt het gegeven dat

bij lezing van het wetboek van strafvordering nergens een expliciete codificatie
van het aanwezigheidsrecht is te vinden. Wellicht is het vanzelfsprekende karakter
van het recht op aanwezigheid tijdens het onderzoek ter terechtzitting daarvoor
de reden.

Een wettelijke basis kan met enige fantasie worden gevonden in artikel 17
van de Grondwet: 'niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter
die de wet hem toekent.' In internationale verdragen is eveneens niet altijd het
aanwezigheidsrecht nadrukkelijk neergelegd. Zo is in het Europees verdrag ter
bescherming van de rechten van de mens, de berechting in aanwezigheid niet
opgenomen als grondnorm voor een eerlijk strafproces. Inmiddels is door het EHRM
in de Colozza-zaak8 vastgesteld dat het recht op aanwezigheid moet worden geacht
onder artikel 6 EVRM te vallen. In het Internationaal verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten is in artikel 14 lid 3 sub d wel een aanwezigheidsrecht
geformuleerd. Nederland heeft bij de laatste bepaling een voorbehoud geformuleerd
dat luidt: 'De regering van het Koninkrijk handhaaft de wettelijke mogelijkheid
om in het belang van een goede gang van zaken een verdachte uit de zittingszaal
te verwijderen.'16 Een voorbeeld is dat vragen met betrekking tot zijn geestvermo-

gens buiten aanwezigheid van de verdachte worden gesteld indien de voorzitter
dit beslist. artikel 304 lid 1 Sv. Op grond van hetzelfde artikel kan worden bepaald
dat de verdachte buiten aanwezigheid van medeverdachten wordt ondervraagd.

Een expliciete codificatie van het aanwezigheidsrecht is in het wetboek van
strafvordering niet te vinden. Uit het systeem van de wet kan echter worden afgeleid

74 BHTK 1913-1914.286, nr. 3, MvT bij artikel 268, pag. 117.
75 EHRM 12-02-1985. Publ. Ser. A Vol. 89.
76      Trb. 1978.177. pag. 29.
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dat aanwezigheid van de verdachte als de norm wordt beschouwd. Dat ligt ook
wel voor de hand. Zo wordt in artikel 271 Sv77 gesteld dat tegen een verdachte
die 'in gebreke bltift' op een aan hem gedane dagvaarding te verschijnen of indien
mogelijk, zich te laten vertegenwoordigen78, verstek wordt verleend. Door de
terminologie 'in gebreke blijft' heeft de wetgever tot uitdrukking gebracht dat de

verschijning van de verdachte op de zitting als de norm wordt beschouwd.
De mogelijkheid, ingevoerd in 1926 bij het nieuwe wetboek van strafvordering.

van een bevel tot medebrenging (art. 272 SV79) maakt duidelijk dat de vrijheid van
de verdachte om verstek te laten gaan niet onbeperkt is. Leijten spreekt in zijn
conclusie bij een arrest uit 1992 zelfs van het bestaan van een subsidiaire
verschijnplicht binnen het Nederlandse strafproces.8<l In de betreffende zaak had
de verdachte ter voorkoming van confrontatie met getuigen de zittingszaal verlaten.
De voorzitter had daarop de aanwezigheid van de verdachte bevolen en tevens
daartoe de medebrenging gelast met gebruikmaking van artikel 272 Sv.

In cassatie werd aangevoerd dat het hof de betreffende maatregel niet had
kunnen nemen, wegens strijd met het gebod dat geen verdachte kan worden
gedwongen tegen zichzelf te getuigen of schuld te bekennen, onder andere

vastgelegd in artikel 6 lid 2 EVRM en artikel  14 lid 3 sub g IVBPR. De Hoge Raad
sanctioneert de beslissing van het hof en achtte geen strijd met de genoemde
verdragsbepalingen aanwezig. Van Veen zegt in zijn noot bij het betreffende arrest
dat de wetgever bij het concipieren van artikel 272 Sv niet heeft gedacht aan de
situatie waarin de verdachte uit de zitting wegloopt. Artikel 272 Sv gaat ervan uit
dat de verdachte bij aanvang van het onderzoek ter terechtzitting of in de loop van
het onderzoek niet is verschenen. Uit het feit dat de Hoge Raad het cassatieberoep
verwerpt kan worden opgemaakt dat artikel 272 Sv ook kan worden toegepast indien
de verdachte tussentijds de zittingszaal verlaat.

Een variant van artikel 272 Sv in de vorm van een bevel tot persoonlijke

verschijning wordt gevonden in artikel 398 sub 2 Sv. In artikel 398 sub 2 Sv wordt
aan de verdachte die moet verschijnen voor de kantonrechter de mogelijkheid
geboden om zich te laten vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsmogelijkheid
is beperkt tot overtredingen en kan geschieden door een advocaat of een
bepaaldelijk gevolmachtigde. Bijzonder is dat de kantonrechter een rechtmatig
verzoek tot vertegenwoordiging alleen kan afwijzen, indien hij de persoonlijke

verschijning van de verdachte beveelt. In rechtbankzaken kon voorheen de

77        Per I februari 1998 is dit artikel vervallen en vervangen door artikel 280 lid I Sv. De terminologie
'in gebreke blijft' komt in de nieuwe bepaling niet meer voor.

78       De vertegenwoordigingsmogelijkheid is per  1  februari  1998 afgeschaft.
79     Artikel 278 lid 2 Svnieuw.
80       HR 14-01 - 1992. NJ  1992, 360, m.nt. ThWvV. In de praktijk schijnen gedetineerden automatisch

naar de zitting te worden getransporteerd. Strikt genomen is dit niet in overeenstemming met
de uitgangspunten van het wethoek.
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vertegenwoordiging worden afgewezen ook zonder dat vervolgens de persoonlijke
verschijning nioest worden bevolen. XI

In het eerste hoofdstuk zijn een aantal procedures buiten het commune
strafrecht behandeld. alwaar in sommige situaties zelfs een aanwezigheidsplicht
geldt. Het commune strafrecht kent geen aanwezigheidsplicht behoudens de
mogelijkheid van een bevel medebrenging. Wellicht is er toch een uitzondering
op deze regel ?

Het wetboek van strafvordering heeft in de artikelen 579 tot en met 584 Sv
een regeling tot herkenning van veroordeelden en andere gevonnige personen.
in het verleden werd wel aangenomen dat de aangehoudene in deze procedure
onderworpen is aan een aanwezigheidsplicht. Daarmee zou de herkenningsprocedu-
re een aparte plaats innemen binnen het wetboek van strafvordering voor wat betreft
de aanwezigheid ter zitting van de betrokkene.

Oorspronkelijk bij de invoering van het wetboek van strafvordering in  1926
waren appel en cassatie rechtsmiddelen tegen een op tegenspraak gewezen

beslissing. Het rechtsmiddel verzet was gereserveerd voor een bij verstek gewezen
uitspraak. Blok en Besier stelde op grond daarvan. dat - nu uitsluitend appel of
cassatie mogelijk is (art. 585 Sv) - de wetgever bij de herkenningsprocedure
impliciet van de aanwezigheid van de verdachte uitgaat. Hetgeen op haar beurt
weer betekent dat er bij de herkenningsprocedure sprake is van een aanwezigheids-
plicht.82

Doorde wijziging van de rechtsmiddelenregeling bij de Bezuinigingswet van
1935 is het rechtsmiddel verzet niet langer het exclusieve rechtsmiddel tegen een
veroordeling bij verstek. Het rechtsmiddel werd omgevormd tot een vrij uitzonder-
lijk bijkomend rechtsmiddel, alleen mogelijk tegen in eerste aanleg bij verstek
gewezen vonnissen en - erg belangrijk - alleen indien geen hoger beroep mogelijk
is.K' De stelling van Blok en Besier lijkt door de wijziging van de rechtsmiddelenre-

geling inmiddels van een belangrijk argument ontdaan.
Pelser komt, in een artikel over de herkenningsprocedure, tot de conclusie

dat de visie van Blok en Besier dat de aangehoudene verplicht is om te verschijnen.
niet  meer is  te  handhaven.K4 Als argument gebruikt  zij  met name  de  in  1935
veranderde regeling van het verzet. Mijns inziens heeft Pelser gelijk bij het niet
zien van een aanwezigheidsplicht voor de aangehoudene. De aanwezigheid van
de aangehoudene - het is vanzelfsprekend minimaal weI wenselijk dat de betrokkene
aanwezig is - kan worden bewerkstelligd door middel van het bevel tot verschijning

81       Met de wijziging van het onderzoek ter terechtzitting per I februari  1998 is de vertegenwoordi-
gingsregeling bij de rechtbank vervallen.

82     Zie A.J. Blok en L.Ch. Besier. Het Nederlandsche strafproces, Haarlem  1926. Deel III. pag.
234.

83    Zie J. de Hullu, Over ,-echtsmiddelen in strafzaken, Arnhem 1989, pag. 69.

84    C.M. Pelser. Het rechisgeding tot herkenning van reroordeelden of van andere  gercinniste
pei·scmen. DD 1997, pag. 454-469, m.n. pag. 462-464.
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en de eventuele gelasting van de medebrenging op grond van artikel 581 jo 272
lid 1 Sv.

Na een korte bespreking van de mogelijke aanwezigheidsplichten van een verdachte

c.q. aangehoudene binnen het Nederlandse strafprocesrecht - het jeugdstrafrecht
en het (bijzondere) militaire strafrecht wordt op deze plaats buiten beschouwing
gelaten,4 - worden enkele relativeringen met betrekking tot de aanwezigheid van
de verdachte besproken in paragraaf 4.3.

4.2.1 Aanhouden van de behandeling

In het kader van het voorkomen van een ten onrechte in afwezigheid van de
verdachte plaatsvinden van de berechting, is de aanhoudingsbevoegdheid van de
rechter van groot belang.86 In de jurisprudentie is door de Hoge Raad aangegeven
dat in bepaalde situaties aanhouding van de zaak noodzakelijk is. Niet ieder verzoek
van de verdediging tot aanhouding van de zaak om de verdachte aanwezig te kunnen

laten zijn bij het onderzoek ter terechtzitting. moet worden gehonoreerd. In concrete
gevallen zal een afweging moeten worden gemaakt tugen de belangen van de
verdachte en die van een behoorlijke strafvordering.*7 Illustratief is de in de oudere
jurisprudentie te vinden uitdrukking 'dat een behandeling van een strafzaak niet
slechts mag plaatsvinden ten tijde waarop het verdachte gelegen komt ter zitting

··   .88aanwezig te ziln.

In de recentere jurisprudentie wordt onder verwijzing naar artikel 6 EVRM een
behandeling van verzoeken tot aanhouding voorgestaan, waarbij redelijke verzoeken
in beginsel gehonoreerd moeten worden. Zo moet bij ziekte van de verdachte in
het algemeen een verzoek tot aanhouding worden gehonoreerd: 89

'Een redelijke toepassing van art. 6 EVRM brengt mee dat. indien een verdachte
door ziekte is verhinderd ter terechtzitting te verschijnen en in verband daarmee

schorsing van het onderzoek heeft verzocht. de rechter aan dit verzoek voldoet
teneinde de verdachte alsnog de gelegenheid te verschaffen bij de behandeling

85 Het militaire ,trafproces en het jeugdstrafprocesrecht zijn besproken in hoofdstuk  I.
86     G. Knigge noemt de beslissing om de zaak al dan niet aan te houden cruciaal. Over inzichtelijke

Weissystematiek: opmerkingen naar aanleiding ,·an wersonmerp 24 692. DD 1996. pag. 1001.
87      Zie als voorbeeld van de afweging tussen schorsingsverzoek wegens afwezigheid van de verdachte

en belang van de strafrechtspleging ( i.c. gelijktijdige berechting van een medeverdachte) HR
27-()1-1987. NJ 1987.667.

88 Zie bijvoorbeeld HR 26-02-1985, NJ 1985,567.
89 Deze overwegingen zijn voor het eerst te vinden in HR 01-11-1994. NJ  1995.86 en meer recent

in HR  17-02- 1998. NJ  1998.428. Zie o\'er NJ  1995.86: J. de Hullu. Problemen rond het ,·e'-stek

in st,-aftake,1. AA 1995, pag. 615-622.
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van zijn zaak ter zitting aanwezig te zijn en alsdan gebruik te maken van de
hem bij soormelde verdragsbepaling toegekende rechten.'

Onder onistandigheden kunnen belangen van strafvordering prevaleren:

'Bijzondereomstandigheden kunnenechtermet zich meebrengen dat de rechter
tot het oordeel komt dat het belang van een behoorlijke strafvordering - welke
omp'at afdoening van de zaak binnen een redeliike termijn - ernstig in het
gedrang zoii komen indien het onderzoek ter terechtzitting zou worden geschorst
en dat dit belang onder de gegeven onistandigheden zwaarder moet wegen dan
het belang van de verdachte om bij de behandeling van zijn zaak tegenwoordig

te zijn.'

Aanhoudingsverzoeken moeten aldus voldoen aan een dubbele redelijkheidstoets:
de verdachte dient in redelijkheid verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en
het verzoek tot aanhouding moet zelf redelijk zijn. 9.

In bepaalde situaties is de rechter verplicht blijkt te geven, te hebben
onderzocht of er reden tot schorsing aanwezig waren. Zo is bij een van het GBA-
adres afwijkend adres in de appelakte, de rechter in appel gehouden te onderzoeken
of er wellicht reden was tot aanhouding van de behandeling indien de verdachte
niet is verschenen. In deze situatie waarbij de verdachte zelf in appelis gegaan
en een afwijkend adres heeft opgegeven. moet immers met de waarschijnlijkheid
rekening worden gehouden dat de verdachte van zijn aanwezigheidsrecht gebruik
heeft willen maken. 91

De afwijzing van een verzoek tot aanhouding moet gemotiveerd geschieden.
De enkele overweging dat in het belang van het onderzoek met de behandeling
van de zaak zal worden voortgegaan, volstaat niet als motivering van afwijzing
van een aanhoudingsverzoek.92 Dat een redelijk verzoek tot aanhouding van de

behandeling van de zaak vraagt om een gemotiveerd antwoord, is vanuit het oogpunt
van het aanwezigheidsrecht min of meer vanzelfsprekend. Zou een motivering zoals

gebezigd door het hof in de zojuist aangeduide zaak in het algemeen volstaan. dan
zou daarmee aan het fundamentele karakter van het aanwezigheidsrecht geen recht
worden gedaan.

Een andere situatie doet zich voor indien de verdachte wei is verschenen,
maar vervolgens niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn appel. In een recente

zaak oordeelde de Hoge Raad in een zaak waarin de raadsman een en ander omtrent
de psychische toestand van de verdachte ten tijde van de uitreiking van de

9()     Zie conclusie van A-G Van Dorst bij HR 19-11-1996. NJ 1997. 191.
91     HR 26-11-1996, NJ 1997.279, m.nt. Sch. HR 14-10-1997, NJ 1998,136, HR O3-03-1998,

NJ 1998,500.
92    HR 17-03-1998, NJ 1998.501.
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inleidende dagvaarding naar voren had gebracht." De inleidende dagvaarding was
aan de verdachte in persoon uitgereikt. In eerste aanleg was de verdachte bij verstek
berecht. De appeltermijn liep, nu de inleidende dagvaarding in persoon was
uitgereikt. tot veertien dagen na de uitspraak in eerste aanleg. Het appel was
ingesteld na het verstrijken van de appeltermijn. Het hof sprak vanwege het te laat
instellen van het appel de niet-ontvankelijkheid van de verdachte in zijn appel uit.

De Hoge Raad oordeelde dat nu de raadsman aanvoerde dat de verdachte
de strekking van de inleidende dagvaarding wegens een ziekelijke stoornis niet
had begrepen, het hof een onderzoek had moeten instellen of het termijnverzuim
wellicht niet aan verdachte kon worden toegerekend. A-G Fokkens legt in zijn
conclusie bij deze zaak een verband met het aanwezigheidsrecht van de verdachte:
de verdachte is als gevolg van zijn stoornis niet aanwezig op de terechtzitting in
eerste aanleg en mist vervolgens als gevolg van die stoornis ook de mogelijkheid
om alsnog in zijn aanwezigheid te worden berecht. De beslissing van de Hoge Raad

past mijns inziens goed in het kader van het waarborgen van het aanwezigheidsrecht.
Niet alleen de afwezigheid van de verdachte aan het begin van het onderzoek

ter terechtzitting behoeft aanleiding te zijn tot het aanhouden van de zaak of nader
onderzoek omtrent zijn afwezigheid. Zo is de onverklaarde afwezigheid van de
raadsman een grond voor nader onderzoek naar diens afwezigheid.94 Dit laatste

past bij de Straatsburgse jurisprudentie in de zaken Lala en Pelladoah waarbij (bij
verstek) de verdediging op de voorgrond werd geplaatst.

Redelijke verzoeken tot aanhouding van de behandeling moeten zoals
aangegeven worden gehonoreerd. De redelijkheid heeft enerzi.ids betrekking op
aard van de verhindering aan de zijde van de verdachte en anderzijds - denk aan

het belang van berechting binnen een redelijke termijn - op het verzoek zelf. Ten
aanzien van de vraag of de reden van het verzoek tot aanhouding redelijk is. kan
mijns inziens niet worden voortgebouwd op de 'klemmende redenen juris-
prudentie'.95 Zouden verzoeken tot aanhouding uitsluitend worden gehonoreerd
indien de verdachte een klemmende reden heeft om niet te verschijnen, dan zou
dit verdragsrechtelijk gemakkelijk te strikt kunnen uitpakken. Gelet op het grote
belang van aanwezigheid en de mogelijkheid van tegenspraak zullen verzoeken
tot aanhouding van de zaak, zeker in appel. vrij snel moeten worden gehonoreerd.
De (oude) klemmende redenen jurisprudentie lijkt mij in dit opzicht een te strenge
maatstaf te stellen.

93     HR ()7-04-1998. NJ 1998.577.
94     HR 01-07-1997, NJ 1997.675. m.nt. JdH. Blijkens HR 16-06-1998, nr. 107.335, DD 98.324

is nader onderioek alleen geindiceerd indien de aanname dat de raadsman op de hoogte is van
de terechtzitting is gegrond op de enkele aantekening op de dagvaarding voor die terechtzitting.

95   G. Knigge. Oz'er inzichtelijke Weiss;·stematiek. opmerkingen naar aanleiding van wetsontwerp
24 692. DD  1996. pag. 1001. lijkt hier op te doelen met zijn verwijzing naar een verzoek \'an
de s·erdachte om uitstel  wegens  'klemmende redenen. Zie ook paragrafen 6.3.3. en 6.3.4. van
dit hootdguk.
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Belangrijk om te constateren is dat de vraag of de behandeling moeten worden

aangehouden of niet, uit zijn aard casuistisch is. Buiten het bespreken van enkele

gevallen uitde jurisprudentieen het formuleren van enkele basale kenmerken waar

aanhoudingsverzoeken aan moeten voldoen. kan niet veel meer worden gezegd.

4.3 Relativering aanwezigheid van de verdachte

Het aanwezigheidsrecht van de verdachte heeft niet een absoluut karakter. Er zijn
situaties waarin andere belangen prevateren boven het aanwezigheid recht van
de verdachte. Zo kan het ongestoord laten verlopen van de terechtzitting een

96legitiem belang zijn om de verdachte uit de rechtszaal te verwijderen.
Verstoring van de orde tijdens de terechtzitting is een goede reden voor

verwijdering van de verdachte. Verwijdering uit de zittingszaal brengt met zich
mee dat het aanwezigheidsrecht van de verdachte op dat moment komt te vervallen.
Eerst na te zijn gewaarschuwd kan de verdachte uit de zittingszaal worden

verwijderd. In de imperatieve waarschuwing moet een waarborg worden gezien
tegen het lichtvaardig ontnemen van het aanwezigheidsrecht van de verdachte. 97

De regeling is alleen van toepassing op de verdachte als deelnemer aan de
terechtzitting. Na verwijdering is de betrokkene vrij om op de publieke tribune

plaats te nemen. Het zal duidelijk zijn. dat ondanks de aanwezigheid op de tribune.
de verdachte niet als aanwezig ter terechtzitting kan worden beschouwd. 9X

In de laatste volzin van artikel 303 Sv werd expliciet vermeld dat het
onderzoek ter terechtzitting wordt voortgezet en geschiedt als ware de verdachte

tegenwoordig." Met deze. ook in de nieuwste versie van het artikel gehandhaafde,
fictie wordt beoogd de voortgang van het onderzoek te waarborgen. De toevoeging
is mijns inziens overbodig. daar in de artikelen 329 en 331 lid 2 Sv reeds een
voorziening is getroffen om te voorkomen dat de verdachte door zijn afwezigheid
de voortgang van de terechtzitting kan frustreren.

Voorheen was vermelding dat de verwijdering van de verdachte geen invloed

had op het karakter van het onderzoek ter terechtzitting, met name van belang voor
de rol van de raadsman. Tot de uitspraak in de Lala-zaak door het EHRM kon in

beginsel de raadsman uitsluitend in aanwezigheid van de verdachte de verdediging
1(M)

voeren. Verdediging bij verstek werd als basisregel uitgesloten geacht.   Door

96     Artikel 303 Sv, na de wijzigingen per 1 februari 1998: artikel 273 lid 3 Svnieuw.
97     Zie A.C. Leendeni. Handhaving der oide op strafz.irtinge,i.NJB 1934. pag. 589-6(*). m.n. pag

594. Voorheen kon het gewicht van de maatregel ook worden afgeleid uit het feit dat de beslissing
moest worden genomen door het college en niet alleen door de voorzitter.

98     A.L. Melai. Wethnek van Strati·ordering. artikel 303 suppl. 69. pag. 2.
99    In het nieuwe artikel. 273 lid 3 Svnieuw. wordt gesteld: 'De behandeling van de zaak wordt

op tegenspraak voortgezet
100 Uitsluitend indien de verdachte klemmende redenen had om niet te verschunen. kon een raadsman

bij 5'erstek de verdediging voeren. zie HR 26-02-1980. NJ 198(), 246. m.nt. A.L.M.
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de fictie van tegenspraak vast te leggen was de verdachte na verwijdering, in ieder
geval gegarandeerd van voortdurende rechtsbijstand.

De verdachte kan ook uit de zittingszaal worden verwijderd op grond van artikel
292 Sv.'t" Het betreft hier de bepaling omtrent het getuigenverhoor, de voorzitter
of de rechter belast met de ondervraging '02 kan een of meer verdachten verzoeken
de gerechtszaal te verlaten. De achtergrond van de mogelijkheid om buiten
aanwezigheid van de verdachte getuigen te horen. is gelegen in het bevorderen
van de betrouwbaarheid van de verklaringen.

Op het eerste gezicht zou kunnen worden verwacht dat er bijzondere
motiveringseisen worden gesteld. De verdachte wordt immers van een belangrijk
deel van het onderzoek ter terechtzitting uitgesloten. Desalniettemin worden in
de wet geen bijzondere eisen aan de motivering gesteld. De Hoge Raad heeft
expliciet uitgemaakt dat een nadere eis van motivering geen steun vindt in het

11)3 1()4recht. Daarbij werd gewezen op artikel 274 Sv   , dat de voorzitter de nodige
vrijheid biedt in het leiden van het onderzoek ter terechtzitting.

De verdachte moet onmiddellijk worden onderricht omtrent hetgeen in zijn
afwezigheid is voorgevallen. Daarbij gaat het om de getuigenverklaringen. maar
bijvoorbeeld ook om stukken die zijn voorgelezen of voorwerpen die zijn getoond

1(}5

tudens het verhoor van de getuige. De strekking van dit voorschrift is de
mogelijkheid aan de verdediging te bieden, de door de getuige afgelegde verklaring
te betwisten. 1()6

Naast de mogelijkheid de getuigenverklaring te betwisten. heeft een verdachte
het recht een getuige te ondervragen. Ter waarborging van het ondervragingsrecht
is de raadsman van de verdachte aanwezig tijdens het verhoor van de getuige. Door
het toelaten van de raadsman tot het getuigenverhoor wordt voldaan aan de eis
van artikel 6 lid 3 sub d EVRM alwaar het recht op ondervraging is neergelegd.

Een probleem kan ontstaan indien de verdachte geen rechtsbijstand van een
raadsman heeft. Tijdens het verhoor van de getuige buiten aanwezigheid van de
verdachte kunnen dan immers niet onmiddellijk vragen worden gesteld. Ter
waarborging van het vraagrecht zou de verdachte de mogelijkheid moeten worden
geboden aan de rechter vragen te kunnen opgeven. die hij gesteld wil zien in zijn
afwezigheid.

107

101 Artikel 297 lid 3 Svnieuw.

102    Artikel 292 Sv jo. artikel 274 lid 1 Sv.
103 HR 21-10-1986. NJ 1987.443.
104 Artikel 272 Svnieuw.

105    Zie HR 24-1 1-1981. NJ 1982. 138. m.nt. ThWvV. waar het ging om foto's die getoond waren
tijdens het getuigenverhoor in afwezigheid van de verdachte.

106   A.J. Blok en L.Ch. Besier. Het Nederlandsche strafprc,ces. Haarlem 1925. Deel II. pag. 59.
107   T&C S, · (Woretshoterh. aant. 5 bij art. 292 Sv.

160



Berechting bij rerstek in de praktijk ran de Nederlandse strafrechtspleging

In artikel 300 Svnieuw wordt voorzien in twee situaties waarin de verdachte uit
de rechtszaal kan worden verwijderd. Beide hangen samen met de geestelijke
gesteldheid van de verdachte. De voorzitter kan ambtshalve of op verzoek van de
officier van justitie hetzij de verdachte. bepalen dat vragen met betrekking tot de

geestvermogens van de verdachte buiten de aanwezigheid van de verdachte zullen
worden gesteld en behandeld. Gedacht kan daarbij worden aan het horen van een
deskundige. zoals een psychiater. Een tweede reden om de verdachte te verwijderen
uit de rechtszaal kan gelegen zijn in het feit dat de officier in zijn requisitoir of
de raadsman in zijn pleidooi. in wil gaan op de geestvermogens van de verdachte.

Voorheen kon het oude artikel 304 Sv ook worden toegepast bu het verhoor
van de verdachte en aanwezigheid van een medeverdachte. De regeling omtrent
de medeverdachte is verplaatst naar artikel 286 lid 3 Svnieuw. Indien de verdachte
wordt verhoord, kan door de officier van justitie of de raadsman worden verzocht
een medeverdachte te verwijderen uit de rechtszaal tijdens het verhoor van de
verdachte. De voorzitter kan de maatregel ook ambtshalve toepassen.

Opmerking verdient dat de regeling voor de medeverdachte mijns inziens
niet goed paste in artikel 304 Sv. Artikel 304 Sv ging in beginsel om situaties waarin
de verdachte de rechtszaal moet verlaten. Bij de laatst genoemde regeling omtrent
de medeverdachte blijft de verdachte juist op de terechtzitting tegenwoordig. Door

de verplaatsing van de regeling omtrent de medeverdachte is aan deze bezwaren

tegemoet gekomen.

4.3.1 Intermezzo

Tot nog toe is een aantal situaties behandeld waarbij de verdachte tijdens het
onderzoek ter terechtzitting een beperking van zijn aanwezigheidsrecht moet
ondergaan. Een deel van het onderzoek ter terechtzitting vindt in de betreffende
gevallen buiten tegenwoordigheid van de verdachte plaats. Toch wordt in die
omstandigheden niet gesproken over een berechting bij verstek.

Bij toepassing van boven behandelde artikelen is de verdachte meestal nog
wel een deel van het onderzoek ter terechtzitting tegenwoordig: er wordt dan
technisch gezien van een contradictoire behandeling gesproken. Binnen de
Nederlandse strafrechtspleging is daarentegen ook een situatie denkbaar waarbij
de verdachte gedurende het gehele onderzoek niet aanwezig is, maar toch geen
verstek wordt verleend.

Indien het onderzoek ter terechtzitting wordt geschorst. moet bij hervatting
het onderzoek worden voortgezet in de stand waarin het zich bevond."18 Deze regel

lijdt uitzondering in het geval de rechtbank na de schorsing een gewijzigde
samenstelling heeft gekregen. Bij een gewijzigde samenstelling van de rechtbank

108 Artikel 322 Sv
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moet volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad het onderzoek ter terechtzitting
opnieuw worden aangevangen.

109

De consequentie van deze jurisprudentie wordt duidelijk, indien de verdachte
niet verschijnt na de schorsing en er tevens sprake is van een gewijzigde
samenstelling van de rechtbank. In een dergelijke situatie zal het volledige
onderzoek ter terechtzitting buiten aanwezigheid van de verdachte plaatsvinden.
Volgens het wetboek van strafvordering is echter in het beschreven geval geen
sprake van een berechting bij verstek. maar van een berechting op tegenspraak.

Dat dit alles ook voor juristen niet altijd duidelijk is, blijkt uit een arrest van
11()

de Hoge Raad uit 1951. De rechtbank had na schorsing het onderzoek ter
terechtzitting in gewijzigde sainenstelling hervat. Conform de regels was het
onderzoek ter terechtzitting opnieuw aangevangen. tegen de niet-verschenen
verdachte werd echter verstek verleend. Dit laatste was volgens de Hoge Raad niet
in de haak:

'dat immers (...) het in artikel 27 I omschreven geval kan den "verdachte die
in gebreke blijft op de :ian hem gedane dagvaarding op de terechtzitting te
verschijnen of zich, in gevallen bij de wet voorzien, door een gemachtigde
te laten vertegenwoordigen"enderhalve ookhet daaraan aansluitende in artikel
272 omschreven geval van verstek verlening zich niet weer kan voordoen en
er mitsdien geen sprake van kan zijn den verdachte te brengen in de positie
van een verdachte wiens zaak bij verstek behandeld worcIt.'

Geconcludeerd kan worden dat de terminologie berechting bij verstek niet alle
situaties omvat waarbij de verdachte in afwezigheid wordt berecht.

In de nu volgende paragrafen zullen probleemsgewijs een aantal aspecten van een
berechting bij verstek aan de orde worden gesteld. Voor deze benadering is gekozen
daar mijns inziens op deze wijze het beste een overzicht kan worden geboden.
Tevens komen de verschillende aspecten die spelen bij de afwezigheid van de
verdachte het best tot hun recht.

4.4 Voeging ad informandum
/lj

De officier van justitie kan het aantal telastegelegde feiten beperken tot een klein
aantal. Overige feiten die zijn begaan door de betreffende verdachte kunnen ad
informandum bij de hoofdzaak worden gevoegd. In oorsprong werden feiten ad

109 Zie o.a. HR 08-1()-1928. NJ 1929,83 en HR 22-04-1929. NJ 1929. 912. HR 18-03-1997, NJ

1998.72. HR 15-04-1997. NJ 1997.615. m.nt. JR.
110 HRO6-11-1951.NJ 1952.41,m.nt. W.P.
111    Zie uitgebreid A.A. Franken. Voeging ad inft'rma,idum iii st,·a.faike 11. Arnhem 1993.
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informandum aan de rechter voorgelegd om zo mogelijk bij de strafoplegging
rekening mee te kunnen houden. Met name bij personen die seriematig stratbare
teiten begaan. worden opeenvolgende terechtzittingen en onmogelijk lange

telasteleggingen voorkomen.
In de ad informanduni praktijk wordt  1979 als een breekpunt in de jurispruden-

tie beschouwd:12 Tot 1979 werd de bestaande - buiten een wettelijk kader

ontwikkelde - praktijk gerechtvaardigd door te stellen dat de gevoegde feiten zelf,
niet werden bestraft maar uitsluitend binnen het strafmaatoordeel werden gebruikt.
Bezwaar tegen deze praktijk was met name het gevaar dat feiten zouden worden
afgedaan waarvoor het bewijs moeilijk of niet te leveren is. Op de tweede plaats
zouden de gevoegde feiten later eventueel nogniaals kunnen worden vervolgd
hetgeen in strijd zou kunnen komen met het non bis in idem beginsel. Aan het laatste

bezwaar kwam de Hoge Raad in 1979 tegemoet in een drietal arresten. " '

De Hoge Raad maakte in de arresten duidelijk dat strafbare feiten die ad

informandum bij de strafoplegging zijn verwerkt, later niet nogmaals kunnen worden

vervolgd. Het niet opnieuw kunnen vervolgen. werd gebaseerd op de beginselen
van een goede procesorde. Ad informandum gevoegde feiten spelen uitsluitend

een rol bij de strafoplegging, er vindt geen berechting plaats van de feiten in de
zin van artikel 68 Sr.'14 Vandaar dat het niet opnieuw kunnen vervolgen wordt

gebaseerd op de beginselen van een goede procesorde. Franken daarentegen heeft

het verbod van hernieuwde vervolging van ad informandum afgedane strafbare

feiten gestoeld op artikel 68 Sr."'
In de jurisprudentie van de Hoge Raad is na de omslag in 1979 onderscheid

gemaakt tussen voeging ad informandum bij een contradictoire behandeling en

bij behandeling bij verstek. Wordt de zaak op tegenspraak behandeld dan geldt:

'5.3. het door de verdachte begaan zijn van een niet ten laste gelegd strafbaar
feit mag als bijzondere reden ter bepaling van de straf in aanmerking worden
genomen. wanneer op grond van de door de verdachte ter zitting gedane

erkenning aannemelijk is geworden dat hij dat feit heeft begaan en wanneer
kan worden vastgesteld dat ter zake van dat feit geen vervolging meer zal

worden ingesteld tegen de verdachte (...).
' 116

112     A.A. Franken. 14,egi,ig cid informandum in strafzaken. Arnhem 1993, pag. 8.
113 HR 13-02-1979. NJ 1979.243. m.nt. ThW,·V. HR 13-03-1979. NJ 1979.269. m.nt. ThWvV

en HR 27-03-1979. NJ 1979.431.
114 Zie de noot I·an Van Veen bij HR 13-()2-1979. NJ 1979. 243.
115     Vergelijk voor de discussie over de,·raag wat de doorslag geeft; de beginselen van een goede

procesorde of non bis in idem-beginsel s an artikel 68 Sr. A.A. Franken. Voeging ad informanduin
iii strafulken. Arnhem 1993. pag. 25-34.

116 HR 29-11-1983, NJ 1984.277.
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De erkenning van de feiten moet zonder voorbehoud zijn. Wordt door de verdachte
het feit bekend maar doet hij vervolgens een beroep op een strafuitsluitingsgrond.
dan is de zaak niet langer geschikt voor voeging ad informandum. 117

De hierboven weergegeven passage uit het arrest van de Hoge Raad van 29
november  1984 werd gegeven in een zaak waarin de verdachte zowel in eerste
aanleg als bij het hof bij verstek was berecht. Deze dubbele berechting bij verstek
gaf voor de Hoge Raad de doorslag voor het afwijzen van voeging ad informandum:

'5.2. Aangezien de verdachte in eerste aanleg. noch in hoger beroep is
verschenen, hebben de Pol.r. en het Hof niet als vaststaand mogen aannemen,
en er bij de strafoplegging geen rekening mee mogen houden. dat de verdachte.
naast het tenlaste gelegde en bewezen verklaarde feit. (...) zich tevens heeft
schuIdig gemaakt aan verduistering van benzine. De omstandigheid dat de
verdachte dit feit kennelijk tegenover de politie zou hebben erkend, en de
verklaring van de OvJ dat ter zake van dit felt geen afzonderlijke strafvervolging
zal worden ingesteld, kunnen hier niet aan afdoen.'

Wees de Hoge Raad. het rekening houden met ad informandum gevoegde zaken
bij het bepalen van de op te leggen straf bij verstekzaken. in november  1984 nog
van de hand, reeds een jaar later werd dit standpunt aanmerkelijk versoepeld.

Aanleiding voor de omslag was wederom een zaak die in twee feitelijke
instanties bij verstek was berecht. De Hoge Raad bepaalde nu dat ad informandum
gevoegde feiten een rol kunnen spelen bij het opleggen van de straf indien de
verdachte de feiten ter zitting erkent en daarniee aannemelijk is geworden dat hij
het feit heeft begaan. Daarnaast wordt geeist dat ervan mag worden uitgegaan dat
terzake van de betreffende feiten geen vervolging meer zal worden ingesteld. Na
deze hoofdregel te hebben herhaald. brengt de Hoge Raad een versoepeling aan: IIX

'4.4. Niettemin kan. indien de verdachte ter terechtzitting niet is verschenen.
een door hem begaan zijn van een niet ten laste gelegd strafbaar feit - waarvan
aannemelijk is dat hij dat feit heeft begaan en met betrekking waartoe ervan
mag worden uitgegaan dat ter zake van dat feit geen vervolging meer zal worden
ingesteld - als bijzondere reden als bedoeld onder 4.3 in aanmerking worden
genomen. indien bij het uitbrengen van de dagvaarding althans tijdig vddr de
aanvang der terechtzitting aan de verdachte is medegedeeld dat bedoeld niet
ten laste gelegd feit door het OM ter terechtzitting met dat doel ter sprake zal
worden gebracht.'

Corstens concludeert uit deze passage dat een bekentenis van de verdachte in geval
van voeging ad informandum bij verstek niet is vereist. aannemelijkheid van de

117 HR 12-11-1985. NJ 1986.421.
118 HR 25-09-1984. NJ 1985.317.
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feiten zou voldoende zijn."" Het loslaten van de bekenteniseis zou vergaande
consequenties hebben. A-G Leijten heett in zijn conclusie bij het arrest waarin
voeging ad int'ormandum bij verstek van de hand werd gewezen. zich een

1.(1    .

tegenstander getoond van voeging ad informandum bij verstek - :  ik zou menen,

dat we een onaanvaardbare weg inslaan. als bij de politie erkende zaken, in geval
van verstek. zonder meer zouden kunnen worden meegenomen door ze in de
strafmaat te verdisconteren. Denkt men daarover na, dan houdt dit niet te overziene

gevaren in.' Met name het niet voldaan zijn aan de bekenteniseis lijkt in de visie
121

van Leijten een probleem.
Franken wijst de visie, dat in geval van een verstekzaak voor de ad informan-

..

dum gevoegde feiten geen bekentenis meer zou zijn vereist. van de hand.'-- De
mogelijkheid van voeging ad informandum bij verstek moet worden beschouwd
als een uitzondering op de hoofdregel dat de verklaring van de verdachte op het
onderzoek ter terechtzitting beslissend is. Een herroeping ter zitting van een in
het vooronderzoek afgelegde bekentenis maakt het onmogelijk een ad informandum
gevoegd feit te betrekken bij de strafoplegging.123 Deze regel impliceert min of
meer dat bij verstek, slechts op basis van een in het vooronderzoek afgelegde
bekentenis een ad informandum gevoegd feit kan worden betrokken bij de
strafoplegging. 114 Een ter zake van het strafbare feit opgemaakt proces-verbaal.

op grond waarvan het zeer aannemelijk zou kunnen zijn dat de verdachte het
strafbare feit heeft begaan, is onvoldoende grond om bij verstek tot voeging ad

informandum te besluiten. 125

De door de Hoge Raad getiste vooraankondiging in de dagvaarding. geeft
een waarborg tegen het in het vonnis verrast worden door afdoening ad informan-
dum van een aantal feiten. De verdachte weet door de aankondiging van de officier

van justitie dat een aantal gevoegde feiten aan de orde wordt gesteld. als hij
tenminste de dagvaarding heeft ontvangen. Is de verdachte aanwezig ter terechtzit-
ting dan kan voor het eerst op dat moment. het ad informandum gevoegde feit
bekend worden gemaakt.

126

119   G.J.M. Corstens. Het Nederlandse strafprcicesrecht. Arnhem 1995. pag. 664.
120   Conclusie A-G Leijten bij HR 29-11-1983. NJ 1984,277.
121     P.A.H. Borst, Voewing cid inftimcindum,in: Naar eer eli gewelen CRemmelink-bundel), Amhem

1987. pag. 54-55. heeft een tegengestelde opvatting. Bij berechting hij Ker,tek moet rekening

kunnen worden gehouden met in het \(*,ronderzcrk hekende 7aken die ad intormandum worden

gevoe:d.
122   A.A. Franken. Voeging  id informandtim in strafzaken. Arnhem 1993. pag. 20.
123 HR 15-06-1982. NJ 1983. 216.

124  A.A. Franken, Voeging ad inft,rma,idum in straf:aken. Arnhem 1993, pag. 20. Anders G.J.M

Corstens: 'Volgens Franken (...). geldt dat bij verstek er in het vooronderzoek een bekentenis
moet zijn afgelegd. Het is een mij sympathieke opvatting die ik echter uit de rechtspraak niet
kan destilleren.'. Ci,nsensualiteit en strafsanctie.s, AA 1997, pag. 135 (noot ll ).

1 2 5 Zie bijvoorbeeld HR 02-1 ()-1984. NJ  1985.318enHR 08- 12-1987. NJ  1988.396, m.nt. ThW,V.
126 HR ()9-09-1986, NJ 1987.178.
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Mijn inziens blijft ondanks de waarborgen van de Hoge Raad. voeging ad
informandum in verstekzaken een hachelijke onderneming tegen de achtergrond
van aanwezigheid ter terechtzitting en mogelijkheid van tegenspraak. Gemakkelijk
bestaat toch het gevaar van een te snel aannemen van de erkenning van de feiten
door de verdachte. 127 In de praktijk wordt in elke dagvaarding, die mede tot doel
heeft ad informandum zaken te voegen, een korte kwalificatieve omschrijving
gegeven. de plaats van handeling en de pleegdatum vermeld. 128 Een groot verschil
tussen de behandeling bij verstek en op tegenspraak is dat bij verschijning. de
verdachte in de hand heeft de gevoegde feiten al dan niet te laten meetellen bij
de strafoplegging.129 Door ontkenning vervallen namelijk de ad informandum
gevoegde strafbare feiten. In theorie tellen de feiten dan niet meer mee bij de
strafbepaling. maar of dit in de praktijk van alle dag ook zal gelden. is wellicht
te betwijfelen.130

4.5 Voeren van verweren

Het Nederlandse onderzoek ter terechtzitting en het strafproces in het algemeen
heeft een mondeling karakter. Deze zogenaamde oraliteit van de terechtzitting komt
onder andere tot uitdrukking in artikel 297 lid 5 Sv.13' Een belangrijk uitvloeisel
van de oraliteit van de terechtzitting heeft betrekking op het voeren van verweren.

Verweren moeten door of namens de verdachte uitdrukkelijk ter zitting worden
voorgedragen. Op schriftelijk voorgedragen verweren behoeft de rechter in feitelijke
aanlegniet te beslissen: 3' Deze regel geldt zelfs indien de verdachte - in 'prd-Lala-
termen' - wegens klemmende reden niet in staat is te verschijnen. 1 " Afwezigheid
brengt dientengevolge met zich mee dat de verdachte geen verweren kan aanvoeren,
tenzij hij een raadsman laat optreden.

127 Zie als illustratie HR 04-02-1997. NJ 1997.322.

128   Zie J. de Hullu en C.F. Ruter. Een Rewone strizf:aak. Nijmegen 1996, pag. 105 en G.J.M.
Corstens. Het Nederlandse strafpn,cesrecht. Amhem  1995, pag. 664.

129   Vgl. G.J.M. Corstens. Con.,·enstialiteiten ,·trafia,icties,  AA   1997,  pag.   135:  'De  opkomst  van
de voeging ad informandum heeft waarschijnlijk veel te maken met het gegeven dat de verdachte
die wijze van afdoening kan blokkeren door op de terechtzitting te verschijnen en dan te
ontkennen. Daarin schuilt het element van de consensualiteit.

130      Vgl. denoot van Van Veen bu HR 24-11-1987. NJ  1988.395:  'Toch denk ikdathet leven sterker
zal zijn dan de leer (van de HR). Een rechter. die weet dat de verdachte in de periode. waarin
de zaak dient, voortgaat met het plegen van feiten, omdat nieuwe contacten met de justitie worden
gemeld. straft anders dan de rechter. die en·an kan worden overtuigd dat de verdachte - om
het  gewoon te zeggen - een beter leven  is gaan leiden.

131 Artikel 301 lid 5 Svnieuw.

132      Vgl. HR  15-()6-1976, NJ  1976.533, m.nt. ThW,·V: 'dat dewet nergens voorschrijft dat de rechter
op schriftelijke opmerkingen van de zijde van een verdachte, geuit in enig schrijven aan die
rechter. ter zitting antwoordt (Pag. 1592 linkerkolom). Zieook HR 03-01-1984, NJ 1984.443.

133 HR 09-10-1990. NJ 1991,133.
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Een verdachte die verstek laat gaan, kan dus niet schriftelijk verweer voeren.

Slechts indien de verdachte alsnog ter terechtzitting verschijnt. kan zijn schriftelijk
verweer worden geYnsereerd in het door hem ter zitting aangevoerde. In HR  19-06-

1979, NJ 1979.556, m.nt. ThWvV, had de verdachte in appel een brief geschreven
naar de rechtbank. De verdachte was bij de rechtbank verschenen en had in zijn
aldaar gehouden betoog verwezen naar de inhoud van de brief die hij eerder aan

de rechtbank had doen toekomen. Op deze wijze is de brief in de verklaring van
de verdachte geYnsereerd en is een verweer gevoerd waarop de rechtbank op straffe

van nietigheid een beslissing had moeten geven.
In de literatuur is door enkele schrijvers gepleit voor het invoeren van de

mogelijkheid van schriftelijk verweer in zaken van eenvoudigere aard. Het invoeren

van mogelijkheden tot het voeren van een schriftelijk verweer ligt bij zwaardere

zaken. vanwege het onmiddellijkheidsbeginsel, niet zo voor de hand.
In zijn preadvies voor de Nederlandse juristenvereniging 1983 heeft Von

Brucken Fock een pleidooi gehouden voor het mogelijk maken van het voeren van

schriftelijk verweer in eenvoudige zaken.'34 Met eenvoudige zaken dacht hij aan

politierechterzaken en kantongerechtzaken. In de betreffende zaken van gering

gewicht zou het voor de verdachte bezwaarlijk kunnen zijn om te verschijnen. Von
Brucken Fock wijst onder andere op een grote reisafstand, het moeilijk van de
werkgever vrij krijgen en inkomstenderving, welke het voor een verdachte
bezwaarlijk kunnen maken ter zitting te verschijnen. Daarnaast is er een categorie

verdachten die menen psychisch niet tegen de spanningen van de terechtzitting

op te kunnen.
135

De genoemde groepen kunnen ondanks hun niet verschijnen er belang bij
hebben, schriftelijk. een verweer te voeren. Von Brucken Fock ziet met name in
juridische verweren een grote mate van geschiktheid om schriftelijk te worden

gevoerd. Een bijkomend effect van uitgebreidere mogelijkheden voor een schriftelijk
verweer zou volgens Von Brucken Fock een verlichting van de druk op de
appelinstanties kunnen zijn:

'Het voorkomt dat de verdachte enkel en alleen een rechtsmiddel aanwendt

om na verzet of hoger beroep alsnog mondeling ter zitting het betreffende

verweer te voeren. De kans is groot dat de verdachte al in eerste aanleg aan
zijn trekken is gekomen. ·136

134   E.P. Von Brucken Fock. T<,t welke wij:igingen in het Nederiandse strafprocesrecht dienen de

beginselen ran behoorlijke rechispraak, neergelegd iii art. 6 van het Eurc,pees Verdrag tc}t de

bescherming ran de rechten ran de mens en de fundamentele rrijheden, aanteiding te get·e,t:'.

preade'ies Nederlandse juristenvereniging 1983, Zwolle 1983. pag 254-257.

135   E.P. Von Brucken Fock. a.w.. Zwolle 1983, pag. 256.
136   E.P. Von Brucken Fock. a.#·.. pag. 256.

167



Hoofdstuk 4

Invoering van de mogelijkheid van schriftelijk verweer zou. aldus Von Brucken
Fock. meer recht doen aan het in artikel 6 lid 3 sub c EVRM gecodificeerde recht
op eigen verdediging. Het recht op eigen verdediging impliceert immers ook een
keuzevrijheid in de te bezigen middelen van verdediging.

137

In een noot heeft Reijntjes' 18 recent een pleidooi gehouden voor het mogelijk
maken van een schriftelijk verweer. In de betreffende zaak was een verdachte
tweemaal bij verstek berecht voor onverzekerd rijden. Bij het instellen van het
appel had de verdachte een brief overlegd (en aan de appelakte gehecht) waarin
de verzekeringsmaatschappij verklaarde dat verdachte's voertuig was verzekerd.
De rechtbank had geen acht geslagen op deze aan de appelakte gehechte brief en
een veroordeling uitgesproken. De Hoge Raad oordeelde dat er sprake was van
een motiveringsgebrek. Of zoals Reijntjes stelt, de Hoge Raad is verbaasd dat het
geschrift door de rechter terzijde is gelegd en vergt een nadere verklaring.

Reijntjes werpt naar aanleiding van deze casus de vraag op, of aan de verdachte
niet het recht moet worden gegeven om zich. zonder verlies van processuele positie.
schriftelijk te verdedigen. Met als gevolg dat de rechter op de verweren van de
verdachte moet reageren als ware zij ter zitting voorgedragen. In de conclusie stek
A-G Fokkens. niet zonder meer voor alle 'Meer en Vaart'-achtige verweren die
buiten de terechtzitting worden voorgedragen, een responsieplicht in te willen
voeren. Reijntjes vraagt zich af. waarom niet? Er wordt een verband gelegd tussen
de post-Lala mogelijkheid van verdediging door een raadsman bij verstek en de
mogelijkheid schriftelijk een verweer te voeren:

'Wie meent dat een rechtbank geen postorderbedrijf is en dat niemand een goed
vonnis mag verlangen die het te veel moeite vindt om zelf te verschijnen.
bedenke dat we die fase nu juist voorbij zijn - al is dat een beetje door
'Straatsburg" afgedwongen.'

Mijns inziens getuigt deze opmerking van een zekere overschatting van de
jurisprudentie uit Straatsburg. Moet nietjuist ook worden gepoogd zoveel mogelijk
de verdachte ter zitting te laten verschijnen? Aan de andere kant is het reeds langer
zo dat een verdachte die goed gemotiveerd schriftelijk om uitstel vraagt. recht heeft
op een weloverwogen antwoord.'39 Meijers heeft de ideeen van Von Brucken Fock
in beginsel positief gewaardeerd, maar er wel op gewezen dat hier een taak voor

140de wetgever ligt en niet voor de rechter.

137    Zo is het voeren van de verdediging door een advocaat in afwezigheid van de verdachte niet
per definitie \'oldoende om te kunnen spreken i an een eerlijk proces: zie Kremzow tegen
Oostenrijk. EHRM 21-09-1993. Publ. Ser. A Vol. 268-B. NJ 1994.359, m.nt. Kn.

138 HR 21-01-1997, NJ 1997,388. m.nt. JR.
139 HR 04-12-1984, NJ 1985.340.

14()   Zie ziin conclusie bij HR 09-10-1990. NJ 1991.133.
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De gevolgen van het invoeren van de mogelijkheid van een schriftelijk verweer
kunnen verstrekend zijn. Het zou kunnen betekenen dat er een keuze wordt gemaakt

voor een overwegend schriftelijke procedure in een bepaalde categorie van zaken.
De oraliteit van ons strafproces zou dan in zijn algenieenheid enigszins worden

beperkt. De vraag is of in de praktijk de invoering van de mogelijkheid van een
schriftelijk verweer veel invloed zal hebben op de keuze van de verdachte tussen
weI of niet verschijnen ter zitting.

Zij die daadwerkelijk overtuigd zijn een duidelijk verweer te hebben, zullen
in de meeste gevallen wei ter terechtzitting verschijnen. Aanwezigheid ter zitting
zal de zaak voor de verdachte meestal goed doen.

141 Zowel verdachte als raadsman
zullen doordrongen zijn van het feit, dat verweren beter ter terechtzitting dan in
een brief kunnen worden gevoerd. Een in persoon voorgedragen verweer zal. naar

mijn inschatting. overtuigender zijn en wellicht serieuzer worden behandeld. Het

gevaar van een (sterke) stijging van het aantal berechtingen bij verstek na invoering
van een mogelijkheid om schriftelijk verweer te kunnen voeren. lijkt mij op het
eerste gezicht niet bijzonder groot.

Als een tegenwerping kan wel worden opgemerkt dat een prikkel tot
aanwezigheid wordt verminderd. Daartegen kan worden ingebracht dat een
verdachte binnen het Nederlandse strafprocesrecht een grote mate van vrijheid
wordt gelaten oni zijn procespositie te bepalen. Verstek laten gaan is van deze

vrijheid een onderdeel geworden. Indien het niet verschijnen van de verdachte
zelfs bij verdenking van zware delicten wordt geaccepteerd. dan moet ook worden
aanvaard dat de keuze van de verdachte in zijn proceshouding geen onnodige -
min of meer afstraffende - consequenties heeft.142 Het niet toestaan van het voeren
van een schriftelijk verweer zou in deze gedachtengang niet kunnen worden

volgehouden.
Het moeten voordragen van een verweer ter terechtzitting alvorens er door

de rechter acht op behoeft te worden geslagen. past ook niet zo goed in de Europese

rechtspraak. De verdachte heeft. gezien de zaken Lala en Pelladoah. recht op
verdediging ook bij verstek. In de genoemde zaken heeft het EHRM daarnaast

expliciet overwogen dat 'unjustified absences mogen worden ontmoedigd: het
ontzeggen van rechtsbijstand was echter geen goede methode om dit te bereiken.
Indien de verdachte zich bij verstek toch moet kunnen verdedigen. dan lijkt het
twijfelachtig of de eis dat de verweren uitsluitend ter zitting kunnen worden gevoerd

in zijn absolute vorm is te handhaven. Het verband dat Reijntjes aanbrengt tussen

141 Zie ,·oor het effect ;an verstek op de straftc,emeting, J.P.S. Fi*elier en J.A.W. Lensing,
Abtemining \'an de straft<,emeting. Trema 1995. pag. 11()-111. Zij melden dat bij verstek meestal
overeenkoingtig de eis ,·an het OM wordt gevonnist.

142     Artikel 422 lid 3 S,· is een z oorbeeld  van een sc,(,rt 'strat"  op verhtek laten gaan. Zie hierciver
M.S. Groenhuijsen. Naar een Rei-ntegreertie herziening vall het Wetbc,ek rail Stratrcirdering.
in: Hen·odifccitie wetbt,ek \·tin ,tral#'<irdering. Nijmegen 1991. pag. 43-44.
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Lala en de mogelijkheid van het voeren van een schriftelijk verweer is mijns inziens
zeer zeker op zijn plaats.

De vorm van het schriftelijk verweer maakt in de jurisprudentie van de Hoge Raad
geen verschil. Ook indien het verweer is vervat in een appelschriftuur behoeft de
rechter niet op de verweren in te gaan. Sterker, op de schriftuur behoeft volgens
constante jurisprudentie in het geheel geen acht te worden geslagen.143 De betekenis
van de schriftuur tijdens het onderzoek ter terechtzitting is meer die van informatie
geven omtrent de in appel aan de orde komende geschilpunten. Zelfs indien in de
schriftuur verweren worden gevoerd in de zin van artikel 358 lid 3 Sv is de rechter
niet gehouden in te gaan op de schriftuur.

Van Veen heeft weI gepleit voor het invoeren van een responsieplicht op in
een appelschriftuur voorgedragen verweer in de zin van artikel 358 lid 3 SV'44:
ook bij verstek van de verdachte, maar wel beperkt tot die gevallen waarin een
raadsman de verdediging zou hebben mogen voeren in afwezigheid van zijn client
(klemmende- redenen-doctrine). Zoals gezegd, de Hoge Raad heeft als hoofdregel
dat op een schriftuur geen acht behoeft te worden geslagen. De reden daarvoor
is niet echt duidelijk aan te wijzen: Ve klacht dat het Hof geen enkele overweging
heeft gewijd aan de (...) ingediende schriftuur faalt reeds omdat zij berust op een
eis waarvoor geen steun is te vinden in het recht. /145

Het Melai-commentaar op het wetboek van Strafvordering bij artikel 410
Sv drukt het mijns inziens treffend uit door te stellen:

'De voornaamste verklaring daarvoor is vermoedelijk (mijn curs. M.J.A.P.),
dat de hoge raad heeft willen verhinderen dat het strafgeding (in appel) zich
in een groot aantal gevallen zou ontpoppen tot een schriftelijke procedure.
waarin de verdachte - voor zover het zou gaan om de mondelinge behandeling
op de terechtzitting - verstek zou laten gaan. •146

Door het gebruik van de term 'vermoedelijk' wordt de onduidelijkheid van de reden
voor de visie van de Hoge Raad tot uitdrukking gebracht. Tevens wordt hiermee
het niet evident zijn van de regel duidelijk gemaakt. In het verleden is reeds meer
malen tegen de opvatting van de Hoge Raad opgekomen. Van Bemmelen heeft
gesteld, dat het niet weerleggen van de grieven een grond voor cassatie behoort

143 Zie HR 16-10-1962. NJ 1963.7, HR 14-09-1981, NJ 1981,666 en HR 07-01-1986, NJ 1986,

693, met name de conclusie van A-G Remmelink.
144   In noot bij HR 09-12-1986, NJ 1987.561.
145   Overweging 7. bij HR 14-09-1981. NJ 1981.666
146   A.L. Melai, Wetbriek 1·an Strafrordering. artikel 410. suppl. 44. pag. 3.
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te zijn. 147 De procureur-generaal die tegen de beslissing van het hof te 's-Gravenhage
in cassatie ging, welke leidde tot het arrest HR 06-12-1943. NJ  1944,243. stelde:

'Art. 410 Sv. zou geheel of grotendeels overbodig en zinloos zijn. indien het
geen verdere consequenties had. dan oni de grieven tegen het ponnis in eersten

aanleg ter kennis van den appelrechter te brengen.

De betreffende zaak liep stuk op de (oude) papieren muur van de Hoge Raad: 'dat
uit de stukken. welke ter kennisneming van den Hoogen Raad staan, niet blijkt
van het bestaan en van den inhoud van de in het middel genoemde schriftuur.'
In een zaak van latere datum beriep de Hoge Raad zich niet op de papieren muur,
maar stelde:

'Dat het middel evenzeer fault in zoverre het strekt ten betoge. dat het Hof niet

is ingegaan op de in een schriftuur als bedoeld bij art. 410 Sv. genoemde
grieven. (...). daar noch uit genoemd artikel. noch uit enig ander wettelijk
voorschrift steun valt te putten voor een verplichting van den appelrechter om
een met redenen omklede beslissing te geven aangaande de gegrondheid van
aldus te zijner kennis gebrachte grieven. .148

In zijn noot onder het arrest geeft Pompe duidelijk aan zich niet te kunnen vinden

in de uitspraak van de Hoge Raad. Hij plaatst zijn kritiek niet uitsluitend in het
kader van het eventueel reageren op een schriftuur door de rechter, maar betrekt

het op de problematiek van het motiveren van vonnissen in het algemeen. Het niet
behoeven te antwoorden op in een schriftuur voorgedragen verweren doet geen
recht aan de grondwettelijke eis tot motivering van rechterlijke uitspraken. zo lijkt
Pompe te moeten worden verstaan. Pompe ziet bij het aanscherpen van de
motiveringseisen een belangrijke taak weggelegd voor de rechter.

Deze laatste opmerking van Pompe heeft in de jaren negentig een hoge
actualiteitswaarde gekregen. De Hoge Raad heeft in zijn jurisprudentie op
verschillende terreinen een vorm van onderzoeksplicht voor de rechter aangenomen.

Op het gebied van de betekeningsprocedure zijn eerder reeds diverse voorbeelden

gegeven. Een niet verschenen verdachte in appel in combinatie met een van het
betekeningsadres afwijkend adres op de appelakte noopt tot nader onderzoek.

Ook het niet verschijnen van de raadsman is aanleiding tot een nader
onderzoek. zelfs indien uit de aantekening op het dubbel van de dagvaarding zou
kunnen worden afgeleid dat de raadsman een afschrift van de dagvaarding heeft

147    J.M. van Bemmelen. Strab·ordering Leerboek van het Nederlandse .strafproc esrecht. zesde druk.
's-Gra;enhage. 1957. pag. 474.

148 HR 16-10-1962. NJ 1963.7. m.nt. W.P.
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ontvangen.149 Al met al lijkt het erop dat de Hoge Raad steeds meer een actieve
rol voor de rechter formuleert. 150

Met betrekking tot de schriftelijke verweren al dan niet in de vorm van een
appelschriftuur geldt de actievere rol van de rechter wellicht eveneens. Als criterium
voor de vraag wanneer een rechter moet reageren op een schriftelijk verweer kan
het reeds langer bestaande 'verbazingscriterium' worden genoemd. Verbazing
waarom een rechter tot de beslissing heeft kunnen komen in weerwil van
schriftelijke stukken. Het verbazingscriterium wordt tot nog toe hoofdzakelijk in
verband gebracht met straftoemeting. Indien een opgelegde straf of maatregel
zondermeer niet begrijpelijk is dient een nadere motivering te worden gegeven. IiI

In een recent arrest heeft de Hoge Raad het verbazingscriterium toegepast
bij een schriftelijk gevoerd verweer."2 Zoals eerder aangegeven ging het in de
betreffende zaak om een verdachte die tweemaal bij verstek was berecht voor het
niet verzekeren van een motorrijtuig. Bij het instellen van het appel had de verdachte
een brief overlegd van zijn verzekeringsmaatschappij, waarin de verzekeraar
verklaarde dat op het tijdstip van de geconstateerde overtreding het betreffende
voertuig verzekerd was. Echter, het door de verzekeringsmaatschappij opgegeven
kenteken verschilde in 6/n letter van het kenteken in het door de opsporings-
ambtenaar opgemaakte proces-verbaal.

De brief van de verzekeringsmaatschappij was aan de appelakte gehecht.
Advocaat-Generaal Fokkens veronderstelt min of meer dat de verdachte heeft
gedacht door het overleggen van de brief van de verzekeraar afdoende te hebben
aangetoond wei verzekerd te zijn geweest. Fokkens lijkt hierbij te doelen op
onwetendheid van de verdachte met de juridische regels op grond waarvan het
niet mogelijk is een schriftelijk verweer te voeren. De verdachte mag niet de dupe
worden van ziin ten onrechte veronderstelling. zo lijkt mij de A-G te moeten worden
verstaan.'5' Von Brucken Fock heeft  in zijn preadvies  voor  de  Nederlandse
juristenvereniging aan een ander arrest van de Hoge Raad ook een dergelijke uitleg

154

gegeven. Het betrof daarbij het eerder genoemde arrest waarin de verdachte een
brief had gezonden naarde rechter. maar vervolgens wel was verschenen. De brief
was daarmee in de verklaring van de verdachte ter zitting geinsereerd. Op de in
de brief gevoerde verweren had moeten worden beslist aldus de Hoge Raad.'1

149 HR (}1-()7-1997, NJ 1997.675. m.nt. JdH.

15()      Bii de bespreking van de betekeningsprcredure bleek ook al ; an een toegen<,men ondericrksplicht
\'an de rechter binnen de nieuwe betekeningsregeling

151 Vgl. HR 11-11-1986. NJ 1987.464. m.nt. ThW, V.

152 HR 21-01-1997, NJ 1997.388, in.nt. JR.

153   Vgl. de "com·er,ie-juri,prudentie'- , an de Hoge Raad. Zie ii.a.  HR  01 -()3-1977,  N J   1977.364.
m.nt ThW , V en HR 29-()5-1990. NJ  1991.41. m.nt. C.

154   E.P. Vcin Brucken Fcrk. a. it·. Zwolle 1983. pag. 255.
155 HR 19-()6-1979. NJ 1979.556. iii.nt. ThW,·V.
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De vraag is op welke momenten de rechter een plicht heeft tot reactie op een
schriftelijk voorgedragen verweer. In beginsel behoeft niet te worden gereageerd.
dat is het uitgangspunt. Met de verbazing als aanknopingspunt lijkt in NJ 1997.
388. m.nt. JR een handvat te worden gegeven voor een situatie waarin 1,1('et worden

gereageerd.
Het niet behoeven te reageren op schrifteli.ike verweren. zelfs niet indien deze

zijn neergelegd in een schriftuur kan worden gestoeld op de oraliteit van het
stratproces. Deze oraliteit konit onder andere tot uitdrukking in artikel 350 Sv:

'naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting' en ook bijvoorbeeld in
artikel  341  Sv.  In de juri,prudentie van de  Hoge Raad komt dit aspect van de
oraliteit als reden voor het afwijzen van de niogelijkheid schriftelijk verweer te
voeren niet duidelijk naar voren. De Hoge Raad volstaat in de meeste gevallen
met de mededeling dat een plicht tot reactie op een schriftelijk verweer geen steun
vindt in het recht.

Mij zou een nuancering in de jurisprudentie van de Hoge Raad op zi.in plaats
lijken. Het past niet meer in de huidige tijd zeer rigide om te gaan met de wijze
waarop de verdediging in strafzaken moet worden gevoerd. ZO stelt het EHRM
dat het bij verdediging in stratzaken moet gaan om een 'practical and effective
defence' welke niet afhankelijk kan worden gemaakt van 'unduly formalistic
conditions'. 156

Aangezien de mogelijkheid schriftelijk een verweer te kunnen voeren het
uitgangspunt van de oraliteit van het onderzoek ter terechtzitting doorbreekt. zou
bij invoering van een dergelijke mogelijkheid wetswijziging voor de hand liggen.
A-G Meijers heeft in een conclusie gepleit voor het bewandelen van de weg van
de wetgeving in plaats van een jurisprudentiele weg.'57

Verderop in dit hoofstuk zal aandacht worden besteed aan de aanwezigheid
van de verdachte in relatie met een appelbehandeling. Daar zal ook worden

stilgestaan bij de vraag in hoeverre verweren gevoerd in eerste aanleg doorwerken

in appel. De aanwezigheid van de verdachte bij de appelbehandeling is in veel
gevallen een voorwaarde voor het handhaven van een in eerste aanleg gevoerd

1.'verweer.

156 Vgl. Mmem'eging 34. inde Lala-/aak. EHRM 22-09-1994. Publ. Ser. A Vol. 297-A. NJ 1994.
733. in.nt. Kn.

157   Zie deconclusiehij HR()9-1(1-1990. NJ 1991.133.
158 HR  26-()6- 1990.  NJ  1991.202.  m.nt.  C.  HR  ()9- 12-198(1.  NJ  1987.561.  m.nt. Th\J'B·V.

173



Hoofdstuk 4

4.6 Verhouding rerdachte - raadsnian: procespositie

4.6. J Inleiding

Zonder al te veel vooruit te lopen op de paragraaf waarin de rol van de raadsman
bij verstek centraal staat. zal hier worden ingegaan op de procespositie van de
verdachte ter terechtzitting en de relatie met het optreden van een raadsman. Het
centrale artikel binnen deze materie is artikel 331 Sv. Op grond hiervan komt elke
bevoegdheid van de verdachte tijdens de terechtzitting ook toe aan de raadsman.

De bevoegdheden van de verdachte en de raadsman cumuleren als het ware.
De raadsman kan de bevoegdheden van de verdachte op basis van artikel 331

Sv zelfstandig uitoefenen. De raadsman behoudt zijn bevoegdheden indien de
verschenen verdachte de zittingszaal moet verlaten. De raadsman blijft in dergelijke
situaties met de verdediging belast en kan door artikel 331 Sv de bevoegdheden
van de afwezige verdachte uitoefenen.

In de situatie waarin de verdachte niet op de terechtzitting verscheen en
daarmee verstek liet gaan, kon voorheen geen raadsman optreden behoudens het
geval waarin de verdachte wegens klemmende redenen niet kon verschijnen. Artikel
331 Sv was derhalve alleen van toepassing op een verstekzaak indien de raadsman,
wegens klemmende redenen aan de zijde van de verdachte om niet te verschijnen.
was toegelaten tot de verdediging.

Na de Lala-uitspraak van het EHRM moet de raadsman in het algemeen
worden toegelaten tot de verdediging bij verstek. Artikel 331 Sv werd daarmee

I59

van toepassing op alle verstekzaken waarin een raadsman was verschenen.
Inmiddels is de redactie van artikel 331 Sv aangepast aan de herziene regeling van
het onderzoek ter terechtzitting. 16()

Bij het doorlezen van Titel VI van het wetboek van strafvordering blijkt dat aan
de verdediging een keur van bevoegdheden is toebedeeld. De door de wet gegeven

bevoegdheden zijn ieder op zichzelf beschouwd van groot belang. desalniettemin
hebben naar mijn mening een aantal bevoegdheden een meer fundamenteel gehalte
voor de uitkomst van het strafproces dan andere.

Op deze plaats zal een inventarisatie worden gemaakt van de artikelen op
grond waarvan de verdediging kan verzoeken om bepaalde handelingen of kan

159     T&C Sv.  le druk, C Woretshofer). aantk.  1 bij art. 331  Sv stelteenvoudig dat de bevoegdheden
san Titel VI ook toekomen aan de raadsman bij verstek. Zo vanzelfsprekend is deze stelling
echter pas sinds de Lala en Pelladoah-uitspraken.

16()     Artikel 331 Svnieuw spreekt van de raadsman die de verdachte bijstaat of de raadsman die c,p
grond van artikel 279 Spnieuw tot de 5'erdediging is toegelaten. Het eerste geval heeft betrekking
op een situatie waarin een verdachte. na verschenen te zijn. de zittingszaal moet verlaten. Het
tweede ge,al gaat over de tot de verdediging gemachtigde raadsman die optreed, bij verstek.
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instemmen met afzien van rechten. De verhouding tussen de (afwezige/aanwezige)
rerdachte en zijn raadsman is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

4.6.2 Hore,1 ra n getuigen

De regeling van het horen van getuigen. neergelegd in artikel 280 Sv'61. geeft een
goed beeld van de verhouding tussen de raadsman en de verdachte. Op grond van
het achtste lid van het artikel kan door de rechter van het horen van getuigen worden
afgezien indien de verdachte en de officier van justitie daarmee instemmen.163 In
relatie met berechting bij verstek kan de vraag worden gesteld. of toestemming
kan worden afgeleid uit het achterwege blijven van protest.

In de jurisprudentie zijn geen voorbeelden te vinden waarin in afwezigheid
van de verdachte. door de rechter werd afgezien van het horen van op de
getuigenlijst voorkomende getuigen. Verstek van de verdachte heeft derhalve niet
tot gevolg dat op een eenvoudige wijze van het horen van een getuige kan worden

at'gezien. Vanuit het oogpunt van waarheidsvinding is dit mijns inziens ook juist.
Naast de verdachte moet ook de raadsman instemmen met het afzien van

verhoor van de getuige; artikel 331 Sv bepaalt immers dat hem dezelfde bevoegdhe-
den toekomen als de verdachte. Indien bij verstek een raadsman voor de afwezige
verdachte optreedt is de vraag wat de waarde is van een eventueel afstand doen
van het horen van een getuige door de raadsman. Mij lijkt het goed verdedigbaar.
dat de verdachte door zich te laten verdedigen door een raadsman impliciet instemt

163met proceshandelingen die deze pleegt tijdens de terechtzitting.
Zoals we zagen. leidt verstek niet tot aanname van toestemming om van het

horen van getuigen af te zien. Dit betekent echter niet dat indien de verdachte w61

is verschenen. expliciet instemming moet worden verkregen. Passiviteit van de

verdediging - raadsman en/of verdachte - leidt in het strafproces vaak tot verlies
van rechten. In de jurisprudentie wordt dit bevestigd. adsman en de164 De ra
verdachte worden indien zij aanwezig zijn ter terechtzitting beschouwd als

volwaardige procespartij.
Door de eis van een alerte proceshouding verkrijgt de aanwezigheid van de

verdachte op de terechtzitting al dan niet vergezeld van zijn raadsman een

bijzondere betekenis. Aanwezigheid is niet voldoende om van de in het wetboek
gewaarborgde rechten gebruik te kunnen maken. Zelfs in gevallen waarin van de

161 Artikel 287 Svnieuw.

162 Artikel 287 lid 2 Svnieuw.

163 Proceshandelingen vallen. na inwerkingtreding van het later te behandelen herziene onderzoek
ter terechtzitting, in ieder geval binnen de competentie van de tot het voeren van de verdediging

gemachtigde raadsman.
164 HR 02-06-1992, NJ 1992,731. HR 06-05-1986, NJ 1987.59, m.nt. ThWvV.

175



Hoofdstuk 4

verdediging toestemming wordt verlangd. kan bij een aanwezige verdachte of
raadsman dit uit passiviteit worden afgeleid.

4.6.3 Wijzigen van de telastelegging

Een andere situat ie, waarin van de verdediging oni een reactie wordt gevraagd en
veel afhangt van de positie van de raadsman en de verdachte. is de wijziging van
de telastelegging. De officier van justitie heeft de mogelijkheid de telastelegging
te wijzigen op grond van artikel 313 Sv. Met de invoering van het wetsvoorstel
vormverzuimen'64 kunnen wijzigingen ook worden aangebracht na het requisitoir.

In de aanvankelijke voorstellen werd artikel 314 lid 2 Sv gewijzigd. Het
voorstel tot wijziging van artikel 314 lid 2 Sv luidde:

'2. De rechtbank schorst het onderzoek. tenzij zij ,·an ooideel is dat de verdachte

door voortzetting van het onderzoek. redelijkerwijs niet in zijn verdediging
kan worden geschaad.'

Hiermee werd een einde voorgestaan van de verplichte schorsing bij wijziging
van de telastelegging. De bestaande bepaling gaat uit van schorsing waarbij
uitsluitend met toestemming van de verdachte het onderzoek ter terechtzitting kan
worden voortgezet. In geval van verstek moet het onderzoek worden geschorst
en de gewijzigde telastelegging aan de verdachte worden betekend.

De bij het wetsvoorstel vormverzuimen voorgestelde wijziging van artikel
314 lid 2 Sv had mijns inziens grote gevolgen kunnen hebben. De verplichte
betekening bleef gehandhaafd, de schorsing echter niet. Een berechting bij verstek
op basis van een gewijzigde telastelegging zonder dat de betrokkene op de hoogte

is gekomen van de wijzigingen. zou naar mijn mening niet denkbeeldig zijn geweest.
In de memorie van toelichting ontbreekt een toelichting op de voorgestelde
wijziging. Het wordt dan ook niet duidelijk of een verdachte die verstek laat gaan,
bijvoorbeeld, altijd moet worden geacht in zijn verdediging te zijn geschaad bij
voortzetten van het onderzoek. Uiteindelijk is de wijziging van artikel 314 lid 2
Sv bij amendement geschrapt.

166

Bij de herziening van het onderzoek ter terechtzitting per  1  februari  1998
is artikel 314 Sv evenwel alsnog gewijzigd. 167 De veranderingen in artikel 314 Sv
zijn in de parlementaire behandeling ingevoegd bij nota van wijziging.168 De in
de nota van wijziging opgenomen aanpassingen'69 van het oorspronkelijk

165 TK  1993-1994.  23 705. Def'initie\'e versie: Stb.  1995. 441.

166     Amendement Kalsbeek-Jasperk en  Korthals. TK 1994-1995.23 705. nr. 9. Aangenomen op
21 maart 1995. Handelingen Tweede Kamer 60-3657.

167 Wet ;·an  15-01-1998. Stb.  1998.33.

168   TK 1996-1997,24692, nr. 7(Ncita \·an w·ij/iging d.d. 16-12-1996).
1 6 9      Demitawn  wi iziging  betreft  mdtrdan  artikel 3 1 4 S, · .
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wetsvoorstel worden niet nader gemotiveerd dan niet de opnierking dat 'in de nota
van wijziging nog een aantal redactionele oneffenheden mi,et worden

17()weggenomen'. Bil nadere beschouwing van de redactie van artikel 314 Sv lijkt
echtersprake te zijn van meer dan het wegwerken van een redactionele oneffenheid.

Zo is op de eerste plaats de verplichte schorsing niet langer voorgeschreven.
De rechter schorst het onderzoek zo 110(1 ig voor een bepaalde tijd, aldus artikel
314 lid 2 Svnieuw. Deze terminologie lijkt mij meer ruinite te bieden dan de
hiervoor genoemde redactie die bij de behandeling van het wetsvoorstel vormverzui-
men werd voorgesteld. Het bij amendement geschrapte eerdere voorstel tot wijziging
van artikel 314 lid 2 Sv had als uitgangspunt: schorsen tenzij de verdachte
redelijkerwijs niet in zijn verdediging kan worden geschaad.

De redactie van artikel 314 Svnieuw gaat ervan uit dat in beginsel de
behandeling niet wordt geschorst. maar alleen indien dit nodig schijnt. Het nieuw
geredigeerde artikel 314 Sv lijkt daarmee voor de verdediging minder waarborgen
te bieden dan voorheen. Het gevaar van een berechting bij verstek op basis van
een gewijzigde telastelegging zonder dat de verdachte op de hoogte is gebracht
van de wijzigingen lijkt door artikel 314 Svnieuw te zijn toegenomen.

Een andere interessante (redactionele) aanpassing betreft de verplichte
betekening aan de verdachte van de gewijzigde telastelegging. Voorheen was
betekening voorgeschreven indien de verdachte niet ter zitting aanwezig is. Blijkens
de nieuwe redactie is betekening voorgeschreven indien tegen de verdachte verstek
is verleend. De vraag is nu wat dient te geschieden indien de verdachte op de
inleidende dagvaarding ter zitting verschijnt, maar vervolgens na schorsing niet
en bij de nadere behandeling de telastelegging wordt gewijzigd.

Blijkens de tekst van de oude bepaling is in zo'n situatie de betekening van
de gewijzigde telastelegging voorgeschreven; de verdachte is immers niet ter zitting
aanwezig. Volgens de nieuwe bepaling behoeft nu echter geen betekening plaats
te vinden: er is namelijk geen sprake van verstek. daar de verdachte op de inleidende
dagvaarding ter zitting is verschenen. Door de redactionele aanpassing van artikel
314 Sv per  1  februari  1998 is mijns inziens de situatie ontstaan, dat geen gewijzigde
telastelegging behoeft te worden betekend aan een verdachte die na schorsing niet
is verschenen maar tegen wie eerder geen verstek was verleend.

De hier geschetste consequenties van de redactie van artikel 314 Svnieuw
lijken niet door de wetgever onderkend althans niet bedoeld. Artikel 314 Sv is
immers gewijzigd bij nota van wijziging welke blijkens de nota naar aanleiding
van het verslag. tot doel had het wegwerken van redactionele oneffenheden.

17(1      TK  1996-1997.24 692.  nr.  6.  pag.  1  (Notanaaraanleiding van  het  verslag)
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Het zal duidelijk zijn dat naar mijn mening de redactionele aanpassing van artikel
314 Sv haar doel is voorbij gegaan. Reparatie lijkt voor de hand te liggen."' Met
name de betekening die alleen nog is voorgeschreven indien tegen de verdachte
verstek is verleend. lijkt op zijn zachtst gezegd voorbeeld van een verkeerd begrip
van de term verstek in het wetboek van strafvordering en dient uit wetssystematisch
oogpunt en ter bevordering van duidelijkheid te worden hersteld.

4.6.3.1 De een\,oudige telastelegging

Een nauw verwant onderwerp aan het onderwerp van de vorige paragraaf, is het
in eenvoudig Nederlands telasteleggen van strafbare feiten. In het wetsvoorstel
vormverzuimen werd een poging ondernomen om te komen tot een vereenvoudiging
van de wijze van telasteleggen. De telastelegging zou moeten kunnen bestaan uit
een materiele omschrijving van het feit. de tijd en plaats alsmede de omstandigheden
waaronder het feit is begaan.172 In de memorie van toelichting wordt gesproken
over een aantal proefprocessen waarin de betreffende telasteleggingstechniek zou
worden beproefd.

De proefprocessen zijn mettertijd gevoerd en hebben geleid tot een tweetal
173arresten van de Hoge Raad.   In de arresten trekt de Hoge Raad strikte grenzen.

Het niet in wettelijke termen inkleden van de telastelegging heeft als risico dat
niet direct duidelijk is, welk strafrechtelijk verwijt aan de verdachte wordt gemaakt.
Indien de termen die worden gebruikt zo ruim kunnen worden uitgelegd dat
daaronder eventueel ook feiten kunnen vallen die niet stratbaar zijn. dan zal de
inhoud van de telastelegging pas op de terechtzitting kunnen worden vastgesteld.
Deze bezwaren spelen. volgens de Hoge Raad, met name een rol bij verstek van
de verdachte:

'Dit risico doet zich te meer gevoelen doordat art. 27 1 Svde mogelijkheid biedt
tot behandeling van de zaak ter terechtzitting bij verstek. Daarbij kan immers
voor de rechter de mogelijkheid ontbreken om, zo hij een uitleg die is afgestemd
op de door de steller van de telastelegging beoogde stratbepaling al verantwoord
acht. na te gaan of voor de verdachte duidelijk is wat hem rechtens wordt
verweten. Dat zal ertoe kunnen leiden dat de rechter. recht doende bij verstek,
de dagvaarding bij gebreke van voldoende duidelijkheid nietig moet verklaren.'

171    Zie als voorheeld van reparatieweigeving TK 1997-1998,25 836 (Reparatiewet l).
172     TK 1993-1994. 23 705. nr. 3. pag. 7.
173 HR 27-06-1995, NJ  1996,126 en HR 27-06-1995. NJ  1996.127. m.nt. MSG. De arresten ziin

ook becommentarieerd door J. de Hullu. Telastelegge,1 in gemic),1 en begrijpelijk Nederlands.
AA  1996,  pag. 53-61.  Zie verder ook D. H. de Jong. De telastelegging blijfl de rec·hter binden.
NJB 1995. pag. 1259-1264.
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In zijn noot bii de arresten vraagt Groenhuijsen zich af waarom de Hoge Raad
onverkort wenst vast te houden aan de grondslagleer. Hij spreekt in dit verband
van mandarijnentaal. waarin in de beide zaken is gepoogd enige verandering te
brengen. In de ene zaak had het Hof overwogen dat de telastelegging voldoende
duidelijk was voor de verdediging: 'de verdediging is gevoerd zonder dat van enig
mi Averstand omtrent de - grondslag van de telastelegging - is gebleken.

Groenhuijsen stelt vast dat dit voor de Hoge Raad niet voldoende was en verwijst
daarbij naar verstekzaken:

'Voor de Hoge Raad was dit niet voldoende. Beduchtheid voor uitbreiding
van dit model naar minder simpele zaken - of bijvoorbeeld naar verstekzaken
- kan de doorslag hebben gege,'en.'

De huidige wijze van telasteleggen kan hier in het midden worden gelaten. Voor
de berechting bij verstek is het van groot belang dat over hetgeen de verdachte
wordt verweten geen enkel misverstand bestaat. De vraag is, of daarbij de juridische
duidelijkheid moet prevaleren boven de duidelijkheid voor de verdachte.

··  174De telastelegging dient voor de verdachte duidelijk te ziJn  . maar de
telastelegging dient voor een eerlijk proces ook juridisch duidelijk te zijn. De
juridische duidelijkheid lijkt mij met name bij verstekprocedures van eminent
belang. De dagvaarding met de telastelegging vormt voor de verdachte de basis
voor het bepalen van zijn procespositie. De juridische duidelijkheid lijkt mij daarom
op de voorgrond te moeten staan. De onleesbaarheid van de telastelegging is dan
wellicht meer een esthetisch bezwaar."' In de arresten heeft de Hoge Raad geen
overwegingen gewijd aan de leesbaarheid van de telastelegging maar de afweging
van voors en tegens geplaatst in het kader van de juridische duidelijkheid.

De manier waarop door de rechter moet worden gereageerd op een niet geheel
duidelijke telastelegging, hangt af van de aanwezigheid van de verdachte en/of
zijn raadsman op de terechtzitting. Dit speelt met name bij de kwalificatievraag:
een onvoldoende feitelijke telastelegging is immers sowieso nietig. Is de verdediging
aanwezig, dan kan de rechter duidelijk maken hoe hij de telastelegging leest. Bij
verstek van de verdachte. maar wei verdedigd door een raadsman, kunnen
onduidelijkheden ook uit de weg worden geruimd.

Is zowel de verdachte als de raadsman niet verschenen. dan ligt dit veel
moeilijker. Bij gebruik in de telastelegging van niet geheel ondubbelzinnige termen

174 M.S. Groenhuijsen in zijn noot bij HR 27-06-1995. NJ  1996.  127: 'Begrijpelijkheidis m.i. een
inhoudelijke kwaliteitseis. die niets te mken heeft niet esthetische overwegingen.'

115     Zie D.H. de Jong. De telastelegging bliift de recliter binden, NJB 1995. pag. 1264. J. de Hullu.

Telasteleggen in,ve,i·omi e,1 begrijpeli)k Nederlands. AA 1996. pag. 61 : 'Dat de telastelegging
gemakkelijk wegleest of na even vluchtig inzien glashelder voor de verdachte is, is dus niet een
belangrijk zelfstandig doeleinde.

179



Hoofdstuk 4

kan de rechter de gemaakte keuze niet tegenover de verdediging kenbaar maken.

Nietigheid van de dagvaarding ligt dan in het verschiet. 176

Het geheel overziend moet mijn inziens worden vastgesteld dat voor het
bepalen van zijn proceshouding, voor de verdachte met de name de juridische
duidelijkheid voorop moet staan. In de ideale situatie: een verdachte heeft

kennisgenomen van de dagvaarding en maakt een afweging of hij gebruik zal maken
van zijn verstekrecht. zal de verdediging meer gebaat zijn met een juridisch duidelijk
stuk dan met een makkelijk leesbaar maar juridisch vager geformuleerde
telastelegging

4.6.4 Aanbod dienstrerlening

Artikel 331 Sv geeft. zoals we zagen. een algemene bevoegdheid aan de raadsman
om dezelfde rechten uit te oefenen als de verdachte. Het door de raadsman kunnen
uitoefenen van dezelfde procesrechten als de verdachte is min of meer vanzelfspre-
kend. Desalniettemin kan in een enkel geval twijfel bestaan over de reikwijdte
van raadsman's bevoegdheden.

Een voorbeeld waarin twijfel kan ontstaan over de reikwijdte van de
competentie van de raadsman is bij het opleggen van dienstverlening. Het opleggen
van dienstverlening is slechts mogelijk na een daartoe door de verdachte gedaan
aanbod. Instemming die hieruit spreekt is nodig om te voldoen aan het internationale
verbod op dwangarbeid. 177 Nu is de vraag of de raadsman al dan niet bij verstek.
naniens de verdachte een aanbod tot diensiverlening kan doen.

A-G Fokkens is van mening. dat aanbod en instemming met dienstverlening
hoogstpersoonlijk zijn en derhalve niet door de raadsman kunnen worden

uitgeoefend. Aanbod en instemming zijn volgens hem dan ook geen bevoegdheden
die de raadsman op grond van artikel 331 Sv toekomen. 178

De Hoge Raad deelt dat standpunt. inaar heeft daarnaast toch mogelijkheden
geopend om bij verstek tot oplegging van dienstverlening te kunnen komen. 179 Bij

verstek kan door de raadsman een aanbod worden gedaan tot dienstverlening. In
een dergelijk geval moet de rechter zich ervan vergewissen dat de verdachte instemt
met het gedane aanbod.

Bij instemming. kan het aanbod worden aangemerkt als een aanbod van de
verdachte zelf en kan ervan worden uitgegaan dat de verdachte ook instemt met

het opleggen van de straf zoals vereist wordt in artikel 22d lid 4 Sv, aldus de Hoge
Raad.

18() Het instemmen van de verdachte met het door de raadsman gedane aanbod

176    Zie D.H. de Jong, De tehiste/egging blijft de recliter lii,iden.NJB \995. pag. \263.
177 Zie bijpoorheeld artikel 4 lid 2 EVRM
178     Zie de conclusie hij  HR  14-06-1994. NJ  1994.644.
179 HR 18-()4-1995. NJ 1996, 73. iii.nt. Kn.

18()   Rechtsoverweging 6.4.
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kan worden aangenomen op grond van een schriftelijke door de verdachte
ondertekende verklaring waaruit dit blijkt. Schorsing om vast te stellen of de
verdachte instemt met het gedane aanbod is een andere optie.

in het arrest is naar mijn mening sprake van een soc,rt niengelmoes van
berechting bij verstek, verdediging door de raadsman en vertegenwoordiging. Het
aanbod tot dienstverlening moet in principe door de verdachte zelf worden gedaan.
aldus artikel 22c lid 1 Sr. Het begrip 'door de verdachte' wordt door de uitspraak
van de Hoge Raad genuanceerd. De raadsman kan het aanbod doen namens de
verdachte. Maar een identificatie van de raadsman met de verdachte vindt niet
plaats. daar vereist blijft dat op enige wijze blijkt van instemming met het aanbod.

Bij het doen van het aanbod is er sprake van een soort vertegenwoordiging van
de verdachte. maar tegelijkertijd is er niet een volledige identificatie daar het aanbod
moet kunnen worden gecontroleerd.

Een verdachte die bij verstek wordt berecht kan tot nog toe niet worden
veroordeeld tot dienstverlening. De waarborg die de Hoge Raad inbouwt door
middel van het stellen van eisen aan het duidelijk zijn van de instemming, voorkomt
eventueel handelen van de raadsman zonder overleg met zijn client. Knigge geeft
in zijn noot aan. dat een aanbod tot dienstverlening niet noodzakelijkerwijs op
de zitting hoeft te worden gedaan. De tekst van artikel 22c Sr verzet zich niet tegen
een dergelijke lezing. Niets lijkt in de weg te staan aan het openen van de181

mogelijkheid om buiten de zitting een aanbod tot dienstverlening te doen.
Daar tegenover staat de eis in artikel 22d Sr dat de verdachte moet instemmen

met de oplegging van de straf van dienstverlening. De Hoge Raad heeft. in het
hiervoor genoemde arrest. vastgesteld dat de rechter de instemming met de strat
mag afleiden uit instemming met het aanbod. Het is niet uitgesloten dat de Hoge
Raad aanbieding van dienstverlening door middel van een brief buiten de
terechtzitting om. aanvaardbaar vindt. Is dit het geval. dan kan mijns inziens de
redenering worden doorgetrokken zodat bij verstek en zonder aanwezigheid van
de raadsman een aanbod kan worden gedaan waaruit vervolgens de instemming
met de oplegging van de straf kan worden afgeleid. Het uitsluitend op basi  van
een brief opleggen van dienstverlening bij verstek is dan mogelijk.

De vergeliiking met de eventuele mogelijkheden rondom het voeren van een
schriftelijk verweer dringt zich hier nadrukkelijk op. Al is het voeren van een
(schriftelijk) verweer meer een procesrecht. dan een aan de verdachte gekoppeld
recht zoals het instenimen met dienstverlening. De instemming van de verdachte

is een voorwaarde voor strafoplegging. Het karakter van de dienstverlening brengt
mijns inziens met zich mee dat de aanwezigheid van de verdachte ter zitting zoveel
mogelijk moet worden bevorderd. Voor de tenuitvoerlegging is de medewerking

l 8i Nci>on-Langemeijer-Remmelink, commentaar vetboek san strafrecht. artikel 22c Sr stelt dat

het aanbod niet per se op de zitting Leif mciet worden eedaan.
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van de verdachte vereist. De noodzakelijke bereidheid tot medewerking kan het
beste worden vastgesteld bij aanwezigheid van de verdachte ter zitting.

De procedure voor het opleggen van dienstverlening vormgeven door middel
van een brief van de verdachte lijkt mij daarom niet wenselijk. De invalshoek die

ik kies. namelijk het karakter van de dienstverlening welke vaststelling van de
bereidheid tot medewerking eist. is een andere dan die meestal wordt gekozen bij

dienstverlening. De vaakst genoemde achtergrond van de verplichte instemming
met het opleggen van dienstverlening is het verbod op dwangarbeid. Het gevaar
voor dwangarbeid is bij aanwijzingen voor het instemmen met dienstverlening,
zoals bijvoorbeeld bij een brief van de verdachte, uitermate klein. zelfs indien er
geen raadsman ter zitting is verschenen. De verdachte heeft het immers in eigen
hand om de werkzaamheden al dan niet uit te voeren. De sanctie op het niet uit
voeren is in het slechtste geval een vordering tot omzetting van de dienstverlening
in een vrijheidsstraf.

182

4.6.4.1 Wetsroorstel Taakstra.ffen

Onlangs is het wetsvoorstel taakstraffen ingediend:8-3 Dit wetsvoorstel voorziet
in een vervanging van de huidige regeling van de dienstverlening. Het nieuwe begrip
taakstraf voorziet in vervanging van de huidige termen "dienstverlening" en
"onbetaalde arbeid ten algemene nutte". Tevens is taakstraffen een ruimer begrip,
zowel werk- als leerstraffen vallen er onder.

In het voorstel wordt de taakstraf geYntroduceerd als een hoofdstraf. Een

belangrijke uitbreiding in vergelijking met de huidige regeling is de mogelijkheid
om bij verstek een taakstraf op te leggen. De verdachte moet instemmen met het
opleggen van een taakstraf. Volgens de memorie van toelichting kan de instemming

ook blijken. in afwezigheid van de verdachte, uit een melding van de raadsman.
De vereiste instemming met de straf kan verder bijvoorbeeld worden afgeleid uit
de voorlichtingsrapportage van de reclassering. 84 Instemming moet blijken voor
het einde van het einde van het onderzoek ter terechtzitting.

De mogelijkheid om bij verstek een taakstraf op te leggen is reeds vddr

indiening van het wetsontwerp bekritiseerd. Bij de straftoemeting is de aanwezig-
heid van de verdachte ter zitting altijd gewenst, bij het opleggen van een werkstraf
meer in het bijzonder. Het succes van deze straf hangt in grote mate af van de

182   Zie noot Knigge bij NJ 1996. 73
1 8 3       TK  1997- 1998.  26 1 1 4( ingediend op 27-07-1998).  Zie over het destijds nog concept-wetsvoorstel:

W.E.C.A. Valkenburg. Het concept-wers\'00,·stel  'Taakstraffen'. DD 1998. pag. 40-52.
184     TK  1997-1998.26  114. nr. 3. pag.  12. Opvallendis dat voor het opleggen van een leerstraf een

stringenter instemmingsvereiste lijkt te moeten worden gehanteerd. Evenwel wordt ook ten aanzien

,·an de leerstraf de rol van de reclassering en het voorlichtingsrapport cruciaal geacht. zie TK
1997-1998.26 114, nr. 3, pag. 23-24.
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bereidwilligheid van de betrokkene. 185 Bij een vnjheidsstraf is de medewerkingsge-
zindheid, vanzel fsprekend, van niet of geeneriei belang. Bij de rechterlijke macht
zou licht enig aarzeling kunnen bestaan bij het opleggen van een taakstraf bij
verstek.'86

Aantekening verdient dat door de uitspraak van de Hoge Raad in NJ  1996.
73. het opleggen van dienstverlening bij verstek, mits het aanbod door de raadsman
is gedaan ter zitting en er een duidelijk aanbod van de verdachte voorligt. niet echt
meer een probleem lijkt. Dit doet aan de bezwaren van het opleggen van een
taakstraf bij verstek geen afbreuk, deze blijven duidelijk aanwezig. Interessant
in dit verband is de vraag of in de nieuwe regeling van het onderzoek tel'
terechtzitting een niet tot de verdediging gemachtigde raadsman namens de afwezige
verdachte een aanbod tot het verrichten van een taakstraf kan doen. Het aan de
orde stellen van de mogelijkheid van een taakstraf, valt mijns inziens binnen het
voeren van de verdediging en daarmee buiten de kring van de relevante opmerking-
en die een niet tot de verdediging gemachtigde raadsman blijkens de wetsgeschiede-
nis mag maken. Een aanbod tot eventueel verrichten van een taakstraf kan derhalve
mijns inziens uitsluitend door een gemachtigde raadsman worden gedaan. Voor
verdere bespreking van de rol van de raadsman bij verstek bij het opleggen van
een taakstraf verwijs ik naar de vorige paragraaf.

4.6.5 Over getuigen, de raadsman en artikel 422 Sv

Artikel 422 Sv bepaalt de wijze waarop met verklaringen afgelegd in eerste aanleg
omgegaan dient te worden bij de behandeling van een strafzaak in appel. De
beraadslaging in appel geschiedt zowel naar aanleiding van hetgeen in appel als
in eerste aanleg is voorgevallen. In het tweede lid van artikel 422 Sv is een
belangrijke uitzondering op deze hoofdregel geformuleerd. Van getuigenverklaring-
en die in eerste aanleg zijn afgelegd, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt indien
uit het proces-verbaal blijkt dat ze aldaar niet zijn betwist.

185     Vgl. het rapport Substimtie l'an priiheidsst,·af»n. interdepartementaal beleidsonderzoek. IBO-
ronde 1996. rapport nr. 8, 1-Gravenhage, mei 1997, pag. 50. 'Wellicht kan de toekomstige
mogelijkheid om een taakstraf ook bij verstek op te leggen hier enig soelaas bieden. Daar jtaat

tegenover dat afwezigheid op de zitting contra-indicatief is voor het opleggen van een taakstraf:
alh iemand al niet komt opdagen voor z'n zitting. is er weinig reden om aan te nemen dat hij
4·el zal verschijnen voor het ondergaan van zijn taakstraf.

186    Vgl. de Nederlandse Vereniging voor Rechtspmak in haar ad;'ies bij het concept-wets,·oorstel
\·an  16 april 1996, Arnhem. pag. 6.  'Ook in geval van een verstekzaak zou derhalve volgens
de werkgroep door de rechter een taakstraf kunnen worden opgelegd. Wei wil de werkgroep
opmerken dat rechter en officier van justitie zich een oordeel dienen te vormen over de
geschiktheid van verdachte om voor een taakstraf in aaninerking te kunnen worden gebracht.
Met het oog hierop ii in het algemeen persoonlijke ver chijning van de verdachte wei gewenst.
In uitz.<mcierlijke 1 mijn curs. M.J.A.P.) situaties is het bij verstek opleggen van een taakstral
denkbaar.'
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De achtergrond voor deze uitzondering moet worden gezocht in het verzachten
van de inbreuk die door de hoofdregel van lid 1 wordt gemaakt op het onmiddellijk-
heidsbeginsel. Door het eerste lid wordt de appelrechter immers gedwongen te
beraadslagen mede op grondslag van een terechtzitting waaraan hijzelf niet heeft
deelgenomen: 87 Zoals bekend is door de de-auditu-jurisprudentie van de Hoge
Raad het onmiddellijkheidsbeginsel in het Nederlandse strafproces in vergaande
mate gerelativeerd ten opzichte van de oorspronkelijke gedachten van de wetgever
in  1926.

In de huidige uitleg van het onmiddellijkheidsbeginsel is de situatie ontstaan

waarin artikel 422 lid 2 Sv niet een rem vormt op atkalving van de onmiddellijkheid
van de bewijsvoering maar zelfs voor het tegendeel kan worden gebruikt. Zo heeft

Knigge erop gewezen dat verklaringen die in eerste aanleg zijn betwist en dus in

appel niet kunnen worden gebruikt. de appelrechter ertoe kunnen verleiden
verklaringen afgelegd bij de politie te gebruiken. Verklaringen afgelegd tegenover
de politie krijgen zodoende voorrang boven verklaringen afgelegd op een
terechtzitting in aanwezigheid van de verdediging. 188

A-G Van Dorst heeft eveneens crop gewezen dat artikel 422 lid 2 Sv tot gevolg

kan hebben, dat de appelrechter een getuigenverklaring afgelegd in eerste aanleg
buiten beschouwing moet laten terwijl hij deze wellicht betrouwbaarder acht dan

de verklaring in appel. 11'4 Van Dorst stelt eveneens vast dat artikel 422 lid 2 Sv

op een eenvoudige wijze kan worden ontdoken. De regeling van artikel 422 lid
2 Sv gaat daarentegen echter verder dan het EVRM eist voor wat betreft in eerste

aanleg afgelegde en betwiste verklaringen. Het EVRM verzekert de verdachte een
ondervragingsrecht van getuigen die belastend verklaren ter terechtzitting. Een
actieve houding van de verdachte is daarbij noodzakelijk.' 1 De verdachte kan
getuigenverklaringen ter terechtzitting betwisten. Artikel 422 lid 2 Sv maakt het
daarna mogelijk de betreffende verklaringen volledig van het bewijs uit te sluiten
door eenvoudig achterover hangen van de verdachte in de appelfase. Dit gaat verder
dan het EVRM vraagt, in de opvatting van Van Dorst zelfs te ver.

A-G Machielse heeft erop gewezen dat bij invoering van de figuur van de
gemachtigde raadsman in de nieuwe regeling van het onderzoek ter terechtzitting,
het tweede lid van artikel 422 Sv weleens vaker zal kunnen worden toegepast. 191

De nieuwe regeling voorziet in een behandeling op tegenspraak in een versteksitua-

tie. ook in appel, bij optreden van een tot de verdediging gemachtigde raadsman.
De huidige werking van het derde lid van artikel 422 Sv wordt hiermee verminderd.

187    Zie vi)ordeachtergrondmeer precies A.J.Bloken L.Ch. Besier. Het Nederlandsche strafprc,ces,
Tweede Deel. Haarlem  1925. pag. 374-375.

188   G. Knigge. Orer inziclitelijke \i·eisA·stematiek: cipinerkingen naar amleiding ran wets<int\*'erp
24 692, DD 1996. pag. 996.

189 Zie deconclusiebij HR 16-11-1993. NJ 1994.428. m.nt. C.
19()   Zie L.C.M. Meuers. Verd,-ag en strid),rof·es. oratie. Zmille 1993. pag. 2.14 en 16.
191 In Lijn conclusie hij HR 15-04-1997. NJ 1997.615. m.nt. JR.
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Immers er is in zo'n geval geen sprake meer van re,·stek. althans niet volgens de

wetgever.
Het is de vraag of handhaving van het artikel 422 lid 3 Sv nog past binnen

het huidige wetboek van strafvordering. De reden voor het wei mogen gebruiken
van in eerste aanleg betwiste verklaringen tijdens de behandeling in appel bij verstek
is onduidelijk. In de memorie van toelichting wordt slechts vermeld: 'Eene
uitzondering op dezen regel scheen noodig voor het geval van behandeling bij
verstek. hoewel het Hof vrij blijft ook dan de bedoelde personen te hooren: 14' Ook
De Hullu is. onder verwijzing naar de memorie van toelichting. van de achtergrond
niet geheel zeker:

'Misschien vond men de regeling bij verstek in appel niet zoveel zin hebben.
omdat een discussie dan niet goed mogelijk was, nii de betwistende partij
afwezig was. maar misschien speelde ook wel een rol, dat in deze zaken

.1..
toentertijd het rechtsmiddel verzet nog openst(md.

Aangetekend dient te worden dat in de praktijk de werking van artikel 422 lid 3
Sv niet echt groot zal zijn. Het al dan niet verschijnen van de verdachte is voor

aanvang van de appelzitting meestal niet bekend. eventuele betwiste getuigen zulien
vaak bij voorbaat al zijn opgeroepen.

194

De historische achtergrond is derhalve op zijn zachtst gezegd vaag en
onduidelijk. Enig argument voor handhaving lijkt hier niet aan te kunnen worden

ontleend. Op de keper beschouwd wordt in artikel 422 lid 3 Sv een sanctie gesteld
op het verstek. Gezien het uitgangspunt van het wetboek van strafvordering dat
de beslissing om al dan niet aanwezig te zijn ter terechtzitting moet worden
beschouwd als een aan de verdachte toekomend recht. past een afstraffing van
verstek niet in het wetboek.' ' Daar komt bij dat in 1935 bij de Bezuinigingswet
het rechtsmiddel verzet drastisch is ingeperkt. In oorsprong kon een berechting
bij verstek (in appel) met het rechtsmiddel verzet eventueel worden gerepareerd.
in de verzetprocedure herleefde dan de regel van artikel 422 lid 2 Sv.

De term 'verstek' in het artikel leidt in voorkomend geval ook tot ongelijkheid
tussen verdachten in gelijksoortige positie. Een verdachte die op de dagvaarding
ter terechtzitting verschijnt geldt als aanwezig. Tegen hem wordt, na een eventuele
latere schorsing. geen verstek meer verleend. dit kan leiden tot ongelijkheid. Na
een schorsing verschijnt een verdachte niet meer, artikel 422 lid 3 Sv kan dan niet
worden toegepast. Het onderscheid met een verdachte die verstek laat gaan wordt

192 BHTK 1913-1914.286. nr. 3, pag. 151.
193   J.de Hullu. Over rechts,niddelen in strafzake,i. Arnhem 1989. pag. 196 (noot 54).
194     Zo J. de Hullu. a.w·. enook reeds A.J. Bloken L.Ch. Besier. Het Nederlandsche strafproces.

Tweede Deel, Haarlem 1925, pag. 376.
195    Zie M.S. Groenhuusen. Nuar een ge'integreel·de heciening van het Welboek ran Straf\'ordering.

in: Hercodificatie wetboek van stratvordering. Nijmegen 1991. pag. 43.
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helemaal duidelijk indien na de schorsing de samenstelling van het hof is gewijzigd.
De behandeling vangt in een dergelijk geval opnieuw aan. Een duidelijk verschil
tussen de situatie waarin de verdachte op de inleidende dagvaarding niet is
verschenen met als gevolg verstekverlening en de hier genoemde situatie na
schorsing lijkt mij niet aan te wijzen. Toch is bij de verstekverlening het derde
lid van artikel 422 van toepassing en na schorsing het tweede lid van het betreffende
artikel.

In het systeem van het strafprocesrecht. met name bezien vanuit de
procespositie van de verdachte. past artikel 422 lid 3 Sv mijns inziens niet goed.
Uit EVRM oogpunt bezien lijkt mij handhaven van artikel 422 lid 3 Sv ook niet
echt wenselijk. Naast het in sommige situaties discriminatoir uitwerken van de
regeling hetgeen wellicht kan strijden met het discriminatieverbod, lijkt het
afstraffen van verstek - na Lala en Pelladoah - vrijwel zeker niet in overeenstem-
ming met de grondslagen van het EVRM.

De Commissie Moons heeft in haar rapport Recht in Vorm voorgesteld artikel 422
lid 3 Sv te schrappen. Op grond van bovenstaand relaas is dit geen onredelijk
voorstel geweest. Bedacht moet wel worden dat het bezwaar van Van Dorst dat
de verdachte door stilzitten het gebruik van een getuigenverklaring kan verhinderen
hier opgeld doet. De Commissie Moons motiveerde het voorstel tot afschaffing
van het derde lid door te wijzen op de beweegredenen voor de verdachte om appel
aan te tekenen:

'Verdachten die in eerste aanieg getuigenverklaringen hebben betwist. zullen
veelal ontkennende verdachten zijn. Aangenomen mag worden dat zij in appel
gaan. omdat zij opnieuw het bewijs op basis waarvan zij in eerste aanleg zijn
veroordeeld, ter discussie willen stellen. Het is dan niet goed te verdedigen
dat, als zij verstek laten gaan. hieraan de consequentie wordt verbonden dat
de betwiste getuigenverklaringenevenals de niet-betwistegetuigenverklaringen
zonder nader verhoor van de getuigen als bewijs mogen worden gebruikt.

•196

De reden, door de Commissie genoemd. gaat niet in op het feit dat de verdachte
bij invoering door stilzitten in appel verklaringen kan uitsluiten van het bewijs.
De motivering van de Commissie verwijst impliciet naar de procespositie van de
verdachte binnen het Nederlandse strafproces. Het afstraffen van verstek past niet
binnen het Nederlandse strafprocesrecht en met het voorstel wordt aan deze
gedachte recht gedaan.

De Commissie Moons stelde eveneens voor artikel 376 lid 6 Sv'97 te schrappen.

Deze bepaling is enigszins vergelijkbaar met artikel 422 lid 3 Sv. Op grond van

196 G.J.M.  Corstens (red.).  Rappo,·ten hert)'king  st,·ati·oi-deritig /993. Arnhem  1993.  pag.  83.

197 Sinds 2 februari 1998 artikel 377 lid 4 S5·.
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het betreffende artikel mag van betwiste getuigenverklaringen. bij verstek. geen
gebruik worden gemaakt door de meervoudige kamer na verwijzing door de
politierechter.

Mijns inziens zouden zowel artikel 422 lid 3 Sv als 377 lid 4 Svnieuw kunnen
worden geschrapt. De redenen voor verwijdering zijn talrijk. voor handhaving

daarentegen niet overtuigend en niet passend in het hedendaagse strafproces.

5           Afstand van het aanwezigheidsrecht

5.1 Inleiding

Afstand van het aanwezigheidsrecht is een thema waarbij zeer vele facetten van

een berechting bij verstek samenkomen. Het is daannee een belangrijk maar tevens

moeilijk onderwerp. Moeilijk ook. omdat er weinig duidelijkheid bestaat over de

wijze waarop afstand kan worden gedaan van het aanwezigheidsrecht. Het EVRM
en de jurisprudentie van het EHRM bieden in deze weinig opheldering.

Het grootste probleem bij het afzien van het aanwezigheidsrecht is dat niet
altijd absolute zekerheid kan worden verkregen omtrent de vraag of de verdachte
al dan niet bij zijn berechting aanwezig wil zijn. Belangrijk om te vermelden in
deze inleiding is de relatie met de betekeningsprocedure. Een verdachte kan eerst

afstand doen van zijn aanwezigheidsrecht indien hij op de hoogte is van de
behandeling van zijn zaak. Bij het bespreken van de betekeningsproblematiek aan
het begin van dit hoofdstuk is reeds bij de samenhang tussen de betekening en
verstek stilgestaan.

Aanwezigheid van de verdachte is enerzijds belangrijk uit het oogpunt van
de verdedigingsrechten. Anderzijds is de aanwezigheid van de verdachte eveneens

belangrijk voor een goede oordeelsvorming door de rechter. Het is de vraag of
in alle gevallen het afstand doen even makkelijk dient te worden aanvaard. Bij
eventuele onduidelijkheden in de betekeningsprocedure - en daarmee omtrent het
afstand doen - komt het rechtsmiddel verzet als mogelijke extra waarborg in beeld.

5.2 Afstand ran het aanwezigheidsrecht, een procesrecht

In het strafproces is de verdachte een procespartij die af kan zien van het gebruik
van aan hem toegekende rechten. De aard van het strafproces brengt met zich mee

dat beslissing om al dan niet te verschijnen niet volledig aan de verdachte wordt

overgelaten. Het uitgangspunt van een 'fair trial' is in beginsel een proces waarbij
de verdachte aanwezig is. Zo kan een aanwezigheidsplicht voor de verdachte niet

in strijd zijn met het EVRM. In het Nederlandse strafproces wordt de begrenzing
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van het verstekrecht geillustreerd door de mogelijkheid van een bevel tot
medebrenging.

In het civiele proces worden in dit verband andere uitgangspunten gehanteerd.
Daar is de gedaagde niet onderworpen aan enige vorm van dwang om te verschijnen.
De gedaagde is vrij verstek te laten gaan. Het verstek heeft evenwel wel tot gevolg
dat de rechter in beginsel uitgaat van de juistheid van de door de eiser gestelde
feiten Cart.  176 Rv). Deze hoofdregel wordt enigszins verzacht door het correctie-
mechanisme dat een vordering niet wordt toegewezen indien zij op de rechter
onrechtmatig of ongegrond voorkomt (art. 76 Rv). 198

Voor het strafproces geldt aan de ene kant dat de verdachte de vrijheid heeft om
niet te verschijnen. Aan de andere kant behoudt de rechter altijd de bevoegdheid
om de verdachte op te laten brengen. De bevoegdheid om verstek te laten gaan
blijkt onder andere uit het ontbreken van een verschijnplicht. Bij de totstandkoming
van het wetboek van strafvordering is expliciet gekozen voor een gematigd
accusatoir strafproces; geen verschijnplicht voor de verdachte. maar wal begrensd
door de mogelijkheid van een bevel tot medebrenging.

Het belang van het aanwezigheidsrecht brengt met zich mee dat indien de
verdachte afstand daarvan wenst te doen. er over de intentie van de verdachte geen
twijfel mag bestaan. In de woorden van het EHRM dient er sprake te zijn van een
'waiver in a unequivocal manner'. In het eerdere hoofdstuk met betrekking tot
het EVRM is hier reeds op ingegaan. Bij de bespreking van de EHRM-rechtspraak
bleek reeds dat onduidelijk is. wanneer sprake is van afstand in een 'unequivocal
manner'.

Belangrijk in dit verband is een recent arrest van de Hoge Raad.M Het betrof
een behandeling in appel. De eerste behandeling in appel vond plaats op 12 juni
1995. De verdachte  was.  na  te zijn gedagvaard zonder bekende  woon-  of
verblij fplaats binnen Nederland, hierbij niet aanwezig. Het hof constateert dat geen
dagvaarding is gestuurd naar het adres in Italie. waarnaar de verdachte zich officieel
had laten overschrijven op 10 september 1993. De raadsman deelt mede dat zijn
client graag wil verschijnen, maar waarschijnlijk niet op de hoogte is van de
behandeling van het appel.

Het hof besluit het onderzoek voor onbepaalde tijd te schorsen. Het onderzoek
ter terechtzitting wordt op 7 september 1995 hervat. Een afschrift van de oproeping
is als gewone brief verzonden naar het adres in Italie. De verdachte is wederom
niet aanwezig. De aanwezige raadsman zegt de afgelopen maanden geen contact
meer te hebben gehad en niet op de hoogte te zijn van de verblijfplaats van zijn

198     M. Ynzonidus.  Vcrstek e,1 /'crz.et. diss. Rotterdam. 1996. pag. 49-51.
199 HR 15-()9-1997. NJ 1998.115.
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client. De raadsman verklaart weI namens de verdachte het woord tot verdediging
2(M)te willen voeren.    Het hof staat de raadsman dit vervolgens toe.

De Hoge Raad konit tot de slotsom dat de verdachte afstand heeft gedaan

van zijn aanwezigheidsrecht. De Hoge Raad stelt vast dat de oproeping die is
verzonden naar Italie niet als onbestelbaar retour is gekomen. Het hof mocht op
grond hiervan, ervan uitgaan dat de oproeping was aangekomen. Er wordt in het
arrest expliciet verwezen naar de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte:

'5.3. (...) Daarbij verdient opmerking dat van degene die zelf in hoger beroep
is gekomen en prijs stelt op berechting op tegenspraak redelijkerwijs kan worden

verwacht dat hij de in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen
neemt om te voorkomen dat een oproeping hem niet bereikt of' de inhoud
daarvan niet te zijner kennis komt. hetgeen te meer klemt in een geval als het
onderhavige waarin ten tijde van het instellen van hoger beroep de verdachte

volgens de namens hem gedane opgave geen vaste woon- of verblijfplaats in
Nederland had (...).'

Deze verwijzing naar de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte, in het
201

bijzonder in zijn rol als appellant, past binnen de rechtspraak van het EHRM.
Reeds eerder is gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte binnen

de betekeningsproblematiek. Op deze plaats behoeft er dan ook niet meer uitgebreid
bij te worden stilgestaan.

De rol van de raadsman ih voor de Hoge Raad van bijkomend - maar wel
van doorslaggevend belang - voor het aannemen van een 'waiver' van het
aanwezigheidsrecht. De raadsman had in tegenstelling tot de eerste behandeling
niet opnieuw verzocht om aanhouding van de behandeling van de zaak. Hij had,
wellicht in de verwachting dat een aanhoudingsverzoek zou worden afgewezen.
uitsluitend verzocht het woord ter verdediging te mogen voeren:

(...) in aanmerking genomen dat de raadsman, anders dan op de terechtzitting
van  12 juni  1995, ter terechtzitting van 7 september  1995 niet opnieuw

aanhouding van de behandeling heeft verzocht doc·h (mijn curs. M.J.A.P.)

namens de verdachte de verdediging heeft gevoerd. mocht het Hof er\'an uitgaan
dat de verdachte van zijn recht om in zijn tegenwoordigheid te mogen worden
berecht alsnog vrijwillig afstand had gedaan en kon het zonder schending van
de in het middel genoemde verdragsbepalingen de zaak bij verstek behandelen:

2()()   Na inwerkingtreding van de herziening van het onderzoek ter terechtzitting (wetsvoorstel 24
692, Stb. 1998,33) heeft dit lot gevolg dat de beroepstermijnen onmiddellijk na de uitspraak
beginnen te lopen. Ot de raadsman dan nog steeds de \·erdediging had willen voeren lijkt mij
te betwijfelen.

201 Zie bijvoorheeld Hennings tegen Duitsland. EHRM  16-12-1992. Publ. Ser. A Vol. 251 -A. En
N. Keijzer.  Is  de  verdachte  gehouden  om  aan  zijn  eigen  dagraarding  mee  te  werken?, in: Mens
en Recht. Deventer 1996. pag. 238-241.
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De gekozen bewoordingen van de Hoge Raad lijken mijns inziens te duiden op
een soort verwerking van het aanwezigheidsrecht.212 Door het woord tot verdediging
te hebben gevoerd. in plaats van te verzoeken om aanhouding. lijkt de raadsman
het aanwezigheidsrecht van zijn cliant te hebben prijsgegeven.

A-G Fokkens komt in zijn conclusie tot ander resultaat. Fokkens wijst op
het ontbreken van het rechtsmiddel verzet in de appelfase. Gezien de jurisprudentie
van het EHRM is een berechting bij verstek geoorloofd indien vervolgens de
verdachte -can subsequently obtain from a court which has heard him a fresh
determination of the merits of the charge, in respect of both law and fact'. Fokkens
wijst erop dat nog onduidelijk is in hoeverre aan de verdachte een tweede kans
moet worden geboden. indien de verdachte heeft afgezien van het recht om
aanwezig te zijn en zich te verdedigen. Het afstand doen. de  waiver'. moet in elk
geval 'be established in an unequivocal manner and be attended by minimum
safeguards commensurate to its importance'.203

Fokkens is van mening, dat in de onderhavige zaak geen sprake is van een
duidelijk afstand doen van het aanwezigheidsrecht. Hij wijst op verschillende
omstandigheden, uit niets bleek dat de verdachte op de hoogte was van de
zittingsdatum. het OM heeft de oproeping als gewone brief naar Italie verzonden
maar is niet nagegaan of de brief ook is ontvangen en verder werd in appel een
hogere straf opgelegd. Naast deze omstandigheden. had de verdachte door in eerste
aanleg te verschijnen duidelijk laten blijken interesse voor zijn zaak te hebben.
In appel. althans bij de eerste behandeling. gaf zijn raadsman eveneens aan dat
de verdachte bij de behandeling aanwezig wilde zijn.

Mijns inziens is het betoog van Fokkens interessant en biedt het veel
aanknopingspunten voor een gedachtenwisseling. In casu zijn er volgens Fokkens
te weinig inspanningen verricht om de verdachte op de hoogte te brengen van de
datum van de behandeling van zijn appel. Hij doelt daarbij, en verwijst daar ook
naar, op de jurisprudentie van het EHRM waarin voor de overheid een zware
inspanningsverplichting is neergelegd met betrekking tot het op de hoogte brengen
van de verdachte van de behandeling van zijn zaak. Naar mijn mening had inderdaad
van de vervolgingsinstanties een grotere inspanning kunnen worden verwacht. Met
name gezien het tijdsverloop tussen het doorgeven van de verhuizing en het
versturen van de brief. ongeveer twee jaar. kon niet worden volstaan met het
eenvoudig versturen van de oproeping.

202     Vgl. M.1. Veldt. Het EVRM en de ent,a,·tildige m·af)-ec/itcr. Arnhein  1997. pag.  157- 158. Zij
geeft de poorkeur aan het begrip rechtsverwerking als vertaling van de EV RM-term 'waiver'.

2(}3    De. door Fokkens gebruikte, EHRM-hewoc,rdingen zijn afkomstig uit de zaak Poitrimol tegen
Frankrijk. 23-1 1-1993. NJ  1994.393. m.nt. Kn. (met name § 31)
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5.3 Het driesporenproces

Knigge heeft in zijn preadvies voor de Nederlandse juristenvereniging van 1994
2(,4gepleit voor een driesporenproces.   In het Nederlands strafprocesrecht wordt

WMen zware en lichte zaken weinig onderscheid gemaakt. Voor de eenvoud en
de overzichtelijkheid heeft dit, volgens Knigge, een groot voordeel. Als nadeel

noemt hij dat minder goed recht kan worden gedaan aan wat, in de woorden van
het EHRM. at stake' is.2115

Ter illustratie wijst Knigge op de berechting bij verstek: 'Een procesgang
die aanvaardbaar is als alleen een geldboete op het spel staat. kan Nnfail· zijn als
de verdachte gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Zo is het de vraag of het bij
verstek berechten van zil·are misdrijven in Straatsburg zal worden aanvaard.' Even
verder stelt Knigge waarschuwend vast: 'Er moet rekening mee worden gehouden

dat het gemak waarmee wij. ongeacht de zwaarte van de bedreigde straf. gewoon
zijn een 'waiver' aan te nemen. in strijd met het verdrag zal worden geoordeeld.

. 21)6

Als onderscheidend criterium gebruikt Knigge de hoogte van de straf en niet
37

de proceshouding van de verdachte. In het model van Knigge heeft de
eenvoudigste procedure uitsluitend betrekking op het opleggen van geldboetes,
de middelzware procedure op vrijheidsstraffen van niet meer dan zes maanden
en de zwaarste procedure op vrilheidsstraffen van langere duur.

2()8

Knigge stelt terecht vast dat het niet verschijnen van de verdachte ernstig
afbreuk doet aan het contradictoire karakter van de behandeling ter zitting. In zijn

preadvies wordt door hem geopperd de aanwezigheid van de verdachte op de
terechtzitting meer te waarborgen:

'Dat vertualt zich ten aanzien van verdachten die zich in voorlopige hechtenis
bevinden. in voorgeleiding. (...) Ook van de niet gehechte verdachte kan in

beginsel gevergd worden dat hij ter zitting verschijnt. Die verplichting zou
als voorwaarde aan een schorsing van de voorlopige hechtenis kunnen worden
verbonden. Voor zover aan de verdachte de vrijheid wordt gelaten om weg

204  G. Knigge. Strab'(,rderin,g iii he! geding. preadvies NJV-1994. Zwolle 1994. pag. 75.

2()5 Zie pag. 49 van het preadvie3.
206   Zie preadvies pag. 49. Vgl. Jacobs/White. The Eur<,pean Conventim on Hitmait Rights. O ford

1996. pag. 161: 'It i  much more doubtful whether those del'ending criminal proceedings can

waive all their righth. though there will always be a difficulty in balancing actions made through
the genuine choice Cor lack of con3cious effort) on the part of defendants. and action3 which
are the result ot the pressures ot' the proces3.

207    Knigge verwerpt op pag. 72-75 van het preadvies. expliciet de voorstellen van de Commissie
Moons vinr een aparte procedure .cor de bekennende verdachte gedaan in haar achtste rapport:
Rapp<i,·ten herijking strafrordering  1989-1992. G.J.M. Corstens (red.). Zwolle 1993. pag. 183-
205.

208   Zie pag. 75 van het preadvies.
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te blijven. zullen aan de ondubbelzinnigheid van de waiver' hoge eisen moeten
worden gesteld.

9 2 19

Mijns inziens is het door Knigge gemaakte onderscheid, tussen drie verschillende
sporen van afwikkeling van het strafproces. een goed concept ter verdere
gedachtenvorming.210 Naarmate er meer op het spel staat voor de verdachte. de
hoogte van de straf, is zijn aanwezigheid ter zitting van groter belang. Maar dit
geldt ook voor de overheid: hoe ernstiger het feit hoe belangrijker het is de schuldige
te straffen volgens een met veel waarborgen omgeven procedure.

Afstand doen van het aanwezigheidsrecht dient immer met veel waarborgen
te worden omgeven. maar zeer zeker bij zwaardere feiten. De betekening van de

dagvaarding is daarbij, zoals eerder aangegeven. van groot belang. De gedachten
van Knigge over een driesporenproces kunnen daarbij hun waarde hebben.

5.4 Afstand van recht binnen het EVRM

In het begin van deze paragraaf werd reeds gewezen op het afstand doen van het
aanwezigheidsrecht als procesrecht van de verdachte. In de benadering van Knigge
lijkt dit enigszins uit het oog te worden verloren. Den Hartog maakt in haar
dissertatie onderscheid tussen 'recht' en 'rechtsbelang'.21' Een 'recht' is daarbij
de aanspraak op respectering van een 'rechtsbelang'. Vertaald naar artikel 6 EVRM
geeft dit voor de verdachte een recht op respectering van het rechtsbelang van een
eerlijke behandeling. behandeling binnen een redelijke termijn enz..

De vraag is of elk in het EVRM gecodificeerd rechtsbelang door afstand van
recht kan worden aangetast. Zo wordt in artikel 3 EVRM geen recht toegekend.
maar uitsluitend een rechtsbelang gecodificeerd. Aantasting van het rechtsbelang
van het verbod van foltering, onmenselijke of vernederende behandelingen of
straffen is aldus niet mogelijk door afstand van recht. De artikelen 4 en 7 hebben
een zelfde soort constructie als het genoemde derde artikel van het EVRM.

Artikel 6 gebruikt een andere constructie. Aan de verdachte wordt het recht
gegeven op respectering van de in het artikel neergelegde rechtsbelangen. Den
Hartog komt tot de conclusie dat daar waar het EVRM de betrokkene een recht
geeft op respectering van het rechtsbelang (dus zonder uitdrukkelijke plicht van

2()9 Preadvies pag. 79.

2 10     In zijn preadvies geeft Knigge expliciet aan weinig hoop op invoering te hebben: 'Veel illusies
dat het geschetste ooit in die vorm geldend recht zal worden. koester ik daarbij niet. De bedoeling
is Fooral de gedachten te bepalen en daardoor de discu4sie te richten.' (pag. 75)

211 A. Den Hartog. A,-tiket 6 EVRM: Gretize„ aan  her streven de  straf eerder op de  daad te dc,en

t·olgen, Antwerpen-Apeldoorn 1992. pag 156-157.

192



Berecliting bij verstek in de praktijk van de Nederlandse strafrechtspleging

de lidstaat tot respecteren van het rechtsbelang), een aantasting van het rechtsbelang
is toegelaten wanneer de betrokkene zijn recht niet wenst uit te oefenen. 212

Het door Den Hartog gemaakte onderscheid tussen 'recht' en 'rechtsbelang

spreekt mij aan. De vraag is wel of er niet een bepaalde ondergrens aan rechtsbelang
mod blijven bestaan ook bij afstand van recht daarop door de verdachte.'13 Wellicht
is ter waarborging van een fair trial' een bepaald minimum aan rechtsbelang

noodzakelijk
214

In het strafproces kan bij inperking van een rechtsbelang, bijvoorbeeld door
het afstand doen van het recht op handhaving daarop, de vraag naar compensatie
opkomen. Gerelateerd aan het verstek: afstand van het aanwezigheidsrecht moet
kunnen worden gecompenseerd door het optreden van een raadsman bij verstek.
Andere compenserende maatregelen zijn bijvoorbeeld, een betrouwbare beteke-

ningsregeling. het rechtsmiddel verzet of hoger beroep. instructief, voor een
samengevat beeld van het afstand doen van rechten. is een noot van Swart: 215

'Om slechts de belangrijkste noemen: wat voor waarde heeft het afzien van
een recht wanneer men niet of slechts gebrekkig van het bestaan of de inhoud
van dit recht op de hoogte is. wanneer kan men zeggen dat iemand vrijwillig
van een hem toekomend recht heeft afgezien. zijn er omstandigheden waarin
men geen afstand kan doen van een bepaald recht ofschoon men dat zelf zou
willen?'

A)  Op  de  hoogte  zijn

De eerste door Swart geformuleerde vraag kan voor de berechting bij verstek
worden herleid tot het belang van een juiste betekening van de dagvaarding c.q.

oproeping. Hiervoor is reeds uitgebreid stilgestaan bij de betekeningsprocedure.
Op deze plaats behoeft dan ook niet meer diepgaand hierop te worden ingegaan.

111     A. Den Harlog. Artikel 6 EVRM. Grensen acin het streven de stral eerder cip de daad te dc,en
\'01*en. Antwerpen-Apeldoorn 1992. pag. 158. Vgl. ook het 9e rapport van de Commissie Moons.
G.J.M. Corsten0 (red. 1. Riappcirten lierijking sir«frcirdering 1993. pag. 14- 15: 'Het staatde drager
r an een recht evenwel vrij hiervan wei of niet gebruik te maken. (...) Hierbij merkt de commissie

overigens op dat niet alle aan het verdrag ontleende rechten zich lenen voor het doen van afstand.
Processuele rechten. zoals die zijn neergelegd in artikel 6. derde lid. lenen zich echter. in heginsel.
voor het doen van afstand. terwijl het folterverbod. neergelegd in artikel 3. niet kan worden
terzijde gesteld door personen die onder bescherming van het verdrag zijn gesteld.

213 Sommige actiegroepen zijn bereid afstand te doen van de bescherming die mensenrechtenverdra-

gen en de beginselen van een goede procesorde hen bieden. HR 18-02-1997. NJ  1997.411.
214     Vgl. de noot van Knigge bij HR 24-10-1995. NJ  1996,484 over het recht op een onpartijdige

rechter. Er was sprake van een 'waiver' van het recht op een onpartijdige rechter. De HR
constateerde dat er geen strijd was met wettelijke bepalingen. Knigge: 'Was die strijd er wei
geweest. dan was niet alleen het recht op een onpartijdige rechter in het geding, maar ook het
recht op herechting door een "tribunal established by law". Of van dat recht rechtsgeldig afstand
kan worden gedaan is zeer de \·raag.

215   A.H.J. Swart. V,-4,#·il/ige Bloedproef. AA 1983. pag. 493.
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Wei is belangrijk in dit verband nog te wijzen op de verantwoordelijkheid
voor de overheid om de betrokkene op de hoogte te brengen van de behandeling
van zijn zaak. Uit de uitspraak in de zaak Colozza116 en ook uit de zaak F.C.B.317

blijkt dat het EHRM voor de vervolgende instanties een duidelijke inspanningsver-
bintenis formuleert. In het hoofdstuk over het EVRM is dit reeds besproken.

B) ' Utiequiroccil  ma,iner

Afstand van rechten gewaarborgd onder het EVRM moet geschieden in een
'unequivocal manner'. aldus de standaardrechtspraak van het EHRM. Problematisch
aan deze rechtspraak is dat niet altijd duidelijk is wanneer er sprake is van afstand
doen in een 'unequivocal manner'. 2IX

In de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt op een casuYstische wijze
invulling gegeven aan deze eis van het EHRM. De feiten van het geval bepalen
de uitkomst van de zaak. Een verzoek tot aanhouding van de zaak om de verdachte
later alsnog aanwezig te laten zijn bij het proces heeft weinig kans van slagen indien
de raadsman is verschenen, de raadsman met zijn client heeft overlegd en de
dagvaarding in persoon is betekend.119 Onder de betreffende omstandigheden mag
worden aangenomen dat de verdachte afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheids-
recht. Mijns inziens kan uit de Ajegeven feiten inderdaad een afstand doen worden
afgeleid.

Anders lag dit mijns inziens in de in het begin van deze paragraaf besproken
casus met het adres in Italic. In de betreffende zaak was de dagvaarding niet in
persoon betekend en bleek ook niet van andere feiten waaruit wetenschap omtrent
de behandeling van de zaak zou kunnen worden afgeleid. Tegen de achtergrond
van de inspanningsverplichting voor de vervolgende instanties, kan daarom moeilijk
een duidelijke 'waiver' worden geconstrueerd.

De relatie tussen de vraag of de betrokkene in een 'unequivocal manner'
afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht en een doeltreffende betekenings-
procedure zal zondermeer duidelijk zijn. Uit het niet verschijnen van de verdachte
na een niet in persoon betekende dagvaarding. kan niet eenvoudig een ondubbelzin-
nige 'waiver' worden afgeleid.22(1 Met name een berechting bij verstek in appel

kan problematisch zijn vanuit het oogpunt van de vraag of de verdachte afstand
heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht.

216 EHRM 12-02-1985. Publ. Ser. A Vol. 89.

217 EHRM 28-08-1991, Publ. Ser. A Vol. 208-B.

218     Zie ook H.M.E. Lamdris-Tebbenhoff Rijnenberg. Dagraarding en berechting in aanwezigheid.
diss.  RUG. Amsterdam  1998. pag.  18- 19.

219     HR ()4-06-1996. NJ  1996.632: De raadsman had ter zitting verklaard:  'De onderha,·ige zaken
heb ik in het huis van bewaring met C. besproken.  Ik weet niet waarom C.  niet ter terechtzitting
is \·erschenen. Ik weet ook niet waar hij momenteel woont.

220     HROI-03-1994. NJ  1994.397. m.nt. Kn. Endenoot eveneen4 van Knigge onder NJ  1994.396.

194



Berechting bij rerstek in de Prciktijk ran de Nederlcindse strafreclitspleging

..

Een 'waiver' kan ook worden afgeleid uit een stilzitten van de verdediging.--'
Beroep op de nietigheid van de inleidende dagvaarding kan niet. na een behandeling

...

op tegenspraak in appel, voor het eerst in cassatie worden gedaan.--- Hetzelfde

geldt voor een beroep op het feit dat de rechter niet onpartijdig was, ook dit dient
tijdig te worden gedaan.211

De gegeven voorbeelden waarin rechten worden verwerkt door niet tijdig
te t'eageren, refereren aan een beeld van een alerte verdachte. Meijers heeft in zi.in
oratie de alertheid van de verdediging in het kader van het EVRM sterk benadrukt.

Verdragsaanspraken moeten eerst voor de nationale rechter aan de orde worden
gesteld aldus Meijers.124 Zijn mening baseert Meijers op het Cardot-arrest van het
EHRM.2" De Roos vindt de door Meijers getrokken conclusie te ver gaan. Hij noemt
de boodschap van Meijers in ieder geval nuttig, maar het gaat De Roos te ver de

..6'alerte verdachte' tot Leitbild te promoveren.-
Een alerte verdachte of beter een alerte verdediging kan niet als absoluut

uitgangspunt worden gekozen. De strafrechter heeft binnen het Nederlandse

strafproces een actieve rol en is zeker niet zo lijdelijk als een rechter binnen een

Angelsaksisch rechtssysteem. Wel is het zo dat activiteiten van de raadsman - of
het achterwege laten daarvan - aan de verdachte kunnen worden toegerekend.

In de jurisprudentie en nieuwe wetgeving wordt ook weI verwezen naar de
actieve raadsman. Zo wordt een raadsman geacht zijn client op de hoogte te brengen
van datum van verdere behandeling van zijn zaak na schorsing. Een tijdens de
schorsing plaatsgevonden verhuizing behoeft niet te worden medegedeeld aan het

OM. WeI mag er van worden uitgegaan dat de raadsman zijn client op de hoogte
brengt. Een beroep op nietigheid van de oproeping kan in zo'n geval niet slagen.

227

In de nieuwe regeling van de berechting bij verstek wordt de raads,man bij
zijn handelen op de terechtzitting in meerdere mate dan voorheen geYdentificeerd
met de verdachte.13* Ook bij gewijzigde regelingen voor het instellen van appel
lijkt de raadsman meer verantwoordelijkheden te krijgen bij het op de hoogte

221      Vgl.  EHRM 23-06-1981. Le Compte. Van Leuven en De Meyere tegen Belgie. Publ. Ser. A
Vol. 43. NJ 1982,602  ,verweging 59: 7...) waiving this right of their own free will. whether
expre,sly or tacitly (stilzwijgend. M.J.A.P.) (...).' Vgl ook CJ. Staal. De i·astste//ing ran de
reikwijdte \·an de rechte 11 1·an de men.5. Nilmegen 1995. pag. 341: 'Indien een individu door
middel van een hepaald gedrag leen expliciete wilsuiting. een handelen of een nalaten) te kennen
heeft gegeven afstand te doen ,·an een bepaald recht. dan kan hij naderhand geen beroep meer

doen op dit recht.'
222 HR 26-()6-1990, NJ  1991.174. Enigszins anders H.M.E. Lamdris-Tebbenhoff Rijnenberg.

Dagraarding e,i berechting in acinwez.igheid. diss. RUG. Amsterdam 1998. pag 122-125.
223 HR 24-10-1995. NJ 1996.484. iii.nt. Kn.

224  L.C.M. Meuers. Verdrag e,1 sirafproces. Zwolle 1993. pag. 11
225 EHRM 19-03-1991. Publ. Ser. A Vol. 200. NJ 1993. 7()9, m.nt. EAA.

226   Th.A. de Roos. Herziening /·<itt het strafpr(,ces: de rerdediging uitgespeeld?, preadvies NJV-
1994, Zwolle 1994, pag. 136.

227 HR 29-06-1993. NJ 1993,717 m.nt. ThWvV.

228   W.0.24 692. ingevoerd bij Stb. 1998.33.
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229brengen van de verdachte.    BU de behandeling van de rol van de raadsman bij
verstek zal daarop nader worden ingegaan.

Duidelijk is wel dat de verdachte een zelfstandige rol heeft. De verdachte
vervult naast de raadsman en de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie
een kernrol binnen het strafproces.23  Afstand doen van het aanwezigheidsrecht
mag niet worden aangenomen enkel op grond van de aanwezigheid van de
raadsinan. 231

C) Abi eging \·(in belangen

Het op een laat moment in de procedure beroep doen op schending van het EVRM,
kan bij honorering grote proceseconomische gevolgen hebben. In de jurisprudentie
wordt dan ook een verzoek tot aanhouding van de behandeling - om de verdachte
alsnog van zijn aanwezigheidsrecht gebruik te laten maken - afgewogen tegen
belangen van een goede procesorde. waaronder de berechting binnen een redelijke
termijn:

'Bijzondere omstandigheden kunnen echter meebrengen dat de rechter tot het
oordeel komt dat het belang van een behoorlijke strafvordering - welke omvat
afdoening van de zaak binnen een redelijke termijn - ernstig in het gedrang
zou komen indien het onderzoek ter terechtzitting zou worden geschorst en
dat dit belang onder de gegeven omstandigheden zwaarder moet wegen dan
het belang van de verdachte om bij de behandeling van zijn zaak tegenwoordig
te zun.

In het algemeen geldt weI dat redelijke verzoeken tot aanhouding van de zaak
moeten worden gehonoreerd. Een verhindering wegens ziekte is bijvoorbeeld in

231het algemeen voldoende voor het honoreren van aanhouding van de zaak.
Een wens tot het aanwezig zijn bij de berechting kan niet alleen uit een

expliciet verzoek van de raadsman blijken, maar ook indirect uit de omstandigheden
van de zaak. Verwarring aan de kant van de verdachte omtrent de mogelijkheid
van het zich laten vertegenwoordigen, kan leiden tot het aannemen van de wens
tot bijwonen van de eigen berechting; de vertegenwoordigingsregeling bij het
kantongerecht werkt in appel door bij de rechtbank (artikel 398 sub 2 jo. artikel
425 Sv). maar geldt niet meer na verwijzing van de hoge raad naar het hof. Het
hof had volgens de Hoge Raad dienen na te gaan of er redenen waren tot schorsing.

229 W.0.24 510, Stb. 1998.31.

230 HR 01-05-1996. NJ 1996.557, in.nt. 't H.

231 HR()6-12-1994. NJ 1995.516.

232 HROI-11-1994. NJ 1995,86
233 HR ()1-11-1994, NJ  1995. 86. HR 03-05-1994, NJ  1994.582 en recent HR  17-02-1998, NJ

1998.428.
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nu de verdachte er blijk van had gegeven dat hij wenste dat namens hem de
verdediging werd gevoerd.

134

De kort na de uitspraken in de zaken Lala en Pelladoah door Myjer geschreven
reactie lijkt nBj voor wat betreft de afweging tuxsen aanhouden of verder behandelen

van de zaak twijfelachtig

Als deze (de afwezigheid van de verdachte. M.J.A.P.) gelegen is in de 'oude'
klernmende redenen zal dat een indicatie zijn om gewoon met de zitting door

te gaan, als geen klemmende redenen worden aangevoerd maar de madsman
geeft aan er prijs op te stellen de verdediging te voeren. kan - mede rekening
houdend met de ernst van het feit - naar bevind van zaken worden gehandeld.
De rechter kan desgewenst nog in iedere stand van het onderzoek de zaak

..,5aanhouden. -

Naar mijn mening moeten de 'klemmende redenen' eerder een indicatie zijn, na
de uitspraken van het EHRM. om de behandeling te schorsen en de verdachte

opnieuw op te roepen. Myjer lijkt het aanwezigheidsrecht en rechtsbijstand op
dcfn lijn te willen stellen. Dit schijnt mij een ietwat (te) praktische invalshoek: voor
de afdoening van de zaken is het natuurlijk aantrekkelijk bij verschijning van de
raadsman de zaak zonder aanhouding af te doen. Praktisch ih het idee van Myjer
wel, maar het brengt mijns inziens wel gevaren met zich mee. Het is daarom positief
te waarderen dat de Hoge Raad in de jurisprudentie veel aandacht heeft voor het

aanwezigheidsrecht en de rechtsbijstand niet zondermeer als een plaatsvervanger
beschouwt voor aanwezigheid van de verdachte.

5.5 Voortiluchtigheid

Indien een verdachte zich aan zijn berechting wenst te onttrekken door te vluchten
kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat hij daarmee zijn aanwezigheidsrecht
prijsgeeft. Eventueel kan de vraag worden gesteld of de geconstateerde236

voortvluchtigheid betrekking heeft op de zaak waarvoor hij bij verstek wordt
berecht. Is dit niet het geval dan kan worden beargumenteerd. dat de betrokkene
zich niet aan de berechting in deze zaak wilde onttrekken en derhalve de

voortvluchtigheid niet gesanctioneerd moet worden.
Dit laatste spreekt mij niet aan. Mijn inziens kan bij voortvluchtigheid worden

gesteld dat de betrokkene zich wenste te onttrekken aan het justitiele apparaat in
zijn totaliteit. Er dient voor het afstand doen naar mijn mening geen onderscheid
te worden gemaakt naar gelang op welke zaak de vlucht betrekking heeft.

234 HR 22-04-1997, NJ 1998.53.

235   E. Myjer, Verstek maar niet rerstoken ran rec·htsbijstand.NJB  1994. pag.  1137.
236 HR 19-11-1996, NJ 1997.191.
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Het afzien van het aanwezigheidsrecht betekent niet, dat daarmee gelijktijdig
het recht op rechtsbijstand wordt prijsgegeven. Sterker, indien de verdachte niet
aanwezig is moet de verdediging juist extra worden gewaarborgd.237 In de zaak
Poitrimoll'K kwam naar voren, dat een voortvluchtige aanspraak kan blijven maken
op een 'fair trial'. Het bevorderen van de aanwezigheid ter zitting mocht in casu
nietplaatsvinden via het ontzeggen van rechtsbijstand. Poitrimol was voortvluchtig
en gal'daarmee zijn aanwezigheidsrecht prijs. De rechtsbijstand moest desondanks
worden gewaarborgd.

Een relatie tussen voortvluchtigheid en een aanwezigheidsrecht kan ook worden
gevonden in de regeling van de terbeschikkingstelling (TBS). In de procedure met
betrekking tot verlening van de TBS van een gedetineerde is voor de rechter een
hoorplicht van de betrokkene geformuleerd Cart. 509s lid 3 Sv). Deze regeling is
een voorbeeld van een procedure binnen het Nederlandse strafprocesrecht alwaar
een vorm van aanwezigheidsplicht is geformuleerd.

In beginsel kan niet worden afgezien van het horen van de betrokkene. De
oorspronkelijke tekst van artikel 509s Sv sprak over het 'zo mogelijk horen'. Na
de uitspraak van het EHRM in de zaak Winterterp239 werd artikel 509s Sv gewijzigd.
Inmiddels lijkt door recentere Straatsburgse beslissingen de hoorplicht enigszins
genuanceerd te kunnen worden. Met name voortvluchtigheid brengt met zich mee
dat het belang van een snelle beslissing dient te prevaleren boven het aanhouden
van de zaak in verband met de voorgeschreven hoorplicht. 240

In het laatst bedoelde arrest Keus tegen Nederland werd, in verband met de
voortvluchtigheid, het niet horen van de betrokkene goedgekeurd. Belangrijk is
echter wel dat het EHRM wel stelt dat het niet horen van de betrokkene en zijn
raadsman in beginsel in strijd is met het EVRM:

'27. Nevertheless. a measure depriving a person of his liberty does not afford
the fundamental guarantees against arbitrariness if it is taken following
proceedings in which neither the person concerned himself nor a person
representing him has participated. Notwithstanding the extension of his
placement at the Government's disposal. the applicant therefore retained the
right protected by Art. 5§4 to institute proceedings. on his return to the cli,tic,
in a court to obtain a speedy decision <,n the lawfulness of his detention. (mijn
curs. M.J.A.P.)'

237     Zie S. Stavros. The Guaranteesfor Accused Persons Under Artic·le 6 of the European Convention
cm Human Rights. DordrechUBoston/London  1993. pag. 267

238 EHRM Poitrimol tegen Frankrijk, 23-11-1993. Publ. Ser. A Vol. 277-A. NJ 1994.393. m.nt.
Kn. Zie verder uitgebreid de behandeling ,·an het betreffende arrest in het hoofdstuk over het
EVRM.

239 EHRM 24-10-1979, Publ. Ser. A Vol. 33. NJ 1980,114. m.nt. EAA.

240     EHRM Keus tegen Nederland 25- 10-199(). Publ. Ser. A Vol.  185-C. NJ  1991.627. m.nt. EAA.
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Het gecursiveerde gedeelte van de overwegingen van het EHRM duidt op een
eventuele mogelijkheid van een hernieuwde behandeling van de zaak, indien de
procedure heeft plaatsgevonden bij verstek en zonder verdediging door een

procesvertegenwoordiger. Hoewel het in casu handelde om een verlenging van
de TBS-maatregel is wei duidelijk dat onder omstandigheden na een verstekbehan-
deling extra waarborgen lijken te moeten worden ingebouwd.

5.6 Sumell\'(lttillg

Afstand van het aanwezigheidsrecht is binnen het Nederlandse strafproces een
aan de verdachte toekomend procesrecht. De vrijheid van de verdachte om al dan
niet te verschijnen wordt begrensd door de niogelijkheid van de rechter om een
bevel medebrenging uit te vaardigen. Dit basisidee. verstek is een recht maar wei
met grenzen. is in de toelichting bij het huidige wetboek van strafvordering tot
uiting gebracht als een onderdeel van een gematigd accusatoir strafproces.

De verdachte kan aanspraak maken op een berechting in aanwezigheid als
deel van het recht op een eerlijk proces. In de rechtspraak van het EHRM is het
recht op aanwezigheid ingelezen in artikel 6 EVRM en daarmee gekwalificeerd
als een deel van een fair trial'. Het recht op aanwezigheid is geen absoluut recht
in de zin dat er geen afstand van zou kunnen worden gedaan. Onder voorwaarden
kan worden aangenomen dat de verdachte afstand heeft gedaan van zijn aanwezig-
heidsrecht. De jurisprudentie van het EHRM is aangaande de 'waiver' van
verdragrechten vrij casuistisch en daarmee niet bijzonder helder.

Knigge heeft. ter gedachtenvorming, het idee van een driesporenproces naar
voren gebracht. Hij wijst erop dat de vrij 66nvormige wijze van afdoen van
strafzaken het Nederlandse strafproces weleens zou kunnen opbreken. Met name
het gemak waarmee binnen ons strafproces afstand van aanwezigheid wordt

aangenomen ook bij zware zaken, kan volgens Knigge Straatsburgse problemen
opleveren. Mijns inziens biedt het idee van Knigge interessante aanknopingspunten
voor ideeen voor het verstek. het afstand doen en eventuele maatregelen. In de
slotbeschouwing zal hierop worden teruggekomen.

In deze paragraaf is getracht een aantal elementen uit de jurisprudentie ten
aanzien van de 'waiver' en het aanwezigheidsrecht naar voren te halen. De
betrokkene moet om van zijn rechten gebruik te kunnen maken. op de hoogte
worden gebracht van de behandeling van zijn zaak. De rol van de betekeningsproce-
dure is door mij reeds meerdere malen expliciet genoemd. De afstand van het

aanwezigheidsrecht moet duidelijk zijn, in de woorden van het EHRM in
'unequivocal manner'. Aan de andere kant behoeft niet ieder verzoek van de
verdachte tot uitstel van de behandeling van zijn zaak te worden gehonoreerd. Er
dient in veel gevallen een belangenafweging te worden gemaakt. waarbij
bijvoorbeeld de redelijke termijn van berechting ook een rol mag spelen. In de
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laatste subparagraaf is kort ingegaan op de rol die voorvluchtigheid speelt bij het
aannemen van een prijsgave van het recht op een berechting in aanwezigheid.

6           De raadsman en de afwezige verdachte

6.1 Inleiding

Na in de voorgaande paragrafen de verdachte centraal te hebben gesteld, zal nu
worden ingegaan op de rol van de raadsman binnen de berechting bij verstek. De
rol van de raadsman bij verstek is actueel. De actualiteit wordt mede bepaald door
de uitspraken van het EHRM in de zaken Lala en Pelladoah en de daarop gewijzigde
regeling van rechtsbijstand bij verstek in het wetboek van strafvordering.

In de nu volgende paragrafen zal de rol van de raadsman bij verstek worden
besproken. Niet alleen het verdedigen bij verstek maar ook de oude vertegenwoordi-
ging,regeling zal nader worden belicht. Bedacht moet worden dat de bespreking
plaatsvindt met het Nederlandse strafprocesrecht als referentiekader. Voor een
analyse van de EHRM-uitspraken wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk
over de berechting bij verstek binnen het EVRM. Enige overlapping zal evenwel
niet geheel te voorkomen zijn.

Eerst zal de vertegenwoordigingsregeling worden besproken. Vervolgens
zal het verdedigen bij verstek aan de orde komen met als eindpunt de nieuwe
regeling van verdediging bij verstek in het wetboek van strafvordering.

6.2 Verdedigen en vertegenwoordigen, een groot verschi/

In het Nederlandse strafprocesrecht wordt onderscheid gemaakt tussen verdedigen
en vertegenwoordigen van een verdachte. Op grond van artikel 270 Sv kan een
verdachte zich laten vertegenwoordigen door een advocaat die daartoe bepaaldelijk
is gevolmachtigd. Artikel 270 Sv is bij de herziening van het onderzoek ter
terechtzitting per 1 februari 1998 komen te vervallen.24' De mogelijkheid van
vertegenwoordiging bij rechtbankzaken en bij het gerechtshof is daarmee komen
te vervallen. Daar de vertegenwoordigingsregeling belangrijk is voor het zichtbaar
maken van de uitgangspunten van het wetboek van strafvordering is het mijns
inziens opportuun om bij de oude regeling stil te stan.

De mogelijkheid van vertegenwoordiging bestond uitsluitend, indien het ging
om niet met gevangenisstraf bedreigde feiten. Mocht de rechtbank de
vertegenwoordiging niet toelaten, dan werd het onderzoek ter terechtzitting

241     Wetxontwerp 24 692. ingevoerd bij wet van 15 januari 1998, Stb. 1998,33 (inwerkingtreding
per 1 tebruari 1998. Sth. 1998.34)
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geschorst. Door de verplicht voorgeschreven schorsing kreeg de verdachte de
gelegenheid, na de schorsing alsnog in persoon te verschijnen. De verdachte had
door zich te laten vertegenwoordigen. te kennen gegeven prij A te stellen op deelname

aan het onderzoek ter terechtzitting. Bij afwijzing van vertegenwoordiging moest

de verdachte. nu duidelijk is dat hij zich in het onderzoek wilde mengen. een tweede

kans krijgen.'42 In hoger beroep was artikel 270 Sv op grond van artikel 415 Sv

van overeenkomstige toepassing.
VBor het kantongerecht geldt een iets afwijkende regeling. neergelegd in artikel

398 sub 2 Sv. welke niet is getroffen door de wetswijzigingen. Het optreden als

vertegenwoordiger i  aldaar niet voorbehouden aan advocaten, maar kan ook

geschieden door eenieder die daartoe bij bijzondere volmacht schriftelijk is
gemachtigd. De voor het kantongerecht in eerste aanleg geldende regeling van
artikel 398 sub 2 Sv is eveneens van toepassing in appel bij de rechtbank. op grond

van artikel 425 Sv. 243

Er is een groot verschil tussen verdedigen en vertegenwoordigen van de verdachte

tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Vertegenwoordigen betekent dat de

handelingen en vooral de uitspraken van de vertegenwoordiger volledig worden

geYdentificeerd met de verdachte. Dit uitgangspunt, dat reeds gold in het wetboek

van v66r 1926244. is in meerdere arresten door de Hoge Raad bevestigd. Vertegen-

woordigen en verdedigen kunnen dan ook niet samengaan. Een voorbeeld is een

arrest uit 1932: 245

'dat echter Mr. Schippereijn. (...) als gemachtigde voor den requir.int
verschijnende, niet tevens kon optreden als diens raadsman. daar de gemach-

tigde de plaats van den verdachte inneemt en geheel met hem wordt vereen-

zelvigd, terwijl de raadsman slechts bijstand verleent.'

De vereenzelviging van de vertegenwoordiger met de verdachte heeft een grote

reikwijdte. Lang heeft onzekerheid bestaan over de vraag welke consequenties
de vereenzelviging heeft voor het bewijsrecht. In de jaren vij ftig heeft de Hoge
Raad door het begrip vertegenwoordiging nader in te vullen, duidelijkheid ge-

246
bracht:

7...) dat het begrip van vertegenwoordiging in art. 270 Sv. en in andere

strat'procesregelingen van het Nederlandse recht meebrengt dat wat de

242   Zie (,ok de memorie van toelichting BHTK 1913-1914.286. nr. 3. pag. 118.
243     Dus niet in appel van een kantongerecht#·c,nnis bij het hof. In HR  10-02-1998, NJ  1998. 445.

dacht het gerechishof Amsterdam wei dat artikel 398 sub 2 Sv \·an toepassing was.

2.44     Zie vt,or een  vc,orheeld van voor  1926,  HR  12-04-1920. NJ 1920. pag. 518.
245 HR 14-11-1932. NJ 1933, pag. 205.

246 HR 13-()2-1951. NJ 1951.476 m.nt. B.V.A.R.
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vertegenwoordiger ten processe verklaart of verricht beschouwd wordt als te
zijn verklaard en verricht door de verdachte zel f en dat ook alwat uit door dezen
als hem uit eigen wetenschap bekend kan worden opgegeven. door genen voor
dezen evenzo wettig kan worden verklaard.'

Dit arrest is met name van belang. voor de vraag in hoeverre de identificatie van
de vertegenwoordiger met de verdachte implicaties heeft voor het bewijsrecht.
Doc,r de opvatting van de Hoge Raad kunnen verklaringen van de vertegenwoordiger
worden gebruikt als bewijsmiddel in de zin van artikel 341 Sv, de eigen verklaring
van de verdachte.247 Het kunnen gebruiken van de verklaring van de vertegenwoordi-
ger als bewijsmiddel op grond van artikel 341 Sv. maakt het verschil tussen het
optreden als verdediger en als vertegenwoordiger bijzonder expliciet. Een verklaring
afgelegd door de raadsman als verdediger kan niet voor het bewijs worden
gebruikt.

248

Gezien het grote verschil tussen vertegenwoordigen en verdedigen is het
interessant te bezien welke gevolgen de Hoge Raad verbindt aan fouten op dit
terrein. Met name moet daarbij worden gedacht aan de raadsman die, blijkens het
proces-verbaal van de terechtzitting. opgetreden is als vertegenwoordiger en
gelijktijdig als verdediger. De jurisprudentie die deze materie behandelt laat geen
duidelijke lijn zien. In een aantal zaken wordt door de A-G Remmelink ambtshalve
gewezen op de in het proces-verbaal van de zitting voorkomende vermenging van
de hoedanigheid van vertegenwoordiger en verdediger.149 In zijn conclusies adviseert
Remmelink. daar er geen nadeel van de gemaakte fout werd ondervonden, niet
tot cassatie over te gaan. Opvallend is dat in de overwegingen van de Hoge Raad
niets is terug te vinden van het door Remmelink gesignaleerde probleem.

In arresten van recenter datum lijkt de Hoge Raad een ietwat strengere lijn
te volgen. Werd eerst een proces-verbaal door de Hoge Raad verbeterd250 later
wordt in een ander zaak het onderzoek ter terechtzitting nietig verklaard.25' Verschil
tussen beide zaken was, dat bij de eerste zaak de rechtbank in appel blijkens het
proces- verbaal had onderkend dat de verschenen raadsman als vertegenwoordiger
optrad. Per abuis was het woord raadsman in het proces verbaal niet doorgehaald.
de Hoge Raad herstelde dit verzuim. In de tweede zaak had voor het hof een
onderzoek ter terechtzitting plaats gevonden waarbij een raadsman als vertegen-
woordiger en tevens als raadsman was opgetreden. Anders dan bij de eerste zaak
was door het hof totaal niet onderkend, dat er een vermenging van hoedanigheden

247 Meer recent ,·oorbeeld HR 19-01-1982, NJ 1982,355.
248 HR 15-10-1928. NJ 1928. pag. 1660.
249 HR ()4-11-1969. NJ 1970. 128 en HR 30-11-1971. NJ 1972.77.
250 HR 15-04-1989. NJ 1990.91 m.nt. C. Zie teven  de noot van W.L. Borst in Advocatenblad

1989. pag. 302.
251 HR 09-06-1992, nr, 91.8()7E, DD 92.372.
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had plaatsgevonden. In overeenstemming met de conclusie van A-G Leijten
verklaarde de Hoge Raad het onderzoek ter terechtzitting nietig.

6.2.1 Vertegenwoordiging

De mogelijkheid van vertegenwoordiging tijdens het onderzoek ter terechtzitting
gaat terug op de periode dat de Code d 'Instruction Criminelle (CIC) nog van

toepassing was. In de CIC werd een onderscheid gemaakt tussen zware misdrijven.
crimes' en lichte misdrijven. 'contraventions'. Voor de  'crimes' gold dat de zaak

niet bij verstek werd afgedaan. Bij niet verschijnen van de verdachte werd een

wederspannigverklaring aan de wet uitgesproken. waarna een summier onderzoek
ter terechtzitting plaatsvond. Werd de verdachte later gevonden. dan werd de hele
zaak opnieuw berecht. In de CIC was uitdrukkelijk bepaald dat een advocaat of

procureur niet mocht optreden voor de afwezige verdachte. Slechts familie en
vrienden was toegestaan de verdachte te verontschuldigen. met als gevolg uitstel
van de behandeling.

Voor de lichtere misdrijven was een andere regeling van toepassing. De
verdachte was geheel vrij om al dan niet te komen. Indien de verdachte niet
verscheen betekende dit niet altijd het prijsgeven van de mogelijkheid tot het voeren

van een verdediging. Bij feiten waarop geen gevangenisstraf was gesteld kon de
verdachte zich namelijk laten vertegenwoordigen door een raadsman. In geval van

...

overtredingen kon altijd een vertegenwoordiger voor de verdachte optreden.- -

In 1886 werd, bij de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, de

wijze van procederen in alle zaken gelijk getrokken. De procedure in correctionele
zaken werd voortaan de regel. Voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid bracht
dit geen verandering met zich mee. Vertegenwoordiging bleef beperkt tot de lichtere
strafzaken. De gelijkstelling van de procedure in zwaardere zaken met die in lichtere
zaken. betekende met name dat de zwaardere zaken bij verstek konden worden
afgedaan. In het tweede hoofdstuk is dit reeds behandeld.

Bij de invoering van het wetboek van strafvordering in  1926 werd de bepaling.
waarin de vertegenwoordigingsbevoegdheid werd geregeld zonder wezenlijke
aanpassing overgenomen. Vertegenwoordiging bleef dus beperkt tot de minder

ernstige vergrijpen.

Vertegenwoordiging biedt de verdachte de mogelijkheid zich tijdens het onderzoek
ter terechtzitting te laten vervangen door een representant. De vertegenwoordiger
komt in de plaats van de verdachte, daardoor kan de verdachte de wellicht door

252  G. Knigge, Van a»·ez.e,id gebleven beklaagden. in: Groninger opmerkingen en mededelingen
decl IX, Groningen 1992. Pag 80-84.
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hem als bezwarend ervaren terechtzitting mijden. Door de mogelijkheid van
vertegenwoordiging te scheppen. heeft de wetgever tot uitdrukking gebracht dat
de persoonlijke aanwezigheid bij berechting van lichtere feiten niet strikt
noodzakelijk werd geacht:

'Daarnaast is ook de bevoegdheid van den verdachte om zich bij sommige
delicten door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen behouden. Wei is
waar mist de rechter dan de gelegenheid om zich omtrent den persoon des
verdachten een oordeel te vormen. doch dit mag geene reden zijn. vooral indien
het minder betekende feiten betreft. om dezen in alle gevallen, waarin hij liever
het odium der openbare terechtzitting ontgaat. tier recht te (,litnemen zijne
\·erdediging niettemin ter kennis van de,1 rechter te doe,1 brengen C mi in curs.
M.J.A.P).

.3,/

Uit dit citaat uit de memorie van toelichting bij het wetboek van strafvordering
van 1926 blijkt dat de aanwezigheid van de verdachte bij lichtere feiten niet van
zo'n groot belang werd geacht als bij zwaardere feiten. Opvallend aan bovenstaand
citaat is het verband dat wordt gelegd tussen de aanwezigheid van de verdachte
en de mogelijkheid zich te verdedigen.

Vertegenwoordiging wordt in oorsprong mijns inziens als een soort
overgangsfiguur in de vormen van verdediging beschouwd. Verschijnt de verdachte
in persoon. dan staat hem het volledige arsenaal verdedigingsrechten ter beschik-
king. Laat de verdachte zich vertegenwoordigen. dan mist hij de persoonlijke
verdediging maar wordt zijn verdediging door een representant waargenomen.
Verschijnt de verdachte niet ter terechtzitting en bestaat niet de mogelijkheid van
vertegenwoc,rdiging dan is de verdachte verstoken van verdediging. De persoonlijke
aanwezigheid staat voorop. slechts indien het ging om lichtere feiten staat de
aanwezigheid van de verdachte minder sterk op de voorgrond.

De mogelijkheid voor de verdachte zich te laten vertegenwoordigen past in
een procedure waarin de verdachte een grote mate van zelfstandigheid wordt
toegedacht. een procedure waarin de verdachte een plaats heeft als procespartij
met de daaraan verbonden vrijheden. Door vertegenwoordiging uit te sluiten voor
de zwaardere delicten. wordt duidelijk dat de vrijheid van de verdachte om tijdens
het onderzoek ter terechtzitting zijn positie te bepalen. bij deze delicten minder

groot is dan bij de lichtere delicten.
In 1926 blijft berechting bij verstek in alle zaken mogelijk. er wordt op deze

wijze aan de verdachte een grote vrijheid toegekend om zijn procespositie vorm
te geven. Het toekennen van een zekere vrijheid aan de verdachte paste in de
uitgangspunten van het nieuwe wetboek, zoals in hoofdstuk 2 reeds werd besproken.
De vrijheid orti verstek te laten gaan. wordt door de wetgever van 1926 niet

253 BHTK 1913-1914.286. nt.3. paz. 117.
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doorgetrokken naar een vrije keuze in de mogelijkheden van verdediging. Volledige

verdediging bleet uitsluitend mogelijk bij aanwezigheid. verdediging middels een

vertegenwoordiger uitsluitend bij geringe feiten. Optreden van een raadsman buiten

aanwezigheid van de verdachte. uitgezonderd een eventueel optreden als
vertegenwoordiger. is niet mogelijk.

Al met al lijkt er niet een duidelijke keuze te zijn gemaakt. Aan de ene kant
wordt de verdachte alle vrijheid gegeven om verstek te laten gaan, ook bij de
zwaarste delicten. Aan de andere kant wordt de verdachte in de keuze van zijn

verdediging geen volledige vrijheid gelaten. Opmerking verdient wei dat de vrijheid
van de verdachte om al dan niet verstek te laten gaan. wordt begrensd door de
mogelijkheid voor de rechter een bevel tot medebrenging uit te vaardigen.254

6.3 De Litla problematiek: de raadsman als rerdediger van de cifwe:.iKe

rerdachte

In de voorgaande paragraaf is het grote verschil tussen vertegenwoordigen en

verdedigen geschetst. In deze paragraaf zal worden ingegaan op het optreden van
een raadsman als verdediger van de verdachte tijdens het onderzoek ter terecht-

zitting. In het Nederlandse strafprocesrecht is de positie van de raadsman in
afwezigheid van de verdachte vaak onderwerp van discussie geweest. Met name

de regel dat een raadsman niet mocht optreden als verdediger indien de verdachte

verstek liet gaan. heeft veel stof voor wetenschappelijke discussie opgeleverd. De
ratificatie van het Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens.

het EVRM, in 1950 heeft tot gevolg gehad dat de positie van de raadsman bij verstek
in de belangstelling kwam te staan. Het EVRM had in de eerste jaren na de
ratificatie nog weinig invloed op de strafrechtspleging. De normen uit het EVRM
werden verondersteld reeds in de Nederlandse strafrechtspleging te worden
nageleefd. Het heeft tot de jaren zeventig geduurd eer in de jurisprudentie duidelijk

getoetst werd aan het EVRM. Langzamerhand werd duidelijk dat het Nederlandse
strafprocesrecht niet in alle opzichten voldeed aan de normen zoals die waren
neergelegd in het EVRM.'55

254 Artikel 272 S,·. artikel 278 lid 2 Sp·nieuw.

255     Zie voor de geschiedeni+ vande invk,ed vanhet EVRM c,p de Nederlandse strafrechtspleging.
E. M>jer. De Eltropese dimensie: infer clati \·1·ijblijveilile 5·e,·sie,·i„,9. DD  1992. pag. 563-58().
Prc, Justitia 0\·er lic,e EVRM ver.eild racikie in de Nederlandie Mrafret·htspleging ell 9'ie (1(It

t·alt toe ie /·eke,ien. in: NJCM-speciaal nummer 4() jaar Europees Verdrag \'oor de rechten van

de mens. pag. 271 -296.
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6.3.J Het prk-Lala tijdperk

Het optreden van de raadsman bij verstek is. in de periode vanaf de inwerkingtre-
ding van het wetboek van strafvordering in 1926 tot begin jaren zeventig. vrijwel
geen onderwerp van jurisprudentie geweest. In de betreffende periode werden door
de Hoge Raad slechts enkele arresten, met betrekking tot de figuur van vertegen-
woordiging. gewezen. De vraag of een raadsman als verdediger op mag treden iii
een verstekprocedure is in de jurisprudentie niet aan de orde geweest. Dit is gezien
de latere belangstelling voor het thema opvallend.

Het eerste arrest waarin de Hoge Raad een oordeel werd gevraagd over de
vraag of een raadsman een verdachte in afwezigheid mag verdedigen. dateert van
23 november 1971.256

In het arrest van 1971 wordt door de Hoge Raad verdediging bij verstek van
de hand gewezen. De advocaat in deze zaak is Josephus Jitta. Een jaar eerder had
Josephus Jitta in het Nederlands Juristenblad een pleidooi gehouden voor het
toelaten van verdediging door de raadsman bij verstek.257 In zijn artikel worden
door hem de toentertijd bestaande argumenten voor afwijzing van verdediging bij
verstek nader bekeken. Met name het taalkundig argument, dat bijstaan uitsluitend
mogelijk is in aanwezigheid van degene die bijgestaan wordt. vindt bij Josephus
Jitta geen genade:

'Genoen"Id taalkundig element konit mij echter zwak voor. -[emand bi.istaan'
is immers niets anders dan een synoniem voor "iemand helpen", "iemand
steunen" (vgl Algemene BO'standswet!) en. in dit speciale verband. voor
iemand verdedigen"  Ik zie geen reden hier plc,tseling de etymologie erbij

te halen. De raadsman is toch ook mddr dan een "man die zijn client raad geeft".
terwijl bovendien toch geen zinnig mens het op grond van het woord "raads-
ma,f. voor ontoelaatbaar houdt dat een vrouw de verdediging voert?'

Door Noyon werd indertijd het afwijzen van verdedigen bij verstek beargumenteerd
door de bevoegdheden van de raadsman. op grond van artikel 331 Sv, als afgeleid
van die van de verdachte te beschouwen. De verdachte kan indien verstek tegen
hem is verleend geen gebruik maken van zijn wettelijke bevoegdheden. De raadsman
ontleent zijn bevoegdheden aan die van de verdachte, kan deze van zijn bevoegd-
heden geen gebruik maken - bij verstek - dan heeft de raadsman ook geen
mogelijkheden.

Josephus Jitta is het met deze opvatting niet eens. Volgens hem is artikel 331
SV juist een argument om optreden van de raadsman toe te staan bij verstek. De
wetgever heeft blijkens artikel 331 en ook het door Noyon aangehaalde artikel

256 HR 23-11-1971. NJ 1972,293. m.nt. C.B.

257   A.N,A. Josephus Jitta. rei·dedigi,ig bij t'e/·.,tek. NJB 1970. pag. 909-913.
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329 Sv, voorzien in een situatie waarin wel de raadsman aanwezig is maar de
verdachte niet. zonder daar consequenties aan te verbinden.l,K Josephus Jitta
onderbouwt zijn stelling. dat de madsman bij verstek moet worden toegelaten tot
de verdediging. verder met een verwijzing naar artikel 6 lid 3 sub c EVRM.

Niemeijer heeft in een korte bijdrage gereageerd op het artikel van Josephus
Jitta.'49 Niemeijer houdt Josephus Jitta voor te beginnen bij het begin. in dit geval
artikel 271 Sv. De verdachte heeft het recht verstek te laten gaan op grond van
artikel 271 Sv. Verstek laten gaan brengt volgens Niemeijer met zich mee dat de
raadsman niet mag optreden. Opvallend aan de bijdrage van Niemeijer is de hieruit
naar voren komende vanzelfsprekendheid van het niet mogen optreden van de
raadsman bij verstek.

Josephus Jitta heeft in Heeres een medestander gevonden.26(  Het idee van
Josephus Jitta om de raadsman ook in geval van verstek op te kunnen laten treden.
wordt door Heeres ondersteund. Belangrijkste argument daarbij is het gegeven.
dat de wet verdediging bij verstek niet verbiedt. Indien er goede argumenten zijn
aan te voeren om verdediging bij verstek mogelijk te maken en de wet het niet
verbiedt waarom zou het dan moeten worden afgewezen. is de redenering van
Heeres.

De discussie in het Nederlands Juristenblad. in het jaar voorafgaande aan het
genoemde arrest van de Hoge Raad. heeft niet kunnen leiden tot het toestaan van

verdediging bij verstek. De door Josephus Jitta aan de Hoge Raad voorgelegde
vraag of een raadsman mag optreden als verdediger indien de verdachte verstek

laat gaan, werd ontkennend beantwoord: 261

'dat indien deze vraag bevestigend zou worden beantwoord. de behandeling

der zaak, ofschoon uitmondende in een bij verstek gewezen vonnis. in wezen
een contradictoir karakter zou dragen.

Opvallend is de rol van het rechtsmiddel verzet in de beslissing van de Hoge Raad.

'dat echter bij de totstandkoming van het Sv. tegen bij verstek gewezen
vonnissen het rechtsmiddel van verzet in daarvoor aangewezen gevallen werd
toegekend uit overweging. dat het billijk werd geacht de verdachte. die niet
ter terechtzitting tegenwoordig is geweest bij de behandeling van de tegen hem

aanhangige strafzaak en die daardoor niet in de gelegenheid A geweest aan
de rechter zijn verdediging voor te dragen of te doen voordragen. alsnog in
staat te stellen een geheel nieuwe behandeling door dezelfde rechter uit te

258   A.N.A. Josephus Jitta. a.w.. pag. 912.
259   H. Niemeijer. Vet·dediging hij i·entek. NJB 1970, pag. 1173.
260  J. Heeres. Verdediging bij rerstek.NJB 1970, pag. 1327-1329,
261 HR 23-11-1971.NJ 1972.293, m.nt. C.B.
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lokken voor het geval hij mocht menen, dat de beslissing van de rechter een
andere zou zijn geweest indien hij bij deze zijn verdediging zou hebben
voorgedragen  of doen voordragen.'

7...) dat nu wei sedert de invoering van het Sv. de mogelijkheid tot aanwending
van het rechtsmiddel verzet sterk is ingeperkt. doch daarbij (...) in het karakter
\'an de behandeling der zaak bij verstek geen wijziging is gebracht.'

'dat de C...) \ermelde wettelijke voorschriften dan ook in samenhang met het
vorenoverwogene moeten worden gelezen en verstaan en aldus geen dier
voorschriften aan de ter terechtzitting van de Rb. niet verschenen req. tegen
wie verstek werd verleend. het recht of de bevoegdheid toekende aldaar zi.in
raadsman voor zich te doen optreden.'

In het cassatiemiddel werd artikel 6 lid 3 EVRM. als argument naar voren gebracht
om de raadsman bij verstek de verdediging te kunnen laten voeren. De Hoge Raad
wees dit beroep op het EVRM van de hand:

7...) omdat uit niets blijkt. dat aan req. de mogelijkheid is ontnomen om te
voorkomen, dat tegen hem verstek werd verleend of om te bewerkstelligen.
dat het tegen hem verleende verstek vervallen werd verklaard en om dusdoende
van het hem bij art. 6 derde lid in aanhef en onder c EVRM toegekende recht
om bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze. gebruik te maken.'

Op deze wijze werd door de Hoge  Raad in  1971 de vraag of een raadsman een
verdachte bij verstek mocht verdedigen ontkennend beantwoord. De achtergrond
van de opstelling van de Hoge Raad is niet geheel duidelijk. Het karakter van de
procedure ter terechtzitting lijkt evenwel de doorslag te hebben gegeven. Het
onderzoek ter terechtzitting kent een tweedeling, er is sprake van een contradictoir
onderzoek of er is sprake van een onderzoek bij verstek. Het optreden van een
raadsman als verdediger is een contradictoir element, dat niet past binnen een
verstekprocedure. Stelt de verdachte achteraf desalniettemin prijs op een contra-
dictoire behandeling, dan moet hij het rechtsmiddel verzet in stellen. De wetgever
heeft bij het wetboek van  1926 deze systematiek voor ogen gehad en de Hoge Raad
wenste deze blijkbaar onverkort te handhaven.

De P-G Langemeijer wijst in zijn conclusie op het ontbreken van een
fundament voor het antwoord op de vraag of een raadsman bij verstek de
verdediging mag voeren. Door Langemeijer wordt met name gewezen op het
ontbreken van een passage over deze problematiek in de memorie van toelichting
bij het wetboek van strafvordering van 1926:

'Het merkwaardige van de vraag in kwestie is dat gronden Foor een antwoord
zowel in de ene als in de andere zin in zo ongewone mate ontbreken. (...) Alles
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wijst crop dat de wetgever aan de gehele \·raag niet heeft gedacht. Anders toch

kan inen zich mc,eilijk v<,or tellen dat hij geen behoette /ou hebhen ge\'c,eld
zijn beantwoording. al was het inaar in de M.v.T. neer te leggen, zelts dan als
hij dit antwoord voi,r p.inzeltspiekend zou hebben gehoit den.'

Voor de te nemen beslissing door de Hoge Raad moet volgens Langemeijer
aansluiting worden gezocht. niet zo zeer bij de doctrine. maar meer bij een
rechtvaardige oplossing

Onder deze c,instandigheden nieen ik dat de vraag wat hier behoort te gelden
niet anders kan worden beantwoord dan op grond van wat rechtvaardig.
praktisch en met het stelsel van ons recht verenigbaar is. Ik zou menen dat dit
is een pleidoc,i bii verstek weI toe te laten. De praktische bezwaren die de Rb.

daartegen in het veld brengt wegen weinig zwaar. wanneer men in aanmerking
neemt enerzijds dat indien de aanwezigheid van de verdachte zelf wenselijk
schijnt ter beoordeling van een door de raadsman naar voren gebracht verw·eer
of ander betoog of in het algemeen voor de vorming van Y-rechters oordeel.
de Rb. zijn medebrenging kan bevelen.'

In zijn noot pleit Bronkhorst eveneens voor toelating van verdediging bij verstek.
Het argument van de Hoge Raad dat er een strikte scheiding dient te worden
gehandhaafd tussen een contradictoir onderzoek ter terechtzitting en een onderzoek

bij verstek. vindt Bronkhorst weinig steekhoudend. De Hoge Raad verwijst naar
het karakter van het rechtsmiddel verzet. dat van oudsher de bedoeling had de
verdachte die bij verstek geen verdediging had kunnen voeren een nieuwe kans
te bieden. Voor een contradictoir element - zoals het optreden van een raadsman
- zou bij verstek geen plaats zijn aldus de Hoge Raad.

Bronkhorst wijst op het geringe aantal zaken waarin. na de Bezuinigingswet
van  1935, het rechtsmiddel verzet kan worden aangewend. Volgens hem is er niets
op tegen het contradictoire element te versterken bij het geringe aantal voor verzet
vatbare zaken. integendeel:

Het lijkt mij in vele gevallen eerder een voordeel dan een nadeel dat het
contradictoire element in het betrekkelijk gering aantal nog voor verzet vatbare
zaken (in het bijzonder die van de quasie-overtredingen van de artt. 432 en
433 Sr.) wat meer tot zijn recht kan koinen. Dit past dan ook in de trend tot
versterking van het contradictoire karakter van het stratproces, C...).'

Ook uit pragmatisch oogpunt verdient verdediging bij verstek te worden toegestaan:

'In dit verband kan nog als praktische grond voor het toelaten van de verdedi-
ging bij verstek worden genoemd dat in vele gevallen daardoor het instellen
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\ an hoger beroep zal worden voorkomen omdat de verdediging voldoende aan
haar trekken is gekomen.'

Al met al pleitten zowel Bronkhorst als P-G Langemeijer voor het toestaan van

verdediging bij verstek maar. zoals gezegd. besliste de Hoge Raad anders. De reden
voor het atwijzen van verdediging door de raadsman bij verstek lijkt met name
gelegen te zijn. in het pogen de scheiding tussen een contradictoir onderzoek ter
terechtzitting en een terechtzitting bij verstek duidelijk te willen houden.

6.3.2 Internationale bewegingen

Het arrest van de Hoge Raad leidde niet tot reacties uit de wetenschap of de praktijk.
In de periode van  1971 tot 1980 zijn geen wetenschappelijke artikelen verschenen.
waarin de uitspraak van de Hoge Raad aan een nader onderzoek werd onderworpen.
Slechts in enkele arresten kwam de problematiek van de raadsman bij verstek
opnieuw aan de orde. Er bestond blijkbaar weinig weerstand tegen de rechtspraak

van de Hoge Raad. Een mogelijke verklaring kan wellicht worden gevonden in
de. in die periode nog niet zo grote belangstelling voor de werking van internationa-
le verdragen binnen de Nederlandse strafvordering.262 Bij gebrek aan aanknopings-

punten binnen het wetboek van strafvordering - zoals eerder is gebleken. kon zelfs
de memorie van toelichting geen uitkomst bieden - moest. om een andere visie
te kunnen krijgen op de raadsman bij verstek. aansluiting worden gezocht bij de
internationale verdragen. De Hoge Raad had immers duidelijk gemaakt. dat het
Nederlandse strafprocesrecht op zich zelf geen ruinite bood voor het toelaten van
de raadsman in een verstekprocedure. De aan duidelijkheid weinig te wensen
overlatende uitspraak van de Hoge Raad in combinatie met een geringe belangstel-
ling voor internationale mensenrechtenverdragen, is wellicht een verklaring voor
de geringe respons van de zijde van de wetenschap.

Was er binnen Nederland weinig aandacht voor internationale mensenrechtenver-

dragen en meer in het bijzonder voor het thema verdediging bij verstek. internatio-
naal was dit anders. Illustratief voor een toenemende belangstelling voor
mensenrechten binnen het strafproces is het van 16 tot 22 september 1979 in
Hamburg gehouden 12e internationale strafrechtscongres van de Association
Internationale de Droit Pdnal (AIDP). Sectie III van deze vergadering had als

onderwerp. 'The protection of Human Rights in Criminal Proceedings'.363 Op deze

262 Zie ; wreen m erzicht ,·an de ontwikkeling van de betekenis zan het EVRM voor de Nederlandse
 trafrechtspleging, E. Myjer. /)e Europese dinien. ie: meer dan een \·rijblij\·ende ver-siering.
DD 1992. pag. 563-581).

263   Zie DD 1979. pag. 739-742.
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vergadering werd in resolutie 6 sub c gesteld dat264: .c c,11,1.,ilfkir the clefi'n.w .shall
be all ,wed t(, be present and to a.f.ii.,t the defe,idittit cit cill c i itic·cil  kiges <4 the

proceedings.
Het AIDP-congres was niet het enige internationale forum waar het optreden

van een raadsnian bij verstek aan de orde werd gesteld. in  1975 werd door de Raad
van Ministers van de Raad van Europa een resolutie aangenomen met als titel:
'On the criteria governing proceedings held in the absence of the accused' 265 In
de betreffende resolutie is ondernieer een aanbeveling betreffende de verdediging
bij verstek neergelegd:

'1 Recommends that the governments of the niember states apply the following
minimum rules:
(...) 5. Where the accused is tried in his absence. evidence must be taken in
the usual manner and the defence must have the right tc,t intervene.'

Voor de verdediging bij verstek is artikel 6 lid 3 sub c EVRM van belang. In dit
artikel staat. dat een verdachte het recht heeft zichzelf te verdedigen of bijstand
te hebben van een raadsman naar eigen keuze. Het recht van de verdachte zichzelf
te verdedigen is verder terug te vinden in 14 lid 3 sub d van het Internationaal
verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).

6.3.3 Klemmende redenen: de Hoge Raad *mt OIll

Na de radicale afwijzing van verdediging bij verstek in 1971 vond in 1980 door
de Hoge Raad een koerscorrectie plaats266. In een zaak waarin Spong als cassatie
advocaat optrad. werd de Hoge Raad gemaand zijn visie op verdediging bij verstek
te herzien. Spong voerde daarvoor diverse op internationale ontwikkelingen
gebaseerde argumenten aan. De belangrijkste argumenten waren de genoemde
resolutie van de Raad van Europa uit  1975. de resolutie aangenomen tijdens het
congres van het AIDP in 1979267 en artikel 14 lid 3 sub d IVBPR.

A-G Remmelink verklaarde in zijn conclusie positief te staan tegenover het
toelaten van de raadsman bij verstek indien de verdachte niet kan verschijnen.
Remmelink wees op artikel 509a Sv. op grond waarvan een raadsman een psychisch
gestoorde verdachte bij verstek n"tag verdedigen. Het beginsel van artikel 509a Sv
zou volgens Remmelink kunnen worden uitgebreid tot verdachten die niet ter
terechtzitting kunne,1 verschijnen. In tegenstelling tot A-G Remmelink. pleitte

264     Zie DD 1979. pag.  741.
265 Resolutie 75 Il l ). van 21-05-1975.

266 HR 26-(12-1980, NJ 1980.246. m.nt. A.L.M.

267 Naar verluidt had Spong zich tijdens het AIDP-congres uitermate ingespannen ,·oor de paragraaf

over de verdediging hij ;'erstek.
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advocaat Spong voor het in het algemeen toelaten van de raadsman tot de
verdediging van de verdachte. ongeacht de reden van afwezigheid van de laatste.

De Hoge Raad is gevoelig voor het door Spong voorgestelde en door Remme-
link grotendeels onderschrevene. De Hoge Raad opent met een herhaling van het
uitgangspunt zoals dat eerder was neergelegd in het arrest van 1971. glan
verdediging bij verstek door een raadsman. Vervolgens komt de Hoge Raad tot
een nuancering

 

De waarborgen. neergelegd in de in het middel aangehaalde verdragsartikelen.
leiden er wei toe de raadsman toe te laten om als zodanig op te treden indien
naar het oordeel van de rechter klemmende redenen (mi.in curs. M.J.A.P.) de
verdachte beletten ter terechtzitting te verschijnen en de rechter geen termen
aanwezig oordeelt het onderzoek te schorsen. '

De Hoge Raad introduceert in dit arrest het begrip 'klentme,ide reden'. Indien een
verdachte een klemmende reden heeft om niet te verschijnen. dan moet de raadsman
het woord ter verdediging worden gegeven. Het verband tussen een klemmende
reden om niet te verschijnen en de mogelijkheid een raadsman het woord te laten
voeren. wordt door de Hoge Raad hier voor het eerst gelegd. Enkele jaren eerder

had de Hoge Raad in een arrest het ziek zijn van de verdachte. in het algemeen
aangemerkt als een reden om het onderzoek ter terechtzitting te schorsen.268 In
de betreffende zaak was de ziekte van de verdachte weliswaar onvoldoende
onderbouwd. een enkele brief. zonder meer specifieke gegevens, werd onvoldoende
geacht. Toch is in dit arrest misschien al iets te zien wat later zou worden aangeduid
met de term 'klemmende reden'.

Een fundamenteel verschil is wel dat de ziekte van de verdachte in verband
werd gebracht met het schorsen van het onderzoek ter terechtzitting en niet met
het optreden van een raadsman als verdediger van de afwezige verdachte. De
aanwezigheid van de verdachte in persoon kan door middel van schorsing worden
bewerkstelligd. Indien het onderzoek ter terechtzitting wordt geschorst. wordt de
verdachte alsnog een kans geboden te verschijnen. Treedt een raadsman op als

verdediger voor de afwezige verdachte. dan is zeker dat de verdachte niet aanwezig
is bij het onderzoek ter terechtzitting. Door de ziekte van de verdachte in verband
te brengen met een schorsing van het onderzoek ter terechtzitting. wordt recht
gedaan aan de idee de verdachte zoveel mogelijk in persoon te laten verschijnen.

In de noot onder het klemmende redenen arrest wordt door Melai sterk de
nadruk gelegd op de herhaling door de Hoge Raad van het uitgangspunt uit 1971:
glan verdediging bij verstek. De annotator wijst met name op het gevaar van het
tactisch verstek laten gaan. Hij prijst dan ook de Hoge Raad voor het beperken

268   HR 29-11-1977. NJ 1978.548. Zie o\·er ditarrest -1-h.W. \an \'een. Ve,·ocii·dele/i hii t·('n·tek,
DD  1979. pag. 81 -83.
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van de verdediging bij verstek door de raadsman. tot die gevallen waarin de
verdachte wegens klemmende redenen is belet op de terechtzitting te verschijnen.

Melai wijst in dit verband op het gevaar van het uit het oog verliezen van de
verdachte bij een te grote rol van de raadsman:

'Maar voor de strakkere inperking ran de ruinite voor een solerende raadsnian
in het Atrafgeding doorde HR zi.in guede gri,nden a:in te voeren. waarvan de
meest principiele is dat het strafproces niet zonder een ondoorzichtige aanta ting
van zijn grondslagen met het oug op de persoon van de verdachte in een staat
van abvractie kan worden gebracht. die verwant is aan die van pp. in het
klassieke burgerlijk geding.'

Deze overwegingen van Melai zijn mijns inziens belangrijk. Het dilemma van het
toelaten van verdediging door de raadsman bij veistek en wellicht een vermindering
van de aanwezigheid van de verdachte wordt duidelijk belicht.

In de nu volgende paragraaf zal aandacht worden besteed aan de 'klemmende-

redenen-jurisprudentie'.

6.3.4 De klemniende recle,ien jurisprude,itie

De in  1980 geintroduceerde 'kleinmende redenen doctrine' heeft in de daarop
volgende jaren geleid lot een levendige jurisprudentie waarin de vraag centraal
Mond, welke redenen aangeduid konden worden als een klemmende reden om niet
te verschijnen. Redenen die aangeduid worden als klemmende reden om niet te

verschijnen zijn zeer divers.

Een visser die op de zittingsdag moest uitvaren had een klemmende reden
261)oi-li niet te verschilnen. De verdachte woonachtig iii het buitenland en al daar

recent was begonnen aan een nieuwe baan en de reiskosten niet kon betalen. had
volgens de Hoge Raad een klemmende reden om niet ter terechtzitting te
verschijnen.'1' Andere feiten die als klemmende reden worden geaccepteerd zijn

bijvoorbeeld een uitzetting op grond van de Vreemdelingenwet met als gevolg dat
de verdachte op het inc,ment van de terechtzitting buiten Nederland verblijft'7' en
het ernstig ziek zijn van de verdachte.- -

Verdedigen bij kerstek door een raadsman wa0 op grond van het arrest van
1981. alleen mogelijk indien de rechter geen termen voor schorsing aanwezig achtte
en de verdachte een klernmende reden had om niet te verschijnen. De raadsman

269 HR 164)2-1988. NJ 1988.794.

27() HR 26-()6-1990. NJ 1991.174.
271 HR 3()- 11-1993. NJ  1994.246.

272 HR 01-()2-1994. NJ 1994.395.
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die op wenste te treden voor zijn niet verschenen client. moest dit expliciet duidelijk
maken bij het onderzoek ter terechtzitting. Verzuimde de raadsman een dergelijk
verzoek te doen, dan kon daar in cassatie niet over worden geklaagd.177 Lange tijd
stelde de Hoge Raad strenge eisen aan het verzoek door de raadsman om het woord
te mogen voeren. Wellicht onder invioed van de, aan de later te bespreken arresten
van het Europees Hof. voorafgaande rapporten van de Europese Commissie kwam
de Hoge Raad tot een versoepeling met betrekking tot de eisen die gesteld werden
aan het verzoek door de raadsman.  In HR 01-02-1994, NJ  1994.395  komt de Hoge
Raad tot de slotsom dat in het relaas van de raadsman. waaruit bleek dat de
verdachte ernstig ziek was, in samenhang met de aanwezigheid van de raadsman
ter zitting de wens besloten ligt tot de verdediging te worden toegelaten. Mijn
inziens week de Hoge Raad hiermee af van voorgaande jurisprudentie. door niet
de eis te stellen dat de raadsman expliciet had verzocht het woord tot verdediging

te mogen voeren. Voorheen werd steeds de eis gesteld dat de raadsman kenbaar

maakt dat hij de verdediging wenst te voeren. de enkele aanwezigheid was daarbij
onvoldoende.

274

De invulling die de Hoge Raad heeft gegeven aan verdediging bij verstek
door een raadsman, is van verschillende zijden bekritiseerd. Aanknopingspunten
voor kritiek werden met name gevonden in uitspraken van het EHRM. Uitspraken
in zaken als Campbell and Fell. Colozza en Pakelli werden gebruikt in kritiek op
de Hoge Raad. Lensing en Balkema275 vonden dat de Hoge Raad te strenge eisen
stelden aan het optreden van een raadsman bij verstek, gewezen werd daarbij op
de uit praken van het EHRM in de zaken Pakelli'76 en Campbell and Fell.277 Een
soortgelijk betoog kon worden gehoord bij 't Hart en Simmelink.2714 Later is door
Ruter de uitspraak in de zaak Colozza aangegrepen om berechting bij verstek meer
in het algemeen te belichten en daarbij de nodige kritiek te uiten. 279

Op 22  september  1994 is de geldende Nederlandse praktijk met betrekking
tot verdediging bij verstek door het EHRM verworpen. Dit gebeurde in een tweetal
zaken waarbij Nederland partij was. de zaken Lala en Pelladoah.'R' Het EHRM
achtte de jurisprudentie van de Hoge Raad in strijd met het EVRM. De tot dan

273 HR 25-11-1986. NJ 1987,686.

274 HR 30-11-1993. nr. 95.145. naar dit arrest wordt verwezen door A-G Meijers bij HR 01 -02-1994.
NJ 1994.395.

275   J.A.W. Lensing, J.P. Balkenia. Bijstaan van de a»ezige verdachte. Advocatenblad 1985. pag.
499-501.

276 EHRM 25-04-1983. Pub. Ser. A., Vol. 64,

277 EHRM 28-06-1984. Publ. Ser. A Vol. 80.

278   A.C. 't Hart en J.B.H.M. Simmelink. De rerdaL·hte eti :,ijn raads,na,i: ontkc,ppeling ran een

A-oppel in: Naar eer en geweten (Remmelink-bundel). pag. 165-179.
279 C.F. Ruter in zijn nocit bij het Colcizza arrest in AA 1986, pag. 309 e.v.
280 EHRM 22-09-1994. Publ. Ser. A Vol. 297-A (Laia) en 297-B (Pelladoah). Het Lala-arrest is

tevens gepuhliceerd in NJ 1994.733. m.lit. Kn.
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toe opgebouwde jurisprudentie met betrekking tot de klemmende redenen werd
in een keet door het EHRM \,an tafel geveegd. 281

Op deze plaats zal niet verder de jurisprudentie van het EHRM worden
besproken. Daarvoor wordt verwezen naar het hoofdstuk met betrekking tot de
berechting bij verstek in het kader van het EVRM.

6.3.5 Het post-Lala tijdperk

Na de uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaken
Lala en Pelladoah was het aan de Hoge Raad om deze Straatsburgse uitspraken

in het Nederlandse strafprocesrecht in te passen.
De zaak waarin de Hoge Raad omgaat op grond van de uitspraken in de zaken

Lala en Pelladoah dateert van 6 december 1994.1*2 Het ging daarbij oin een zaak
waarin in eerste aanleg de verdachte verstek had laten gaan. De raadsman was in
eerste aanleg wel het woord tot verdediging gegeven. In appel was de verdachte
wederom niet verschenen. aan de aanwezige raadsman werd nu echter niet het
woord tot verdediging gegeven. In cassatie wordt over dit laatste geklaagd. De
Hoge Raad overweegt als volgt:

'Nu het Hof in de afwezigheid van de verdachte kennelijk geen aanleiding heeft
gezien het onderzoek te schorsen ten einde de verdachte opnieuw te doen
oproepen, had het de raadsvrouw in de gelegenheid moeten stellen de
verdediging te voeren. Daar:ian kan niet afdoen (a) dat uit het proces-verbaal
van 's Hofs terechtzitting niet valt af te leiden dat de raadsvrouw het verzoek
heeft gedaan de verdediging te mogen voeren en (b) dat het Hof kennelijk niet
de aanwezigheid van een klemmende reden voor het niet verschijnen van de
verdachte heeft vastgesteld. De Hoge Raad vindt in de uitspraken van het EHRM
van 22 september 1994 inzake Lala onderscheidenlijk Pelladoah aanleiding
anders te oordelen dan in het verleden in overeenkomstige gevallen is geschied.

Doordat op ruimere schaal dan voorheen de raadsman tot de verdediging bij verstek
moet worden toegelaten, bestaat in potentie het gevaar van het eerder bij verstek
berechten van de verdachte. De Hoge Raad kiest blijkens de jurisprudentie niet
voor deze consequentie.

In een zaak waarin vaststond dat de verdachte niet was verschenen en ten
tijde van de berechting in appel uit andere hoofde gedetineerd was. gaf de
aanwezigheid van de raadsvrouw niet de doorslag. Uit het gegeven dat de

281    Zie over de gevolgen pan Lala en Pelladoah met name. E. Myjer. Verstek maar niet ,·erskiken
van rechtsbijsta,id, NJB 1994. pag. 1229-1238.

282 HR 06-12-1994. NJ 1995.515 m.nt. AHJS.
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raadsvrouw van de verdachte uitdrukkelijk, onder verwijzing naar de detentie. had
verzocht om aanhouding moest volgens de Hoge Raad281:

'(...) worden atgeleid dat de verdediging gebruik wenste te trtaken van de
mogelijkheiddat S. (de verdachte. M.J.A.P.)bij het onderzoek terterechtzitting
aanwezig zou zijn Onder deze omstandigheden had het Hof het onderzoek

ter terechtzitting moeten schorsen ten einde S. in de gelegenheid te stellen
alsnog bij het onderzoek aanwezig te zijn. Dat het Hof de raads,rouw de
gelegenheid heeft gege\'en namens S. het woord te voeren doet hier:ian niet
af.

De Hoge Raad beziet het recht op aanwezigheid als een zelfstandig recht naast
dat van het recht op rechtsbijstand. Zo wordt de rol van de verdachte naast die
van de vertegenwoordiger van het OM en de raadsman betitelt als een kernrol. 284

Voor de vraag of de raadsman het woord gegeven had moet worden is het
proces-verbaal van de terechtzitting van groot belang. Vddi de uitspraken in de
zaken Lala en Pelladoah werd van de raadsman geeist dat hij uitdrukkelijk verzocht
om bij verstek de verdediging te mogen voeren.'K' Het EHRM heeft deze eis betiteld
als een 'unduly formalistic condition:'h<' Het EHRM heeft eveneen, duidelijk
aangegeven dat hier een rol is weggelegd voor de rechter.

De Hoge Raad gaat blijkens het oordeel in het eerste post-Lala arrest uit van
het primaat van het proces-verbaal van de terechtzitting. Maakt het proces-verbaal
van de zitting geen melding van het gegeven dat de raadsman het woord is geboden.
dan moet ervan worden uitgegaan dat hem de gelegenheid tot optreden is
onthouden. 287

Een proces-verbaal waarin wordt vermeld 'de raadsman doet geen verzoek
ondanks de afwezigheid van de verdachte het woord te mogen voeren188·.kan zo
worden uitgelegd dat - zonder uitdrukkelijk verzoek van de zijde van de raadsman
- aan de raadsman niet de gelegenheid is gegeven het woord te voeren. Dit zou
schending opleveren van de verdragsverplichtingen na Lala. De rechter moet immers
ambtshalve de raadsman bij verstek de mogelijkheid geven het woord te voeren.

283 HR ()6- 12- 1994. N J  1995.516.

284 HR 07-05-1996, NJ 1996.557. m.nt. 't H.

285     Vaste jurisprudentie in pre-Lala peric,de: HR 18-()9-1989. NJ 1990.145. HR 25-11-1986. NJ
1987,686. HR 14-11-1986. NJ 1987.862. m.nt. ThWvV.

286 EHRM 22-()9-1994. Lala tegen Nederland, NJ 1994, 733 m.nt. Kn.: '34.(..) Everyone charged
with a criminal c,ffence has the right to be defended by coun3el. For thih right to be practical
and et'fective. and not merely theoretical. its exercise should not be made dependant on the
fullilment of unduly formalistic conditions: it ih Ii)r the courts t(i ensure that a trial ih fair and.
acci,rdingly. that ct,un4el M·hi, attends trial t'or the apparent purp<),e cif defending the aCCuhed
in hi, absence. is gi\en the  ippcirtunity R) do 93.

287    Zieoser de betekeni, van het proce*-perbaal de noot \an Swart <inder N J 1995.515.
288 Zie HR 28-03-1995. NJ 1995. 518.
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Voor een andere uitleg kan ook worden gekozen: de raadsman maakte impliciet
duidelijk. geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid van het voeren van

de verdediging. Deze laatste uitleg maakte de Hoge Raad zich eigen iii een zaak
waarbij de raadsman sinds ruim tien maanden geen contact had gehad met zijn
client. 289

Opvallend is dat de Hoge Raad de Lala-uitspraak van het EHRM niet
ambtshalve toepast. indien in de cassatieschriftuur niet wordt geklaagd over het
niet ambtshalve door de feitelijke instantie verlenen van het woord aan de madsman

'l)(}

bij verstek. wordt niet ambtshalve gecasseerd:   Er moet dan blijkbaar worden
aangenomen dat de raadsman in feitelijke instantie niet was verschenen om de
verdediging te voeren. Anders ligt dit indien de raadsman in feitelijke instantie
uitdrukkelijk om het woord ter verdediging heeft gevraagd en dit niet heeft
gekregen. In zo'n geval wordt er wel ambtshalve gecasseerd.29' Het niet-naleven
van de Lala-uitspraak door het middel van ambtshalve cassatie is wellicht een
indicatie voor het gehalte van het recht op rechtsbijstand.

Een belangrijke vraag binnen de Lala problematiek of bij het niet naleven
van de EHRM-uitspraak in eerste aanleg terugwijzing moet plaatsvinden bij
behandeling in appel. zal in de volgende paragraaf worden behandeld.

6.3.6 Terugwij:.en bij schending Iiala in eerste aanleg?

In het eerste post-Lala arrest werd in de cassatiemiddelen aangevoerd dat de rechter
in eerste aan/eg het onderzoek ter terechtzitting had moeten schorsen ten einde
de verdachte in persoon te laten verschijnen. Nu dit niet was gebeurd had de
appelrechter volgens steller van het middel. de zaak moeten terugwijzen naar de
eerste aanleg op grond van de jurisprudentiele uitbreiding van artikel 423 lid 2
Sv. De Hoge Raad maakte met dit cassatiemiddel korte metten:

'Deze klacht faalt reeds omdat uit niets bliikt dat de verdachte ter terechtzitting
wenste te verschijnen terwijl de toenmalige raadsman geen schorsing heeft
verzocht en de Politierechter deze op diens kennelijk daartoe gedaan verzoek
heeft toegelaten tot het voeren van de verdediging.'

Het afwezig zijn van een verzoek tot schorsing van de zijde van de raadsman en
het ontbreken van andere omstandigheden waaruit zou kunnen geconcludeerd dat

289 HR 28-03-1995, NJ  1995.518. ziedereed# eerder genoemde noot van AHJS onder NJ  1995.
515.

290   HR 1()-01-1995. nr. 98.642. Zie J.W. Fokkens, Het EVRM en de afwezige verdachte, Trema
1995. pag. 32.

291 HR  13- 12-1994. nr. 98.354. DD 95.139.
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de verdachte op de terechtzitting wilde verschijnen. maakt dat de rechter in eerste
aanleg het onderzoek ter terechtzitting niet behoefde te schorsen.

Vermeldenswaard is dat A-G Fokkens naast de in de Nederlandse Jurispruden-
tie gepubliceerde conclusie, op 8 november 1994 een aanvullende conclusie heeft
genomen in deze zaak. Het probleem dat A-G Fokkens in zijn aanvullende conclusie
centraal stelt. was hoe te handelen indien de raadsman bij verstek in eerste aanleg
het woord niet had mogen voeren.

Volgens A-G Fokkens moet in zo' n geval de zaak worden teruggewezen naar
de eerste aanleg op grond van artikel 423 lid 2 Sv en de jurisprudentiele uitleg die
aan deze bepaling door de Hoge Raad is gegeven. In de onderhavige zaak komt
de Hoge Raad aan deze vraag nog niet toe: met geen woord wordt in de beslissing

gerept over de aanvullende conclusie van A-G Fokkens. De vraag van het weI of
niet terugwijzen naar de eerste aanleg in de zo-even geschetste situatie wordt in

292een arrest van latere datum beslist.

De hoofdregel van artikel 423 lid 2 Sv is dat alleen verwijzing naar de eerste aanleg
door de appelrechter plaatsvindt. indien de rechter in eerste aanleg ten onrechte
niet is toegekomen aan de hoofdzaak maar in de voorvragen van artikel 348 Sv
is blijven steken. De inleidende dagvaarding is bijvoorbeeld ten onrechte nietig
verklaard.

In de jurisprudentie is door de Hoge Raad uitbreiding gegeven aan deze
hoofdregel. Uitzonderingen doen zich voor in die gevallen waarin door zwaar manco
de eerste aanleg niet als een volwaardige instantie kan gelden. Zo is het niet-naleven
van artikel 51 Sv - de raadsman heeft geen afschrift ontvangen van de dagvaarding
- reden om de zaak naar de eerste aanleg te verwijzen.193 Ook dient de appelrechter
de zaak terug te wijzen indien de rechter in eerste aanleg niet onpartijdig kan worden
geacht.194 Door de jurisprudentiele uitbreidingen wordt het in artikel 423 lid 2 Sv
besloten beginsel van recht op berechting in twee feitelijke instanties gewaarborgd.

Na de Lala/Pelladoah uitspraken is de vraag aan de orde gekomen of
terugwijzing naar de eerste aanleg geindiceerd is, indien de raadsman ten onrechte
bij verstek niet het woord ter verdediging is verleend. Fokkens is van mening dat
terugwijzing in de rede ligt:

'Indien de raadsman in eerste aanleg ten onrechte niet tot de verdediging is
toegelaten en de zaak bij verstek is afgedaan zonder dat hij het woord heeft
mogen voeren. is sprake van een situatie die voldoet aan het criterium voor
terugwijzing naar de eerste rechter: deze had niet aan een beslissing op de
vragen van 350 Sv mogen toekomen. omdat de verdachte de gelegenheid werd

292 HR 03-01-1995. NJ 1995,517 m.nt. AHJS.

293 HR 16-02-1988. NJ 1988.838.

294 HR 13-11-1990. NJ 1991.219 m.nt. ThWvV.
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onthouden zich conform het hem in art. 6 EVRM toegekende recht op
...:verdediging te verdedigen. -

A-G Meijers is het met Fokkens eens. 'De weigering van de rechtbank. de raadsman
het woord te geven, levert een zo ernstig processueel defect op dat de eerste rechter
niet aan de berechting had mogen toekomen: aldus Meijers in zijn conclusie bij
NJ  1995,517. In de daarop volgende overweging stelt Meijers echter aan de Hoge
Raad voor om te komen tot een nuancering van de rechtspraak met betrekking tot
artikel 423 lid 2 Sv. Met een nieuwe behandeling van de zaak in appel in
aanwezigheid van de raadsman. zijn de belangen van de verdediging voldoende
gewaarborgd.

De Hoge Raad komt inderdaad tot een nuancering van zijn eerdere rechtspraak.
Het hof had de zaak niet naar de rechter in eerste aanleg moeten terugwijzen:
'Voldoende is dat de verdachte de gelegenheid krijgt zich door zijn raadsman te

9296doen verdedigen in een nieuwe behandeling van zijn zaak in hoger beroep.
Opvallend is de omschrijving van situaties die vallen onder de jurisprudentiele
uitbreiding van artikel 423 lid 2 Sv:

'Weliswaar heeft de Hoge Raad aan het bepaalde in het tweede lid van art.
423 voor enkele bijzondere gevallen een jurisprudentiele uitbreiding gegeven.
namelijk voor gevallen welke zich hierdoor kenmerken dat niet ge:.egd kan
worden dat de rechter in eerste aanleg terecht de behandeling ran de zaak
is a iligerangen (mijn curs. M.J.A.P.) (...)

De Hullu heeft opgemerkt dat hier sprake is van een nieuwe maatstaf. Voorheen
was het criterium. 'niet had mogen toekomen aan de beraadslaging en beslissing
als bedoeld in artikel 350 Sv.' Het nieuwe criterium is. zoals De Hullu opmerkt.
scherper. Toegepast op de Lala-problematiek: de rechter in eerste aanleg had mogen
beginnen aan de behandeling van de zaak, maar niet aan beraadslaging en beslissing
volgens artikel 350 Sv mogen toekomen indien hij de raadsman niet het woord
had gegeven.

297

De door de Hoge Raad aangebrachte nuancering op de jurisprudentie met
betrekking tot artikel 423 lid 2 Sv wordt door De Hullu positief gewaardeerd. De
hoofdregel van artikel 423 lid 1 Sv, vernietiging van het vonnis uit eerste aanleg
en herstel van de fouten door de appelrechter, dient voorop te staan. Er is verschil

295      Fokken, in aanvullende conclusie d.d. 08-11-1995 bij HR 06- 12-1994, 98.306. De zaak is zonder
de aanvullende conclusie gepubliceerd in NJ 1995.515. m.nt. AHJS.

296 HR 03-01-1995. NJ 1995,517, m.nt. AHJS.

297   J. de Hullu. Pr<,blemen rond het rerstek in strafzaken. noot bij  HR 03-01-1995.  nr.  98.133.
AA 1995. pag. 615-622. m.n. pag. 619-620. Het is een andere zaak dan in NJ 1995, 517 maar
wei met dezelfde overwegingen m.b.t. de terugwijsproblematiek.
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met de situatie waarin de raadsman niet het woord heeft mogen voeren en die waarin

de raadsman geen afschrift van de dagvaarding heeft ontvangen:

 In het laatste geval heeft de raadsman zich in het geheel niet kunnen
voorbereiden. geen contact met client kunnen zoeken en bijvoorbeeld niet
kunnen nadenken o\'er een verzoek tot aanhouding. Maar of dat verschil zodanig
i, dat dat een instantie moet *chelen. is niet zo gemakkelijk te beslissen. Dat
neemt echter naar mijn mening niet weg dat de beslissing om de fouten uit de
eer>,te aanleg in appel te corrigeren dn te compenseren door een correcte

appelbehandeling goed past in het Nederlandse strafproces en ook. voorzover
het gaat oin schendingen van het EVRM, aansluit bij de Straatsburgse

...,«"
zienswIJze. -

Dat de afgrenzing tussen afdoen door de appelrechter en terugwijzen naar de eerste
aanleg moeilijk is te maken blijkt wel uit de noot van Swart onder NJ 1995.517.
Swart wraakt met name het ontbreken van een verklaring voor de uitspraak van
de Hoge Raad:

'Er is alleen de suggestie van een toelichting. Het is moeilijk in te zien waarom
de zaak van een verdachte wiens raadsman geen verdediging heeft kunnen
voeren omdat hij daarvan werd uitgesloten anders behandeld zou moeten worden
dan die van een verdachte wiens madsman niet tot de verdediging kwam omdat

hij geen afschrift van de dagvaarding ontving.'

Enige uitleg waarom de Hoge Raad het tel'ugwijzen op grond van het EVRM en
IVBPR niet vereist acht, ontbreekt eveneens. De Hoge Raad ziet daarmee een

moeilijkheid over het hoofd. aldus Swart:

'Als er werkelijk geen verschil bestaat tussen een verdachte wiens raadsman
in eerste aanleg werd uitgesloten van de verdediging en de verdachte wiens
raadsman niet aan verdediging toekwam omdat hij van de zittingsdatum niet
op de hoogte was. is sprake van een discriminatoire behandeling in de zin van
artikel 14 EVRM.'

Mijns inziens is de conclusie tot discriminatie enigszins overdreven. maar
desalniettemin illustratief voor het toch wel arbitraire karakter van de beslissing
van de Hoge Raad.2" Toch lijkt mij de beperking die door de nieuwe formule is

298   J. de Hullu. P,·c,bler,ien  ro,id  het  verstek  in Sti-,11:.aken. noot bij HR 03-01-1995. nr. 98.133.
AA 1995. pag. 620.

299    Zie als illustratie \'oor de onzekerheid omirent de invulling van de jurisprudentiele norm van
artikel 423 lid 2 S\. L.C.M. Meilers. Receptic 1·an St/·aatsburgse ourdelen i,1 Neder/a,Idse
st/·a/)1,·oc·e.1-ec·htsp'Liak. DD 1996. paz. 973.
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aangebracht te passen binnen het systeem van de rechtsmiddelen. Een uitzondering
dient een uitzondering te blijven.

De terugwijsproblemen naar aanleiding van de Lala/Pelladoah uitspraken

zijn daarmee door de Hoge Raad beslist. In een volgende paragraaf zal aandacht
worden besteed aan de activiteiten van de wetgever naar aanleiding van de

Straatsburgse beslissingen.

6.3.7 Sa m elizatting

Verdediging bij verstek was bij invoering van het wetboek van strafvordering in
1926 niet mogelijk. Dit uitgangspunt was lange tijd onomstreden. Onder invloed
van het EVRM kwam daar verandering in. In 1971 werd door de Hoge Raad
verdediging bij verstek nog van de hand gewezen. Onder invloed van internationale
bewegingen kwam de Hoge Raad tot de introductie van de klemmende redenen
doctrine in 1980. Dit arrest ging velen nog niet ver genoeg en onder invloed van

Europese rechtspraak werd voor uitgebreidere mogelijkheden gepleit.
In  1994 kwam het EHRM met de voor de klemmende redenen doctrine

vernietigende oordelen in de zaken Lala en Pelladoah tegen Nederland. In duidelijke

bewoordingen werd de regeling van verdediging bij verstek veroordeeld. De
overwegingen van het EHRM waren voor de Hoge Raad aanleiding om zijn
jurisprudentie te herzien. Belangrijk is daarbij te constateren dat de Hoge Raad

de aanwezigheid van de verdachte voorop laat staan en niet kiest voor de optie,
waarin een optreden van de raadsman in alle gevallen voldoende is om te spreken

van een eerlijk proces.
In de volgende paragraaf zal de meest recente ontwikkeling op het terrein

van de verdediging bij verstek nader worden belicht. Het betreft de reactie van

de wetgever naar aanleiding van de Lala en Pelladoah uitspraken.

6.4 Herziening van de rechtsbijstand bij verstek

6.4.1 Inle iding

Op 18 april  1996 werd wetsvoorstel 24 692 ingediend. Dit voorstel had betrekking
op de systematiek van het strafproces en was in belangrijke mate gebaseerd op
het rapport 'Recht in vorm van de Commissie Moons. Daarnaast werd in het3(X}• 3()1

3()0   Met name § 5.5 van het rapport. G.J.M. Corstens (red.). Rappc) rten herijking strab·(irdering
/993. Arnhem 1993.

301      Met name over de po,itie van de getuige ter zitting. In het ontwerp is eveneens een eerder rapport
over tolken en vertalers gedeeltelijk overgenomen. dit betreft het 6de rapport. te vinden in: G.J.M.
Corstens. Rappcirten herijking strafi·<,rdering 1989-1992. Arnhem  1993. Deze onderwerpen
zullen in het vervolg. vanzelisprekend. niet aan de orde komen.
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betreffende voorstel de berechting bij verstek herzien en met name de regeling
van de verdediging bij verstek. Het betreffende voorstel is op  1  februari  1998 in
werking getreden.

302

303Naar aanleiding van het ontwerp zijn een aantal commentaren verschenen.
Op deze plaats is het de bedoeling het inmiddels tot wet verheven voorstel te
voorzien van kanttekeningen. Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen
dat de kritische commentaren op de regeling van de berechting bij verstek in het
vooistel. niet tot fundamentele aanpassingen hebben geleid.

6.4.2 Hae ziet de nieuwe regeling eruit?

De kern van de nieuwe regeling wordt gevormd door artikel 279 Svnieuw. In dit
artikel wordt de figuur van de gemachtigde raadsman geYntroduceerd. Een niet-
verschenen verdachte kan zich ter terechtzitting laten verdedigen door een advocaat
die verklaart daartoe uitdrukkelijk te zijn gemachtigd. De rechter moet een dergelijk
verzoek van de raadsman inwilligen tenzij een bevel tot verschijning. eventueel
gecombineerd met een bevel medebrenging. wordt uitgevaardigd. De behandeling
van de zaak wordt bij verdediging door een raadsman geacht op tegenspraak te
zijn gevoerd.

De nieuwe regeling is ingegeven door twee gedachten. Op de eerste plaats
noemt de memorie van toelichting de verbetering van de mogelijkheden voor de
tenuitvoerlegging van verstekvonnissen. Een tweede reden voor de wijzigingen
was de veroordeling van Nederland door het EHRM in de zaken Lala en Pelladoah.
Opvallend is de nadruk in de toelichting op de vermeende executieproblemen
rondom verstekvonnissen.

Bezien vanuit de eisen van een behoorlijke rechtspleging met inbegrip van
de wens tot verbetering van de executie van strafvonnissen, levert de
totstandkoming van een verstekveroordeling op basis van een niet in persoon
betekende dagvaarding bijzondere problemen op. Een dergelijk vonnis wordt
pas onherroepelijk. nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit
blijkt dat de veroordeelde met het vonnis bekend is en hij binnen peertien dagen
nadien geen gebruik heeft gemaakt van het instellen van een rechtsmiddel. • 31 4

3(12     Wet van 15 januari  1998 tot wijziging van het Wetboek van Strat,·ordering betretl'ende het
aanhangig maken van de zaak en de regeling van het onderzoek ter terechtzitting (herziening
onderzoek ter terechtzitting). Stb. 1998.33. Het inwerkingstredingsbesluit is te vinden in Stb.
1998.34.

3(}3   J. de Hullu en M.J.A. Plaisier. Een c(inti·adictoir geding bij verstek?.DD 1996. pag. 614-633.
G. Knigge. 0,·er iii:ic'htelijke Bi·etssrstematiek, cipmerki,igeii Iiaai· aanleiding van it·etxontit·erp
24692. DD 1996 pag. 99\-\003. A.M.M. Orie. To be 0,· tic,t ic, be (re)i,rensent(ed), thal's flie
qttestioit. DD 1996. pag 1004-1015 en na invoering  ·anh et w·ets voorstel o.a. J. Waret,hofer.
\'e,·dedi,King bii afie·ezige ,·e,·dac·hte. DD 1998. pag 1034-1059.

3()4     TK  1995-1996.24 692. nr. 3. pag. 1().
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In de rest van de memorie van toelichting wordt de rechtsbescherinde rol \,an
Straatsburgse jurisprudentie niet expliciet genoemd. De doelmatige tenuitvoerleg-
ging van verstekuitspraken stuat bij uitsluiting centraal. De uitspraken in de zaken
Lala en Pelladoah lijken zo meer een aanleiding te zijn voor de wijzigingen dan

dat daadwerkelijk het wetboek wordt veranderd naar de geest van de beide

uitspraken.
De raadsman kan de verdediging bij verstek voeren indien hij verklaart daartoe

te zijn gemachtigd. De Inachtiging impliceert volgens de memorie van toelichting
dat de raadsman met zijn client overleg over de zaak heeft gevoerd en dat aan de
verdachte de inhoud van de telastelegging en de datum van de terechtzitting bekend

zijn. Hierdoor geldt de korte appeltermijn van artikel 408 lid 1 Sv en behoeft het
1(}Svonnis van de rechtbank niet apart meer te worden betekend.

Knigge heeft aangeven moeite te hebben met de gedachtengang die door de
minister is gevolgd. Knigge ziet niet in dat een machtiging door de verdachte alleen
kan worden afgegeven indien de verdachte de zittingsdatum kent. Verdediging
door een gemachtigde raadsman kan dan niet het voor de beroepstermijn gewenste
gevolg hebben. 3{)6

Een ander punt waar Knigge op wijst is dat artikel 279 Svnieuw wellicht zo
dient te worden uitgelegd. dat een raadsman uitsluitend mag verklaren gevolmach-
tigd te zijn de verdediging te voeren indien zijn client de dagvaarding onder ogen
heeft gehad. Bij lezing van de toelichting lijkt dit inderdaad te zijn bedoeld. De
eerder aangehaalde passage met betrekking tot artikel 408 lid  1 Sv lijkt in elk geval
sterk op deze interpretatie te duiden.

De positie van de raadsman ter zitting is daarmee onduidelijk geworden. Wat
moet c.q. mag de raadsman doen al  hij verschijnt ter zitting, maar niet kan
verklaren uitdrukkelijk te zijn gemachtigd door de verdachte? in de memorie van
toelichting wordt deze praktische moeilijkheid in de laatste alinea kort behandeld:

Ten slotte nog een korte opmerking over de positie van de raadsman die niet
door zijn client is gemachtigd tot het voeren van zijn verdediging. Aan deze

raadsman kan bij aanvang van de terechtzitting het woord worden verleend
b.\. ter opheldering van de afwezigheid van de verdachte of poor het bepleiten

van schorsing van het onderzoek. Indien evenwel is vastgesteld dat de betrokken
raadsman niet is gemachtigd om de verdediging te voeren. moet tegen de

4 11)7rerdachte verstek worden verleend.

3()5     TK  1995- 1996.24 692. nr. 3, pag. 13.

306  G. Knigge. Over iii:ichteliike wetss,·steitiatiek, cilitile i·kingen Iiaar aatileiding van welsont,z'erp
24692. DD  1996. pag. 999.

307   TK 1995-1996. 24 692, nr. 3, pas. 14.
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Deze woorden bevreemden. Aan de ene kant mag de raadsman blijkbaar wei
uitleggen waarom zijn client er niet is en pleiten voor schorsing. Aan de andere
kant wordt vervolgens, als niet blijkt van een machtiging, hem echter het woord
ontnomen. Hoe dit te rijmen valt met de uitspraken in de Lala en Pelladoah zaken
is niet gemakkelijk in te zien. Knigge vergelijkt de uitdrukkelijke volmacht in dit
verband met de door het EHRM afgewezen 'unduly formalistic conditions':

'Het Europese hot overweegt in de zaak-Lala dat het recht op rechtsbijstand
niet afhankelijk mag worden gemaakt van de 'fulfilment of unduly formalistic
conditions' en voegt daaraan toe dat het tot de verantwoordelijkheid van de
rechter behoort om ervoor te zorgen dat een raadsman die  attends trial for the
apparent purpose of defending the accused in his absence' daartoe de
gelegenheid krijgt. Als 'apparent purpose' voldoende is. moet de eis van een
uitdrukkelijke volmacht als een unduly formalistic conditioii worden aang-
emerkt. Dat strookt met het gezond verstand: 7.Olang het tegendeel niet blijkt
irlag er vanuit worden gegaan dat een verdachte wenst dat zijn raadsman zijn
belangen op de zitting behartigt.

• 3,»

De nieuwe regeling ontkent dat het optreden van een raadsman bij verstek
1()9verschillende vormen kent."    In het geval er sprake is van een bewuste keuze voor

het verstek laten gaan is de regeling aanvaardbaar. Er is dan overleg geweest tussen
de advocaat en zijn client. Terzijde kan worden opgemerkt dat de winst van de
nieuwe regeling hier minimaal is. omdat in zulke gevallen vaak de dagvaarding
in persoon zal zijn betekend of een omstandigheid kan worden vastgesteld waaruit
bekendheid met de zitting kan worden afgeleid.

Een raadsman kan ook verrast zijn door het verstek van zijn client of weinig
contact met de verdachte hebben gehad. Te denken valt daarbij aan dakloze.
verslaafde of illegale verdachten. Door de eis van een uitdrukkelijke machtiging
lijkt in dit soort zaken de verdachte verstoken te blijven van verdediging. Het is
de vraag of dit in overeenstemming is met de Lala-rechtspraak.

Tijdens de parlementaire behandeling is de vraag naar overeenstemming met
de Europese rechtspraak aan de orde gesteld. Belangrijk daarbij was de twijfel
omtrent de rol van de aanwezige, maar niet tot verdediging gemachtigde, raadsman.

In antwoord op het verslag van de Tweede Kamer heeft de minister hier omtrent
enige helderheid verschaft:

308   G. Knigge, Over in:.ic·htelijke weissrstematiek, opmerkingen naar aanleiding \'an wet.sontwerp
24692. DD 1996. pag.   10(*).  Zie  verder ook W. Wedzinga  en J.L.  ;·an  der  Neut,  Rechtsbustand
in verstekzake,1. Advocatenblad  1998. pag. 6 1 5 en J. Bok1em en W. Wedzinga. Het optreden
vaii de raads,naii bil \·erstek. Advocatenblad 1998. pag. 1277-1278.

3()9   J. de Hullu en M.J.A. Plaisier. Een c<intradictoir geding bij verstek?. DD \996. p·al 629-630.
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Indien de raadsnian o#·eronvoIdc,ende informatie beschikt om een toereikende
verdediging te voeren dan weI de mogelijkheid \':iii een machtiging niet met
Lijn client heett besproken. kan ergeen procedure op tegenspraak ziin. (...)
De regeling vootziet niet in -het maken \:in zinv<,Ile opmerkingen" of het
i·oeren van -een beetje verdediging" door de raadsman van de .if\#'ezige
verdachte. als hij daartoe geen machtiging heeft ontvangen.""'

Dit antwoord is duidelijk: gdcfn verdediging bij verstek zonder machtiging. Het
lijkt gerechtvaardigd te concluderen dat door de nieuwe regeling. verdediging bij
verstek - na door het EHRM te zijn verruimd - weer wordt beperkt.'"

In de Lala-zaak werd overwogen dat de raadsman die verschijnt ybr the

apparent purpose of defending the accused' moet worden toegelaten tot de
verdediging bij verstek.'12 De machtiging is in de visie van de minister noodzakelijk
om vast te stellen dat de raadsman inderdaad aanwezig is met de kennelijke
bedoeling om zijn client te verdedigen.313 Mijns inziens komt de raadsman per
definitie naar de zitting om de verdediging te voeren. Het eisen van een machtiging
om duidelijk te maken dat de raadsman de 'apparent purpose' heeft om de afwezige

verdachte te verdedigen lijkt mij niet nodig. 314

Tijdens de mondelinge behandeling is er over de rol van de raadsman opnieuw
gediscussieerd. Blijkbaar was de tekst van de nieuwe regeling voor velen toch niet
voldoende duidelijk. In haar antwoorden heeft de minister iets nieer de rol van
de raadsman na invoering van het voorstel verduidelijkt:

'Je zou kunnen zeggen dat het in de praktijk weI mogelijk is dat de raadsman
een paar opmerkingen maakt. maar dan in de marge van de behandeling. Dit
is altijd de onduidelijkheid en het probleem dat er is geweest. Je mag als
advocaat niet iets zeggen tijdens het onderzoek ter terechtzitting. Daar ben je
namelijk niet toe gemachtigd. ''"

310     TK  1996-1997. 24 692. nr. 6. pag. 6 (nota naar aanleiding van het verslag)
311   Anders de minister in: TK 1996-1997, 24 692. nr. 6, pag. 4: 'Door het verruimen van de

mogelijkheid ioor een adequate verdediging - ook hij afwezigheid van de verdachte - wint de
rechispleging in het algemeen aan kwaliteit.

312     '34. (...) Everyone charged with a criminal offence has the right to be del'ended by coun el. For
this right to be practical and effective and not merely theoretical. its exercise should not be made
dependant on the fulfilment of unduly formalistic conditions: it is the courts to ensure that a
trial is fair and. accc,rdingly. that counsel who attends trial for the apparent purpofe of defending

the accused in his absence. is given the opportunity to do so.' EHRM 22-09-1994, NJ 1994,
733. m.nt. Kn.

313     In antwoord op vragen van de VVD-fractie (TK 1996-1997. 24 692. nr. 5. pag. 4) stek de minister:
De aanwezigheid van de raadsman met de kennelijke bedoeling om zijn client te verdedigen.

wordt vastgesteld zodra hij te kennen geeft daartoe door zijn client gemachtigd en in M,lat te

zijn.', TK 1996-1997,24 692. nr. 6, pag. 8 (nota naar aanleiding van het verslag).
314 Indeslotbeschouwing. hoofdstuk zes. wordt nader ingegaan op de verenigbaarheid van de nieuwe

regeling met het EVRM.
315   Handelingen 111996-1997. pag. 4504-4505(13 maart 1997).
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Over de eventuele strijd met de jurisprudentie van het EHRM merkt de minister
OP:

'C...) als er verstek is en hii (de raadsman. M.J.A.P.) niet gemachtigd is en hij
helemaal niets mag zeggen. je inderdaad wei eens in tegenspmak zou kunnen
komen met het Europese recht. Dat zou kunnen. en vandaar dat ik het ook
normaal \ind dat als een adp'ocaat verschiint. hij weI een aantal dingen mag
aanvoeren.'316

Een advocaat zonder machtiging tot het voeren van de verdediging mag bij verstek
'een aantal dingen aanvoeren'.317 Het verband tussen de machtiging en de 'apparent
purpose of defending' wordt opnieuw gelegd tijdens de mondelinge behandeling. " 
De machtiging tot verdediging is zoals gezegd in de visie van de minister een
voorwaarde om als raadsrnan te kunnen optreden. De minister gaat ver door te
stellen dat er zonder machtiging een gevaar voor een verdediging ten nadele van
de verdachte bestaat:

'Gesteld dat er een advocaat komt die wellicht een summier contact heeft gehad
Inet zijn client: deze advocaat verschijnt en de rechtbank verwacht iets ter

verdediging. maar die advocaat weet eigenlijk niet precies waar het over gaat.
hij kent de zaak misschien wei. maar niet de situatie van zijn client. Dan krijg
je het omgekeerde van wat beoogd wordt. namelijk dat er misschien weI een
nadeel voor de client uit  oortvloeit. ·310

De verplichting van een advocaat om ten opzichte van zijn client de nodige zorg
aan de dag te leggen en de belangen van zijn cliant te verdedigen. speelt klaarblijke-
lijk geen rol van betekenis.'2(t

Het aanvoeren van het gevaar van een verdediging ten nadele van de verdachte.
geeft mijns inziens blijk van een nogal eenzijdige en weinig realistische kijk op
de rol van een advocaat. Bewaken van de procedure, kritiseren van de bewijsvoering
is blijkbaar alleen mogelijk indien de raadsman de situatie van de client kent.
Daarmee wordt miskend. zoals al eerder werd genoemd. dat verdediging bij verstek
verschillende vormen kent.

De scherpe scheiding die door de nieuwe regeling wordt aangebracht tussen
een gemachtigde raadsman en een niet-gemachtigde raadsman zal in de praktijk

316   Handelingen 11 1996-1997. pag. 4505 (13 inaart 1997).
317     T. Spronken komt op basis van de w'etsge,chiedenis tot de conclusie dat verdediging bij verstek

mogelijk blijft, Rec·ht,bij.,tand in ,·e,·stekcake,1 1/. Ad 'ocatenblad  1998. pag. 667-669.
318   Handelingen II 1996-1997. pag. 4505(13 maart 1997).
319   Handelingen II 1996-1997. pag. 4505 (13 maart 1997).
32.0    Artikel 46 Advc,catenwet: De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van

enig handelen of nalaten in stri.id met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten
opzichte van degenen wier belangen zii als zc,danig behartigen of behoren te hehartigen (...).
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wellicht worden ondervangen. Niet denkbeeldig is mijns inziens dat een advocaat.
al is dit nog afwachten. zich snel gemachtigd zal achten tot het voeren van de
verdediging.'2' Het direct na de uitspraak aanvangen van de appellermijn behoeft
daarbij niet een probleem te vormen. Een advocaat die zich gemachtigd acht tot
het voeren van de verdediging zal zich dan ook wel gemachtigd achten tot het
instellen van een rechtsmiddel. Een zekerheidshalve appelleren en daarmee een
verhoogde druk op de appelinstanties is daarmee een reeel gevaar.'31

6.4.3 Reikwijdte ran de machtiging

Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de gemachtigde raadsman alle
processuele bevoegdheden van de verdachte moet kunnen uitoefenen. Binnen de

reikwijdte van de machtiging worden ook bevoegdheden ondergebracht die
voorheen uitsluitend aan de verdachte waren voorbehouden.333

De gemachtigde raadsman kan in gevolge artikel 314 lid 2 Svnieuw instemlllen
met voortzetting van het onderzoek ter terechtzitting na wijziging van de
telastelegging. In de huidige regeling leidt toewijzen van de wijzigingsvordering
van het OM altijd tot schorsing. Bij de nieuwe regeling wordt niet meer automatisch
tot schorsing besloten; geschorst wordt er voor zover nodig. Het voorstel breekt
met de huidige praktijk waar bij verstek altijd tot schorsing wordt overgegaan. Ook
kon onder de oude regeling de raadsman niet in afwezigheid van de verdachte
namens hem instemmen met de wijziging.

In het oorspronkelijke ontwerp moest, blijkens de memorie van toelichting.
onder machtiging de bevoegdheid tot het afstand doen van rechtsmiddelen ter zitting
worden begrepen.'24 Dit was een nieuw en verassend element. Afstand doen van
rechtsmiddelen ter terechtzitting is in het huidige wetboek uitsluitend mogelijk
door de verdachte en de vertegenwoordiger van het OM. De mogelijkheden voor

'.:

afstand bestaan uitsluitend bij zaken die enkelvoudig worden behandeld. -  In het
voorstel kon ook na uitspraken van de meervoudige kamer direct afstand worden

gedaan.

321 A.M.M. Orie wijst op de onzekerheid van de advocaat omtrent de wensen van een moeilijk
hereikbare client. Ti, be or not to betre)presentied), thats thequestic,n. DD 1996. pag.  1011-
1012.

322   J. de Hullu en M.J.A. Plaisier. En,mumdict )ir geding bij rei·stek?. DD 1996. pag. 630.

323     Zie overde verhoudingraadsman-client. P. Mout. Kcirte 11(itities c )1·ercle raad. man in straf:.ake,1.
in: Naar eer en geweten (Remmelink-bundel). Arnhem 1987. pag. 383-391 en Th.A. de Roo,.
Verdediging ,·an belangen: het belang \·ai, de verdediging. Arnhem  1991.

324 TK 1995-1996. 24 692. nr. 3. pag. 13.
325      Atstand doen van rechtsmiddelen ter zitting kan bij de politierechter Cart. 381 Sv). kantonrechter

Cart. 397a Sv). kinderrechter Cart. 501  lid 1  Sv). enkelvoudige kamer van de rechtbank in appel
Cart. 426d lid 4 Sv) en bij de enkelvoudige kamer van het hof in appel Cart. 424a jo. art. 426d
lid 4 S #·).
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Blijkens jurisprudentie van de Hoge Raad is afstand doen door een raadsman
buiten aanwezigheid van de verdachte problematisch.116 Verder zijn er dogmatische
bezwaren aan te voeren. Zo wordt een rechtsmiddel niet toegekend aan de raadsman
maar aan de verdachte. Het voorstel is een inbreuk op het door Elzinga onderscheide
belang van authenticiteit, daar niet de verdachte beslist maar een ander.327 Voorts
kan worden aangevoerd dat een beslissing omtrent een rechtsmiddel eerst kan
worden genomen nadat kennis is genomen van de uitspraak. het voorstel leek
hieraan voorbij te gaan.

De Raad van State had in zijn advies bedenkingen kenbaar gemaakt tegen
de mogelijkheid voor de gemachtigde raadsman om afstand te doen van rechtsmid-
delen. Voor deze bevoegdheid zou een aparte uitdrukkelijke machtiging zijn

128

vereist.    In het verslag van de kamercommissie naar aanleiding van de memorie
van toelichting werd eveneens de vraag voorgelegd of niet een uitdrukkelijke
machtiging is vereist voor het afstand doen van een rechtsmiddel. 329

Het oorspronkelijke ontwerp is na deze kanttekeningen gewijzigd.31' Het
331bestaande artikel 364 Sv is met een tweede lid aangevuld   : De verdachte die

niet op de terechtzitting aanwezig is. kan na kennisneming van de uitspraak zijn
raadsman machtigen af te zien van het instellen van een rechtsmiddel.' Het afstand
doen van rechtsmiddelen valt hiermee niet langer onder de algemene machtiging
tot het voeren van de verdediging bij verstek. Er is afzonderlijke machtiging vereist
voor de betreffende bevoegdheid.

Opvallend is dat. in tegenstelling tot de eerdere woorden in de memorie van
toelichting, afstand doen ter zitting door de raadsman bij verstek niet meer mogelijk
is. De verdachte moet immers eerst op de hoogte worden gesteld. hetgeen in het

11.algemeen na atloop van de terechtzitting zal geschieden.   - Mijns inziens voegt
de nieuwe regeling in het tweede lid van artikel 364 Sv niets toe. Op grond van
artikel 454 jo. 450 sub a Sv kan de raadsman reeds immers sinds jaren'33 worden

326 HR 23-11-1976. NJ 1977.535, m.nt. ALM.
327 H.K. Elzinga. /n he,·cie/i. Arnhem 1998. pag. 256-262
328    TK  1995-1996. 24 692. B. pag. 2.
329 TK 1996-1997.24692. nr. 5. pag. 3-4.
33()   TK 1996-1997. 24 692. nr. 7. pag. 4.

331 Het eerste lid, overeenkomend met het huidige artikel 364 Sv. A in modern Nederlands
herschreven. maar inhoudelijk niet gewijzigd.

332    In de toelichting bij de het nieuwe art. 364 S, gaat de minister daar ook vanuit: 'In dergelijke
gevallen kan de raadsman die daartoe afzonderlijk gemachtigd wordt. van de afstand van het
rechtsmiddel bij de griffie melding doen. Een afzonderlijke machtiging is noodzakelijk omdat
deze handeling zich uitstrekt buiten het optreden op de zitting en het voeren van de verdediging'

TK 1996-1997. 24 692. nr. 6. pag. 7.
333   Namelijk al sinds de invoering van het wetboek van strafvordering in 1926. Zie J. de Hullu.

Over rechtsmiddelen in straf:aken. Arnhein 1989. pag. 352. De verdachte kan eenvoudig zell
ook dc,or middel van het sturen van een brief naar de griffie afstand doen: op grond san
jurisprudentie moet de brief door de sriffie worden opgevat als een bijzondere volmacht in de
/in ,·an artikel 450 sub b S,. Zie uitgebreid H.K. Elzinga en J. de Hullu, Melai Well)  ek \·(:,i
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gemachtigd om (buiten de terechtzitting) naniens de verdachte afstand te doen van

het aanwenden van een rechtsmiddel.',4 De aanvulling op artikel 364 Sv is derhalve

overbodig.
Naar mijn mening had beter kunnen worden gekozen voor een expliciete

afbakening van de machtiging tot verdediging. 1n artikel 279 Svnieuw had daartoe

een derde lid kunnen worden ingevoerd waarin expliciet wordt gesteld dat het
at-stand doen van een rechtsmiddel niet valt onder de machtiging tot verdediging.

Een dergelijke aanvulling had in het kader van een duidelijke wetssyhtematiek niet
misstaan.

De machtiging tot het voeren van de verdediging bij verstek impliceert dat een
aanbod tot het vervullen van een taakstraf kan worden gedaan. In de memorie van
toelichting was een mededeling van deze strekking reeds te vinden. De Raad van
State heeft in zijn advies, evenals bij het hiervoor behandelde afstand doen van
rechtsmiddelen. gepleit voor een aparte uitdrukkelijke machtiging.'35 Bij de

336

behandeling in de Tweede Kamer is dit onderdeel eveneens aan de orde gesteld.
In reactie stelde de minister dat de niachtiging tot het voeren van de

verdediging voldoende is om een aanbod tot ondergaan van een taakstraf te kunnen

doen. De nieuwe regeling breekt daardoor met de jurisprudentie van de Hoge Raad.
Volgens de jurisprudentie moet een bij verstek door de raadsman gedaan aanbod

tot het vet'vullen van een taakstraf worden ondersteund door een schriftelijke
verklaring van de verdachte."7 Inmiddels is een wetsvoorstel met betrekking tot
de taakstraf in behandeling genomen.'38 Blijkens de memorie van toelichting kan
de instemming van de verdachte met het verrichten van een taakstraf onder andere

worden afgeleid uit een mededeling van de raadsman. Mijns inziens kan een niet
tot de verdediging gemachtigde raadsman niet namens de afwezige verdachte een

aanbod tot het verrichten van een taakstraf doen. Het aan de orde stellen van de
mogelijkheid van een taakstraf valt naar mijn mening binnen het voeren van de

verdediging en daarmee buiten de kring van de relevante opmerkingen die een niet
tot de verdediging gemachtigde madsman blijkens de wetsgeschiedenis mag maken.

Eventuele onduidelijkheden over de omvang van de verstrekte machtiging kunnen

door de verdachte. via de tuchtrechtspraak waaraan advocaten zijn onderworpen.

worden aangevochten. De minister heeft hiervoor geen civielrechtelijke figuur

Straji·i) dering. Arnhem. suppl. 92 (maart 1995). aantk. 4 op art. 454 en aantk. 7 cip art. 450.
334   Zie H.K. Elzinga. hi ber ,ep. Arnhem 1998, pag. 256-262.
335 TK 1995-1996.24 692. B. pag. 2.
336 TK 1996- 1997,24 692. nr. 5, pag. 5-6.

337 HR 18-04-1995. NJ 1996.73. m.nt. Kn.

338 TK 1997-1998.26 114 (ingediend op 27-()7-1998).
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als de dtsaveu-procedure,39 in het wetboek willen opnemen: het in de advocatenwet
opgenomen tuchtrecht is voldoende. 34()

Tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer heeft de minister
aangegeven benieuwd te zijn naar de uitwerking van de regeling in de praktijk. 341
Het is met name de vraag hoe makkelijk een advocaat zich gemachtigd zal achten.
Niet in alle gevallen zal een raadsman intensief in contact staan met zijn client.

6.4.4 Samenvatting

De nieuwe regeling van de verdediging bij verstek lijkt in de eerste plaats ingegeven
door efficientie-gedachten. Uit de verklaring van de raadsman gemachtigd te zijn
tot het voeren van de verdediging. wordt kennis van de zittingsdatum bij de
verdachte afgeleid. Knigge heeft erop gewezen dat deze gedachtengang niet per
definitie juist hoeft te zijn. Opgemerkt kan worden dat in de oude regeling reeds
vaak het door de regeling beoogde effect optrad. Een raadsman verklaart aan het
begin van de zitting zijn positie, blijkt aldaar van overleg met zijn client dan staat
wetenschap van de zittingsdatum vast en daarmee de beroepstermijn. De nieuwe
regeling lijkt daarmee van weinig toegevoegde waarde.

In de nieuwe regeling markeert de machtiging de grens. tussen wel of geen
verdediging bij verstek. Tijdens de behandeling van de wet is uitgebreid stilgestaan
bij de bevoegdheden van een wel verschenen, maar niet tot de verdediging
gemachtigde, raadsnian. Blijkens de toelichting van de minister mag de raadsman
in zo'n geval wel verzoeken tot schorsing. verklaren waarom de verdachte niet
aanwezig is. maar niet de verdediging voeren. Gesteld is. dat daarmee wordt ontkend
dat verdediging bij verstek verschillende vormen kan hebben. Hoe in de praktijk
met het machtigingsvereiste zal worden omgegaan moet worden afgewacht. Niet
denkbeeldig lijkt dat een raadsman zich vrij snel gemachtigd zal achten. Zekerheids-
halve appeleren, in de hoop op herstel van contact met de client, is wellicht een
te verwachten optie.

De reikwijdte van de machtiging is besproken in relatie met een aantal
deelonderwerpen. In dit verband kan het instemmen met een wijziging van de
telastelegging worden genoemd als nieuwe bevoegdheid van de raadsman bij
verstek. Nieuw is ook de mogelijkheid tot het doen van een aanbod tot het vervullen
van een taakstraf. Het afstand doen van rechtsmiddelen ter zitting is uit het
oorspronkelijke ontwerp geschrapt. Gepleit is voor een aanvulling van artikel 279
Svnieuw waarin duidelijk had kunnen worden neergelegd dat afstand van

339    Art. 263-272 R,·. Zie ook S.K. Martens. Enkele <,pmerkingen ovet· de d saveu-procedure, in:
Een goech, proc·exorde (W.L. Haardt-bundel). Deventer 1983, pag. 83-96.

34()    TK 1996- 1997.24 692. nr. 6, pag. 7-8 (nota naar aanleiding van het verslag). EK 1996-1997,
24 692. nr. 228b. pag. 3 (memorie van antwoord EK).

341 Handelingen Eerste Kamer. 15de vergadering. 13 januari  1998. pag.  15-682.
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rechtsmiddelen niet valt onder de machtiging tot verdediging. De aanvulling van
artikel 364 Sv. die dit zelfde beoogt te bewerkstelligen, is mijns inziens overbodig

6.5 Uitleiding

In het strafproces dient de verdachte als procespartij centraal te staan. De raadsman
verleent de verdachte indien gewenst rechtsbijstand. De rol van de raadsman als
bijsta,idsverlener is duidelijk indien de verdachte op de terechtzitting aanwezig

is. Minder duidelijker wordt dit bij verstek van de verdachte. de raadsman wordt

dan al vrij snel tot een representant van zijn client.

In het strafproces is de mogelijkheid van het voeren van een verdediging de
belangrijkste pijler van een eerlijk proces. In de praktijk wordt de verdachte daarin

vaak bijgestaan door een raadsman. De raadsman bezit juridische deskundigheid.
ervaring, afstand tot de telastegelegde feiten en kan daardoor de procesgang. - in

het belang van zijn client, de verdachte - bewaken.
Het verdedigen door de verdachte tegen hetgeen hem in de telastelegging

wordt verweten. wordt bemoeilijkt indien de verdachte niet verschijnt bij het
onderzoek ter terechtzitting. De verdachte kan zich niet meer in persoon verdedigen.
Het is in deze situatie dat de rol van de raadsman belangrijk en tegelijkertijd meer
omstreden wordt. Immers, de raadsman kan bij verstek gemakkelijk gaan fungeren
als een soort vervanger van de verdachte.

In de periode voor de uitspraken van het EHRM in de zaken Lala en Pelladoah.

hiervoor aangeduid als prd-Lala tijdperk. mocht de raadsman bij verstek alleen

optreden indien de verdachte wegens klemmende redenen niet kon verschijnen.
Alvorens de Hoge Raad begin tachtiger jaren de klemmende-redenen-doctrine
introduceerde. mocht de raadsman helemaal niet optreden bij verstek. In hoofdstuk
twee is gebleken dat het niet mogen optreden van de raadsman bij verstek in het
verleden. en zeker bij de introductie van het wetboek van strafvordering in  1926.
vanzelfsprekend werd gevonden.

De regel van het niet mogen optreden bij verstek stond tot begin jaren zeventig

niet ter discussie. In rechtspraak en literatuur zijn, tot de kritische geluiden van
Josephus Jitta'42. geen voorbeelden te vinden waarin wordt ingegaan op de rol van

de raadsman bij verstek. Dit alles is opmerkelijk gezien de aandacht voor de
raadsman bij verstek de laatste jaren.

Onder invloed van het EVRM kwam de Hoge Raad in  1980 tot een nuancering
in de rechtspraak aangaande de verdediging door de raadsman bij verstek, de
introductie van de klemmende-redenen-doctrine. In september 1994 is de gedurende
jaren opgebouwde klemmende-redenen-jurisprudentie door het EHRM van tafel

geveegd in de Lala en Pelladoah zaken. De Hoge Raad is op grond van deze

342    A.N.A. Jc,sephus Jitta. Verdediging bij verxtek,NJB 1970. pag. 909-913.
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jurisprudentie omgegaan. Inmiddels is het onderzoek ter terechtzitting aangepast
aan de nieuwe Straatsburgse arresten.

In de nieuwe wetgeving naar aanleiding van de EHRM-uitspraken lijken met
name de problemen rondom de executie van verstekvonnissen centraal te staan.
In de vorige paragrafen zijn enige kritische opmerkingen geplaatst. Gewezen is
op jurisprudentie van de Hoge Raad waarin het optreden van de raadsman wordt
bezien als een recht van de verdachte. naast het recht op aanwezigheid bij het
onderzoek ter terechtzitting. In de literatuur is de vraag opgeworpen of de herziene
regeling van het onderzoek ter terechtzitting in overeenstemming is met het EVRM.
In het zesde hoofdstuk. de slotbeschouwing. zal hierop worden teruggekomen.

7         Het rechtsmiddel verzet

7 1       Inleiding

De aanwezigheid van de verdachte in appel is van wezenlijk belang. In het
Nederlandse strafproces is de appelbehandeling een volledig nieuwe behandeling
en daarmee bijvoorbeeld niet beperkt tot de hoogte van de opgelegde straf. De
aanwezigheid is in appel wellicht zelfs van groter gewicht dan in eerste aanleg.
De appelfase is als laatste feitelijke instantie van bijzonder belang. In de
jurisprudentie van het EHRM komt dit onderscheid met de eerste aanleg eveneens
tot uitdrukking

Bondig samengevat zijn drie thema's bij verstek in appel van belang. Op de
eerste plaats is de betekening van de appeldagvaarding van groot belan daar de
verdachte op de hoogte wordt gebracht van de zitting in appel. In het begin van
dit hoofdstuk is daar reeds uitgebreid aandacht aan besteed. Op de tweede plaats
is het kunnen uitoefenen van procesrechten waaronder het recht op rechtsbijstand
van groot belang met name in de appelfase: denk bijvoorbeeld aan de Lala-
jurisprudentie. Een derde onderwerp is de rol van het rechtsmiddel verzet. In de

rechtspraak van het EHRM lijkt het rechtsmiddel verzet te worden beschouwd als
een mogelijkheid om fouten gemaakt in appel. als laatste feitelijke instantie, af
te dekken.

De perikelen rondom de betekening van de appeldagvaarding evenals de rol
van de raadsman in appel zijn reeds eerder in dit hoofdstuk aan de orde geweest.
Op deze plaats zal in hoofdzaak het rechtsmiddel verzet worden besproken. De
rol van het verzet is een belangrijk en actueel onderwerp. met een sterk verband
met het verstek in strafzaken.
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7.2 Het reclits,niddel rer:et histc,rix,·h besc·holt„·d

341In een eerder hoc,fdstuk    over de geschiedenis van de berechting bij verstek is
niet nanie aandacht besteed aan de historische band tussen verstek en verzet. Op
deze plaats zal uitgebreider worden stilgestaan bij de rol van het rechtsmiddel verzet

binnen de rechts,middelenregeling
in 1838 bestond er een driedeling in strafbare feiten: criminele  zaken,

correctionele zaken en overtredingen van policie. In de zwaarste categorie, criminele

zaken, gold een verschijnplicht voor de verdachte. De beide andere soorten zaken

tic,nden bij verstek worden afgedaan. alleen in deze gevallen stond het rechtsmiddel

verzet open.
Bij de invoering van een nieuw wetboek van strafrecht in  1886 werd de

driedeling vervangen door het huidige onderscheid tussen misdrijven en overtreding-
en. Op strafvorderlijk terrein werd besloten de regeling die voor de lichtere
categorieen strafbare feiten had gegolden ook van toepassing te verklaren op de
zwaarste delicten. Berechting bij verstek werd derhalve mogelijk in alle zaken.
Opmerkelijk is de rol van het rechtsmiddel verzet in de memorie van toelichting

bij de wijzigingen:

'(...) schijnt de gedingvoering bij verstek, verjunde,i C mijn curs., M.J.A.P.)
aan het recht van verzet van de zijde des veroordeelden (..) aanbeveling te
verdienen. met het oog op de wenschelijkheid dat de vervolging tot eene

uitspraak kunne leiden die vatbaar A voor uitvoering. zonder dat den
veroordeelde de gelegenheid worde afgesneden de zaak aan een geheel nieuw

.,44onderzoek te onderwerpen.

Het rechtsmiddel verzet werd gezien als waarborg tegen een berechting bij verstek.

Verzet stond open zowel na een berechting bij verstek in eerste aanleg als in appel
De ruime regeling werkte misbruik in de hand. Volgens sommigen kon zelts van
een 'verzetplaag' worden gesproken.34' Canes stelt onverholen naar aanleiding
van het ontwerp voor een nieuw wetboek van strafvordering:

'lk kom thans tot het verzet zelf. Ik vind het zeer te betreuren. dat dit
rechtsmiddel onver>:wakt is gehandhaafd. (...) Men blijft weg. om eeru eens

aan te zien. wat \·oor een strat wordt uitgesproken. Valt die mee. dan beruM
men in het vonnis. valt ze tegen. dan komt men in verzet. Op zijn enkelen

wensch zet hij het gansche radarwerk der rechterlijke macht opnieuw in
.'46

beweging.

343 Hoot'dguk 2.

344   Memorie van toelichting. BHTK 1883-1884. 114. nr. pag. 44.
345   I.A. Htifell. De ver:le./1,1,/aK. Weekblad van het Recht 1919, nr. 1 ()385.
346 S.G. Cane,. Triegepciste ;Ve/stec·hitiek, Tijd,chrift voor Strafrecht 1915. pag. 23.
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Canes ziet niet in waarom een opzettelijk weggebleven verdachte aanspraak zou
mogen maken op een nieuwe behandeling van zijn zaak.#7 Het misbruik van de
verzetregeling werd door anderen betwij feld en mocht geen aanleiding tot beperking
van het recht zijn.

348

De wetgever achtte het gebruik van de verzetregeling toch van dien aard dat
wettelijke maatregelen genomen werden. De eerste maatregel dateert van  1919
en betreft de invoering van de verstekmededeling.349 Een bij verstek gewezen vonnis
behoefde niet meer volledig te worden uitgewerkt. Vermelding van de kwalificatie,
tijd en plaats van het strafbare feit en dagtekening van het vonnis waren voldoende
bij betekening aan de verdachte. Het wetsvoorstel werd met grote voortvarendheid
ingevoerd minder dan drie maanden na indiening.'<<' De Hullu wijst erop. dat
blijkbaar niet meer kon worden gewacht tot invoering van het op dat moment

351aanhangige nieuwe wetboek van strafvordering.
De verstekmededeling werd ingevoerd om de 'reusachtige hoeveelheid

schrijfarbeid' die het uitwerken van een verstekvonnis met zich meebracht te
beperken.'<2 Een andere achtergrond was het bespoedigen van de executie van
verstekvonnissen. Verzet was niet meer mogelijk indien geheel of gedeeltelijk aan
het vonnis was voldaan.351 Door te voldoen aan het vonnis ontnam men voorheen
de grond voor aanhouding ter executie. Het verstekvonnis ging dan niet in kracht
van gewijsde en de verzettermijn begon niet te lopen, met alle executieproblemen

354
van dien.

Een andere manier in het wetsvoorstel om de 'verzetplaag' te bestrijden was
de beperking van de termijn om verzet in te stellen. Verzet was mogelijk binnen

347   S.G. Caties. TA,egel}aste Weistechniek. Tijdschritt voor Stratrecht 1915. pag. 23: 'Ik kan geen
enkelen rechtsgrc,nd vinden, waarom de opzettelijk u·eggebles·en heklaagde aanspraak moet
hebben op een nieuwe behandeling zijner zaak in zijn tegenwoordigheid.' Mijn inziens kan een
verband worden gezien met de moderne term van de 'waiver'. Later zal hier nader bij worden
stilgestaan.

348       Zie J.  v a n Kuyk. Eeri en atider m·er het verstek iii sti·aftaken. Tijdschrift voor Strafrecht 1912,
pag. 63.

349   Wetsroorstel van 14 januari 1919, BHTK 1918-1919.317.
35()   Wet van 11 april 1919. Stb. 173.
351   J. de Hullu, Over rechismiddelen iii xtrafz.aken. Arnhem 1989. pag. 42.
352   Memorie van toelichting. BHTK 1918-1919.317. nr. 3. pag. 2.
353 De verzettermijn was tot 1926 niet afhankelijk van enig oinstandigheid waardoor de verdachte

op de hoogte was geraakt van het vonnis. De termijn begon toentertijd pas te lopen door een
concrete gedraging van de uitvoerende macht ten opzichte van de r·erdachte. Verzet bleef derhalve
mogelijk zolang het vonnis van overheidswege niet tenuitvoer wa3 gelegd. zelfs indien de
verdachte geheel of gedeeltelijk aan het vonnis had ;oldaan. Melai c.3.. Wetboek ,·an
Strah·ordering, artikel 399. aantk. 4. suppl. 62 (H.G.M. Krabhe).

354 Speciale recidivebepalingen konden dan eveneens niet worden toegepast (er was immers geen
unherroepelijke K·er<>ordeling) met nanie 'habitueele dronkaards konden door betaling van een
,)pgelegde boete de strengere stratbedreiging op herhaalde 05·ertreding voorkomen. aan deze
praktijk wilde het wets\'oorstel een einde maken. Vi,orlopig verslag BHTK 1918- 1919. 317.
nr. 4. pag. 5.
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14 dagen na het vonnis, bij betekening van de inleidende dagvaarding in persoon
en binnen 14 dagen na betekening van de verstekmededeling in pers<,on. Opvallend
in het licht van huidige discus ies is de door enkele kamerleden in het voorlopig
verslag naar voren gebrachte gedachte. om de verzettermijn leeds te laten beginnen
bij betekening van de verstekmededeling aan de 1,7,(,nplauts van de betrokkene.'"
De minister van justitie vond dit niet aanvaardbaar:

7..) zou zeker een at'doende maatregel zijn. niaar (...) een niaatregel. die
rechtens bezwaarlijk te verdedigen zou wezen. leinand zou dan onherroepelijk
veroordeeld kunnen worden. zonder ooit iets van ziin strafzaak te hebben

9 70vernomen.

Zoals gezegd. de invoering van de voorstellen werd bijzonder voorspoedig ter hand
genomen. In het algemeen was het vertrouwen in de effectiviteit van de maatregelen
groot bij de minister:

'Zij zullen, naarhil hoopt. aande rerz,et!)lactg (mijncurs. M.J.A.P.). waaronder
ons strafproces lijdt, een eind kunnen maken. Thans plegen de bij verstek
veroordeelden te wachten tot hunne aanhouding en komen onder den indruk
daarvan in verzet. niet omdat zij tegen het vonnis grieven hebben, doch om
de executie te verschuiven. De voorgestelde regeling zal daarin groote

verbetering brengen. En bovendien zal deze een meer doelmatige behandeling
,„7van het verzet waarborgen.

Uit de door De Hullu gegeven cijfermatige overzichten blijkt dat de wetswijziging
van !919 een halvering van het gebruik van het rechtsmiddel verzet teweeg
bracht.351' De wetswijziging had in dit opzicht dan ook het bedoelde gevolg. De
termijn voor het aanwenden van het verzet werd een aantal jaren later verder
beperkt. door te bepalen dat de termijn begon te lopen op het moment dat de
verdachte op enige wijze op de hoogte was gekomen van het verstekvonnis/arrest.359

Ondanks de pogingen tot beperking van het verzet en de gebruikte terminologie
- 'verzetplaag' -. werd het rechtsmiddel verzet bij de invoering in 1926 van het
huidige wetboek van strafvordering nog steeds van belang geacht:

'Daar het middel van verzet juist ten doel heeft, onder alle omstandigheden.
aan den verdachte met behoud van de gewone instantien. eene contradictoire
behandeling van zijner zaak te waarborgen is eene geheel nieuwe behandeling

355   Voorlopig verslag BHTK 1918-1919.317. nr. 4.pag. 4.
356   Memorie van antwoord. BHTK 1918-1919.317. nr. 5, pag. 7.
357   Memorie van toelichling. BHTK 1918-1919.317. nr. 3. pag. 3.
358   J. de Hullu. Over rechtsmiddelen in #traf:.aken. Arnhem 1989. pag. 442-443.
359 Zie artikel 86 van de invoeringswet strafs'ordering, Stb. 308 en artikel  1 0 a van de Wet van 29

juni 1925. Stb. 314.
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der zaak noodzakelijk. Het onderzoek geschiedt daarom "als ware het
rechtsgeding bij verstek niet voorafgegaan". geheel overeenkomstig de regelen
5 oor de behandeling in eersten aanleg of hooger beroep bij de verschillende

/3611

gerechten vastgesteld.

Een verdere inperking van het rechtsmiddel verzet, dit maal ingegeven door louter
financiele motieven. werd doorgevoerd in de Bezuinigingswet van 1935.36' Het
verzet werd in de eerste plaats beperkt tot bij verstek gewezen vonnissen in eerste
aanleg. Voorheen kon de verdachte in verzet gaan zowel tegen een vonnis in eerste

aanleg. als tegen een bij verstek gewezen beslissing in appel. Het uitgangspunt
\'an het rechtsmiddel verzet. het bieden van een nieuwe behandeling in aanwezig-
heid na een berechting bij verstek. werd daarmee in zijn algemeenheid verlaten.
Een tweede beperking werd aangebracht door het rechtsmiddel verzet te beperken
tot situaties waarin geen hoger beroep openstaat. Dit tweede beperkende aspect
maakt duidelijk dat in afwezigheid veroordeeld zijn. niet langer het recht op een
nieuw proces in aanwezigheid met zich meebracht.

In het algemeen kan worden gezegd dat het nieuwe uitgangspunt na 1935
i5 geworden. dat de verdachte die in eerste aanleg bij verstek is veroordeeld nog

:62dan keer de gelegenheid moet krijgen zijn zaak voor te leggen aan een rechter.
Waarschijnlijk min of meer onbewust werd door de wijziging van de verzetregeling
een belangrijke rechtvaardiging voor berechting bij verstek geschrapt. Het
rechtsmiddel verzet was van een voorwaarde voor een berechting bij verstek
rerworden tot een 'vrij uitzonderlijk. bijkomend rechtsmidder.'63

Deze inarginale rol binnen de rechtsmiddelenregeling roept de vraag op of
het rechtsmiddel verzet niet beter kan worden gemist. In de volgende paragrafen

zal op deze vraag en een eventueel nieuwe rol voor het verzet worden ingegaan.

7.3 Het verzet. een rechtsmiddel dat beter gemist kitn worden

Van Veen heeft in het verleden gepleit voor afschaffing van het verzet.364 Gevallen
die niet vatbaar waren voor appel en daardoor onder de verzetregeling vielen.
zouden volgens Van Veen onder de appelregeling kunnen worden gebracht indien

16:de dagvaarding niet in persoon was betekend. Bu betekening van de dagvaarding

36()   BHTK 1913-1914.286. nr. 3. pat. 148.
361 Wet van 29 ncieniber 1935. Sth. 685.

362   \leincirie van tcrlichting BHTK 1935-1935.362. nr. 3. pag. 71. 'Zij gaal uit van de gedachte
dat het aunt.1 1 malen. dat een zaak aan het „ordeel \an den feitelijken rechter kan worilen
iinderw·orpen. hehoudens bijzondere ge,allen twee niet moet overichrijden.

363   J. de Hullu. (M·i'i· ,·e,·ht.,inickh'le,1  iii .,ti·<1/:ake,1. Arnheni  1989.  pag. 69.
364   Th.W. ,·an Veeti. He/ i·u·zet. feti ,·i,c hi vim dt/el chit bt,ti, i· i:i·,11 i.w kii ii i#·ci,-deit . DD 1979. pag

372-382

365   Th.\\'. T .iii \'een. Hi't i·e,·zi't. celi Ic,c·litri,iwidel Jur berer 14(inist kati w<,rd<,H.DD \ 979. pag
381.
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in persoon zou bij de kleinere feiten alleen cassatie openstaan. De voorstellen van
Van Veen hebben uitsluitend betrekking op de eerste aanleg en hebben een sterk

 66wetstechnisch karakter.
De discussie die Van Veen aanzwengelt, handelt in wezen om de vraag hoe

groc,t de reikwijdte van het hoger beroep behoort te zijn. Uitbreiding van het appel

brengt de afschaffing van het verzet dichterbij, beperking van het appel biedt ineer
ruinite  voor het rechtsmiddel verzet. '67 De achtergrond  voor het pleiten  voor

afschaffing van het verzet door Van Veen wordt ingegeven door de zijns inziens
inefficiente werking van het rechtsmiddelensysteeni. Van Bemmelen had dit reeds
eerder betoogd naar aanleiding van de wijzigingen bij de Bezuinigingswet van  1935.
Hij stelde onder verwijzing naar het uitgangspunt van de nieuwe regeling:

'Het mag echter de vraag heeten of de uitwerking van het juiste beginsel: tegen
een verstek-vonnis behoort slechts eeninual een rechtsmiddel dat een nieuwe
feitelijke behandeling der zaak medebrengt te kunnen worden aangewend. niet

veel eenvoudiger had kunnen worden verwezenlijkt. Veel simpeler zou de
regeling natuurlijk zijn geworden. wanneer het verzet aix rechtsmiddel geheel
had kunnen verdwijnen. Het had dan altijd moeten zijn vervangen door hooger

..,X
beroep.

De oplossing van het openstellen van hoger beroep voor alle zaken die nu nog onder
de verzetregeling vallen, lijkt voor de inzichtelijkheid van de rechtsmiddelenregeling
geen slecht idee. Maar om welke gevallen gaat het nu eigenlijk waarin verzet

openstaat?
In eerste aanleg worden door de kantonrechter overtredingen berecht en het

misdrij f van artikel 314 Sr, stroperij. In beginsel is hoger beroep mogelijk tegen
het vonnis van de kantonrechter. Verzet. dus gedn hoger beroep. staat open indien
geen straf of niaatregel of geen boete hoger dan fl. 50.= is opgelegd. De conclusie
is zondermeer gerechtvaardigd dat verzet op basis van een vonnis van de
kantonrechter niet vaak zal voorkomen.

In eerste aanleg bij de rechtbank worden misdrijven en bepaalde overtredingen
berecht. Verstekvonnissen terzake van misdrijven kunnen worden aangevochten
door middel van hoger beroep. De overtredingen tegen meerderjarige verdachten
berecht dour de rechtbank. artt. 432-434 Sr (bedelarij. landloperij. souteneurschap).

366   De \·0(,r+tellen \ an Van Veen /ijn onderschre\·en dc,i,r R. de Waard. Strric,mli/ning t.an her

0 ti·a/jircic·ei. in: Stratrechtspleging finder .panning. Arnhem 1981. pag. 80-82. De Waard Wijht
daurn:ia. t oc,k op de ondoorzichtigheid van de rechbmddelen regeling (;·erkeerde recht+middelen
aanwenden i. -ook ter ,oorkoming van dergelijke. nodeloo* tijdrovende ping-pong pendel-

perikelen. s#·orde +poed betracht met het at\chaften ,·an het ierzet. een rechtvniddel waarvan
het rechthkarakier i+ ingeschrompeld tot een pc,ver en irritant rehidu van de conceptie welke de
daan·an ooit bil de wetgever heeft bestaan.' ( pag. 82).

367   Melai c.... Wet/*,ek i·an St'-ah ('/,/e /·i,t,i'. artikel 399-4()3. aantk. 6. suppl. 62 (H.G.M.  Krabhe).
368   J.M. van Bemmelen. De ge,t'ime ,·ec·hts,nic/dek,/1. Tildschrift voor Stratrecht. 1936. pag. 43.
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465-467 Sr (specifieke ambtsmisdrijven), artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid I
Opiumwet en artikel 19 wet afbreking zwangerschap zijn vatbaar voor verzet. Deze
voor verzet vatbare delicten zijn nu niet direct de meest voorkomende feiten.

De voor verzet vatbare verstekvonnissen van kantongerecht en rechtbank kunnen
na een behandeling bij verzet worden voorgelegd aan de cassatierechter. Afschaffing
van verzet bevordert de inzichtelijkheid van het systeem. Aan de andere kant zal
het veralgemeniseren van het hoger beroep een werklastvermeerdering betekenen
voor de appelinstanties.

Naar aanleiding van het artikel van Van Veen is door de Raad van State in
het advies bij het wetsvoorstel over particle wijziging van het Wetboek van
Strafvordering en de Wet op de economische delicten, de vraag opgeworpen of
wellicht het rechtsmiddel verzet niet moest worden afgeschaft.

369

In reactie verwerpt de minister de gedachte van het schrappen van het verzet.
370De argumenten worden in hoofdzaak gevonden in het kostenaspect.    In het aan

het wetsvoorstel gehechte rapport uit 1981 van de Commissie Duk werd het idee
van Van Veen eveneens afgewezen vanwege de kostenverhogende aspecten.

371

Het voorstel van Van Veen om in bepaalde zaken zowel het appel als het verzet
af te schaffen. werd van de hand gewezen omdat het een sterke toestroom naar

de cassatiefase te zien zou geven.
Van Veen heeft in een latere publikatie afstand genomen van zijn eerder

ingenomen standpunt van afschaffing van het verzet ten gunste van het hoger
beroep. Ter ontlasting van de appelrechter pleitte hij daar, voor het beperken van

372appeltot contradictoire vonnissen.    Voor verstekvonnissen zou het rechtsmiddel
verzet de aangewezen weg zijn. Het laatste voorstel van Van Veen markeert een
kleine ommekeer in de populariteit van het verzet. Voor het eerst wordt niet over
afschaffing gesproken. maar wordt gepleit voor behoud en zelfs uitbreiding.

Mij is het laatste voorstel van Van Veen niet echt sympathiek. Het verstek
van de verdachte wordt min of meer afgestraft door hem niet de mogelijkheid te
bieden de zaak aan een hogere feitelijke instantie voor te leggen. Het afstraffen
van verstek past. zoals al eerder werd opgemerkt. niet goed in het Nederlandse
strafproces. Daarbij komt dat het verstek van de verdachte aan diverse factoren
te wijten kan zijn. Niet altijd is het even rechtvaardig alle feiten die de betrokkene

173hebben verhinderd aanwezig te zijn. in zijn risicosfeer te laten vallen.

369 TK 1979- 1980, 16335. B. pag. 3.

370   Zie TK 1981. 16 335. nr. 5. Pag. 1.

371 TK  1 9 8 1.  1 6 335,  nr. 6, Commissie partiele herziening straf, ordering. pag.  6.

372   Th.W. van Veen. De upitts /'tide.r i,1 appi,1 hi j strait.ake,1. Trema. 1983. pag. 7.8.
373     Denkaandepre-Lala jurisprudentieomirentde"klemmenderedenen'.Ditwarengerecht,aardig-

de excuse* om niet te ver+chijnen. In de   ihie ,·an Van Veen leidt dit tot verlie+ \·an een hogere
feiteliike instantie.
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In zijn proefschrift heeft De Hullu het rechtsmiddel verzet afgewogen ten opzichte
van de door heni geti,rmuleerde uitgangspunten roor een rechtsmiddelenregeling

974

Het eerste doel van een rechtsmiddel lijkt door het verzet te worden bereikt. de
verdachte kan zijn zaak noginaa13 aan een rechterlijke instantie voorleggen. al gaat
het weI om dece//de instantie. Aan de uniformering en controle van de strafrechts-

pleging levert het rechtsmiddel verzet geen bijdrage: de controle binnen dezelfde
iii stan tie wordt buiten beschouwing gelaten. De derde en laatste doelstelling wordt
door het verzet enigszins benaderd: het verzet bevordert de kans op een juiste
uitspraak. Bij dit laatste kan worden opgemerkt, in de woorden van De Hullu. dat
het verzet een vorm van zelfcontrole375 oplevert. die niet alleen psychologische
gezien niet gemakkelijk is te volbrengen maar ook op gespantien voet staat met

de regel dat het verzet moet worden behandeld 'als ware het rechtsgeding bij verstek

niet voorafgegaan' Cart. 403 lid 1 Sv).
;76

En bijzonder kenmerk van de verzetbehandeling is de vervallenverklaring
van het verzet bij niet-verschijnen van de verdachte. De Hullu typeert de
vervallenverklaring als een storende factor in de regeling van het verzet. 377 Bij niet-
verschijnen van de verdachte tijdens de behandeling van het verzet zal het verzet

in het algemeen vervallen worden Vet'klaard. Deze vervallenverklaring is vatbaar
voor cassatie. het verstekvonnis zelf echter niet. De gevolgen van een niet-
verschijnen op een behandeling van het verzet zijn daarmee verstrekkend. De
vervallenverklaring van het verzet heeft tot gevolg dat het verstekvonnis vrijwel
onaantastbaar wordt.'78 In cassatie kan immers nauwelijks worden getoetst of de
rechter had moeten schorsen. 379

Bij toetsing aan de door hem geformuleerde uitgangspunten van een
rechtsmiddelenregeling komt De Hullu tot de conclusie dat de vervallenverklaring

374     J. de Hullu, Ove,· rec·ht.,inich/ele,i i,1.iti·,1/hike,i. Arnhem 1 989. pag. 165: 1. De hij een stratproces
betrcikken partijen - de verdachte en het Openbaar Ministerie - moeten een keuzemogelijkheid
hebben om in hun ogen onjuiste ot onjuist tot stand gekomen be0lissingen voor een nieuwe

hehandeling en beoordeling. waarbij ruimte beMaat voc,r nieuwe feiten en argumenten. aan een
d meer andere rechterlijke in,tanties voor te leggen. waardoor de kans op een juiste en beter
aan\ aardbare einduitspraak w<,rdt ,·ergrc,(,t. 2. Vooreen goede strafrechtspleging is het van belang
dat er procedures bestaan die een unitcirme webinterpretatie en tc,epassing en contri,le op een
juist verloop ;an de stratprocedures bevi,rderen. in welke kader het onder meer wen elijk is
dat een overkirpelende rechierlijke inMantie zich kan uitspreken. 3. Voor het aanzien en het
gezag I·an destratrechbpraak in de sanienle\·ing i  het nodig dat er procedure.4 bestaan. die de
kans op juiste en ,·oor partijen aanvaardbare heslissingen vergroten en die steeds de mogellikheid
bieden oni aperle (injuistheden teniet te doen.

375    Het EHRM acht een behandeling van het verzet door dezell-de rechter, die het verstekvonni;
hebben gewezen  niet in grijd met het recht op een onpartijdige rechter. EHRM  10-06- 1996.
Thomann tegen Zwitserland. NJ 1998.184. m.nt. Kn. Zie ink M.I. Veldt. Het EVRM en de
c,npartijdige .strafrechter. Derenter 1997, pag. 125-131.

376      J. de Hullu,  01·e,· ,·ec·ht.middelen  iii strafzaken. Arnhem  1989.  pag.  218.
377     J. de Hullu. 0,·er ree·hamiddelen in strait·aken. Arnhern  1989. pag. 218.
378   H.G.M. Krabbe. Ver-et en h(,Rer beroep in straf:aken. Alphen aanden Rijn 1983. pag. 108.
379     Zie voor een succesvolcassatieberoep HR 01-12-1981. NJ  1982.211.
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belemmerend werkt. De vervallenverklaring van het verzet blokkeert de toepassing
van andere gewone rechtsmiddelen, de mogelijkheid om de zaak aan een andere

rechterlijke instantie voor te leggen wordt afgesneden. Een uniformerende procedure
kan bij een vervallenverklaring eveneens niet meer worden toegepast. Het derde
uitgangspunt. bevordering van het aanzien en gezag van de strafrechtspleging lijkt
ook niet te kunnen slagen gezien de ingrijpende consequentie die wordt verbonden
aan de afwezigheid van de verdachte ter zitting. 38()

De rechter heeft bij het niet-verschijnen van de verdachte de mogelijkheid
de behandeling van het verzet te schorsen. artikel 402 lid 2 Sv. De rechter is hiertoe
evenwel niet verplicht. Krabbe merkt op dat bij de afweging tussen een vervallen-
verklaring en schorsen van het onderzoek. de rechter nadrukkelijk de verstrekkende

381gevolgen van de vervallenverklaring in ogenschouw zal moeten nemen.
Indien wordt gepleit voor uitbreiding van het rechtsmiddel verzet. moet worden

bedacht dat bij niet-verschijnen van de verdachte het verstekvonnis vrijwel
onaantastbaar wordt. Enerzijds is de sanctie van vervallenverklaring te begrijpen
uit het oogpunt van het eens moeten eindigen van juridische procedures. Anderzijds
is de sanctie streng. met name gezien het teit dat een verdachte niet verplicht is
te verschijnen.

Recent is het rechtsmiddel verzet hernieuwd in de belangstelling gekomen. In
december 1996 werd het rapport van de Commissie werkbelasting strafkamer Hoge
Raad (Commissie Haak) uitgebracht. In het rapport worden diverse voorstellen
gedaan om de werkbelasting van de Hoge Raad terug te dringen.

Voor het rechtsmiddel verzet is met name van belang het uitsluiten van het
hoger beroep en cassatie voor overtredingszaken waarin een geldboete van
maximaal fl.  100,- is opgelegd. De behandeling van dergelijke zaken wordt daarmee
beperkt tot 6dn feitelijke instantie. Enigszins geruststellend wordt opgemerkt dat
de bij verstek berechte verdachte in dergelijke zaken nog het rechtsmiddel verzet
tot zijn beschikking heeft.383 De voorstellen van de commissie Haak voorzien
daarmee een duidelijke rol voor het rechtsmiddel verzet.

Nadat eerder sterke pleidooien zijn gehouden voor afschaffing van het rechtsmiddel
verzet lijkt het verzet toch een bepaalde rol te blijven spelen binnen de rechtsmidde-
lenregeling Verzet in de eerste aanleg lijkt goeddeels uitgekristalliseerd. Voor
appelfase en het rechtsmiddel verzet ligt dit anders.

380   J. de Hullu, 0,·cr rec·hismidde/en i/1 strathiken. Arnhem 1989. pag. 218.
381 H.G.M. Krabbe.  Ver:et en hoge,· be,·Ne/, i/1 s/,·at-clkm. Alphen aan den Riin 1983. pag. 108.
382   Rupport van de ConimiAsie werkbelahting 4trafkamer Hoge Raad, december 1996. pag. 25.
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7.4 Verzet en uppel

Een procedure bij verstek is in beginsel niet in strijd met het EVRM aldus het
'K'EHRM in de uitspraak in de zaak Colozza. De onmogelijkheid een procedure

bij verstek te voeren,  may paralyhe the conduct of criminal proceedings. in that
it may lead, for example. to dispersal of the evidence. expiry of the time-limit for
prosecution or a miscarriage ofjustice', aldus het EHRM. In de Colozza-case werd
daarnaast expliciet gewezen op het belang van een mogelijkheid, om na een
behandeling bij verstek. de zaak door een feitenrechter in aanwezigheid van de
verdachte opnieuw te berechten:

'When domestic law permits a trial to be held notwithstanding the absence
of a person 'charged with a criminal offence' who is in Mr. Colozza's position.
that person should once he becomes aware of the proceedings. be able to obtain.
from a court which has heard him. a fresh determination of the merits of the

•384
charge.

Uit deze overweging heeft Rliter de conclusie getrokken dat een verstekbehandeling
in twee instanties problematisch is.'85 Het Nederlandse strafproces kent alleen na
een behandeling bij verstek in eerste aanleg een tweede kans voor de verdachte,
in de vorm van hoger beroep of verzet. Rliter pleitte voor het invoeren van het
rechtsmiddel verzet in de appelfase. Verzet na verstek in appel zou in elk geval
tot de mogelijkheden moeten behoren indien de verdachte ook in eerste aanleg

bij verstek was berecht. 3M6

Zijn voorstel doet Ruter niet, dan na eerst gewezen te hebben op de betekenis
van de betekeningsprocedure: Colozza was niet op de hoogte van de procedure
die tegen hem was aangespannen. daarbij had de Italiaanse overheid onvoldoende
inspanningen verricht om Colozza op de hoogte te brengen van de behandeling

van zijn zaak. Is de dagvaarding in eerste aanleg niet in persoon betekend. dan
zal de verstekbehandeling in appel alleen kunnen plaatsvinden na een in persoon
betekende dagvaarding. aldus Ruter. De eigen verantwoordelijkheid van de
verdachte wordt naar mijn mening bij dit laatste idee wel erg beperkt opgevat.

Het wijzen op de betekeningsprocedure alvorens te pleiten voor uitbreiding
van het verzet is mijns inziens terecht. Alvorens te spreken over een reparatiemoge-

lijkheid - in de vorm van verzet - van een berechting bij verstek. dient eerst te
warden nagegaan op welke wijze de verdachte zoveel mogelijk op de hoogte kan
worden gebracht van de behandeling van de zaak. De betekeningsvoorschriften

383 EHRM 12-02- 1985, Publ. Ser. A Vol. 89. NJ 1986.685.

384   Overweging 29.
385 C.F. Ruler. De zaak Cole,:71. AA 1986. pag 3()9-315.
386   C.F. Rilter. an·., pag. 315.
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387vervullen in dit verband. vanzelfsprekend. een essentiele rol. De opmerkingen
van Ruter hebben niet geleid tot een omslag in de jurisprudentie van de Hoge Raad
of tot wetgevende activiteiten. 388

Bijna tien jaar na Colozza is door het EHRM in de zaak Poitrimol tegen Frankrijk
opnieuw gewezen op het belang van een reparatiemogelijkheid na een behandeling
bij  verstek:

31. Proceedings held in an accused's absence are not in principle incompatible
with the Convention i/' (mijn curs. M.J.A.P.) the person concerned can
subsequently obtain from a court which has heard him a fresh determination

. ,»"ot the merits of the charge. in respect (,1 both law and tact.

Poitrimol had niet de mogelijkheid gekregen zich in afwezigheid te laten verdedigen
door een raadsman. Het ontbreken van verdediging bij de behandeling in appel,

/9()hetgeen ook aan de orde was bij Lala en Pelladoah . bleek met name door het
c)ntbreken van een mogelijkheid tot het doen van verzet problematisch:

7...) It deprived Mr. Poitrimol. who was not entitled to apply to the Court of
Appeal to set aside its judgment and rehear the case. of his ouh· chance ( mij n
curs. M.J.A.P.) of having arguments of law· and fact presented cit .sec·ond
insta,„·e ( mijn curs. M.J.A.P.) in respect of the charge against him.'  (Poitrimol

overweging 35.)

'(...) in the interests of a fair and just criminal process it is of capital importance
that the accused should appear at his trial. As a general rule. this is equally
true for an appeal by way of rehearing. However. it ih also of crucial importance
for the t'airness of the criminal justice system that the accused be adequately
defended. both at first instance and on appeal. the more so if, as is the case
under Netherlands law. nt, objection may be filed against a default judgment
given on cippecil (mijn curs. M.J.A.P.).' (Lala overweging 33. Pelladoah
overweging 40.)

In de bovenstaande citaten komt duidelijk naar voren dat de appelfase een
bijzondere rol heeft binnen het gehele strafproces. Het appel is de laatste

387     Vgl. de overwegingen \·an het EHRM in de Colozia-case. 7...) the attempb made to trace him
were inadequate.' (overweging 28.).

388 Zie HR 17-()6-1986. NJ  1986,686. m.nt. ThW,·V. HR 11 -1 1 -1986, NJ  1987.463. m.nt. ThW,·V

en 464. m.nt. ThWvV.
389 Poitrimol tegen Frankrijk. EHRM 23-11-1993. Publ. Ser. A Vol. 277-A. N J  1994.393. m.nt.

Kn.
39() EHRM 22-()9-1994. Publ. Ser. A Vol. 297-A (Lala) en 297-B (Pelladoah). Lala is exeneens

gepubliceerd in NJ 1994.733. m.nt. Kn.
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mogelijkheid de zaak in zijn (feitelijk) geheel te bezien, aanwezigheid en
verdedigingrechten krijgen hierdoor een bijzondere betekenis.

Fokkens heeft, geinspireerd door de EHRM-uitspraak Poitriniol tegen

Frankrilk. als eerste na Rtiter gepleit voor uitbreiding van het rechtsmiddel verzet
tot de appelfase. De uitbreiding van het verzet moet niet gelden voor alle
verstekzaken in appel. maar uitsluitend in die situaties waarin ernstig kan worden

betwijfeld of de betrokkene op de hoogte was van de zittingsdatum.'41 Twijfel over
het op de hoogte zijn van de zittingsdatum is er met name. indien de niet verschenen
verdachte in hoger berciep zonder bekende woon- of verblijfplaats is. en verder
indien duidelijk is dat de verdachte de dagvaarding niet heeft ontvangen.

Fokkens pleit voor uitbreiding van het rechtsmiddel verzet voor deze gevallen.
maar brengt wei een belangrijke beperkende voorwaarde aan. Om een te grote
toeloop op het rechtsmiddel verzet voor te blijven, zal de betekeningsprocedure
moeten worden aangepast.",2 Als aanpassing van de betekeningsprocedure in appel
stelt hij voor een verplichte domiciliekeuze in te voeren. Een ander idee is het
overhandigen van de appeldagvaarding aan de verdachte of de gevolmachtigde
raadsman bij het instellen van het appel.

Het idee van uitbreiding van het rechtsmiddel verzet na een berechting bij
verstek in appel is door velen onderschreven. Alvorens te komen tot een393

standpuntbepaling inzake uitbreiding van het rechtsmiddel verzet zal eerst aandacht
worden besteed aan de betekeningsperikelen.

7.5 Betekeningsperikelen

Hiervoor werd reeds gewezen op het belang van de betekeningsprocedure bij een
mogelijke berechting bij verstek in appel. Het rechtsmiddel verzet is in de actuele
discussies bedoeld als extra waarborg tegen een veroordeling bij verstek. wanneer
niet vaststaat dat de verdachte op de hoogte was van de zitting. Zou de betekenings-
procedure zekerheid verschaffen dat de verdachte op de hoogte is van de

391 J.W. Fokkens. De ti,ekomst yan de strafreclitelilke rechtsnziddelen. in: Rechtsmiddelen van de

ti,ekc,m,t. Zwolle 1994. pag. 42-43.
392   J.W. Fokkens. Het EVRM en de afwezige verdachte. Trema 1995. pag. 33.
393     E. Myjer. Vcr.,tekmaar niet i·e,·.stoken van rechtsbO'.,ta/id. NJB  1994, pag.  1238. J. de Hullit.

Pi ,blemen ic,izil her t'ers·tek in .itt(itaken. AA 1995, pag. 621. W.F. van Hattum, Betekeizine

eit \·erdediging: de inspanning'sverplichting randee),erheid tegencixer het aanwe:.igheidsrecht
wn de rerdichle. m: Mens en Recht. Deventer 1996. pag. 41. J. Leijten in de concluhie bij het.
iammer genoeg, niet in de NJ gepubliceerde arrest HR 30-()1-1996, nr. 10().866, DD 96.218
pleit \'oor een -nieuwe kans tc,t verdediging' indien de verdachte in twee feitelijke instanties
bi i  ;erstek (ix,k zonder opireden van een  madsman) is veroordeeld. waarbij in redelijkheid kan
worden aangenomen dat hij van de behandeling zowel in eerste aanleg als in hoger heroep niet
op de hi,ogte is geweest. Die veronderstelling zou met name kunnen worden aangenomen hij
betekening aan de griffier. L.C.M, Meijers in zijn conclusiehij HR 30-() 1-1996. NJ  1996.601.
m.nt. Sch. N. Keijzer in zi.in conclusie hij  HR 25-11-1997, NJ  1998.263.
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terechtzitting. dan zou een rechtsmiddel als verzekering van het recht om gehoord
te worden overbodig zijn. Het is voor de vraag of verzet na appel moet worden
ingevoerd. daarom belangrijk stil te staan bij de betekeningsprocedure.

Bij eerdere bespreking van de wettelijke regeling kwam naar voren dat een
zaak niet in appel kan worden behandeld zonder dat de verdachte uberhaupt heeft

geweten van de behandeling van zijn zaak. In bepaalde situaties vraagt het
verkrijgen van wetenschap van de appelbehandeling wel om actief handelen van
de verdachte. denk bijvoorbeeld aan het geval waarin de inleidende dagvaarding
in persoon is betekend en de verdachte vervolgens verstek laat gaan. De beroepster-
mijn vangt in zo'n geval onmiddellijk na de einduitspraak aan. Indien nu de officier
appelleert en de betekening van de appeldagvaarding niet in persoon plaatsvindt,
is een veroordeling bij verstek in appel buiten wetenschap van de verdachte niet
denkbeeldig.

De kern van de problematiek van de berechting bij verstek in appel is dat
vaak niet kan worden gesteld dat de verdachte op de hoogte is van de zittingsdatuin
en daarmee samenhangend niet de vraag kan worden beantwoord of de verdachte
afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht in appel.

In de jurisprudentie van de Hoge Raad wordt bij naleving van de wettelijke
betekeningsbepalingen in beginsel geen schending van het EVRM aangenomen.
De gebruikte standaardformulering in deze luidt:

'Indien de verdachte niet ter terechtzitting verschijnt hoewel de dagvaarding
aan hem met inachtneming van het adres waar de verdachte als ingezetene A
ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op wettige wijze i·,
betekend. de rechter behoudens duidelijke aanwijzingen voor het tegendeel

kan uitgaan van het vermoeden dat de verdachte van zijn in art. 14 derde lid
aanhef en onder (d) en art. 6 eerste lid. EVRM besloten recht om in zijn
tegenwoordigheid te worden berecht vrijwillig afstand heeft gedaan. ·994

Een berechting in twee instanties bij verstek op basis van een ter griffie betekende
dagvaarding, met als bijzonderheid dat bij de pogingen tot betekening steeds was

medegedeeld dat de verdachte daar niet woonde noch verbleef. is in deze optiek
niet in strijd met het verdragsrecht."' De Hoge Raad heeft wei enige aanscherpingen
op de wettelijke betekeningsregels aangebracht.

396

394 HR 26-11-1996. NJ 1997.279. in.nt. Sch. HR 14-10-1997. NJ 1998.136. HR 1()-()2-1998.

NJ 1998.445.
395 H R   19-()9- 1994.  NJ   1995.47.

396 Zo moet indien in de appelakte een van het GBA-adres afwijkend adres is genoemd. de oproeping
Llok naar dit laaiste adres worden verzonden (HR 26-11-1996. NJ  1997.279. m.nt. Sch.). Een

in de appelakle \'0(,rkomend detentie-adres ni,opt bij verstek tot een onderzirk naar een e;·entueel
\·oortduren \·an de detentie ( HR 14-10-1997. NJ 1998.136).
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Voor wat betreft de bekendmaking aan de verdachte van de zittingsdatum
kunnen enige vitigerwijzingen worden gevonden in een recent rapport van de
Europese Commissie voor de rechten van de mens in de zaak Menckeberg tegen
Nederland.'41 inde betreffende zaak ging het om een gedetineerde verdachte aan
wie de dagvaarding niet op de detentieplaats was betekend. Er was geprobeerd
de dagvaarding aan het GBA-adres te betekenen, dit mislukte echter en de

betekening vond plaats aan de griffier. Bij de bespreking van de betekeningsvereis-
ten is uitgebreid stilgestaan bij deze zaak. Op deze plaats volsta ik met het aanhalen
van de kernoverwegingen:

49. However. unlike the notification of appeal (appelmededeling. M.J.A.P.).
the actual summons for the hearing on appeal (appeldagvaarding. M.J.A.P.)
did not reach the applicant. The Commission finds that informing someone
ot the dme (mijn curs. M.J.A.P.) on which criminal charges against him are
to be examined is a legal act of such importance that it must be carried out in
accordance with procedural and substantive requirenients capable of guarantee-
ing the effective exercise of the accused's rights (...).'

'50.(...) In this respect the Commission accepts that a person who is lawfully
deprived of his liberty may reasonable expect the authorities to be aware of

, '.»this fact and to be able to ascertain his place of detention.

De schending van artikel 6 EVRM is daarin gelegen dat de overheid tekort is
geschoten in haar inspanningen om de verdachte te bereiken; een wettelijk van

zijn vrijheid beroofde persoon mag ervan uitgaan dat de overheid op de hoogte
is van zijn detentie. De inspanningen moesten in dit geval worden gericht op het
op de hoogte brengen van de verdachte van de datum van de terechtzitting.

Afgezien van de specifieke casus die speelde in de Menckeberg-zaak. is het

mijns inziens wei duidelijk dat bij de betekeningsregeling de eigen verant-

woordelijkheid van de verdachte beperkt is. Het gaat er uiteindelijk niet om dat
de verdachte op de hoogte is van een behande/ing in appel. De verdachte moet

eerder op de hoogte worden gebracht van de exacte datu,n van de terechtzitting

in appel. De eigen verantwoordelijkheid van de verdachte voor het volgen van
zijn zaak, zoals die naar voren komt in de Nederlandse wettelijke regeling. doet
daaraan geen recht naar mijn mening.

In deze paragraaf zijn de betekeningsperikelen behandeld in het kader van
het rechtsmiddel verzet. Voor een uitgebreidere analyse van de betekeningsproble-
matiek in relatie met het verstek in strafzaken wordt verwezen naar de specifieke
paragraaf over de betekening aan het begin van dit hoofdstuk.

397 ECRM 16-1()-1996. Application No. 25514/94.
398   Repcirt of the Commission. Application No. 25514/94, 16-10-1996. pag. 9.
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7.6 Uitbreiding van het \,erzet?

Naar aanleiding van uitspraken van het EHRM is door verscheidene auteurs, zoals
in paragraaf 7.4 werd aangegeven, gepleit voor uitbreiding van het rechtsmiddel
verzet tot de appelfase al dan niet onder voorwaarden. In deze paragraaf zal gepoogd
worden een genuanceerde opvatting omtrent uitbreiding van het verzet te geven.

Een eventuele uitbreiding van het verzet moet mijns inziens alleen gelden
voor die situaties waarin de verdachte verstoken is gebleven van verdediging. Bij
optreden van een raadsman in appel heeft deze immers namens de verdachte de
redenen voor afwezigheid kunnen toelichten en daarmee een verzoek tot schorsing
kunnen doen. Er is dan geen plaats voor een extra rechtsmiddel. Een andere
bijkoniende voorwaarde voor het rechtsmiddel verzet zou kunnen zijn dat de
verdachte niet in persoon op de hoogte is gebracht van de zittingsdatum. Wordt
deze eis niet gesteld dan zou door niet te verschijnen zonder meer een extra instantie
worden verkregen. terwijl bij een betekening in persoon afstand van het aanwezig-
heidsrecht kan worden aangenomen.

Aan het uitbreiden van de rechtsmiddelenregeling met verzet na appel kunnen
belangrijke bezwaren worden verbonden. Het mogelijk maken van verzet na een
verstekbehandeling in appel betekent een uitbreiding van de rechtsmiddelenregeling.
met wellicht complicaties als werklastverzwaring. langere duur van procedures
en onoverzichtelijkheid van de rechtsmiddelenregeling tot gevolg.

Voor het antwoord op de vraag of het verzet moet worden uitgebreid. is recente

jurisprudentie van de Hoge Raad van belang waarin aan de appelrechter - bij verstek
van de verdachte - in veel gevallen een extra onderzoeksplicht naar de afwezigheid
wordt opgelegd. De voorbeelden waar aan moet worden gedacht zijn reeds eerder
in dit hoofdstuk behandeld. Ter wille van de duidelijkheid enkele voorbeelden:
een van het GBA-adres afwijkend adres in de appelakte brengt met zich mee dat
de oproeping ook naar dit adres moet worden gezonden'". een in de appelakte
voorkomend detentie-adres verplicht tot een nader onderzoek naar een eventueel
voortduren van de detentie. 4(10

Deze jurisprudentie moet worden beschouwd en gewaardeerd tegen de
achtergrond van de Lala-jurisprudentie van het EHRM. De aanwezigheid van de
verdachte wordt bevorderd en een ten onrechte gegeven beslissing bij verstek in
appel wordt zoveel mogelijk voorkomen. De praktijk lijkt door de Hoge Raad

399 HR 26-11-1996, NJ 1997.279. m.nt. Sch.

400 HR 14-10-1997. NJ 1998.136.
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duidelijk te worden beinvloed.*" Een gevolg hiervan is mijns inziens dat de
noodzaak tot het creeren van een extra rechtsiniddel minder direct aanwezig is.

Het zal duidelijk zijn dat bij het beantwoorden van de vraag of het verzet moet
worden uitgebreid, de betekeningsprocedure een grote rol spec! t. Zoals al eerder
aangegeven kan afstand van het aanwezigheidsrecht door de verdachte bij een
betrouwbare betekeningsprocedure eerder worden aangenomen.

De hiervoor genoemde onderzoeksplichten zijn door de Hoge Raad in
hoofdzaak geformuleerd voorde appelprocedure. Lanitris-'Tebbenhoff Rijnenberg
heeft in dit verband betoogd dat de Hoge Raad voor de eerste aanleg en appel. met
betrekking tot het aannemen van een 'waiver' van het aanwezigheidsrecht, een

afwijkende maatstaf hanteert:

'De Hoge Raad neemt in eerste aanleg een M· tive,·:ian. die hij in appdl onder

vergelijkbare onistandigheden afwijst. De Hoge Raad keurt een procedure in
hoger beroep af. die hij in eerste aanleg goedkeurt. Dit past niet in het systeem
van ons strafprocesrecht, omdat zowel de eerste aanleg als het hoger beroep
bedoeld is als volwaardige instantie. Het oordeel van de Hoge Raad spoort
niet goed met het recht van de verdachte op een behandeling in twee feitelijke
instanties. Het hoger beroep krijgt het karakter van een verzetprocedure.

·4(,2

· ·          4113De woorden van Lamdris-Tebbenhoff Rijnenberg zijn mij wat te zwaar. Zi.1  lijkt

te verwijzen naar de beslissing van de Hoge Raad op grond waarvan schending
van de Lala-jurisprudentie in eerste aanleg. niet behoeft te leiden tot terugwijzing. 4(Al

Zonder nu het belang van de eerste aanleg tekort te doen. wil ik erop wijzen
dat het EHRM meerdere malen het bijzondere karakter van de appelprocedure in
dit verband heeft benadrukt. Het appel is de laatste feitelijke instantie, de
aanwezigheid van de verdachte en de raadstrtan is daarom uit het oogpunt van
verdediging van nog groter belang dan in eerste aanleg.* ' Het door de Hoge Raad

401 Als illustratie is vermeldenswaard dat in het rapport van de commissie Leemhuis. Rechtspraak
bij de ri)'d (januari  1998).de bedoelde jurisprudentiein de Bijlage VI Overzjcht ran werklastrer-
:,i·are,ide Ric·toren voorde .,trafrec·htspraak ( pag. 83 van het rapport), als een werklatverzwuren-
de factor wordt genoemd: 'V. Het aanhoudingsbeleid van de gerechten leidt tot een vertraging
in de afdoening van zaken. Hiervoor zijn verschillende gevolgen aanwijsbaar:  C...) C.  De Hoge
Raad dwingt de feitenrechter meer dan voorheen onderzoek te ,·erric hien naar de mogelijke
afwezigheid van een raadsman c.q diens verdachte \'oordat ttit verstek;'erlening kan worden
overgegaan en de behandeling,·an de strafraak kan worden voortgezet. C...).

4(12    H.M.E. Lamdris-Tehbenhoff Rijnenberg. Dagraarding en berechting in aanwezigheid (diss.

RUG). Amsterdam 1998. pag. 201-202.
403 Een verwijzing naar rechtspraak ontbreekt.

4()4 HR 03-() 1-1995. NJ  1995.517. m.nt. AHJS.
4<)5     Vgl. de Poitrimol-case INJ  1994.393):  'It depriv·ed Mr Pc,itrimol, who was not entitled to apply

to the Court of Appeal to set aside its judgment and rehear the case, of his onl\· cha,ice of having
law· and fact presented at second instance in respect of the charge against him.' Zo ook de Lala-
case (NJ  1994.733): 'Iti,alhoot crucial importance (...) that the accused be adequately defended.
both at first instance and oil appeal, the mtirc m ij. (...) no cibjection be filed against a defatilt
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stellen van extra eisen aan de behandeling in appel past mijns inziens dan ook heel
goed in de jurisprudentie van het EHRM. Voorts moet bedacht worden dat het hoger
beroep mede dient tot het herstel van fouten uit de eerste aanleg.4116 De conclusie
dat het hoger beroep het karakter krijgt van een verzetprocedure. is mijns inziens
niet op zijn plaats en lijkt mij te getuigen van een zekere miskenning van het
karakter van het hoger beroep.

Naar mijn mening is het derhalve als juist te waarderen dat de Hoge Raad

de nadruk legt op het aanwezigheidsrecht in appel. Er staan voor de verdachte grote
belangen op het spel. daar het de laatste feitelijke instantie betreft. Het stellen van
een extra onderzoeksplicht indien ernstige twijfel bestaat omtrent bekendheid van

de verdachte met de behandeling van zijn zaak. past goed bij een laatste feitelijke
behandeling.

Mijns inziens behoeft de Lala-jurisprudentie van het EHRM in het licht van
de uitwerking die de Hoge Raad hier aan gegeven heeft. niet noodzakelijkerwijs
te leiden tot uitbreiding van het rechtsmiddel verzet na appel. De in de vorige

paragraaf behandelde wetgevende activiteiten. die de zekerheid van de verdachte

met het tijdstip van behandeling van zijn zaak bevorderen. ondersteunen deze
gedachte.

In de memorie van toelichting bij de inmiddels doorgevoerde wijziging van het
onderzoek ter terechtzitting werd de toekomst van het rechtsmiddel verzet min
of meer in het midden gelaten.4117 Uit recente inforniatie blijkt dat een eventuele

herziening van het rechtsmiddel verzet in het wetgevingsprogramma van het
ministerie een zogenaanide C-prioriteit heeft: dit betekent dat de voorbereiding
van dit onderwerp thans stil ligt 44)8

Ontwikkelingen in de richting van uitbreiden van het verzet tot de appelfase

zijn derhalve op dit moment zeker niet aanwijsbaar. Naar mijn mening is de kan,i
vrij groot dat doorjurisprudentiele ontwikkelingen de behoefte aan wetgeving wordt
achterhaald.

1J Scimetivattend

In het begin van deze paragraaf is de historische achtergrond van het rechtsmiddel
verzet toegelicht. Gebleken is van de rol die het rechtsmiddel verzet heeft gespeeld
als extra waarborg na een berechting bij verstek. Een berechting bij verstek werd

ju<Igwent Riren on appeal. (mijn curs. M.J.A.P. 1
406   Vgl. J. de Hullu. Prciblemen ,·Md het ,·et-stek in .*traftake,i. AA  1995. pag. 620. Zie ook de

conclusie van A-G Meijer, bij HR()3-(11-1995, NJ 1995.517. m.nt. AHJS.
4()7   TK 1995-1996. 24692. nr. 3. pag. 11 en pag.  13.
4()8     Brief d.d. 7 april  1998. kennierk: 6915()()/98/6.
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alleen aanvaardbaar geacht indien de verdachte na een veroordeling verzet kon
aanwenden.

Bij de invoering van het huidige wetboek van strafvordering had de wetge\,er
voor het rechtsmiddel nog een duidelijke taak voor ogen. WeI waren diverse
geluiden hoorbaar die repten van misbruik van het verzet. In  1935 werd onder
financiele druk het rechtsmiddel verzet tot een minimaal aanwendinghterrein
teruggebracht.

In de jaren na 1935 is door Van Veen en anderen afschaffing van het verzet

bepleit. Uiteindelijk is het zover nooit gekomen. Als meest recente verwijzing naar
de rot van het verzet is het rapport van de Commissie Haak genoemd. In het
betreffende rapport wordt in een duidelijke rol voor het verzet voorzien.

Naar aanleiding van Straatsburgse ontwikkelingen is door velen voorgesteld
het verzet uit te breiden tot de appelfase. De uitspraken van het EHRM in de zaken
Colozza. Poitrimol, en Lala zouden moeten leiden tot de mogelijkheid van verzet
na een berechting bij verstek in appel op grond van een niet in persoon betekende
dagvaarding. In de laatste paragraaf is deze door velen getrokken conclusie tot
uitbreiding van het verzet, enigszins genuanceerd. Belangrijke ontwikkelingen
in de jurisprudentie. maar ook op wetgevend terrein. brengen mijns inziens met
zich mee dat het verzet niet dient te worden uitgebreid tot de appegase.

8           Uitleiding

In dit hoofdstuk heeft de berechting bij verstek binnen de Nederlandse strafrechts-

pleging centraal gestaan. Gepoogd is de betekenis van het aanwezig of afwezig
zijn van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting op een zo'n breed
mogelijke wijze in ogenschouw te nemen.

Begonnen is met een beschrijving en waardering van de betekeningsprocedure.
Het uitgangspunt van de meest recente wetgeving is daarbij geschetst. Gebleken
is dat het formele uitgangspunt van de betekeningswetgeving - het GBA-adres
is in beginsel beslissend - door de jurisprudentie is genuanceerd. De Hoge Raad
verlangt steeds vaker een onderzoek naar de afwezigheid van de verdachte ter
zitting, met name in gevallen waarin twijfel bestaat omtrent de juistheid van het
GBA-adres. De behandelde uitspraken met betrekking tot de gedetineerde verdachte

geven hiervan een duidelijk voorbeeld.
De Nederlandse betekeningsregels zijn verder getoetst aan het EVRM en de

daaruit voortgekomen jurisprudentie van het EHRM. Nadrukkelijk is gewezen op
de inspanningsverplichting die de vervolgende instanties hebben bij het bereiken
van de verdachte. Kritiek is geuit op het uitgangspunt van de Nederlandse regeling
dat de verdachte in beginsel op de hoogte is van een behandeling in appel. maar
niet altijd van de datum van behandeling. Het is de vraag of in alle gevallen de
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overheid zich kan beroepen op het feit, dat van de verdachte ook enige mate van
activiteit mag worden verwacht. Als illustratie is het rapport van de ECRM in de
zaak Menckeberg tegen Nederlandbesproken. De Europese Commissie stelde daarin
duidelijk het op de hoogte brengen van de verdachte omtrent de datum van
behandeling van zijn zaak centraal.

Na bespreking van de betekeningsprocedure is de berechting bij verstek min
of meer theniatisch onderzocht. Deze wijze van behandeling is gekozen om de
rol van de verdachte en het al dan niet aanwezig zijn tijdens het onderzoek ter
terechtzitting duidelijk in beeld te brengen. Bij de verschillende onderwerpen zijn
voorstellen en aandachtspunten geformuleerd.

In een aparte paragraaf is ingegaan op het afstand doen van het aanwezigheids-
recht. Er is getracht een theoretisch kader te schetsen waarin het afstand doen van
het recht op berechting in aanwezigheid kan worden geplaatst. Hierbij is eveneens
het thema van de voortvluchtigheid behandelt.

De rol van de raadsman bij verstek van de verdachte is in dit hoofdstuk
uitgebreid aan de orde geweest. Na een overzicht te hebben geschetst van de
ontwikkelingen v66r de Lala-jurisprudentie. is ingegaan op de wijzigingen die op
I februari 1998 van kracht zijn geworden.

Opvallend aan de nieuwe wetgeving is de identificatie van de raadsman met
zijn afwezige client. Verklaart de raadsman gemachtigd te zijn. dan geldt de
(verstek)procedure als een procedure op tegenspraak. De memorie van toelichting
verbindt aan de verklaring van de raadsman tevens wetenschap van de verdachte
omtrent de datum van de terechtzitting met als gevolg dat de rechtsmiddelentermij-
tien aanvangen bij de uitspraak. Naast het aspect van de machtiging is gewezen
op enkele inconsequenties in de nieuwe regeling. In de slotbeschouwing zal nader
op het herziene onderzoek ter terechtzitting en de verenigbaarheid met het EVRM
worden ingegaan.

Het rechtsmiddel verzet is in hoofdzaak behandeld in relatie tot de appelfase.
Het algemene pleidooi voor uitbreiding van het verzet tot de appelfase is afgewogen
tegen de jurisprudentie van de Hoge Raad en wetgevende activiteiten. In de
jurisprudentie is een tendens tot het benadrukken van de wenselijkheid van de
aanwezigheid van de verdachte. met name in appel, waar te nemen. Recente

wetswijzigingen brengen met zich mee dat de verdachte eerder geYnformeerd wordt
omtrent de behandeling van zijn zaak. Al met al lijkt mij uitbreiding van het verzet
tot de appelfase niet noodzakelijk.
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Berechting bij verstek in internationaal perspectief

1         Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is berechting bij verstek besproken in het kader
van het EVRM en de Nederlandse strafrechtspleging. Met de bespreking van de
rechtspraak van de Straatsburgse instanties zijn al enkele internationale kanten
van het verstek in strafzaken aan de orde gekomen. Het EVRM is met name
besproken als normatief kader voor de Nederlandse strafrechtspleging.

De plaatsing van berechting bij verstek in een internationaal perspectief zal
gebeuren aan de hand van het internationale strafrecht en bespreking van enkele
buitenlandse stelsels. Het hoofddoel van dit hoofdstuk is een illustratief beeld te
geven van opvattingen omtrent berechting bij verstek buiten het Nederiandse
strafprocesrecht.

De keuze voorbespreking van de berechting bij verstek binnen het internatio-
nale strafrecht is ingegeven door de gedachte dat producten van internationaal
strafrecht. zoals verdragen. de verschillende opvattingen omtrent het verstek kunnen
illustreren. Aan de hand van het uitleveringsrecht en de overdracht en overname
van de tenuitvoerlegging van verstekvonnissen zal de berechting bij verstek in een
internationaal perspectief worden geplaatst. Het hoofddoel van deze exercitie -
illustratie - dient in het oog te worden gehouden: niet op alle onderdelen zal zeer
diep worden ingegaan.

Naast internationale verdragen zal aandacht worden besteed aan de bestaande
procedure voor het tribunaal ter berechting van oorlogsmisdrijven begaan op het
grondgebied van voormalig Joegoslavie (Joegoslavie-tribunaal) in Den Haag. In
de zomer van 1998 is te Rome een permanent internationaal strafhof opgericht.
De discussies omtrent een verstekprocedure die zijn gevoerd in aanloop naar de
oprichting van het permanente tribunaal, zullen nader worden belicht.

Na bespreking van het internationale strafrecht zal worden ingegaan op het
stratprocesrecht van een drietal landen: Frankrijk, Belgie en Duitsland. Frankrijk
en Belgie zullen globaal worden besproken. Duitsland daarentegen vrij uitgebreid.
De achtergrond van dit verschil in behandeling is gelegen in de mate van afwijking
van het Nederlandse stelsel.

Frankrijk, Belgie en Nederland hebben alle de 'Code d'instruction criminelle'
als gemeenschappelijke achtergrond. Het is interessant om te zien hoe in de
verschillende landen deze gezamenlijke achtergrond doorwerkt in de huidige
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regelingen van de berechting bij verstek. De Duitse regeling heeft omtrent de
aanwezigheid van de verdachte ter zitting een vrij afwijkende visie. zeker in

vergelijking met het Nederlandse strafproces. Een uitgebreide bespreking van het
Duitse strafprocesrecht schijnt mij dan ook opportuun.

2           Verstek in internationaal perspectief

2.1 Uitlereting

Uitlevering is een rechtshulpfiguur waarbij een persoon die is berecht in de
verzoekende staat wordt overgedragen door de aangezochte staat. De basis voor
de uitlevering wordt aldus gevormd door het strafproces dat buiten de jurisdictie
van de aangezochte staat wordt of is gevoerd.

De figuur van uitlevering kent zogenaamde uitleveringsbeletselen. Swart maakt

onderscheid tussen beletselen gelegen in het feit (bijv. politieke delicten). in de

persoon (eigen onderdanen worden in beginsel niet uitgeleverd). de sanctie (kans

op de doodstraf) en de gevolgde procedure bij berechting van de opgeeiste persoon.'

Bij uitleveringsbeletselen in verband met de procedure staat de vraag centraal of
de verdachte in de verzoekende staat een eerlijk proces heeft gehad of alsnog zal
krijgen. Als onderdeel van een eerlijk proces wordt in het algemeen. naast het ruime

recht op verdediging. ook het recht op berechting in aanwezigheid beschouwd.
In de uitleveringswetgeving en -verdragen wordt op verschillende plaatsen

verwezen naar het recht van de verdachte te worden berecht in zijn aanwezigheid.

Illustratief in dit verband is artikel 5 lid 3 van de Uitleveringswet (UW): 'indien
(...) de veroordeling tot vrijheidsstraf bij verstek heeft plaatsgevonden. kan de
uitlevering slechts worden toegestaan. indien de opgeeiste persoon in voldoende
mate in de gelegenheid is geweest of alsnog zal worden gesteld om zijn verdediging
te  voeren'.

In de dagelijkse praktijk komt de uitleveringswet geen grote betekenis toe.

De bronnen van uitleveringsrecht worden in hoofdzaak gevormd door verdragen
die Nederland heeft gesloten. De Nederlandse wetgever heeft gekozen voor een
systeem waarbij zonder verdragsbasis niet wordt uitgeleverd (art. 2 GW en art.
2 UW). De betekenis van de uitleveringswet is die van een richtsnoerfunctiel bij
het sluiten van uitleveringsverdragen. De wet heeft een taak als aanvullende norm

indien het verdrag niet verplicht tot uitlevering. Verder wordt in verdragen soms

I A.H.J. Swart, Neder/atid., Uit/ei·e,·i'%1.i:sret·ht. Zwolle 1986. pag. 246-338 (Hootdstukken 8-11 ).
2      Zie J. Remmelink. l.'itle i·e,·i,ig. Arnhem  199(). pag. 32-33.
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verwezen naar de wettelijke bepalingen van de verdragsluitende partijen voor het
nader bepalen van de inhoud van het betreffende verdrag.'

In de Nederlandse uitleveringspraktijk is het Europees Uitleveringsverdrag.1

het belangrijkst.' Een met artikel 5 lid 3 UW vergelijkbare bepaling is in het
Europees Uitleveringsverdrag niet te vinden. Nederland heeft echter bij artikel
1 van dit verdrag een voorbehoud gemaakt (Artikel 1 bepaalt in het algemeen voor
welke feiten uitlevering kan worden verzocht). Het voorbehoud houdt in dat
Nederland de uitlevering ten behoeve van de tenuitvoerlegging van een verstekvon-
nis kan weigeren, indien de betrokkene in de verzoekende staat geen behoorlijke
gelegenheid heeft gehad zich te verdedigen en deze ook niet alsnog zal ontvangen.
In de memorie van toelichting bij de wet tot goedkeuring van het Europees
Uitleveringsverdrag wordt verwezen naar artikel 6 lid 3 sub c EVRM ter invulling
van het begrip 'recht op verdediging'.6

Een kleine dertig jaar na goedkeuring van het Europees Uitleveringsverdrag
lijkt het door Nederland gemaakte voorbehoud te getuigen van een zekere
misplaatste zelfgenoegzaamheid. Immers iii de Lala en Pelladoahi zaken werd
Nederland op 22 september 1994 op een niet mis te verstane wijze door het
Europees Hof voor de rechten van de mens veroordeeld wegens schending van
het recht op verdediging bij een verstekbehandeling.K Een verklaring hiervoor kan
worden gevonden in het gegeven dat in de eerste jaren na ratificatie van het EVRM
de opvatting bestond. dat het Nederlandse strafprocesrecht ruimschoots voldeed
aan de bepalingen van het Europees verdrag."

Enige tijd na het vaststellen van het Europees Uitleveringsverdrag zijn een
tweetal additionele protocollen aangenomen. In het tweede additionele protocol 1()

bij het Europees Uitleveringsverdrag heeft het eerder bij de oorspronkelijke tekst
door Nederland gemaakte voorbehoud met betrekking tot verstekvonnissen geleid

3      Zie bijvoorbeeld het uitleveringhverdrag tussen de VS en Nederland, A.A.M. Orie. J.G. van
der Meijs en A.M.G. Smit. hiternationaa/ Strafreclit. Zwolle 1991. pa:.77.

4 Europee, verdrag betreffende uitlevering van  13-12-1957. Trb.  1965,9.
5          A.A.M. Oriee.a., it. it·.. Zwolle 1991, pag. 74.
6 BHTK 1964-1965,8054. nr. 7, pag. 28.
7 EHRM 22-09-1994. Publ. Ser. A Vi)1.297-A (Lala) en 297-B (Pelladoah). De Lala-case is tevens

gepubliceerd in NJ 1994,733, m.nt. Kn.
8       Zie uitgebreid over de beide zaken. E. Myjer. Ventek maar iriet verstciken \'an rechisbijxtand.

NJB 1994. pag. 1229-1238 en verder hoofdstuk 3.
9      Zie z·ocirgeschiedeni  van het EVRMen Nederland. E. Myjer. 01·er hc,e het EVRM yer:.eild

rucikte in de Nederlandse wrafrechtspleging e,1 aan 11'ie dat rail kie te rekenen. in: 40 ja·ar

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (NJCM-Special), Leiden  1990. pag. 271-296.
Ook he(len ten dage bestaat nog C ten onrechte) de opvatting dat het Nederlands strafprocesrecht
aan het EVRM voldoet: Minister van Justitie E.H.M. Hirsch Ballin stelde in de nota Straf-

wrdering in Balans op 18 april  1994. TK 23 672. pag. 5: 'De in de notitie verrichte beoordeling
leidt toi de conclusie dat het wetboek th:ins in zijn geheel genomen aan de eisen van het EVRM
i·oldoet'. Vijf maanden later wees her EHRM arrest in de Lala en Pelladoah zaken.

10 Tweede additionele protocol bij het Europees uitleveringsverdrag van  17-03-1978. Trb.  1979.
120.
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tot het opnemen van een artikel met betrekking tot in afwezigheid van de verdachte
gewezen vonnissen.

lIn de toelichting wordt, in tegenstelling tot de toelichting bij het Nederlandse
voorbehoud. niet uitsluitend gewezen op artikel 6 lid 3 sub c EVRM maar wordt
gesproken van '(...) the generally acknowledged rights of defence. in particular
those specified in the whole of Article 6.3 of the Human Rights Convention and
not merely those mentioned in sub-paragraph c thereof." Swart merkt op. mijns
inziens terecht. dat de strekking van het additionele protocol breder lijkt dan het
Nederlandse voorbehoud bij het verdrag.

l 2

Voor de uitleg van de rights ofdefence wordt in de toelichting verwezen naar
een resolutie van de raad van ministers van de Raad van Europa. De betreffende
resolutie,  'On the criteria governing proceedings held in the absence of the accused'.
stelt aan een berechting bij verstek een aantal minimumeisen welke door de lidstaten
in acht zouden moeten worden genomen, indien een verdachte bij verstek wordt
berecht.13 De resolutie heeft het karakter van een aanbeveling, er kunnen geen
rechten aan worden ontleend:4 Doordat het Nederlandse voorbehoud bij het
Europees uitieveringsverdrag en het tweede protocol zijn beinvloed door artikel
6 EVRM. is de uitleg van artikel 6 door het Europees Hof in Straatsburg van belang
voor de uitlevering.

Het EVRM en mensenrechten spelen bij de uitlevering niet zo'n beduidende rol
als op grond van het voorafgaande wellicht geconcludeerd zou kunnen worden.
Uitleveringsverdragen waarin wordt verwezen naar mensenrechten in het algemeen
en artikelen in het EVRM in het bijzonder. zijn zeldzaam." Verder kan door de
opgeeiste persoon in principe geen beroep worden gedaan op een te verwachten
schending van de mensenrechten door de verzoekende staat bij uitlevering. In het
algemeen geldt in het uitleveringsrecht het vertrouwensbeginsel, door het aangaan
van een (uitleverings)verdrag geven de staten te kennen elkaars rechtssysteem te

11 Explanatory Report on the Second Additional Protcrol to the European Convention on Extradition.
Strasbourg 17 March  1978. pag.  10.

12    A.H.J. Swart. Nederlatids Uitleveringsrecht. Zwolle  1986. pag.  319.
1 3        Resolution 75( 1 1) On the criteria 40\'ei·ning proceedings held iii the absence of the accused,

21-05-1975.

14    In onderdeel Il van de resolutie wc,rden de lidstaten uitgenodigd te rapporteren omtrent de
implenientatie k·an de richtlijn. Na,·raag bij de Raad van Europa leerde dat telkens enkele resolutie,
worden uitgekozen waar onitrent de lidstaten worden verzocht te rapporteren. Resolutie (75 }
11 is geen underwerp van rapportage geweest.

15    Zie hi.i\oorbeeld, artikel 3 lid 2 Europees Uitieveringsverdrag. een betrokkene wordt niet
uitgeleverd indien. 'de aangezochte Patlij ernstige redenen heeft aan te nemen dat her verzoek
t(,t uitle\'ering voor een niet-politiek delict is gedaan met de bedoeling een persoon te vervolgen
ot te uratten op grond F·an ,·ijn ras. godidienst. nationaliteit of politieke gezindheid (...)'.
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vertrouwen."' Dit maakt in een uitleveringsprocedure het beroep op schending van
mensentechten moeilijk

Het Europees Hot- voor de rechten van de men s heeft in de Soering-case'
zAch voor het eerst uitgelaten over de vraag. in hoeverre in een uitleveringsprocedure
een beroep kan worden gedaan op een (te verwachten) schending van het EVRM
door de verzoekende staat. Een door het Verenigd Koninkrijk voorgenomen
uitlevering aan de Verenigde Staten werd strijdig geacht met artikel 3 EVRM (geen
folteringen. oninenselijke of vernederende behandelingen of bestraftingen).
Belangrijk is dat het Hof overwoog'* dat onder omstandigheden - 'where the
fugitive has suffered or risks suffering a tlagrant denial of a fair trial in the
requesting country' - schending van artikel 6 EVRM aan uitlevering in de weg
zou kunnen staan. W

Tot nog toe zijn uitleveringsverdragen aan de orde gesteld waarin een bepaling

niet betrekking tot vet stekvonnissen is opgenomen. Voor de uitleg van de artikelen
in de verdragen wordt aansluiting gezocht en gevonden bij de mensenrechtenverdra-

gen en met name bij het EVRM. Naast verdragen met specifieke bepalingen met
betrekking tot de berechting bij verstek zijn er diverse verdragen waarin geen

bijzondere bepaling is opgenomen. Het bekendste voorbeeld van zo'n verdrag is
het Benelux uitleveringsverdrag.

Ook hier kunnen in navolging van de eerder gemaakte opmerking met
betrekking tot de naleving van artikel 6 lid 3 sub c EVRM en de uitspraken in Lala
en Pelladoah-case de wenkbrauwen worden gefronst. De Nederlandse wetgever
stelde bij de goedkeuring van het Benelux uitleveringsverdrag vast. dat uitlevering
op grond van een verstekvonnis geen probleem is. daar de opgeeiste persoon
voldoende mogelijkheden tot verzet heeft gehad of alsnog zal krijgen.-" Hoe deze
toelichting zich verhoudt tot het Nederlandse strafprocesrecht waar de bij verstek
berechte verdachte slechts in zeldzame gevallen de mogelijkheid van het
rechtsmiddel verzet wordt geboden. is niet geheel helder.

16 Zie voor de problematiek van het functioneren van mensenrechten in het uitleveringsrecht, S.M.J.
van Dijk en A.E. Mos-Verstraten. Uitleve,·i,ig en liet EVRM: een kit·e.j·/ie l'ail verplichti,ige,1,

NJB 1993. pag. 3()4-311. Th. Vogler. The Kupe of extradictic,n iii tlze light of the European
Ctinventic 11 i on Hut,tan Rig his. in : F. Matscher. H. Petzold (eds. ) Protecting Human Righb: The
Eur(,pe:in Dimension. studies in honour 4,1 Gdrard J. Wiarda. Kliln 1988. pag 663-671.

17       EHRM 07-07-1989. Publ. Ser. A Vol.  161.
18 Zie rech14.ver\i·eging 113.
19       Trechsel ziet vrij uitgebreide mogelijkheden Om. na Soering. op grond ,·an schending van artikel

6 EVRM uitlevering te weigeren. Berechting bii verstek waarbij aan de zijde van de betrokkene
geen sprake is van een 'waiver'. kan volgens Trechsel zonder meer worden ingedeeld bij de
categorie waarbij 0prake is ,·an een   gross i·iolation of article 6'. Zie S. Trechsel. Tile Role ('f
liiternational Organs Ccinti·<illing Human Rights in the Field of International Co-operatio,1.
in: Principles and Procedures for a New Transnational Criminal Law. Freiburg im Breisgau  1992.
pag. 633-665. m. n. pag. 654. 658-659.

20 BHTK 1964-1965.8054. nr. 10. pag. 7.
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2.2 Overname en overdracht \'an de tenuitvoerlegging \'an verstekvon,zisse,i

Artikel 6 EVRM heeft niet uitsluitend betekenis binnen de nationale rechtsorde,
maar werkt ook door in interstatelijke verhoudingen. Artikel 6 EVRM verzet zich
in principe tegen tenuitvoerlegging indien de betrokkene onvoldoende in staat is
gesteld zich te verdedigen. ook als het gaat om een buitenlands vonnis. Op grond
van de uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak
Colozza moet de verdachte tenminste eenmaal de mogelijkheid hebben gehad te
worden berecht in zijn aanwezigheid." Bij overname door Nederland van de
tenuitvoerlegging van een buitenlands strafvonnis moet hiermee rekening worden

gehouden. Zo zal de berechte persoon. indien hij niet op de hoogte was van de
behandeling van zijn zaak. de mogelijkheid moeten hebben gehad door middel
van het aanwenden van een rechtsmiddel alsnog een behandeling in zijn aanwezig-
heid af te dwingen. Voldoet het buitenlandse stelsel hier niet aan, dan behoort

.,tenuitvoerlegging achterwege te blijven.--
In verdragen betreffende de overdracht van de tenuitvoerlegging van

strafvonnissen worden voor verstekvonnissen vaak bijzondere voorzieningen

getroffen. Zo wordt in het Europees verdrag inzake de internationale geldigheid
van strafvonnissenli voorzien in de mogelijkheid voor de veroordeelde, om een
rechtsmiddel in te stellen tegen een verstekvonnis in de zin van het verdrag. De
overname van de tenuitvoerlegging vindt eerst plaats. indien de betrokkene geen
gebruik maakt van de gelegenheid zich alsnog te verdedigen. Besluit de veroordeel-
de verzet aan te tekenen dan vindt behandeling plaats in de staat van veroordeling
of in de staat van tenuitvoerlegging.24

In de toelichting bij het verdrag wordt de achtergrond voor de speciale

behandeling van verstekvonnissen aangegeven. Verstekvonnissen 'form a special
category of criminal judgments'. waarbij vaststaat dat 'they do not afford the same
safeguards as judgments pronounced after hearing the accused.'25 Verstekvonnissen
bieden kort en goed gezegd. minder kwaliteit. Echter in het kader van erkenning
van buitenlandse vonnissen is het essentieel ook verstekvonnissen erbij te betrekken.
De toelichting stelt:

21        De weergave van de uitspraak van het EHRM is op deze plaats ontdaan van de finesses met
het gevaar van ongenuanceerdheid. Voor een diepgaande analyse van de Europese rechtspraak
wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

22      D.J.M.W. Paridaens. De orerdracht vande te,tuitroerlegging van strafronnisse,1, Amhem  1994,

pag. 196. Vgl. A.H.J. Swart. Nederlands Uitlereringsrecht. Zwolle 1986. pag. 320-321.
23 Europee4 Verdrag inzake de internationale geldigheid van strat'vonnissen 28-05- 1970. Trb. 1971.

137.

24      Zie voor een uitgebreide analyse van de verzetregeling in het betreffende verdrag. F. Thomas.
De Eurt,pese rechtshulp\·erdragen in sit-cifzaken. Gent \980. pag. 390-393.

25 Explanatory Report on the European Convention on the International Validity of Criminal
Judgments, Strasbourg 1970. pag. 49.
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'The conclusion niust theret<,re be that it ih not possible tc, place judgments
paNsed in absentia on the same tooting as other judgments in an> general rules
on the enforcement of foreign .judgments. On the other hand. it must be
remembered that many of the judgments which cannot be enforced in the
countries where they were passed - in which case enforcement elsewhere is
indicated - are judginents rendered in absentia. Any rules for the enforcement

of foreign judgment+ which did not cover judgments rendered in absentia would
lose most of their practical value. The only way out of this dilemma is to indude
such judgments in the general rules and at the same time to set up a special

system among the Contracting Parties granting persons sentenced in absentia
the right to be heard before the judgment is enforced.'6

Bovenstaande passage. ontleend aan het toelichtende rapport bij het Europees

verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, geeft blijk van een
relatie tussen de mogelijkheid het verstekvonnis opnieuw aan een rechter te mogen

voorleggen en het willen aanvaarden van een tenuitvoerlegging op basis van een
verstekuitspraak. Tenuitvoerlegging wordt niet aanvaard indien de betrokkene niet

tenminste de mogelijkheid heeft gehad om in aanwezigheid te worden berecht.

Dat de geboden mogelijkheid ook reeel dient te zijn geweest blijkt uit een
uitgebreide regeling voor de betekening en de beroepstermijnen in het verdrag.

Opvallend kan mijn inziens worden genoemd dat de verdragstaten, blijkens
de toelichting, grote moeite hadden met verstekvonnissen. Nederland lijkt in Europa
een enigszins geYsoleerde positie in te nemen: nergens anders lijkt een berechting

bij verstek met zo veel gemak te worden beschouwd als een voor alle typen

strafzaken geschikte wijze van berechting.

2.3 Het Joegoslarie-triburicial-'

2.3.1 Inleiding

In de voorafgaande paragrafen zijn enkele (Europese) verdragen besproken in relatie

met het verstek. De regeling van het Joegoslavie-tribunaal biedt een voorbeeld
van een strafprocesrecht met een zeker mondiaal karakter. Bij de totstandkoming

van het Joegoslavie-tribunaal is op het niveau van de Verenigde Naties uitgebreid
gediscussieerd over de vraag of in de procedure voor het tribunaal. in een

mogelijkheid van berechting bij verstek moest worden voorzien. Verschillende
landen hebben gerapporteerd over de wenselijkheid van een procedure bij verstek.

26 Explanatory Report on the European Convention (in the international Validity of Criminal
Judgments, Strasbourg 1970. pag. 50.

27    Voor deze paragraaf is dankbaar gebruik gemaakt van V. Morris & Michael P. Schart. A,1
Insider's Guide t(, the Internatic,nal Criminal Tribunal for the Former Yligosimia Vc,lume I
and 2, New York 1995.
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Op grond van het procesrecht van het tribunaal is het niet mogelijk een
verdachte bij verstek te berechten. De fysieke aanwezigheid is een voorwaarde
voor het begin van het proces. De regeling wijkt daarmee af van de procedure zoals

die bijvoorbeeld gold voor het naoorlogse Neurenberg-tribunaal. Zo werd Martin
28Bormann door het Neurenbergse oorlogstribunaal bij verstek ter dood veroordeeld.

Het procesrecht van het Joegoslavie-tribunaal is gebaseerd op het Internatio-
naal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). Voor de notie
van een 'fair trial' is artikel 14 IVBPR als uitgangspunt genomen.29 Artikel 14 lid
3 sub d IVBPR geeft aan de verdachte het recht om in zijn tegenwoordigheid te
worden berecht. zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman
naar eigen keuze. Tussen de verschillende staten lopen de meningen uiteen hoe
artikel 14 lid 3 subd IVBPR dient te worden geYnterpreteerd. Sommige staten gaan
ervan uit dat een verdachte bij verstek mag worden berecht. indien hij door bewust
niet te verschijnen afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht. Het bewustzijn
wordt daarbij zelfs aanwezig geacht zonder bijzondere eisen aan de betekening
te stellen. Andere landen daarentegen vinden verstekprocedures uitsluitend
toelaatbaar indien de betrokkene de dagvaarding persoonlijk is overhandigd en
bijvoorbeeld ontsnapt uit de hechtenis voor de aanvang van het proces. En dan
is er ook nog een groep staten die onder geen enkel beding berechting bij verstek
toelaatbaar acht.

De keuze voor het niet bij verstek berechten van verdachten voor het
Joegoslavie-tribunaal is ingegeven door verschillende motieven. Er bestond vrees
dat bij toestaan van berechting bij verstek. een verstekprocedure eerder regel dan
uitzondering zou worden. Het gevaar van showprocessen als gevolg van de
afwezigheid van verdachten zou zeker niet denkbeeldig zijn geworden. De
geloofwaardigheid van het tribunaal zou dan wellicht reeds snel in het geding zijn.
Verder zouden de beperkte financiele middelen moeten worden aangewend voor
het uitsluitend daadwerkelijk berechten en bestraffen van aangeklaagden.

1()

Daarnaast zou het proces moeten worden herhaald indien de betrokkene alsnog
wordt opgespoord.

Wel dient er op te worden gewezen dat de onmogelijkheid een verdachte bij
verstek te berechten. tot gevolg kan hebben dat de grootste initiators van de tragedie
in Joegoslavie buiten schot blijven. Het is tamelijk voorspelbaar dat sleutelfiguren
zoals Mladic. Karadzic. uitgebreidere mogelijkheden tot hun beschikking hebben

28     Zie over het Neurenberg-tribunaal en het vonnis tegen Martin Bormann o.a. Bradley F Smith.
Reaching Judgment cit Nuremberg. New York. 1977. pag. 229-232.

29    J.M. SjOcrona. 0(irlt,gstriblintial in Den Haag.NJB 1993. pag. 1440.
30    V. Morris & Michael P. Schart. Li.H·.. pag. 215

258



Beiecliti,ig bil ,·c, stek m i,iternatio,1,1£111)erspectief

om niet opgepakt te worden dan de van misdrijven verdachte 'kampbeul'." Het
gevaar voor klassejustitie is daarmee groot.

2.3.2 Berecliting bij verstek?

Het strafprocesrecht van het Joegoslavie-tribunaal wordt gevormd door de
zogenaamde Rules'. De 'Rules' zijn geformuleerd door de rechters van het
tribunaal op basis van het door de Veiligheidsraad aangenomen 'Statute of the
International Tribunal' 33  De Rules' vormen een soort internationaalrechtelijk

strafprocesrecht.
In de toelichting van de Secretaris-Generaal bij het Statuut wordt gesteld dat

een berechting in afwezigheid niet wenselijk wordt geacht"

'A trial should not commence until the accused is physically present before
the International Tribunal. There is a widespread perception that trials in
absentia should not be provided for in the statute as this would not be consistent
with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which
provides that the accused shall be entitled to be tried in his presence.'

Het Statuut biedt een raamwerk voor het door de rechters van het tribunaal vast
te stellen procesrecht. Het Statuut laat ruimte voor de rechters om in hun 'Rules'
te opteren voor een verstekprocedure: in de toelichting wordt gesproken over
'should not'. hetgeen geen absoluut verbod lijkt in te houden. Blijkens de verklaring

van de president van het Joegoslavie-tribunaal. naar aanleiding van het aannemen

van de 'Rules'. is lang gedebatteerd over de vraag of er wel of geen berechting
bij verstek mogelijk zou moeten zijn:

'One of the questions I am asked most frequently is: "What will the Tribunal
do it an accused refuses to appear before it'i" This is one of the most contentious
issues we have had to address in our deliberations. whether to provide in our
Rules for trial in absentia or. as I prefer to call it, trial by default.
No one is more aware than the judges of this Tribunal of the practical
difficulties we may face if an accused absconds or. as is more likely. a State
refuses to hand over a suspect. on the ground that it is contrary to its own
national laws to do so. Consequently. a provision for trial by default. coupled
always with the necessary protections as to due process and a right of review.

31 Hier wordt op gewezen diw,r J.M. Sjcicrona. in zijn reactie op een bijdrage van W.J.M. van
Genugten. Splijtz,t·cimme,1 viwirilitzichten, Vent·ikkelingen rand liet periliattente internatiN,1(tle
strajlic,f iii oprichtilig. in: A.J.H.W. Coppelmans. W.E.C.A. Valkenburg. R.D. Vriexendorp.
W.J. Witteveen (red.). Het actuele recht 2. Lelystad 1995. pag. 107.

32    Resolutie 827 (1993)van 25-()5-1993.
33        De resolutie 827 ( 1993) met statuut inclusief het toelichtende rapport van de Secretaris-Generaal

is gepubliceerd in: Human Rights LaM Ji,urnal 1993. Vol. 14 No. 5-6. pag. 353 e.;.

259



Ht,ofdstuk 5

has a certain attraction. However. the overriding need to ensure that justice
is not only be done but is seen to be done has let led us. after considerable
debate. | must say. to the conclusion that we should not include such a provision
in our Rules. •34

Bij het bepalen van de 'Rules'3' is rekening gehouden met redenen die pleiten voor
invoering van de mogelijkheid van berechting bij verstek. Te denken valt daarbij
aan de publieke veroordeling van de daad, het morele gehalte van het uitspreken
van een veroordeling en het zekerstellen van het bewijs. In de uiteindelijke regeling
heeft dit geleid tot een procedure waarbij de aanklager de mogelijkheid heeft in
de ruimste zin bewijs te verzamelen en daarmee ook in afwezigheid van de
verdachte een akle van inbeschuldigingstelling samen te stellen.

De akte van inbeschuldigingstelling, de 'Indictment', moet aan de verdachte
worden betekend. Daartoe zal een 'warrant of arrest' aan de staat alwaar de
verdachte wordt vermoed te wonen of te verblijven. worden gezonden. De staten
zijn verplicht op grond van hun lidmaatschap van de Verenigde Naties om
medewerking te verlenen aan de tenuitvoerlegging van uitspraken van het
Joel:oslavie-tribunaal. De vraag is natuurlijk wat er gebeurt indien de 'warrant of
arrest' niet kan worden geexecuteerd. Voor de betreffende situatie is de Rule 61
opgenomen in de regeling van het procesrecht.

Indien niet binnen een redelijke tel'mijn de  'warrant of arrest' tenuitvoergelegd
is kunnen worden en dientengevolge de akte van beschuldiging niet aan de
betrokkene in persoon is overhandigd, wordt de procedure gestart neergelegd in
Rule 61. In de betreffende procedure moet de aanklager bewijzen voldoende
inspanningen te hebben gedaan om de 'warrant of arrest' te executeren. De
aanklager moet dit doen ten overstaan van de rechter die, na bevestiging van de
beschuldiging, een 'warrant of arrest' heeft uitgevaardigd. De betreffende rechter
verwijst de zaak vervolgens door naar de zogenaamde 'Trial Chamber'.

De 'Trial Chamber' kan een internationaal arrestatiebevel uitvaardigen indien
ze voldoende bewijs aanwezig acht om te kunnen concluderen dat, 'there are
reasonable grounds for believing that the accused has committed all or any of the
crimes charged in the indictment'. Belangrijk is dat de akte van beschuldiging in
het openbaar moet worden voorgelezen. Op deze wijze wordt, zonder dat de zaak
bij verstek wordt afgedaan, toch min of meer een vorm van een veroordeling
uitgesproken tegen de verdachte.

34       Statement bi· the President made al the briefing to menibers cd diplomatic missions. IT/29, 11
February 1994. De Statement' is te zinden in: V. Morris & Michael P. Scharf. a. it·.. Volume
2. pag. 649-657.

35      Rules of Proc·edure and E\·idence of the international Tribunal zijn te vindenin: \1.Morris
& Michael P. Schart. a. 51'., Volume 2. pag. 39 e.v.. De 'Rules' zijn diverse malen gewijzigd,
niaar niet voor wat betreft de regeling van het ver tek zie voor de versie van  18-01-1996. VN
document IT/32/Re\. 7.
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Frankrijk heeft evenals andere landen, een notitie uitgebracht betreffende

de 'Rules'. ln de betreffende notitie waarschuwt Frankrijk dat de onmogelijkheid

bij verstek te berechten. de working van het tribunaal zou kunnen verlanimen.

Frankrijk pleitte dan ook voor de mogelijkheid van een berechting bij verstek. indien

de betrokkene niet binnen een redelijke termijn kan worden opgespoord. weigert

te verschijnen en niet tot verschijning kan worden gedwongen De verstekprocedure

zou met alle waarborgen moeten worden omgeven zoals. vervallenverklaring van
het vonnis en het opnieuw berechten van de betrokkene indien deze alsnog

verschijnt of wordt gearresteerd. Zouden de 'Rules' een berechting bij verstek

uitsluiten dan zou compensatie kunnen worden gevonden in het in het openbaar
36voorlezen van de aanklacht.

In de door Amnesty International uitgebrachte notitie wordt de specifieke

rol van het Joegoslavie-tribunaal tot uitdrukking gebracht:

'The creation of this Tribunal is already a highly politicised issue and every

effort must be made to ensure that it fulfills its role objectively. and does not

become a token, political gesture. Amnesty International is concerned that trials

iii absentia could be more like political show trials. Justice will not be done.

particulary if. because of the difficulty of arresting accused. trials in absentia
·37

became the norm and the exception.

Bovenstaand citaat brengt tot uitdrukking dat het procesrecht van het tribunaal

niet kan worden geabstraheerd van de politieke werkelijkheid. De wereld wenst

dat op een overtuigende wijze recht wordt gesproken door het tribunaal in Den

Haag. De aanwezigheid van de verdachte bij zijn berechting wordt daarvoor gezien
als absolute voorwaarde. Het rapport van Nederland gaat eveneens in op de

mogelijkheid van berechting bij verstek in de procedure voor het tribunaal.

Nederland heeft een aantal bezwaren tegen een verstekprocedure:

'On the one hand such a procedure may create a situation in which a person.

convicted in absentia although not punished. will at least feel unsafe. On the

other hand. it is to be expected that such a procedure will be perceived by the

public as a sign of weakness. Furthermore. because during the trial in absentia

the ac·,·i sed ccinnot defend himself ci,id ccinnc,t contest the
evidepice.

an.\'

c om ic·lic,111·esulting fr( 1111 311C 1 £1 trial Wiii als (, be questi }nable froin a legal

p(,ilit (,f ,·ie,1. (mijn curs. M.J.A.P.) It also seems that the verdict will have to

be ser#ed on the convicted person. in order for the period within an appeal

36           Per,iianint mixsim  c,f F ,·ance ic} the  United  Naticins  28  0<·tober  1993.  gepubliceerd in: W  . Morr 

& Michael P. Schart. a.,i·.. Volume 2. pag. 505-506.
31        Amnest; international Memorandim to the U nited Nati ins. The Question of Justice and Fairnes.h

iii the International War Crimes Tribunal for the F<irmer Ytigi,sla\'ia, April  1993, gepubliceerd

in: V. Morris & Michael P. Schart. a.,i·. Volume 2. pag. 409-434. Zie met name -8. Trials in
absentia". pag. 426-427.
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can be lodged to commence. This will kad to difficulties if that person cannot
be found in good time. given that the ad hoc tribunal will only be in existence
for a certain period. '38

Opvallend is dat Nederland in haar rapport blijk geeft van een beperkt vertrouwen
in berechting bij verstek: 'questionable from a legal point of view'. Vanzelfsprekend
dient hierbij in ogenschouw te worden gehouden. dat uitspraken met betrekking
tot het Joegoslavie-tribunaal gedaan worden in een specifieke context en zeker
niet als een algemeen geldende uitspraak kunnen worden beschouwd. Op zijn
zachtst gezegd opvallend is de uitspraak wel. zeker tegen de achtergrond van de
ruime mogelijkheden strafzaken bij verstek af te doen in het Nederlandse
strafproces.

In de procedure is voorzien in de situatie dat een staat weigert medewerking te
verlenen aan de tenuitvoerlegging van arrestatiebevelen. Indien de aanklager de
'Trial Chamber' weet te overtuigen dat het mislukken van de tenuitvoerlegging
van het oorspronkelijke 'warrant of arrest' is te wijten aan het weigeren van
medewerking van een verdragstaat, kan de president de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties daaromtrent berichten. Met de uitvaardiging van het
internationale arrestatiebevel krijgt de procedure bij het Joegoslavie-tribunaal eenvoorlopig einde tot de betrokkene daadwerkelijk wordt opgebracht.

2.3.3 De weg naar eeli permanent internationaal strafhof

In navolging van het tribunaal ter berechting van oorlogsmisdrijven begaan op
het grondgebied van het voormalig Joegoslavie is op het niveau van de Verenigde
Naties gediscussieerd over de mogelijkheid een permanent oorlogstribunaal op
te richten. De vraag of berechting bij verstek mogelijk zou moeten zijn, speelde
eveneens een belangrijke rol in de discussie met betrekking tot het procesrecht
voor het permanente tribunaal.

Tijdens een bijeenkomst in augustus 1996 van de Verenigde Naties zijn met
betrekking tot de berechting bij verstek door een aantal landen voorstellen gedaan.
De meeste voorstellen pleitten voor het toelaten van 'trials in absentia' in
exceptionele gevallen. Frankrijk had in haar notitie een bepaling opgenomen met
betrekking tot verdachten die als voortvluchtig kunnen worden aangemerkt.3' De
betreffende categorie zou volgens Frankrijk eventueel bij verstek moeten kunnen

3X        Nok verbale dated  30 April  1993 from the permanent representati\'e c,f the  Netherlands to the
United Naticins addressed to the Secretan·-Gene,·al. 5/257 16.4 Ma\· 1993. gepubliceerd in:V. Morris & Michael P. Scharf. a.,i·.. Volume 2. pag. 473-477.

39   Voorstel van Frankrijk tijdens de bijeenkoinst van het Preparatory Committee on the
atablishment 01' an International Criminal Court' van 12-30 augustus 1996. VN-document
A/AC.249/L.3, Article 111 en 112. pag. 69.
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worden berecht. Het Nederlandse voorstel sloot hierbij aan. indien alle mogelijke
moeite is gedaan om de verdachte op de hoogte te brengen van de terechtzitting

en deze desalniettemin verstek laat gaan. dan zou de behandeling in afwezigheid
kunnen plaatsvinden.411 Andere voorstellen bepleitten dat alleen bij vergek mag
worden berecht. in het geval de verdachte de orde ter zitting heeft verstoord. te
ziek is om te verschi.inen of ontsnapt uit de hechtenis. Aan het einde van de
bijeenkomst in New York is er een zogenaamd 'final paper' gepresenteerd.4' Deze

bevat een samenvatting van de gedane voorstellen. In feite handelt het om een
document waarin alle voorstellen achtereenvolgens zijn opgenomen: om politieke
en diplomatieke redenen bestond het sanienvattend rapport niet uit 66n verhaal.

Recent zijn de geschetste ontwikkelingen omtrent een permanent internationaal
strafhof voorlopig tot een einde gekomen op de internationale conferentie te Rome

in de zomer van 1998. Het uitgangspunt voor de conferentie was het rapport van
de 'Preparatory committee on the establishment of an international criminal court'.43

Dit rapport gaf vier mogelijkheden aangaande de aanwezigheid van de verdachte
ter zitting. Varierend van het geen doorgang doen vinden van de berechting bij
afwezigheid van de verdachte tot de mogelijkheid van berechting bij verstek onder

bepaalde voorwaarden.
De eerste optie verbood een verstekbehandeling zonder enige uitzondering.

De tweede mogelijkheid ging eveneens uit van de aanwezigheid van de verdachte
ter zitting. maar gaf een mogelijkheid om na een aanvankelijk verschijnen de
berechting in afwezigheid van de verdachte voort te zetten. Hierbij moet worden
gedacht aan het tijdens de berechting ontsnappen van de verdachte of het
voortdurend verstoren van de terechtzitting. De derde voorgestelde mogelijkheid
liet onder 'exceptional circumstances' een berechting bij verstek toe. In het belang

van de rechtspleging kon in het voorstel bij verstek worden berecht. indien een
verzoek voorlag van de verdachte om wegens ernstige ziekte niet te hoeven

verschijnen. de voortgang van de berechting wordt verstoord, de verdachte niet
verschijnt op de dag van de terechtzitting of een gedetineerde verdachte weigert
te verschijnen. Vindt een procedure bij verstek plaats dan is in ieder geval

rechtsbijstand noodzakelijk.
Opmerkelijk in de derde optie is in de in het vierde lid geboden mogelijkheid

van een berechting bij verstek waarbij de verdachte niet op de hoogte A gebracht
van de terechtzitting. In zeer uitzonderlijke situaties mag dan toch een berechting

bij verstek plaatsvinden. Het belang van een goede rechtspleging of het belang

40   Voorstel van Nederland tijdens de bijeenkomst van het Preparator) Committee on the
establishment of an international Criminal Court'  van 12-30 augustus 1996. VN-document
A/AC.249/ WP.6.16 August 1996.

41        Report of tile informal Gri,up on Procedural Questions, Fair Trial and Rights of the Accused.
VN-docunient A/AC.249/CRP. 14,27 August 1996.

42 VN-document A/CONF. 183/2/Add. 1 van 14 april 1998,
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van de slachtoffers kan dit eisen. Indien de verdachte na de berechting bij verstek
alsnog wordt aangehouden. moet hij opnieuw worden berecht. De vierde
mogelijkheid hield in dat de verdachte het recht heeft aanwezig te zijn tenzij het
gerecht tot de conclusie komt dat de verdachte bewust niet was verschenen.

In Rome is uiteindelijk gekozen voor het uitgangspunt dat de verdachte
aanwezig is bij de berechting. Mocht de verdachte de orde op de zitting verstoren
dan kan hij worden verwijderd. Bijzonder is de hierop voorgeschreven maatregel
van het mogelijk maken dat de verdachte van buiten de rechtszaal de raadsman
moet kunnen volgen en informatie verschaffen.

3           Frankrijk

3.1 Inleiding

Als overgang naar de bespreking van het Duitse strafproces zal eerst de berechting
bij verstek in het Franse en Belgische strafprocesrecht worden behandeld. De Franse
regeling van het verstek in strafzaken zal minder uitgebreid worden besproken
dan de Duitse regeling. Aanleiding voor dit verschil in behandeling is gelegen in
de mate van afwijking van het Nederlandse strafprocessuele stelsel. Het Franse
strafproces heeft evenals het Nederlandse strafproces de 'Code d'instruction
criminelle' als achtergrond. Bij de beschrijving van de historische achtergrond
van de berechting bij verstek in Nederland is aan de oorspronkelijke Franse regeling
reeds aandacht besteed. Voor een afwijkende visie op berechting bij verstek in
het strafrecht is. gezien de gemeenschappelijke achtergrond. het Franse strafproces-
recht niet een bijzondere inspiratiebron. Duitsland leent zich. gezien de afwijkende
opvatting omtrent de aanwezigheid van de verdachte. meer voor een verfrissende
kijk op de aanwezigheid van de verdachte ter zitting. vandaar de uitgebreidere
bespreking.

3.2 Enkele aspecten

Het Franse strafprocesrecht komt in oorsprong voort uit de 'Code d'instruction
criminelle' (CIC) van 1808. Voor wat betreft de berechting bij verstek bevatte deze
regeling een opvallend element. Indien de verdachte aanwezig was ter zitting maar
op de hoofdpunten geen verdediging voerde. dan was volgens de CIC toch sprake
van verstek van de verdachte. 41

43     Dit #as ,·ave recht,praak. G. Knigge. 14/,1 af,i'ezend geblei·en beklaagden. in: Groninger
opmerkingen en niededelingen  IX ( 1992). pag.  100-102. J-Y Lassalle, La c<}inpartitic)11 de
pr venu. Re\·ue  de  science criminelle  et  de  droit  pdnal  compard  1981.  pag.  542-543.  Uit

rechtu·ergelijkend oogpunt kan worden vermeld dat de regeling van de CIC enige gelijkenis
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De verdachte kon in deze regeling de gang van zaken atwachten en door geen
tegenspraak te voeren zich bij verstek laten berechten met de niogelijkheid van
verzet. Om misbruik van de regeling tegen te gaan heeft de wetgever in 1935
bepaald dat de fysieke aanwezigheid van de verdachte voldoende was oni
tegenspraak aan te nemen:4 Tevens werden de mogelijkheden tot vertegenwoordi-

ging uitgebreid.
De wijzigingen van 1935 hadden tot doel om de berechting bij verstek te

beperken. Het uitgangspunt van de wet bleef, dat bij de minder zware feiten, dalits
en contraventions. berechting bij verstek tot mogelijkheden moest behoren. Het
verstek werd daarbij gezien als een recht.

In 1958 werd de huidige 'Code de procidure penale' ingevoerd. In de nieuwe

regeling werd het recht op een berechting bij verstek in de lichtere zaken in grote
mate beperkt. Blijkbaar was de mening omtrent de aanwezigheid van de verdachte
ter zitting gewijzigd.41

3.3 De aanwezigheid ran de verclachte

3.3.1 Inleiding

in het Franse strafrecht wordt een driedeling in strafbare feiten gebruikt: crimes.
ddlits en contraventions. In 1994 is de nieuwe Code Ptnal ingevoerd waarbij de
aangegeven driedeling in strafbare feiten werd gehandhaafd. De indeling werkt
door in de rechterlijke organisatie. Zo worden contraventions aangebracht bij het
tribunal de police (art. 521 CPP). delits worden berecht door het tribunal
correctionnel Cart. 381 CPP). voor de crimes tenslotte is het Cour d'assises de

aangewezen instantie Cart. 321 CPP).

Uitgangspunt bij de behandeling van een strafzaak ter zitting is de aanwezigheid
van de verdachte. De Franse regeling is gedetailleerder dan de Nederlandse regeling.
In Nederland wordt de verdachte de vrijheid gelaten om al dan niet aanwezig te
zijn tijdens het onderzoek ter terechtzitting. behoudens de mogelijkheid van een
bevel tot medebrenging.

In Frankrijk wordt de afwezigheid van de verdachte op verschillende wijzen
beoordeeld. Het onderscheidende criterium wordt gevonden in de reden voor de
afwezigheid en de ernst van de feiten waarvoor de verdachte terecht staat.

vertoont met het Duitse begrip ,·erhandlung stinftihiike it. Een ,·erdachte die in Duit*land niet
in staat is een verdediging te vi,eren. bijvot,rbeeld wegens dronkenschap. wordt behandeld al,
zijnde niet aanwe/.ig

44       Wet i·an  8 augustus  1935. Zie J-Y La„salle. La c·,unparution de pre\'enN. Revue de #cience

criminelle et de droit plnal compare !981. pag. 543.
45       Zie J-Y La$ salle. La (·ompartition de p,·d ·enti. Re &'ue de science criminelle et de droit penal

compare 1981, pag 543-544 en 578.
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3.3.2 Regeling ran het tribunal de police en het tribunal correctione!

Het tribunal de police neemt kennis van de contraventions. zoals gezegd de laagste
categorie stratbare feiten (art. 521 CPP). Het tribunal de police bestaat uit een
alleenrechtsprekende rechter, de zogenaamde juge de police. De categorie strafbare
feiten die volgt op de contraventions, de ddlits, worden berecht door het tribunal
correctionel (art. 381 en 398 CPP).

De verdachte die in persoon is gedagvaard heeft de verplichting ter zitting
van het tribunal de police of tribunal correctionel te verschijnen. Is de betrokkene
niet in persoon gedagvaard. maar wel op 66n van de wijzen van de artikelen 557.
558 of 560 CPP dan geldt de verschijnplicht eveneens. maar dan moet wel vaststaan
dat de verdachte op de hoogte is van de dagvaarding.46 De aangegeven plicht om
te verschijnen ter zitting is niet van toepassing indien de verdachte een geldig excuus
kan aanvoeren.

Is aan de voorwaarden voldaan, dagvaarding in persoon of op een andere
aangegeven wijze betekend waarbii de verdachte wel op de hoogte is gekomen
van de dagvaarding. gecombineerd met het ontbreken van een geldig excuus. dan
wordt een verdachte contradictoir berecht. Het Fran.se recht spreekt, ter onderscheid
van de gewone contradictoire behandeling. in dit geval van een berechting
'contradictoir absent' of 'rdputt contradictoir'.

De berechting volgens het regime van 'reputt contradictoir' heeft verstrekken-
de gevolgen. Zo is het rechtsmiddel verzet ('1'opposition') niet mogelijk. Daarnaast

is volgens de jurisprudentie van de Cour de Cassation het niet mogelijk dat een
raadsman bij verstek zonder geldig excuus van de verdachte voor zijn afwezigheid.
de verdediging voert. 47

Het is de vraag of de laatst genoemde bijzonderheid van een berechting k6put6
contradictoir' in overeenstemming is met het EHRM. In de zaken Lala, Pelladoah
en Poitrimol heeft het EHRM het sanctioneren van verstek met het ontzeggen van
rechtsbijstand in strijd geacht met artikel 6 EVRM. In de Franse literatuur is op
deze problematiek gewezen.4* Het Cour de Cassation is echter nog steeds van

mening dat de Franse regeling van de berechting 'reputt contradictoir' niet in strijd
is met de bepalingen van de het EVRM.49

Heeft de verdachte een geldig excuus, dan wordt de behandeling aangehouden
tot een latere zitting of hij wordt bij verstek berecht. In het laatste geval behoudt

46      Is de dag\·aarding o.g.5·. artikel 558 CPP op het genieentehuis betekend en is geen excuus ,·oor
de afwezigheid door de verdachte aangevoerd. dan moet de rechter onderzoeken of de #-erdachte

op de hoogte is \'an de dagvaarding aldus Crim. 17 septembre 1991, Bull. Crim. nr. 314.
47     Crim. 29 octobre 197(). Bull. Crim. nr. 284.
48    G. Stefani. G. Lee·asseur. B. Bouloc. Prcicisditre pjnale. ParA 1996. pag. 688-689.
49       Crini. 2 I juin  1995. Bull. Crim. nr. 230 en Crim. 9 janvier  1995. Bull. Crim. nr. 7. Zie hierover

oc,k B. BL,uloc. Chionique de jurispi·udeitce, Revue de science criminelle et de droit penal
coinpart (2) 1995. pag. 368-369.
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de verdachte wel het recht op verzet tegen het verstekvonnis. Is de verdachte niet
iii perfoon gedagvaard en blijkt niet dat hij alsnog op de hoogte is gekomen van
de dagvaarding. dan wordt hij bij verstek berecht.

Aan de kritiek op het onder omstandigheden bij verstek berechten zonder
de mogelijkheid van verdediging is door de wetgever tegemoet gekomen door
invoering van artikel 410-1 CPP.51' In het betreffende artikel wordt bepaald dat
de behandeling van een zaak kan worden aangehouden indien het feit bestraft kan
worden met een vrijheidsstraf van twee jaar of meer. Het moet dan gaan om het
geval waarin de verdachte anders onmiddellijk .raputa contradictoire' wordt berecht

Cart. 410 al. 1 CPP).

De regeling met betrekking tot de aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting
zoals die geldt voor het tribunal correctionel is. via artikel 544 CPP, eveneens van
toepassing bij het tribunal de police. De verstekregeling voor de beide gerechten
zal hier worden geschetst. In een aparte paragraaf zal aandacht worden besteed
aan de afwijkende regeling van het cour d'assises.

3.3.2.1 Op rerzoek in afwezigheid

De verdachte kan de rechtbank verzoeken om bij verstek te worden berecht. Het
moet daarbij wel gaan om een delict van vrij lichte aard gezien de eis dat het delict
strafbaar is gesteld met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een
geldboete. Deze bepaling is vergelijkbaar met een bepaling in het Duitse wetboek
van strafvordering. Op grond van § 233 StPO kan de verdachte op zijn verzoek
worden ontheven van de plicht tot verschijnen. De Duitse regeling is wel in enige

mate beperkter in het toepassingsbereik dan de Franse bepaling. Voor bijzonderhe-
den wordt verwezen naar de paragraaf met betrekking tot Duitsland.

Opvallend aan de Franse bepaling is de vermelding, dat de raadsman wordt
gehoord indien het verzoek - om in afwezigheid te worden berecht - wordt
ingewilligd. Begrijpelijk is deze toevoeging wei. daar in het normale geval van
verstek een raadsman niet mag optreden. De rechter kan het verzoek van de
verdachte afwijzen en een bevel uitvaardigen tot aanwezigheid op een andere zitting.
Reageert de verdacht niet op het bevel en komt vast te staan dat hij op de hoogte
is van de zitting. er wordt verwezen naar artikel 4 1 0 CPP. dan wordt de betrokkene
fictief contradictoir berecht. met de hiervoor genoemde rechtsgevolgen.

50    M-L Rassat. Proct dure 1,3nale. Paris 1995, pag. 709.
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3.3.2.2    Artikelen en de regeling in schema

Om wille van duidelijkheid en volledigheid zullen in deze paragraaf de belangrijkste
artikelen worden weergegeven. Tot slot zal de gehele regeling in een aantal
schema's worden samengevat.

Het hoofdartikel betreffende de aanwezigheid van de verdachte is artikel 410 CPIrl.

Artikel 410 CPP:
Le pr6venu r6guliKrement cite il person,le doit comparaitre, a mc,ins, quil ne
fournisse une excuse rec·onnite valcible par la juridiction derant laquelle il est
appe\6. Le pr6venu a „12,ne obligation lorsqu'il est itabli que. bien que n'ayant
pets ele cite a pei sc),lize. il a eu ccmnitissatice de Ic, citation reguliere le co,icerna,it
dans les cas prisvits par les cirticles 557.558 et 560.

Sic·es conditiolis so,it remplies, le prevenu tion coinpcirant et non e.ri·use est

114%3 contrcidictoiremelit.

Op grond van artikel 411 CPP kan de verdachte. onder voorwaarden. verzoeken
in afwezigheid te worden berecht:

Artikel 411 CPP:
Le d*.fe,iseur cit# putir une infrciftic,n passible d'Line peine d'amende ou d'une
peine d'emprisonnement in,frrieitre £1 deux ann%es petit. par lettre adress32 au
preside,it et qui sera jointe au dossier de la proc·edure. demander a 2tre jug6 en
son absence.

Dmis ce Na. Hm d ,fenseltr est entendu.
Towefois. si le tribunal estime n cessaire la comparution du prUventi en

personne. il est proctdis a la reassignation de prerenu. a la diligence du ntinisure
public, pour une audience dont la date est fixie par le tribunal.

Le preventi qtti ne rei,cmdrait i,as a cette i,ii·itation est juge cotitritdictc,ire-
meiit.

Il est #galement jugfs c<,ntruilictoirement dans le (·cis prk\·1  par le Piemier
cilinfia dit pr ;sent article.

Schematisch ziet de regeling er als volgt uit:

51       Ter/i.ide kan w·c,rden opgemerkt dat in decc,de de procedure penale geen gebruik wordt gemaakt
\an leden maar \·an alinea's. De citatiewi.jie A dan: art. 41() al. 2 CPP.
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Dagraarding in persoon

Verdachte ih: Bes li &sine:

u.     ter terechtzitting aanwezig contradictoir

b.     niet ter terechtzitting aanwezig      geldig excuus verstek ot' a.inhouden
Cart. 41() al. 1 CPP)

geen excuus reputt contradictoire
Cart. 41(lal. 2 CPP)

Dagvaarding niet in persoon

Verdachte ij: Beslissing:

a.      ter terechtzitting aanwezig . contradictoir

b.     niet ter terechtzitting aanwezig

b. 1. op de hm,gte geldig exccuA verstek of aanhouden
geen ercuus repute contradictoire

b.2. niet op de hoogte . verstek
(art. 487 CPP)

Waar in bovenstaande schema's als beslissing is aangegeven repute contradictoire.
is een raadsman niet bevoegd de verdediging te voeren. Deze uitsluiting van de
verdediging door de raadsman is gebaseerd op rechtspraak van de Cour de
Cassation.
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Verzoek van de verdachte o.g.v. artikel 411 CPP

Verzoek: Beslissing:

a. toegewezen reputt contradictoire
( raadsman mag optre-
den. art. 411 al. 2
CPP)

b. afgewezen

b. 1. bevel i.p ter terechtzitting aanwezig contradictoir
niet ter terechtzitting repute contradictoire

(geen raadsman)

b.2. bevel n.i.p ter terechtzitting aanwezig contradictoir

niet ter terechtzitting:

1. op de hoos:te van datum

eXCUll#. verstek of aanhouden

geen excuus . reputt contradictoire
(geen raadsinan)

11. niet op de hoogte van datum .verstek

Ook in het laatste schema geldt dat bij repitte contradictoire een raadsman in
beginsel niet de verdediging mag voeren. De uitzondering op deze hoofdregel is
aangegeven.

:'

3.3.3 Regeling bij het cour d 'assiser

Het cour d'assises is de bevoegde instantie voor de berechting van de zwaarste
feiten. de zogenaamde 'crimes' (artikel 321 CPP).Het cour d'assises komt in de
regel eens per drie maanden bijeen (artikel 236 CPP). Het gerecht wordt gevormd
door drie beroepsrechters en negen leken (jury) (artikel 240 CPP). Het cour d'assises
neemt alleen kennis van misdrijven die door de chambre d'accusation naar het
gerecht zijn verwezen (artikel 231 CPP).

52    Zie nicer iii het algemeen F. Chapar. L.zi C{,lir d'a.#.rises. 4e druk. Paris 1987.
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In de praktijk worden vele 'crimes' gecorrectionaliseerd door her openbaar
ministerie." Strafverzwarende onistandigheden worden dan niet telastegelegd.
waardoor een als crime' gekwalificeerd delict als 'dcilit' wordt aangebracht. Te
denken valt bijvoorbeeld aan poging tot moord waarbij wordt gekozen voor
vervolging wegens mishandeling. Door correctionalisering kan de tijdrovende en
kostbare procedure bij het cour d'assises worden onizeild.'4

In de procedure voor het cour d'assises is de verdachte verplicht te verschijnen.

De wijze van behandeling van de zaak bij niet verschijnen van de verdachte hangt
at' van de vraag of de betrokkene is gedetineerd of zich op vrije voeten bevindt.
Is de verdachte gedetineerd dan moet hij bij niet verschijnen ter zitting worden
gesommeerd door een deurwaarder  om alsnog te verschijnen Cart. 319 CPP).
Voldoet de verdachte niet aan de soinniatie dan kan eventueel de voorgeleiding
worden bevolen. In voorkoinend geval kan de zaak ook buiten aanwezigheid van
de verdachte worden afgeda:in. De zaak wordt dan in afwezigheid van de verdachte
berecht. de behandeling wordt volgens de wet wel contradictoir geacht (art. 320
al.2 CPP).

In de situatie, dat de verdachte niet is gedetineerd en niet verschijnt op de
terechtzitting. kan de procedure voor het 'cour d'assises' geen doorgang vinden.
De enige mogelijkheid die dan onder bepaalde voorwaarden bestaat, is de
'proctdure par contumace' (artt. 270. 627-641  CPP). De uitkomst van een dergelijke
procedure heeft een voorlopig karakter. Wordt de verdachte later opgepakt of meldt
hij zichzelf dan wordt het arrest van rechtswege vernietigd. De zaak wordt dan
opnieuw behandeld.

3.4 Rechtsmiddelen %6

3.4. l Inleiding

In deze paragraaf zullen globaal de gewone rechtsmiddelen aan de orde komen
in relatie met de berechting in afwezigheid. Per rechtsmiddel worden globaal de

53   H.M.E. 1.amdris-Tebhenholl- Ri.inenberg Dagraa,·ditig en I)erechting in w,m·e:.igheid.
Amsterdam  1998. diss. RUG. pag.  175. spreekt \·an een percentage \·an 3 tot 4% van de mi.0dri B·en
dat door het c<,ur d'assises wordt atgedaan de re,t wordt gecurrectionaliseerd.

54   J. Bokseni. Op de,1 grcindslai: dei· relawlext:i,ig.Nijmegen 1996. pag. 61-62.
55      In het Franse strafproces heeft de deur\+aarder een belangrijke rol in de betekeninpprocedure.

In Nederland Wah dit tot aan de bezuinigingswet s·an 1935 e1'eneens het ge,·al. Zie H.M.E.
Lamtris-Tebben hoff R ij n en herg. Dag 1·aa,-din,4 en be,·ec ·htin,9 in aan t; c : igheid. Amsterdam 1998.
diss. RUG. pag. 81-89 en 186-188.

56     Zie in het algemeen G. Stefani, G. Levasseur. B. Bouloc. Prfic#ilitre pknale. Paris 1996. pag.

748-817. M-L Rasvt. Prcictdure p#nate. Pari 0 1995. Pag. 753-799. G. Les·asseur. De quelques

si,igit laritis des vcti es de recoic Irs en mari   re 1·Upi e ssi \'e . 'in: M6langes djdiA A Jean Vincent.
Parb 1981. pag. 213-232.
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belangrijkste gevolgen die worden verbonden aan het verstek aangegeven. Aan
het einde van de paragraaf zal de zaak Poitrimol tegen Frankrijk nog kort worden
belicht in het kader van de cassatieprocedure.

3.4.2 Verzet

Het rechtsmiddel verzet. '1'opposition'. kan worden aangewend tegen een bij verstek

gewezen vonnis waarbij de verdachte niet is vrijgesproken. Net als bij de regeling
van de aanwezigheid ter zitting van de verdachte geldt de regeling van het verzet

tegen vonnissen van het tribunal correctionel. ook voor uitspraken van het tribunal

de police.5
Tegen een verstekvonnis kan de verdachte ook het rechtsmiddel hoger beroep

instellen. Door het instellen van hoger beroep wordt wel de weg van het verzet
afgesloten. Na de uitspraak op het eventueel ingestelde verzet is tegen dit
(verzet)vonnis eveneens hoger beroep toegelaten. De rechtsmiddelenregeling is

derhalve vrij ruim.
Het verzet staat uitsluitend open voor personen die bij verstek (defaut) berecht

zijn. Zaken die in afwezigheid van de verdachte. maar wei contradictoir (reputt
contradictoir) zijn gewezen kunnen dus niet met het rechtsmiddel verzet worden

aangevochten. Opvallend is dat het rechtsmiddel verzet ook kan worden aangewend
door het slachtoffer (partie civile) en betrokkenen die civielrechtelijk aansprakelijk

zijn. voorwaarde is natuurlijk wel dat ze niet aanwezig waren bij de behandeling
58van de zaak (art. 487 en 493 CPP).

Verschijnt de verdachte bij de behandeling van het verzet wederom niet (it6ratif
dafaut), dan moet de rechter in beginsel het verzet vervallen verklaren. Uitzondering
vormt een verzetbehandeling naar aanleiding van een verstekvonnis waarbij de
betrokkene een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf kreeg opgelegd. In dit laatste geval
kan de verzetbehandeling worden aangehouden en de voorgeleiding van de afwezige
verdachte worden gelast (art. 494 al.2 CPP).

3.4.3 Hoger beroep

Hoger beroep. lappel'. kan worden ingesteld tegen een vonnis op tegenspraak
en eveneens tegen een verstekvonnis. Voor een vergelijking met de nieuwste

regeling in het Nederlandse wetboek van strafvordering betreffende de appeltermijn
is de Franse regeling interessant.

57       Iii artikel 545 CPP worden de artikeleti 489-495 CPP van overeenk(,mvige toepas,ing verklaard.
58     Vcwir andere \04,rwa:irden. 1ie G. Stelwii. G. Leva seur. B. Bl,uloc. Prcit·cidure punale. P'arih

1996. pag. 753-754.
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Is een vonnis op tegenspraak gewezen dan geldt de norniale appeltermijn
van tien dagen na de uitspraak Cart. 498 al.1 CPP). De terinijn is anders indien de
terechtzitting in afwezigheid van de verdachte fictief contradictoir is voortgezet
(reputt contradictoirc). In de wet worden drie 'reputd contradictoire' situaties
onderscheiden. met gevolgen voor de appeltermijn.

*De verdachte noch zijn raadsman zijn aanwezig bij de uitspraak. waarbij zij ook
niet van te voren op de hoogte zijn gebracht van de datum van de uitspraak.

*De verdachte is op eigen verzoek buiten zijn aanwezigheid berecht cin zijn
raadsman is niet gehoord (art. 411 CPP). Is de raadsman wei gehoord dan geldt
de appeltermijn van tien dagen na de uitspraak.

*De verdachte is niet verschenen terwijl hij in persoon is gedagvaard of vaststaat
dat hij op de hoogte was van de terechtzitting.

In al deze situaties begint de appeltennijn van tien dagen pas te lopen na betekening
van de uitspraak (art. 498 CPP). Het lijkt erop. met name gezien de tweede en derde

in de wet genoenide situatie, dat de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte
om op de hoogte te komen van de uitspraak beperkter is dan in de Nederlandse
regeling.

Het geheel overziende kan worden vastgesteld dat bij vonnissen die na een
fictiefcontradictoire terechtzitting zijn gewezen. de appeltermijn pas nabetekening
van het vonnis begint en niet direct na de uitspraak. Vermeldenswaard is de rol
van de raadsman. Is de raadsman wei aanwezig geweest tijdens de terechtzitting
dan begint de appeltermijn wei onmiddellijk te lopen. Dit is vergelijkbaar met de
nieuwe regeling in Nederland sinds 1 februari 1998. waar na optreden van de tot
verdediging gemachtigde raadsman eveneens de korte appeltermijn van toepassing
is.

3.4.4 Ccissatie

In het Franse strafprocesrecht wordt het cassatieberoep geclassificeerd als buitenge-
woon rechtsmiddel. In vergelijking met de rechtsmiddelen verzet en hoger beroep
is het cassatieberoep voor het thema van de aanwezigheid van de verdachte van
minder belang.

Verrassend is de inhoud van artikel 583 CPP. Op grond van dit artikel moet
de persoon die cassatie instelt en zich in vrijheid bevindt. zich laten insluiten indien
hij in lagere instantie is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van langer dan 6 maanden.
Weigert de betrokkene zich te laten insluiten dan wordt het cassatieberoep niet

ontvankelijk verklaard.
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In de Poitrimol-zaak speelde deze bepaling een belangrijke rol bij het
aannemen van schending van het recht op een eerlijk proces. Het EHRM stelde
omtrent artikel 583 CPP:

'38. The Court considers that the inadmissibility of the appeal on points of
law. on grounds connected with the applicant' s having absconded. also
amounted to a disproportionate sanction, having regard to the signal importance
ot' the rights of the defence and of the principle of the rule of law in a
denic,cratic society. Admittedly. the remedy in question was an extraordinary
one relating to the application of the law and not to the merits of the case.
Nevertheless. in the French system of criminal procedure. whether an accused
who does not appear may have arguments of law and fact presented at second
instance in respect of the charge against him depends largely on whether he
has provided valid excuses for his absence. It is accordingly essential that there
should be an opportunity for review of the legal grounds on which a court of
appeal has rejected such excuses.

,59

Door de regeling van artikel 583 CPP werd aan de betrokkene een mogelijkheid
van verdediging ontnomen. Verdediging was in feitelijke aanleg niet mogelijk
geweest en door de voortvluchtigheid kon de rechtsniatigheid van het afwijzen
van verdediging niet in cassatie worden getoetst.

3.5 C orid usie

Het Franse strafprocesrecht kent een aantal afwijkingen van het Nederlandse
strafprocesrecht. Aanwezigheid van de verdachte staat voorop. Afwezigheid van
de verdachte zonder geldige reden wordt in veel situaties als het ware bestraft door
een fictief contradictoir onderzoek. In meerdere gevallen is zelfs verdediging door
een raadsman in afwezigheid van de verdachte in gevolge jurisprudentie uitgesloten.

Onder invloed van jurisprudentie van het EHRM. waarbij de zaak Poitrimol
bijzondere vermelding verdient, heeft wetswijziging plaatsgevonden. Door de in
1995 ingevoerde bepaling van artikel 410-1  CPP kan de rechter in voorkomend
geval een arrestatiebevel uitvaardigen. Als belangrijkste criterium geldt daarbij
de zwaarte van delict, een bedreiging met een gevangenisstraf van twee jaar of
meer.

De rechtsmiddelenregeling is uitgebreider dan in Nederland. Na een berechting
bij verstek is zowel hoger beroep als verzet mogelijk. Voor de vergelijking was
met name de appeltermijn en de rol van de raadsman interessant. Het lijkt erop
dat de nieuwe regeling van het onderzoek ter terechtzitting in Nederland. voor wat

59       EHRM 23-11-1993. Publ. Ser. A Veil. 277-A.
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betreft de gevolgen van een optreden van de raadsnian voor de rechtsmiddelenter-
mijn. vergelijkbaar is met de Franse regeling

Tot besluit is een eigenaardigheid van de Franse cassatieprocedure behandeld.
Het is de vraag ofhet bedoelde artikel 583 CPP voldoet aan de Straatsburgse eisen.
Met name het afwijzen van de verdediging lijkt getoetst te moeten k,innen worden.

4           Belgie

4.1 1,1 le id i,i,q

Het Belgische strafprocesrecht wordt gebaseerd op de Code d instruction criminelle.
In Frankrijk is deze door Napoleon ontworpen regeling in 1958 vervangen. in Belgie
geldthij nog steeds. De Nederlandse vertaling van de Code d'instruction criminelle
is vastgesteld in 1967 en heeft voor interpretatie en toepassing dezelfde waarde
als de Franse tekst. 6()

Voorstellen tot hervormingen van het strafprocesrecht zijn er wei geweest.
maar hebben niet tot fundamentele wijzigingen of een nieuw wetboek geleid.
Genoemd kan worden het werk van Bekaert, koninklijk commissaris voor de
hervorming van de strafrechtspleging. De voorstellen van Bekaert werden nooit
in wetgeving omgezet.6' Als recente ontwikkeling kan verder worden genoemd

de oprichting van de 'commissie strafprocesrecht' (Commissie Franchimont) in
1991.62 Dit onderzoek was gericht op bijschaving van het gerechtelijk vooronder-
zoek en moest voorwerk verrichten voor een algehele vernieuwing van de
strafrechtspleging.'11 Tekenen van verandering met betrekking tot het onderzoek
ter terechtzitting zijn nog niet aanwezig. Debet aan dit laatste is waarschijnlijk

64ook de crisis waarin de Belgische justitie verkeert na de Dutroux-affaire.

6(}    Wet vati IO juli 1967.
6\       H.Bekaert. 6 maitifestatic,ndela rei·il# dans leprcic·hpulial.Bru+*e\ 1972. De werkzaamheden

\'onden plaat+ \·anat'  1962 gedurende een  vi.iftiental laren. zie R. Declercq. Bet:in elen \'an
straf,·ec·/itsplegin g. Deurne  1994.  paZ.  3.

62      Het eer3te \·erslag dateert van  1994.  Ve,·slar i·an de Ct,inmissie Sri·Litpri}£·esret·ht. Antwerpen
1994. Hettw·eedeherziene i·erslagis van 1995. Hen·()1 ming ran her Mici.ip, ,ces,echr. Antwerpen
1995.  Zie \c*,r een overzicht Kan de werkzaaniheden de atievering van Panopticon in mei/juni
1996.

63     Zie o,·er het werk ;an de conimi,sie. B. De Smet, De jitstitle iii de steigeis. Beschouw·inge,i
0,·er IicI ontwerp Franchimont als steunpilaar vati eell imiderne gerechtelijke ,·cipistructic.
Panopticcin  1997. pag. 209-220.

64    Zie hieroser. Politie en justitie in Belgie. Justitiele verkenningen 8 97.
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65
4.2 Enkele aspecte,1

In het Belgische strafrecht worden de strafbare feiten verdeeld in drie categorieen:
overtredingen. wanbedrijven en misdaden. Evenals in het Franse strafprocesrecht
heeft de indeling gevolgen voor de rechterlijke organisatie.

De politierechtbank neemt kennis van overtredingen (feiten strafbaar met
minder dan zeven dagen gevangenisstraf en/of een boete van ongeveer tl. 250.=)
en van een aantal wanbedrijven. De correctionele rechtbank is competent aangaande
de wanbedrijven. behalve welke opgedragen zijn aan de politierechtbank. Het
Belgische recht kent eveneens de in het Franse recht bekende correctionalisering.
Onder voorwaarden kan worden bepaald dat een misdaad als een wanbedrij f wordt
berecht. Misdaden worden berecht door het hof van assisen. Dit hof is ook
competent bij politieke- en persmisdrijven.

4.3 Aanwezigheid van de rerdachte

Verstek in het strafproces wordt in Belgie anders uitgelegd dan in de Nederlandse

strafrechtspleging. De vraag of er sprake is van verstek wordt ingevuld aan de hand
van hetgeen tijdens de terechtzitting is voorgevallen:'  Verschijnt bijvoorbeeld
de beklaagde maar verlaat hij de zittingszaal tijdens het verhoor van de getuige

en alvorens hij zelf kan worden ondervraagd, dan is er sprake van verstek. 67

Een ander begrip in de Belgische strafrechtspleging dat voor verwarring kan
zorgen is rertegen,#·no, cliging. Het Belgische vertegenwoordigingsbegrip heeft
een andere inhoud dan het Nederlandse. De advocaat neemt deel .ian de zitting
alsof zijn client er zelf was. Het is niet zo dat de advocaat volledig wordt
geidentificeerd met de verdachte in de zin dat verklaringen van de vertegenwoordi-
ger als verklaringen van de verdachte hebben te gelden. Vertegenwoordiging
volgens het Belgische recht is in feite het kunnen voeren van verdediging bij verstek.

In politierechtbankzaken is de beklaagde niet verplicht in persoon te verschijnen.
Artikel 152 lid 1 Sv bepaalt dat hij eventueel in persoon van zijn advocaat kan

verschijnen. Mocht de politierechtbank de persoonlijke aanwezigheid van de
beklaagde gewenst achten. dan kan daartoe een bevel worden uitgevaardigd
Verschijnt de beklaagde niet na uitvaardiging van dit bevel dan wordt hij bij verstek
berecht. Van een berechting bij verstek is eveneens sprake indien noch de beklaagde

65    Zie R. Declercq. De ,·ec·ht.,ph'.witig bo ,·e,·stek i,1 st,·a/,-cike,i. in: Strafrecht wic,r rechbpractici.
Leu\en/Anier.Itic,rt 1985. pag. 9-33.

66     Zie M. Franchimont. A. Jacc,hs. A. M·as e\. Manuel de prtit·  lure p Iiale. 6#e  1989. pag. 848-
850.

67       R, Declercq. Begin.,·ele,1 3·ail .w·(11)-ef·ht.,·ple vittr. Deurne  1994. pag. 489-492.
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noch zijn advocaat is verschenen. Laat de beklaagde zich ter zitting vertegenwoordi-
gen door een advocaat dan is de procedure op tegenspraak.M

Anders dan bij de politierechtbank is de beklaagde in een procedure voor
de coriectionele rechtbank verplicht te verschijnen. Vet'tegenwoordiging.
verdediging bij verstek derhalve, is in bepaalde situaties toegestaan. Bijvoorbeeld
in zaken waarin geen hoofdgevangenisstraffen kunnen worden opgelegd
Vertegenwoordiging is ook mogelijk. indien een exceptie of'tussengeschil aan de
orde is dat de grond van de zaak niet raakt. De wet laat verder vertegenwc)<,rdiging
toe indien het gaat om burgerlijke belangen. 6 t)

Belangrijk is dat vertegenwoordiging is toegelaten indien de betrokkene in
de onniogelijkheid verkeert om te kunnen verschijnen. Bij een verzoek tot
vertegenwoordiging bepaalt de rechter ofer inderdaad spiake is van een onmogelijk-
heid om te verschijnen. Vindt de rechter dat er een onmogelijkheid is om te
verschijnen, maar wijst hij vertegenwoordiging desondanks van de hand. dan wordt
de behandeling aangehouden.

7()

Laat de verdachte verstek gaan dan brengt dit met zich mee dat hij verstoken
blijft van verdediging. Een raadsman mag alleen optreden als dit expliciet is
toegestaan. De sanctie - volledig verlies van verdedigingsrechten - bij verstek
wordt in de rechtspraak enigszins gerelativeerd, doordat in de rechtspraak de
oninogelijkheid om te kunnen verschijnen vrij ruim wordt geinterpreteerd. Traest
noemt als voorbeelden een dienstreis naar het buitenland en het alleggen van een
examen op de dag van de zitting." Hier kan een vergelijking worden gemaakt met
de oude Nederlandse klemmende-redenen-jurisprudentie, al lijkt deze wei strenger
geweest te zijn dan de Belgische regeling.

In de procedure bij het hof van assisen71 is de beschuldigde verplicht te verschi.inen.
Om de verschijning van de beschuldigde te waarborgen voorziet de wet in de
mogelijkheid een bevel tot gevangenneming uit te vaardigen (art. 134 Sv). Indien
de betrokkene voortvluchtig blijkt te zijn, kan de procedure van weerspannigheid
aan de wet worden begonnen (artt. 465-478 Sv).73

68 R. Verwaeteti. Huic//irit'k St/·al,0,·de/·i/14'. Antwerpen-Apeldc)orn  1994. pag. 447.

69         R. Verstraeten, Ha,idhoek St,Ydi·<,i·de,·iii,w. Ant\\·erpen-Apeldoorn  1994. pag. 444. J. D  Haenens.
Belt:i v·h ,·t/-at/1/·c,c·exree·/11. Gent 1985. pag. 438-439.

7()    R. Vervraeten. H£11£117<ick Strill\·4,1·dering. Antwerpen-Apeldoorn 1994, pag. 444.
71    Ph. Traest. De mdmwn en di, tifu ez.ige \·crdmhk. pread,ies ,·c,<,r de vereniging ,·c,i,r de

vergelijkende Audie van het recht van Belgie en Nederland. 1994. pag. 28.
72    Zie in hetalgemeen R. Declercq. De rechtsplegitig \·ocir liet Hof ran ashm. Lemen 1976.
73    J. D Haenen . Belgisi·11 wrafprticesreclit. Gent 1985. paT. 467-468.
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4.4 Rechtsmiddelen

4.4.1 Verzet

In Belgie heeft de beklaagde na een berechting bij verstek de mogelijkheid van
het rechtsmiddel verzet.74 Net als in Frankrijk kan tegen een verstekvonnis ook
het rechtsmiddel hoger beroep worden aangewend. Het rechtsmiddel dat het eerst

tegen het verstekvonnis wordt aangewend. gaat voor een later aangewend
rechtsmiddel. Is tussen het verzet en hoger beroep onduidelijkheid welke als eerste

werd aangewend. dan wordt de voorkeur gegeven aan het verzet. Verzet geeft
immers later nog een kans op hoger beroep.

75

Aantekenen van verzet is mogelijk tegen alle bij verstek genomen
beslissingen.76 De beklaagde heeft na een behandeling van het verzet, na een in
eerste aanleg gewezen verstekvonnis, ook nog de mogelijkheid hoger beroep in
te stellen. Na een behandeling bij verstek in hoger beroep kan eveneens verzet
worden ingesteld. Al met al komt de regeling neer op de situatie zoals die gold
in Nederland voor de maatregelen tegen de 'verzetplaag' begin deze eeuw.

De termijn voor het aanwenden van verzet bedraagt vijftien dagen na

betekening van de verstekuitspraak. In artikel 187 Sv wordt een buitengewone
verzetstermijn toegekend aan de betrokkene aan wie de uitspraak niet in persoon
werd betekend. De buitengewone termijn bedraagt vijftien dagen nadat de
betrokkene op de hoogte is geraakt. Is er sprake van overmacht dan kan de termijn
eventueel nog verder worden verlengd.

77

Zoals eerder bleek wordt in veel gevallen de verdediging door een raadsman in

afwezigheid van de verdachte uitgesloten. Gezien de arresten in de zaken Poitrimol.
Lala en Pelladoah kan de vraag worden gesteld of de Belgische regeling in
overeenstemming is met het EVRM.'R Het grotendeels uitsluiten van verdediging
indien de beklaagde niet verschijnt ter zitting lijkt te strijden met het EVRM.

Traest is van mening dat de Belgische verstekregeling voldoet aan de eisen
van het EVRM. Hij baseert zijn mening op de ruime mogelijkheden voor het

74       Zie A. Vandeplah. Het ve,·zetin straftaken. in: Strafrecht voorrechtspractici. Leuven/Amersfoort
1985. pag. 35-56.

75    R. Declercq. Begin.selen ,·an strafrechispleging. Deurne 1994. pag. 739.
76    Ch. Van den Wyngaert. Strafrei·ht en strafbrocesrec·ht in hoofdlij,1en. boek II. Antwerpen-

Apeldoom 1994. pag. 774.
77     A. Vandeplas. Heti·erzet in strafzaken. in: Strafrecht voor rechtspractici. Leuven/Amersfoort

1985. pag. 43-45. Al  ,oorbeelden worden o.a. genoemd. fouten gemaakt door een griffier en
zware ziekte.

78      Oi·er de verenigbaarheid van Poitrimol met het Belgihche stralprocesrecht. B. Vanlerherghe
Her recht ran de beklaagde om niet te verse·hijnen e,1 zich te laten rerlegenwoordigen docir
een advocaat. in het liclit ran de eerlijke behandeling \·an de zaak (ailikel 6 E.V.R.M.). Pr oces

& Bewip 1994-1. pag.  1 -5.
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aanwenden van het rechtsmiddel verzet." De Belgische regeling illustreert hiermee
de rol die het rechtsmiddel verzet kan bieden in de vorm van een extra waarborg
bij een berechting bij verstek.

4.4.2 Ho,ier berc,ep

Het rechtsmiddel hoger beroep staat open tegen een in eerste aanleg bij verstek
of op tegenspraak gewezen vonnis van de politierechtbank of de correctionele
rechtbank. De appelinstantie van de politierechtbank is de correctionele rechtbank.
Appel tegen uitspraken van de lautste kunnen worden aangebracht bij het Hot van
Beroep.

De termijn voor het instellen van hoger beroep loopt tot vijftien dagen na
het uitspreken van het vonnis. Is het vonnis bij verstek gewezen dan begint de
termi.in te lopen op het moment van betekening van het vonnis aan de verdachte.
Voor het aanvangen van de termijn behoeft niet noodzakelijkerwijs in persoon
te worden betekend. Het verlopen van de termijn terwijl de betrokkene van de
uitspraak wellicht niet persoonlijk op de hoogte is, wordt voor verstekzaken verzacht
door de eerder genoemde buitengewone termijn voor het aanwenden van verzet.

In het algemeen valt op dat in de Belgische regeling de wijze waarop de dagvaarding
voor de terechtzitting is betekend. geen invloed heeft op het aanvangen van de
termijnen.

4.4.3 C(issatie

Bij de bespreking van het Franse strafproces is de regeling van 583 CPP genoemd.
In de zaak Poitrimol werd door het EHRM mede schending van het EVRM aange-
nomen op basis van deze bepaling.

In het Belgische cassatierecht is een vergelijkbaar artikel als 583 CPP terug
te vinden. Artikel 421 Sv heeft dezelfde strekking als artikel 583 CPP. In de
Poitrimol-zaak werd vanuit het oogpunt van het kunnen optreden van een raadsman
een toetsing wenselijk geacht van de argumenten die de appelinstantie had doen
besluiten verdediging bij verstek af te wijzen. De regeling van artikel 583 CPP
maakte dit feitelijk onmogelijk.

79       Ph.  Traew.  De raad.0,nan en de a/,i·e..iKe 1.erclac·hte,  preadi ies  voor de vereniging  voor de
\ergeli.ikende studie van het recht van Belgie en Nederland, 1994, pag. 49.
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Voor het Belgische recht is dit minder klemmend door de ruime mogelijkheden
om verzet aan te tekenen tegen een verstekvonnis. Desalniettemin is er wellicht
sprake van strijd met het EVRMm

4.5 C ,nclusie

Het Belgische strafprocesrecht is een verouderd stelsel dat in hoofdzaak is gebaseerd
op 'Code d'instruction criminelle'. Er zijn wel aanwijzingen voor het ontwikkelen
F'an een nieuw wetboek. In hoofdzaak richten de daartoe opgerichte commissies

zich op het vooronderzoek en organisatie van de rechterlijke macht.

Opvallend is de invulling van het begrip verstek. De vraag of er al dan niet
sprake is van verstek wordt ingevuld aan de hand van hetgeen tijdens de
terechtzitting is voorgevallen. Het begrip vertegenwoordiging bleek te betekenen:

verdediging door een raadsman bij verstek.
Verdediging bij verstek bleek in de meeste gevallen te worden uitgesloten.

Een vorm van een klemmende redenen doctrine lijkt ook in de Belgische
z'erstekprocedure te gelden. In de rechtsmiddelenregeling zijn de ruime mogelijkhe-
den voor het aanwenden van het rechtsmiddel verzet opvallend.

5              Duitsland

5.1 Iii leiding

Als inleiding op de uitgebreide bespreking van het Duitse strafproces en de
aanwezigheid van de verdachte zal in de nu volgende paragrafen kort worden
ingegaan op de algemene gedachten achter het Duitse onderzoek ter terechtzitting.
Mijns inziens is het belangrijk een beeld te schetsen van het karakter van het Duitse

strafproces. Hierbij wordt wel een belangrijke beperking in acht genomen:
uitsluitend het onderzoek ter terechtzitting zal worden besproken. Het schijnt mij

niet opportuun het gehele Duitse stratproces inclusief het opsporings- en
vooronderzoek te schetsen. Voor onderzoek naar de rol van de verdachte tijdens
het onderzoek ter terechtzitting is dit laatste zonder betekenis. Door het aangeven

van de basisgedachten worden de verschillen tussen de Nederlandse en de Duitse

regeling duidelijk gemaakt. Het onderscheid in het omgaan met de aanwezigheid
van verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting kan dan beter worden

begrepen.

8() B \1 ·anlerberghe. Het rechi van de beklacigde (mi iliet te verschijnen eli zich te laten ,·ertegen-
wc)<irdigen dmir een adrocaat, in het licht van de eerlijke beliandeling i'mi cle mak ( it-tikel 6
E.V.R.M.). Proces & Bewij 3 1994- 1. pag. 4-5.
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5.1.J Historische achtergroitd

Het huidige Duitse wetboek van strafvordering vindt zijn oorsprong aan het einde
van de vorige eeuw. In die tijd ontstonden de eerste rijkswetten voor het gehele

Duitse grondgebied. Voorheen had het gebied. dat hedentendage Duitsland wordt

genoemd, bestaan uit verschillende staten met elk een wetgevende macht. Het eerste

voor het gehele grondgebied geldende wetboek van strafvordering. de 'Reichs-
strafprozeBordnung' (RStPO). is vastgesteld op  I  februari  1877 en in werking
getreden op 1 oktober 1879.K'

Tijdens de nationaal-socialistische periode:,2 is de RStPO gewijzigd, de
waarborgen voor de verdachte werden hierbij grotendeels afgeschaft. Na alloop
van de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld in door de geallieerden
ingestelde bezettingszones. In elke zone gold het recht van de bezetter van het
betreffende gebied. In 1950 is door het 'Vereinheitlichungsgesetz' de rechtseenheid
voor het Duitse grondgebied hersteld.83 De tijdens het nationaal-socialistische
regime aangebrachte wijzigingen in het strafprocesrecht werden daarbij terugge-
draaid. zodat in feite wederom de RStPO van kracht werd.

De stukken met betrekking tot de RStPO zijn bijeengebracht door Hahn. in  Die
gesammten Materialien zur StrafprozeBordnung':4 In 'Die Materialien' zijn de
parlementaire stukken te vinden en de zogenaamde 'Motive'. De 'Motive' vorinen

de basisgedachten die de wetgever had bij het vaststellen van de RStPO. Deze
'Motive' vormen ook in de huidige literatuur nog een kenbron waar het gaat om
de meer generale noties achter de Ditits e strafvordering.

Zo worden bijvoorbeeld de passages met betrekking tot de aanwezigheid van
de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting. nog steeds gebruikt om de
aanwezigheidsplicht te verklaren. Verderop tijdens het bespreken van de Duithe
regeling zal hier nader op worden teruggekomen. De 'Motive' vormen ook een
goed uitgangspunt om zich meer in het algemeen een beeld te kunnen vormen van
de doelstellingen achter de Duitse strafrechtspleging.

5.1.2 De Reichsstrafpro:.e.Bord,iting

De in de vorige paragraaf genoemde Motive' geven een overzicht van de
uitgangspunten van het onderzoek ter terechtzitting. In de betreffende memorie
van toelichting zijn enkele passages gewijd aan de aanwezigheid van de verdachte
tijdens het onderzoek ter terechtzitting.

81       C. Roxin. Strafverfahrensrech, (24. Auflage). Munchen  1995. pag. 484.
82    In het Duits spreekt men van de  NS-Zeit'.
83 Vereinheitlichungsgesetz 12.()9.1950. BGBI. 455.
84     K. Hahn, Die gescimmte,1 Materitilien :.ir St rafpr(,z.£'Bord 9114,ix . Deel 1/Il. Berlin 1880/1881.
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In het strafproces staat het zoeken naar de materiele waarheid centraal. Dit
proces van materiele waarheidsvinding wordt bemoeilijkt, indien de verdachte
niet aanwezig is tijdens het onderzoek ter terechtzitting. In de 'Motive' wordt een
duidelijk verband aangebracht tussen de materiele waarheidsvinding en de
aanwezigheid van de verdachte. Opvallend daarbij is mijns inziens, dat een vorm
van tegenspraak van essentieel belang wordt geacht in het proces van materiele
waarheidsvinding:

'Er (der Entwurf M.J.A.P.) geht davon aus, daB der erkennende Richter seiner
Pflicht. die materielle Wahrheit zu erforschen. nicht vollkommen genugen kann.
wenn derselbe nicht den Angeklagten vor sich gesehen und mit seiner, bzw.
Aeinem Gestiindnis gehort hat. '85

De aanwezigheid van de verdachte wordt derhalve onontbeerlijk geacht in verband
met het vinden van de materiele waarheid door de rechter.

Iii de 'Motive' wordt de aanwezigheid van de verdachte, naast het proces
van materiele waarheidsvinding. beschouwd als een voorwaarde voor een
betrouwbaar oordeel. Het recht van de verdachte te zwijgen tijdens de terechtzitting
doet hier niet aan af:

'Mag auch dem Angeklagten gestattet sein. im Laufe der Hauptverhandlung
Schweigen zu beobachten. so ist schon in seiner perstinliche Gegenwart und
in der ihm damit gegebenen Milglichkeit, jederzeit ZU seiner Verteidigung in
den Gang der Hauptverhandlung eintreten zu konnen, eine Garantie fur die

..      .           .   9Zuverlassigkeit'  des Verfahrens.''

De aanwezigheid van de verdachte is derhalve enerzijds van belang in het kader
van de waarheidsvinding en anderzijds vormt de aanwezigheid een garantie voor
een betrouwbaar vonnis. Duidelijk is dat het Duitse strafproces in principe uitgaat
van de gedachte. dat de verdachte in zijn aanwezigheid in een mondelinge
behandeling ter terechtzitting moet worden berecht. De gedachte van een
onmiddellijk onderzoek ter terechtzitting is ook in de hedentendage geldende StPO
terug te vinden.

5.1.3 0,imiddellijkheid ran het onderzoek ter terecht:itting

Het Duitse strafproces heeft een veel sterker ontwikkeld onmiddellijkheidsbeginsel
dan het Nederlandse strafproces. Het zal duidelijk zijn dat de mate van onmiddellijk-

85     K. Hahn. Die gesamm/en Materialien :ur Strafpro:eljoidnung. Deel L Berlin 188(). pag. 187.
86    In de officiele teku staat 'Zultissigkeit'. dit moet berusten op een fout aldus U. Stein. Die

Anwesenheilspilicht des Angeklagle,1 in der Hauptrerhandlting. ZStW 1985. pag. 304 noot 6.
87     K. Hahn. a.,1·.. Decl I. pag. 185.
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heid van het strafproces ook gevolgen heeft voor de rol van de verdachte tijdens
de zitting. In deze paragraaf zal het karakter van de terechtzitting warden geschetst,
waarna in de volgende paragrafen de aanwezigheid van de verdachte zal worden
besproken.

Het uitgangspunt van het onderzoek terterechtzitting: een mondelinge behandeling
in aanwezigheid van de verdachte. komt duidelijk tot uitdrukking in de regeling
omtrent de toegestane vormen van bewijslevering. De hoofdregel wat betreft het
getuigenbewijs is neergelegd in § 250 StPO. Getuigen moeten in persoon op de
zitting worden gehoord, slechts in strikt omschreven uitzonderingssituaties mag
hiervan worden afgeweken.

Het proces-verbaal van een rechterlijkNK verhoor van een getuige, deskundige
of medeverdachte. mag in de plaats van een verhoor ter terechtzitting worden
geplaatst, indien de betreffende getuige overleden is, niet meer bereikbaar is of
ziek is geworden zonder uitzicht op een spoedig herstel. De betreffende verklaring
kan pas op de terechtzitting worden 'verlesen' en daarmee voor het bewijs worden

gebruikt, indien alle procespartijen met het gebruik van het proces-verbaal hebben

ingestemd.
Een verklaring neergelegd in een proces-verbaal van een niet door een rechter

maar bijvoorbeeld door een opsporingsambtenaar uitgevoerd verhoor mag eveneens
slechts worden gebruikt na instemming van de procespartijen. Als additionele eis
geldt in het laatste geval dat de verdachte wordt bijgestaan door een 'Verteidiger'
(§ 251 lid 2 StPO). In het normale geval moet de opsporingsambtenaar ter
terechtzitting worden gehoord.

De 'Grundsatz der persijnlichen Vernehniung: zoals die in § 250 StPO tot
uitdrukking komt, betekent dat de rechter moet beslissen op grond van het
onderzoek ter terechtzitting.M' Het onderzoek ter terechtzitting is de enige bron
voor het vonnis. Alle stukken uit het vooronderzoek moeten tijdens het onderzoek
ter terechtzitting worden voorgelezen. Op grond van § 249 StPO kan in bepaalde

omstandigheden van het voorlezen van de stukken worden afgezien. Sinds 1
december 1994 is § 249 StPO gewijzigd, waardoor eerder van het voorlezen van
proces-verbalen kan worden afgezien zonder gevolgen voor de bruikbaarheid van
daarin neergelegde verklaringen voor het vonnis. In de literatuur wordt tegen deze.
zeker vanuit Nederlands perspectief, verwaarloosbare inbreuk op het onmiddellijk-
heidsbeginsel opgekomen.

9()

Een belangrijke achtergrond van de grote waarde die aan de onmiddellijkheid
van het onderzoek ter terechtzitting wordt gehecht, is de medewerking van leken

in de rechtspraak. Zowel bij het 'Amtsgericht' als bij het 'Landgericht' maken in

88     Derhalve niet een proces-verbaal opgemaakt door een opsporingsamblenaar.
89       Zie § 261  StPO jo.  § 264 StPO.
90    O. Ranft. Strafprc,zejlrecht. (2. Aullage) Stuttgart 1995. pag. 405.
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veel gevallen leken (Schoffen'), deel uit van het gerecht. Bij het 'Landgericht'.
min of meer vergelijkbaar met een arrondissementsrechtbank in Nederland. werken
in alle zaken leken mee. De idee van een onmiddellijk en mondeling onderzoek
ter terechtzitting is voor een groot deel terug te voeren. op het willen voorkomen
dat de lekenrechters door de stukken uit het vooronderzoek zouden kunnen worden
beYnvloed. Bij uitsluitend schriftelijke kennisname van bijvoorbeeld getuigenverkla-
ringen zouden leken door hun niet-juridische achtergrond gemakkelijk een verkeerd
beeld kunnen krijgen.

5.1.4 Acinwezigheid rein de verdachte

De opvatting omtrent het onmiddellijkheidsbeginsel heeft repercussies voor de
vraag hoe omgegaan wordt met de aanwezigheid van de verdachte tijdens het
onderzoek ter terechtzitting. In de 'Motive' werd. zoals al is gebleken. een verband
gelegd tussen de onmiddellijkheid van het onderzoek ter terechtzitting en de
aanwezigheid van de verdachte. Voor een groot deel lijkt daarmee de in het Duitse
strafprocesrecht bestaande aanwezigheidsplicht van de verdachte tijdens het
onderzoek ter terechtzitting, te kunnen worden verklaard.

Samenvattend kan worden gesteld dat in het Duitse strafproces, het mondelinge
onmiddellijke karakter van het onderzoek ter terechtzitting van oudsher het
'Leitbild' kan worden genoemd. De onmiddellijkheid komt met name tot uitdrukking
in de bepalingen omtrent het bewijsrecht, op grond waarvan slechts een zeer
beperkte - met strikte waarborgen - oingeven middellijke bewijslevering mogelijk
is. Een belangrijke achtergrond van het benadrukken van het onmiddellijkheidsbe-
ginsel is het meewerken van leken in de rechtspraak.

lIn de nu volgende paragrafen zal de regeling van het onderzoek ter terechtzit-
ting in relatie met de rol van de verdachte tijdens de terechtzitting worden
besproken. Daarbij zullen. voortbouwend op het voorafgaande, de achtergronden
van de aanwezigheidsplicht verder worden geschetst. Er zal tevens aandacht worden
besteed aan de opvatting van het 'Bundesgerichtshof' met betrekking tot de
aanwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting.

5.2 De berechting (bij verstek) ran de verdachte  in de Duitse  strafrechisple-

King

5.2.1 Inleiding

Na deze inleiding zal artikelsgewijs de regeling van de berechting van de verdachte

en de mogelijkheden van berechting bij verstek worden besproken. Alvorens
hiermee te beginnen is het noodzakelijk enkele begrippen te verduidelijken. Op
de eerste plaats zal aandacht worden besteed aan het verschil tussen de ausgebliebe-
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ne A„gek/agte en de abv'esende Angeklagte. Verder zal worden ingegaaii op het
begrip  re rhclitdillilgs(lin).flihigkeit.

in het Duitse strafprocesrecht wordt een strikte scheiding aangebracht tussen de

'ausgebliebene Angeklagte' en de 'abwesende Angeklagte'. Een verdachte geldt
als 'abwesend: indien hij een onbekende verblijfplaats heeft of zich in het
buitenland ophoudt, zonder dat het mogelijk is hem op de terechtzitting te laten
verschijnen. Tegen een 'abwesende Angeklagte' vindt geen onderzoek ter
terechtzitting plaats. Eventueel kan wei door middel van beslag op het vermogen

verschijning worden afgedwongen. verder is een bewijszekerheidsstellingsprocedure
mogelijk.

9 1

De abwesende Angeklagte' moet onderscheiden worden van de ausgebliebe-
ne Angeklagte'. Het kenmerkende onderscheid tussen de beide vorinen van

afwezigheid is gelegen in het feit dat de 'Abwesende' niet voor de Duitse justitie
bereikbaar is. en de 'Ausgebliebene' weI door de justitiele autoriteiten kan worden

opgespoord: met andere woorden geen onbekende verblijfplaats heeft of zich in
het buitenland ophoudt. Als onderscheidend criterium wordt ook wel genoemd,
dat de ' Abwesende' zich buiten de macht van de justitie bevindt en de '

Ausgebliebe-
ne' zich binnen de macht van de Duitse justitie bevindt.

Het aanwezig zijn van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting wordt
in het Duitse strafprocesrecht op een bijzondere wijze uitgelegd. Het op de
terechtzitting aanwezig zijn, is niet altijd voldoende om te kunnen spreken van
een 'anwesende Angeklagte'. Eer gesproken kan worden van een aanwezige
verdachte, moet de betrokkene naast verschenen ook 'verhandlungsfiihig' zijn.

Verhandlungsfohigkeitiseen voorbeeld van een typisch Duits strafvorderlijk
begrip.yl In literatuur en rechtspraak is het begrip nader ingevuld. 'Verhandlungs-

fiihigkeit' betekent dat de verdachte in staat moet zijn:

'(...) seine Interessen vernunftig zu vertreten. seine Rechte zu wahren und seine

Verteidi-gung in verstandiger und verstiindlicher Weise zu fiihren I '  .

Een aanwezige. maar 'verhandlungsunftihige', verdachte is volgens het Duitse
strafprocesrecht te beschouwen als een niet op de terechtzitting verschenen

91       Zie § 276-295 StPO.
92     In Nederland bestaat op grond van geestelijke Moornis van de verdachte de mogelijkheid de

vervolging te *chorsen (artikel 16 Sv). In de visie van de Hoge Raad moet er sprake zijn een

geestesziekle. daarmee is de werking van artikel  16 S,· zeer beperkt, zie HR ()5-02- 1980. NJ
1980,104. m.nt. A.L.M.

93    C. Roxin, Strafi·er·lithrensre(·ht (24. Auflage), Miinchen 1995. pag. 145. Roxin ontleent de
omschrijving van 'verhandlungsfiihigkeit' op zijn beurt aan H. Henkel. Strafierfahrensrechi.
Stuttgart 1968. pag. 233.
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verdachte. Een geval van 'verhandlungsunfiihigkeit', is bijvoorbeeld dronkenschap
van de verdachte op de terechtzitting. Een overweging van het 'Bundesgerichtshof'
kan het een en ander illustreren

'Der Ausdruck -nicht erschienen" in § 329 Abs. 1 StPO bedeutet nach dem
Sprachgebrauch. wie er sich im Strafverfahrensrecht herausgebildet hat, nicht
not,\·endig nur korperlich abwesend. Vielmehr unifaBt dieser Begriff auch einen
Angeklagten. der zwar leiblich zugegen. aber wegen schuldhafter Trunkenheit
geistig abwesend und damit verhandlungsunfiihig ist. Denn ex ist im
StrafprozeBrecht ganz allgemein anerkannt. daB alle an der Verhandlung
Beteiligten nicht nur korperlich anwesend, sondern jedenfalls auch verhand-
lungsfiihig sein mussen. Wer in verhandlungsunfihigem Zustand auftritt, wird
gemeinhin als nicht erschienen behandelt. •94

Samengevat: de verdachte moet in staat zijn actief aan het onderzoek ter
terechtzitting deel te nemen. Het tot niet meer in staat zijn dan het ondergaan van
het verhoor. is niet voldoende om van 'verhandlungsfiihigkeit te kunnen spreken. 95

Het begrip 'verhandlungs(un)fahigkeit' zal verderop bij de bespreking van
§ 23 la StPO nogmaals aan de orde komen. § 23 la StPO ziet op de situatie waarin
de verdachte zichzelf in een 'verhandlungsunfiihige' toestand brengt. Tijdens de
bespreking van dit artikel en de andere artikelen zal naar voren komen. dat als
gevolg van de figuur van 'verhandlungs(un)fiihigkeit' er in het Duitse strafproces,
in vergelijking met de Nederlandse strafrechtspleging. eerder sprake is van een
afwezige verdachte. In een stelsel. zoals het Duitse. waarin in beginsel geen
berechting in afwezigheid kan plaatsvinden. heeft dit consequenties welke hierna
zullen worden belicht.

Na in deze paragraaf enige begrippen te hebben toegelicht. zullen in de volgende
paragraaf de bepalingen met betrekking tot de 'ausgebliebene Angeklagte'
artikelsgewijs, maar weI in samenhang, worden behandeld.

5.2.2 De 'ausgebliebene Angeklagte': een artikelsgewijze behandeling

§ 230 StPO [Ausbleiben des Angeklagten]
( 1 ) Gegen einen ausgebliebenen Angeklagtenfinder eine Hauptverhandlung nicht
statt.
(2) Ist das Ausbleiben des Angeklagten nicht genugend entschuldigt, so ist die
Vorfuhrung anzuordnen oder ein Haftbefehl zu ericissen

94    BGHSt 23.334.
95   P. RieB. Die Haupiverhii,idlii,ig in Ab##·escitheit cics Atigeklagien in der Bitndesrepublik

Detit. i·liland. Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum X. Internationalen KongreB fur
Rechts\·ergleichung. Budapest 1978, Beiheft ZSIW 1978, pag. 182.
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In § 230 StPO wordt tot uitdrukking gebracht dat de verdachte op het onderzoek
ter terechtzitting aanwezig dient te zijn. Een aanwezigheidsplicht voor de verdachte
tijdens het onderzoek ter terechtzitting is de hoofdregel in het Duitse strafproces-
recht. Indien de verdachte niet is verschenen. vindt het onderzoek ter terechtzitting
niet plaats. aldus het eerste lid. In het tweede lid wordt melding gemaakt van de

mogelijke dwangmiddelen.
De verdachte heeft een plicht te verschijnen op de terechtzitting. Net als in

het Nederlandse strafprocesrecht is niet expliciet gecodificeerd. dat de verdachte
een ,·ec·ht op aanwezigheid toekonit. Het aanwezigheidsrecht kan min of meer uit
artikel 103 lid I Grundgesetz worden afgeleid.46 Het betreffende artikel waarborgt
het zogenaamde 'rechtliches Gehtir, het recht op toegang tot de rechter.

De aanwezigheidsplicht wordt in de literatitur en de rechtspraak op
verschillende wijzen verklaard. RieB ziet in de aanwezigheid van de verdachte
een wijze waarop het grondrecht op rechtliches GehOr' kan worden gewaarborgd:

'Der grundrechtlich gesicherte Anspruch des Angeklagten auf rechtliches Gehor
wird durch die Anwesenheit des Angeklagten in der Hauptverhandlung in
optimaler Weise gewiihrleistet.

...

Vervolgens betoogt RieB. dat de in de wet neergelegde aanwezigheidsplicht in
wezen een voorzorgplicht voor de overheid inhoudt. In het Duits wordt gesproken
van een 'Fursorgeptlicht':

'Daher ist die weitgehende Anwesenheitspflicht in erster Linie gesetzlicher
Ausdruck prozessualer Fursorge. Sie findet ihre Rechtfertigung darin. daB dem
Angeklagten hautig die uberragende Bedeutung seines Anwesenheitsrechts
fur seine Verteidigung nicht klarsein wird. so daB er aus Gleichgultigkeit oder
Unsicherheit und Angst vordem gerichtlichen Verfahren veranlaBt sein kunnte.
dies Recht nicht wahrzunehmen. /9X

De aanwezigheidsplicht van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting
is niet geheel zonder kritiek vanuit de literatuur gebleven. Vaak wordt het
bevorderen van de waarheidsvinding als argument voor de aanwezigheidsplicht
genoenid. Stein en RieB hebben erop gewezen, dat het nemo-tenetur beginsel
grenzen stelt aan de plicht van de verdachte mee te werken aan zijn berechting.

96       Er kan een vergelijking worden gemaakt met artikel  17 van de Nederlandse grondwet.
97      P. RieS. Die Durchfuhrung der Hauptperhandlung ohne Angeklagten. JZ 1975. pag. 267.

98    P. RieB. Die Durch.fiihrung der Hauptrerhandlung ohne Angeklapten. JZ 1975, pag. 265-272.

m.n. pag. 268. Zie eveneens Die Haiti,trerhandlting iii Abwesenheit des Angeklaglen in der
Bundesrepublik Deuist·111(ind. Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum X. Internationalen
KongreB fur Rechtsvergleichung. Budapest 1978, Beiheft ZSIW 1978, pag 175-220. m.n. pag.
184.
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Door de aanwezigheidsplicht te funderen op de verwachting dat door de
aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting de waarheidsvinding wordt
bevorderd, is er sprake van een spanning met het nemo-tenetur beginsel.w

Buiten het nemo-tenetur beginsel wordt weI aangevoerd. dat de verdachte
als procespartij de vrije beschikking heeft over zijn processuele rechten. Stein
spreekt in dit verband van een 'verfahrensmaBigen Autonomie des Angeklagten'.
In zijn visie heeft de verdachte ook een recht op a»ezigheid. Met een beroep op
het Duitse grondrecht tot 'Freiheit der Entfaltung der PersOnlichkeit'. artikel 2 lid
1 Grundgesetz. verdedigt Stein. dat de verdachte de vrijheid heeft van zijn rechten

1(*)gebruik te maken of juist niet.    In de grondwettelijk gewaarborgde status van

de verdachte als procespartij en niet als puur object van strafvorderlijk handelen
door de overheid vindt Julius. evenals Stein. een argument om te pleiten voor een
aanwezigheidsrecht in plaats van een aanwezigheidsplic·ht. 1(11

Na een beknopte weergave van de opvattingen in de literatuur met1(12

betrekking tot de aanwezigheidsplicht, is het opportuun een blik te wet-pen op de
jurisprudentie van het 'Bundesgerichtshof in Strafsachen' (BGHSt). In de
rechtspraak van het BGHSt is meerdere malen de achtergrond van de aanwezigheid
van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting ter sprake gekomen. Zo
wordt in een uitspraak van 1953 gesteld:

'Das Gesetz verlangt die Anwesenheit des Angeklagten einerseits im Interesse
der Wahrheitsermittlung. weil auch der Eindruck seiner Person, seines
Auttretens. seiner Auslassungen der Wahrheitsermittlung dienen. anderseits.
um ihm die Moglichkeit allseitiger und uneingeschriinkter Verteidigung zu

• 1 )1sichern.

In een recentere uitspraak wordt onder verwijzing naar de uitspraak van  1953. dit
uitgangspunt met betrekking tot de aanwezigheid van de verdachte van de verdachte
tijdens het onderzoek ter terechtzitting herhaald:

'Nach § 230 Abs. 1 StPO ist die Anwesenheit des Angeklagten wahrend der
Hauptverhandlung grundsutzlich notwendig. Einerseits will die ProzeBordnung

99      U. Stem. Die Anwesenheitspflicht des Angeklal:ten in der Hauptrerhandlung -Versuch einer
rerfassungskimfirmen Auslegung der §§ 230,23 1.232-236 SIPO-. ZStW  1985. pag.  320 e.v.
m.n. pag. 322. P. RieB. Die Hailpn'et·handlung in Abwesenheit des Angeklagten in der

Bundes,·epublik Deutschland. Deutsche Strafrechtliche Landesreferate zum X. Internationalen
KongreB fur Rechtsvergleichung. Budapest 1978. Beiheft ZStW 1978. pag. 184-185.

100   U. Stein. a. H·., pag. 315.
101 K.-P. Julius. Zur Di si}(mibi l itar des si r«fpro:.eisuale,1 Anwesenheit sgeb<,1. GA 1991. pag. 195-

306. m.n. pag. 3()3-3()4.
1 ()2      Voor een meer diepgaande bespreking van gedachten omtrent de aanwezigheid van de verdachte

ti.idens het onderzoek ter terechtzitting wil ik \·erwijzen naar hoofdguk 1
103   BGHSt 3.190.
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dem Angeklagten die Moglichkeit allseitiger und uneinge3chrbinkter Verteidi-
gung sichern. andererseits soil dem Tatrichter ein unmittelbarer Eindruck von
der Person des Angeklagten. seinem Auftreten und seinem Erkliirungen
verniittelt und damit die Wahrheit<findung getiirdert werden C BGHSt 3.187.

.1.4
190). Daraus ergibt sich Recht und Ptlicht des Angeklagten zur Anwesenheit.

Opvallend in de uitspraken van het BGHSt is het ontbreken van een verwi.izing
naar de straftoemeting. Het bepalen van de hoogte van de eventueel op te leggen
straf wordt wezenlijk benioeilijkt indien de verdachte niet aanwezig is op de
terechtzitting.

It)5

Zoals in de vorige paragraaf reeds werd gesteld. is om te kunnen spreken van
een aanwezige verdachte ook noodzakelijk dat deze 'verhandlungsflihig' is. Bij
de toepassing van de in het tweede lid genoemde dwangmiddelen dient met dit
uitgangspunt rekening te worden gehouden. Een verdachte. die zich in een toestand
van voortdurende 'verhandlungsunfiihigkeit' bevindt. kan niet door middel van
een 'Haftbefehi' of 'Vorfuhrung' tot verschijnen worden gedwongen. Een
voortdurende 'verhandlungsunt-bihigkeit' sluit immers ten ene male de aanwezigheid
van de verdachte uit.

Het tweede lid van § 230 StPO stelt als voorwaarde voor het toepassen van

dwangmiddelen, dat het niet-verschijnen van de verdachte 'nicht genugend
entschuldigt' is. Dit betekent niet dat van de verdachte wordt verwacht, dat hij
een verklaring afgeeft aan de verantwoordelijke rechter. De rechter moet alle
concrete omstandigheden in ogenschouw nemen bij het bepalen van de vraag of
de verdachte terecht niet is verschenen. Daarbij komt elke omstandigheid die de
verdachte tegen zijn wil heeft verhinderd te verschijnen in aanmerking, denk

bijvoorbeeld aan ziekte. 1()6

Met andere woorden; het niet op de terechtzitting verschijnen van de verdachte
moet niet te wijten zijn aan omstandigheden, die buiten zijn macht liggen.
Aangezien een onderzoek ter terechtzitting in beginsel niet in afwezigheid van
de verdachte mag plaatsvinden. zal de verdachte tegen een latere datum moeten
worden opgeroepen of er moet op grond van een bepaling uit het StPO van de
aanwezigheid van de verdachte kunnen worden afgezien.

Om de verschijning van de verdachte op grond van § 230 lid 2 StPO af te
dwingen moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. Op de eerste plaats moet het

niet-verschijnen van de verdachte. zoals uit het zojuist gegeven voorbeeld naar

104 BGHSt 26.190.
1 ()5     Op het belang ,'an aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting in verband met het bepalen

van de straf wordt gewezen door J. Kruger. Gibt es ein prozessuales Rec·ht auf Abwesenheit
\·(in der Hatipt\'erhandlit,ig?, in: H. Jung. H. Muller-Dietz (Hrsg.), Dogmatik und Praxis des
Strafverfahrens. KOIn/Berlin/Bonn/Munchen 1989. Pag. 87-93.

106      Liwe-Rosenberg. Die Strafproze'kird,iu,iR und das Gerichtsrerfassungsgesetz. GroBkommentar
(24. Auflage) Band III. § 230 StPO Rdn. 23 (Gollwitzer).
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voren kwam, verwijtbaar zijn. Als tweede eis wordt gesteld. dat het toepassen van

de dwanginiddelen voort moet vloeien uit de wens de aanwezigheid van de
verdachte in de toekomst zeker te stellen. 1(}7

Een mijns inziens interessante casus met betrekking tot § 230 lid 2 StPO.
biedt een zaak van het Oberlandesgericht (OLG) Dusseldorf. Het ging om een
verdachte die pijnstillende medicijnen gebruikte. De verdachte had op de dag van
de terechtzitting. reeds voot' het begin van de 'Hauptverhandlung'. vrijwel de gehele
maximale dagdosis geconsumeerd. Als gevolg hiervan was de verdachte tijdens
het onderzoek ter terechtzitting niet 'verhandlungfiihig' en werd derhalve afwezig
geacht. Het gerecht in eerste aanleg maakte daarop gebruik van de bevoegdheid
een  Haftbefehl' uit te vaardigen. In appel bij het OLG Dusseldorf stond de vraag
centraal of terecht een 'Haftbefehl' was uitgevaardigd. Het OLG kwam tot een
bevestigend antwoord:

'Im Hinblick darauf, daB mit einer polizeilichen Vortuhrung nicht hiitte
verhindert werden kdnnen. daB sich der Angeklagte durch eine uberhohte
Einnahme von -T' Chet medicijn. M.J.A.P.) erneut in einen die Verhandlungs-
fiihigkeit ausschlieBenden Zustand versetzt. war der ErlaB eines Haftbetehls
gemiiB § 230 II StPO die einzig sinnvolle AlternativmaBnahme. um vor der
Fortsetzung der Hauptverhandlung zumindehteine kc,ntrollierte und zuruckhal-
tende Medikation und damit die ungehinderte Durchfuhrung der Haupt-
verhandlung in Anwesenheit eines verhandlungsfiihigen Angeklagte sicher-
zustellen. Der mit dem Haftbefehl verfolgte Zweck kann anderweitig nicht

· I..erreicht werden.

De zojuist aangehaalde uitspraak van het OLG Dusseldorf is interessant. daar ze
duidelijk maakt met welke nauwgezetheid de aanwezigheid van de verdachte op
de terechtzitting wordt benaderd. Een 'Vorfuhrung wordt in casu onvoldoende
geacht. de verdachte moet worden vastgezet zodat het toedienen van de medicijnen
kan worden gecontroleerd.' 

In het verlengde van de nauwgezetheid van de benadering van de aanwezigheid
ter terechtzitting ligt het gegeven dat de aanwezigheid niet het karakter heeft van
een ter beschikking van partijen staand recht. Derhalve kan ook met instemming
van zowel de officier van justitie. de rechter en de verdediging niet worden afgezien
van de aanwezigheid van de verdachte:

'Die StPO schreibt die Anwesenheit des Angeklagten fur die Dauer der
Hauptverhandlung zwingend vor. Weder kann er auf seine Anwesenheit

107   Kommentar zur Stral prc,zeBordnung (Reihe Alternati,·kommentare). Keller § 230 Anm. 27.
laargang  1993.

108     OLG Dtisseldort' 03-10-1989.  NSLZ  1990. pag 295-296.
109     Kriti sch J . Welp. Die (iestelhol,q, des· t'e,·ha,u/lutigst inth hige,1 An Vekhigte,i . J R 1991. pag 265-272.
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wirksam verzichten noch kann das Gericht ihn da\·on w'irksam entbinden. wenn
die Vorau„setzungen einer der \·om Gesetz \orgesehenen Amnahmen nicht
voi liegen.

. 11 ,,

Met dit laatste citaat van het Bundesgerichthhot sluit de bespreking van § 23(} StPO.

§ 231 StPO [Anwesenheitspflicht des Angeklagten]
( 1 ) Der erschienene Angeklagte darf sic·h aus der Verhandlung niclit entfemen.
Der Vorsit:ende kann die geeigneten Mafiregeln treffen. uin die Entfernung 211
verhindern: aitch kann er den Angeklagten walirend einer Unterbiechting der
Verhandlung in Gewalirsam halten lasxen.
(2) Entfernt der Angeklagte sich dennc,ch c,der bleibt er bei der Fortsetrung einer
unterbrc,chenen Hatiptverhanditing aus. so kan,1 diese in seitie Abwesenheit Itt
Ende gefiihrt werden, wenn er uber die Anklage schon vernommen war u,id das
Gericht seine fernere Anwesenheit nichtfur erforderlich erachtet.

De bepaling § 231 StPO moet in samenhang met de hiervoor behandelde § 230
StPO worden beschouwd. Het hiervoor besproken artikel heeft betrekking op het
verschijnen van de verdachte ter terechtzitting. Uit § 231 StPO wordt duidelijk.
dat de verdachte niet alleen een verschijnplicht heeft, maar tevens een aanwezig-

heidsplicht.
De verplichting aanwezig te zijn, geldt voor de gehele terechtzitting. De

verdachte moet ook bij de delen van de terechtzitting aanwezig zijn. die geen
betrekking hebben op het onderzoek ter terechtzitting in eigenlijke zin. zoals de

einduitspraaken de eventuele strafoplegging."' Indien erin een strafzaak meerdere

verdachten zijn. moet een verdachte ook aanwezig zijn bij die delen van de
terechtzitting welke uitsluitend zijn medeverdachte betreffen.' 12 In § 23 lc StPO
is wei de mogelijkheid geschapen om. op verzoek. van het bijwonen van op
medeverdachten betrekking hebbende delen van de terechtzitting te worden

ontslagen. Deze bepaling heeft evenwel het karakter van een uitzondering.
Aan het einde van de vorige paragraaf is een citaat uit de jurisprudentie van

het Bundesgerichtshof' weergegeven. Uit de betreffende overweging kwam naar
voren. dat van aanwezigheid ter terechtzitting zelfs niet kan worden afgezien met

instemming van alle procespartijen.
Op de basisregel. van een verschijningsplicht en in het verlengde daarvan

een aanwezigheidsplicht. wordt in het tweede lid van § 231 StPO een uitzondering

110 BGH 3()-01-1973, NJW 1973. pal. 522.
111     Bij de bespreking ran §  338 nr. 5 StPO, waarin de zgn.  'Ab*olute Revisionsgrunde' zijn

neergelegd. zal hlijken dat niel elke atwezigheid van de verdachte als een essentieel vormverzuim
wordt beschouwd.

112    Zie over de rol van de medeverdachte. W. Gc,liwitzer. Die Bepignisse der Mitangeklagien in

der Hatipt\·erh indlting.\nt Fewschrift fur Werner Sarstedt. Berlin/New York 1981. pag. 15-34.
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geformuleerd. Indien de verdachte zich uit de zittingszaal verwijdert of bij
voortzetting na een schorsing niet meer verschijnt. kan onder bepaalde voorwaarden
van de aanwezigheid van de verdachte worden afgezien. Goed moet worden gezien
dat § 231 StPO betrekking heeft op een verdachte die is verschenen. maar zich
vervolgens verwijdert uit de zittingszaal of na een tussentijdse schorsing wegblijft.

De voorwaarden voor het voortzetten van de terechtzitting zonder de verdachte.
zijn te vinden in het lid 2 van § 231 StPO. De verdachte moet reeds in verband
met de telastelegging zijn gehoord en het gerecht moet de aanwezigheid van de
verdachte niet langer noodzakelijk achten. Naast de wettelijke voorwaarden wordt
er tevens geeist dat de verdachte Eigenmachtig ausgeblieben' is. Deze in de
rechtspraak ontwikkelde voorwaarde houdt in. dat de verdachte die we gen s

113

zwaarwegende belangen niet geacht kan worden in vrijheid een beslissing omtrent
het al dan niet verschijnen te hebben kunnen nemen. niet in afwezigheid kan worden
berecht.

Met het eisen van 'Eigenmachtigkeit', in feite het in vrijheid hebben kunnen
beslissen om al dan niet te verschijnen. wordt in de rechtspraak getracht niet te
snel een behandeling in afwezigheid te laten plaatsvinden bij een verdachte die
een goede reden heeft om niet te verschijnen. Een uitspraak van het 'Bundesgerichts-
hof' is hiervoor een goede illustratie:

Vielmehr ist dieses Verfahren (de toepassing van § 231 lid 2 StPO, M.J.A.P.)
nur statthaft, wenn das Ausbleiben des Angeklagten eigenmtichtig war. Mit
dem Erfordernis der Eigenmacht wird in einschiankender Auslegung des
Gesetze,i dem Gedanken Rechnung getragen. daB es nicht Sinn dieser Vorschrift
sein kann. ein Verhandeln gegen den Angeklagten ohne Rucksicht auf die fur
kin Ausbleiben maBgebenden Grunde zuzulassen und zwar schon deshalb
nicht. weil das Gesetz einer genugenden Entschuldigung Rechtserheblichkeit
beimiBt (§ 230 1 1 StPO). .114

Een voorbeeld waarin gldn sprake is van 'Eigenniachtigkeit.' is de situatie waarin
een verdachte heeft te vrezen voor zijn baan indien hij voldoet aan zijn verschij-
ningsplicht. Uit de rechtspraak is bekend het geval van een internationaal chauffeur.
die bij het voldoen aan zijn verschijningsplicht. een voor zijn werkgever belangrijke
vracht niet kon uitvoeren. De verdachte had bij het niet uitvoeren van het transport
te vrezen voor zijn baan. In deze situatie heeft de verdachte een reden om niet te
verschijnen. Op de verdachte kan dan geen dwang worden uitgeoefend om te
verschijnen.

115

113 Zie o.a. BGHSt 3.189.
1 14 BGH 30-11-199().NStZ 1991. pag. 246.
115 BGH 31-12-1979. NJW 1980. Pag. 950.
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Is aan de voorwaarden van § 231  lid 2 StPO. om de behandeling in afwezigheid
van de vetdachte voort te zetten, niet voldaan dan moet het onderzoek ter
terechtzitting worden geschorst voor be- of onbepaalde tijd. Verder kan het gerecht
de dwangniaatregelen van § 230 lid StPO toepassen indien het uitblijven niet
verontschuldigbaar is. Eventueel is. de hierna te bespreken bepaling § 23 la StPO
toe te pasien.

§ 2312 StPO [Abwesenheit des Angeklagten wegen Herbeifuhrung der
Verhandlungsunfiihigkeit]
( 1 ) Hat sic'h der Angeklagte vorslitzlich und Schilldhaft in einen seine Verhandllings-
.flihigkeit cluSschlie.Benden Zusttind rerser.t titid rei'hitide,·t er dadurch wissentlic'h
die ordntingsmii.1.lige Durchftihrun,g oder Fortser..ung der Hauptrerhandlimg in

seiner Gegen,vart, so it'ird die Hatiptrerhandlung. vienn er noch nicht iiber die

Anklage rernot,inien war, iii weiner Abwese,iheit durchgefiilirt oder fortgesetit.
soweit das Gericht seine Anwesenheit nicht fur unerkil.Blich halt. Nach Sat.. I  ist
nlir :.11 rerfuhren, Hy/i/i der Angeklagte nach ENiffnung des Hautverfahrens

Gelegenlieit gehabt liat, sich ror dem Gericht oder eine,n beau.ftragten Richter
:tir Anklage zu au,Bern.
(2) Sobald der Angeklagte wieder verhimdlungs.flihig ist, hat ihn der Vorsitz.ende,
solange mit der Verkun(lung des Urteils noch nicht begonnen worden ist. zon dem

wesentlichen Inhalt dessen :.11 unterric hten. was in seiner Abwesenheit verhandelt
worde,1 ist.
(3) Die Verhandlting iii Ab;resenheit des Angeklagten nach Absat: 1 beschliejjt
das Gericht nach Anhiiruitg eines Ar.tes als Sachrerstlindigen. Der Beschltiji kcm„
bereits vor Beginn der Hattl t\'erhanditing gefa,131 werden. Gegen den BeschluB

ist so.fc,itige Besc hw e rde :zillissig. sie liat ci ufschiebe nde Wirkung. Eine be reiIs
begonnene Hauptzerhandlung ist bis :ur Entscheidung uber die sofortige
Beschwerde at unterbrechen: die Unterbrechung darf. auch wenn die Vorausset-
:ungen des ,§ 229 Abs. 2 nicht porliege,1, bis zu dreillig Tagen dattern.
(4) De,n Angeklagten, der keinen Verteidiger hat, ist ein Verteidiger :.u bestellen.

sc,billd eine Verhandlung ohne den Angeklagten nach Absat:. 1 in Betracht kommt.

Het hier te bespreken artikel is op I januari 1975 in werking getreden.'16 De

invoering van § 231 a StPO maakte deel uit van een uitgebreide wijziging van het
wetboek van strafvordering. De wijzigingen waren ingegeven door strafprocedures
tegen terroristen in het algemeen en leden van de Rote Armee Fraktion (RAF)'
in het bijzonder.

117

116     Ingevc,erd  bij   Artikel  I  des  Ge;etzes  zur Erglinzung des  Ersten  Geseties  zur  Reform des
Strat-vertahrensrecht1 ( 1.StVRErgG)' van 2()-12-1974 en in werking getreden op 1 januari  1975.
BGBI. I. 1974. pag. 3686.

117     Zievooreen overzicht vanalle wetswijzigingenperl januari  1975. BGBI. 1.1975. pag. 129.
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Leden van de RAF poogden op allerlei wijzen de voortgang van aangevangen
strafprocedures te belemmeren. § 231 a StPO voorziet in een oplossing van een
specifiek probleem. Voor invoering van § 231 a StPO bracht het in een 'verhand-
lungsunfaihige' toestand geraken van de verdachte. alvorens deze tijdens het
onderzoek ter terechtzitting was verhoord, grote praktische moeilijkheden met zich
mee.

Zoals al eerder werd verklaard, is 'verhandlungsunflihigkeit' gelijk te stellen
Inet afwezigheid van de verdachte. Tegen een afwezige verdachte kan. onder
toepassing van § 231 lid 2 StPO, het onderzoek ter terechtzitting worden voortgezet.
Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van § 231 lid 2 StPO is evenwel dat
de verdachte op de rerechtzitting reeds is verhoord. In de processen tegen leden
van de RAF leidde dit tot grote moeilijkheden, daar de verdachten - v66r het
verhoor op de terechtzitting - zichzelf in een 'verhandlungsunfiihige' toestand
brachten. onder andere door hongerstakingen. § 231 lid 2 StPO kon in deze situatie
niet worden toegepast, hetgeen de voortgang van de terechtzitting ernstig
frustreerde. In de memorie van toelichting werd naar de praktijken van de RAF-
terroristen verwezen:

'Nach geltendem Recht kann die Hauptverhandlung grundsiitzlich nur in
Anwesenheit des verhandlungsfahigen Angeklagten stattfinden. Die Verhand-
lungsunflihigkeit fuhrt in der Regel dazu. daB die geordnete Durchfuhning und
der AbschluB des Strafverfahrens auf lange kit verzogert wird. Dieser Umstand
kann vom Angeklagtendazu miBbraucht werden, durch absichtliche Herbeifoh-
rungder Verhandlungsunflihigkeitdie Weiterfuhrung des gegen ihn gerichteten
Strafverfahrens zu verhindern. Die Erfahrungen der letzten Zeit haben gezeigt,
daB dies selbst inhaftierten Angeklagten. etwa mit dem Mittel des sogenannten
Hungerstreiks, moglich ist.'"K

De noodzaak voor een wetswijziging werd beargumenteerd met het in artikel 6
EVRM neergelegde gebod tot een berechting binnen een redelijke termijn, en verder
niet het argument van het werkbaar houden van de strafrechtspleging. In de nu
volgende passage uit de memorie van toelichting kan tevens het, reeds hiervoor
genoemde. ontbreken van adequate mogelijkheden in het bestaande wetboek van
strafvordering als argument worden gevonden:

'Wegen des sich aus Artikel 6 der Menschenrechtskonvention ergebenden
Beschleunigungsgebotes und im Interesse einer wirksamen Strafverfolgung
bestehteindringendes Bedurfnis, solche Manipulationen zu verhindern. Hierzu
rekhen die Mi,glichkeiten des geltenden Rechts nicht aus. Zwar kann das
Gericht nach § 231 Abs. 2 StPO ohne den Angeklagten verhandeln, wenn er

118 BT-Druck+. 7/2989, pag. 5.
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sicheigenmlichtigent fernt hat und das Gericht seine weitere Anwesenheit nicht
fur erforderlich erachtet. Die Rechtsprechung hat den Fall der vorsiitzlichen
Herbeituhrung der Verhandlungs,inflihigkeit zwar dem eigenmiichtigen Sich
entternen oder Ausbleiben gleichgestellt ,ind wendet auch hierauf § 231 Abs.
2 an. Jedoch iht diese Vorschrift nur anwendbar wenn der Angeklagte bereits

in der Hauptverhandlung uber die Anklage vernommen worden ist. bevor er
sich eigenmachtig entfernt oder seine Verhandlungsfiihigkeit vorsiitzlich
herbeifuhrt. Das geltende Recht hietet aber keine Mijglichkeit. das Verfahren
gegen denjenigen weiterzut'uhren, dem es vcir seiner Vernehmung zur Sache

gelingt. sich in einem verhandlungs,unflihigen Zustand zu versetzen.'""

In het eerste lid van § 23 la StPO zijn voor de verdachte een aantal waarborgen
ingebouwd. Op de eerste plaats moet de aanwezigheid van de verdachte door het

gerecht niet als onmisbaar worden beschouwd. Het artikel spreekt in dit verband
van 'seine Anwesenheit nicht fur unerli:Blich halt'. De situaties waarin de verdachte
niet kan worden gemist moeten in de visie van de wetgever niet gemakkelijk worden
aangenomen. Het beginsel van de berechting binnen een redelijke termijn dwingt
in deze tot een restrictieve wetsinterpretatie:

'Ist die Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten zullissig, so ist von ihr
nur dann abzusehen. wenn die Anwesenheit des Angeklagten unerlaBlich ist.
etwa, wenn eine unbedingt erforderliche Gegenuberstellung nur in der
Hauptverhandlung vorgenommen werden kann. Daruber hinaus ist dem Gericht
kein Ermessen eingeriiumt. vielmehr hat es das Verfahren in Abwesenheit des

Angeklagten durch- bzw. fortzufuhren, wenn die Voraussetzungen hierfur
vorliegen. Dies gebietet das dem Strat'verfahrensrecht zugrunde liegende
allgemeine Beschleunigungsgebot.' 12<1

Als tweede voorwaarde voorhet voortzetten van de procedure op basis van § 23 la
StPO is vereist. dat de verdachte reeds in de fase voorafgaande aan het onderzoek
ter terechtzitting is gehoord door een rechter. Daardoor is de waarborg ingebouwd.
dat de verdachte niet ongehoord wordt veroordeeld. Het na afloop van het onderzoek
ter terechtzitting gevelde oordeel komt. aldus de memorie van toelichting. dan ook
volledige rechtskracht toe:

Ferner muB der Angeklagte Gelegenheit gehabt haben. sich nach Eraftnung

des Hauptverfahrens gegenuber einem Richter zur Anklage zu tiuBern (Satz
2). Damit ist sichergestellt. daB er nicht ungehort abgeurteilt wird, und hiermit

119 BT-Drucks. 7/2989. pag. 5-6.
120 BT-Drucks. 7/2989. pag. 6.
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wird zugleich die entscheidende Voraussetzung dat'ur geschaffen. daB dem
Urteil volle Rechtskraft zukommen kann.'111

Door Gollwitzer is erop gewezen. dat slechts in uitzonderlijke situaties de verdachte
reeds voor het onderzoek ter terechtzitting door een rechter wordt gehoord. Het
gerecht zal dan ook eerst bij concrete aanwijzingen. dat de verdachte zich in het
vervolg van de behandeling van zijn zaak zichzelf in een 'verhandlungsunfiihige'
toestand wil brengen. overgaan tot het horen van de verdachte voorafgaande aan
het gebruikelijke verhoor tijdens het onderzoek ter terechtzitting. 122

Alvorens het gerecht kan besluiten tot een behandeling ter terechtzitting in
afwezigheid van de verdachte. moet op grond van het derde lid van § 23 I a StPO
een arts als deskundige worden geraadpleegd. Indien het gerecht tot de beslissing
komt, dat het onderzoek ter terechtzitting niet in afwezigheid van de verdachte
kan worden voortgezet, dan volgt schorsing voor be- of onbepaalde tijd of wordt
de terechtzitting in afwezigheid van de verdachte voortgezet op grond van een
andere bepaling uit de 'StrafprozeBordnung'.

Het hier besproken artikel is onderwerp geweest van rechtspraak van het 'Bundes-
gerichtshof' en het Bundesverfassungsgericht'.  In een proces tegen leden van de
'Rote Armee Fraktion' heeft het BGH op 22 oktober 1974 in een appelprocedure
§ 23 1 a StPO aan een toetsing onderworpen. De vraag. of een beperkte 'verhandlung-
sunfahigkeit' voldoende is om § 23 la StPO toe te kunnen passen. stond in het
betreffende proces centraal.

De leden van de RAF waren tijdens de 'Hauptverhandlung' namelijk door
hun hongerstakingsacties niet voortdurend 'verhandlungsunfiihig'. Gedurende
enkele uren per dag waren ze heel weI in staat het onderzoek ter terechtzitting in
een 'verhandlungsfihige toestand bij te wonen. Het BGH oordeelde. dat ook indien
de verdachte wellicht voor bepaalde tijd 'verhandlungsftihig' is, desondanks § 231 a
StPO kan worden toegepast:

'Ob Verhandlungsunflihigkeit im Sinne des § 231a StPO vorliegt, laBt sich
daher. wie das Oberlandesgericht zutreffend erkannt hat. nur in Bezug auf das
jeweilige Verfahren feststellen. Sie kann auch dann gegeben sein. wenn der
Angeklagte jeweils fur kiirzere Zeitspannen seine Rechte in der Haupt-
verhandlung voll wahrzunehmen in der Lage ist. diese Zeitspannen aber nicht
ausreichen, um das Verfahren in vernunftiger Frist zu Ende zu fiihren. (...) Eine
umfangreiche Hauptverhandlung. die sich wegen des beschriinkt verhandlungs-
flihigen Zustandes des Angeklagten uber eine unabsehbare Zeit hinzieht. kann

121     Her  op enig  moment gehoord zijn  door een rechter ih blijkbaar noodzakelijk om  van  een
volwaardig vonni. re kunnen spreken.

122     Liiwe-Rcaenbers. Die Strafproze/lord,iting und das Get·ichtsverfassungsgeset:. GroBkommentar
(24. Autlage) Band III, § 23 Ia StPO Rdn. 13 (Goll\ itzer).
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aber +chon deshalb nicht als ordnungsgeniliB angesehen werden. weil sie
zunehmend bis zur Unvertretbarkeit die Flihigkeit der Get·ichtsmitglieder
mindert. den Uberblick tiber da, in ihreni Verlaut Geschehene /u behalten.

Sie wbire auch mit dem Beschleunigungsgebot. (...), unvereinbar.'t:'

Het constitutionele hof. het 'Bundesverfassungsgericht'. oordeelde de zo-even
besproken uitspraak van het BGH en de daarin gegeven uitleg aan § 23 I a StPO
in overeenstemiiiing met de Duitse grondwet.124 De uitspraken van zowel het 'BGH'
als het 'Bundesverfassungsgericht' zijn in de literatuur uitgebreid becomnienta-

rieerd. Het voert te ver op deze plaats een ilitgebreide analyse te geven van de

opvattingen die naar aanleiding van de beide uitspraken - in toch wei uitzonderlijke

zaken - zijn geventileerd.

§ 23lb StPO [Abwesenheit des Angeklagten wegen ordnungswidrigen
Benehmens]
(1) Wird de'· Angeklagte wegen ordnlingswidrigen Benehmens aus de,n Sit:ungs-
zimmer entfernt oder zur Haft abgefuhrt (§ 177 des Gerichtsverfassungsgeset).
so kann in seiner Abwesenheit verhandelt werden, wenn das Gericht seine fernere
Anwesenheit nicht .fiir unerllijllich halt und solange :.u befurchten ist. daji die
Anwesenheit des Angeklagten den Ablauf der Hauptverhitndlung in sclmerwiegen-
der Weise beeintrachtigen wiirde. Dem Angeklagten ist in jedem Fall Gelegenheit

Z.li geben. sich zur Anklage z.u ait.flern.

(2) Sobald. der Angeklagte wieder vorgelassen ist, ist nach § 23]a Abs. 2 zu

verfithren.

Het bovenstaande artikel behoeft geen uitgebreide bespreking daar er geen sprake
is van een afwijkende constructie ten opzichte van het Nederlandse strafprocesrecht.
Indien de verdachte zich misdraagt tijdens de terechtzitting. kan hij worden

verwijderd en het onderzoek ter terechtzitting in zijn afwezigheid ten einde worden

gebracht. Gezien het feit dat er geen sprake is van enige bijzonderheid zal § 231 b
StPO niet verder worden behandeld.

123 BGHSt 26.232.

124 BVert'G 41.246.
115    Zie L. Martin. Die Ancierimilen der StPO durch das Gesetz zur Ergiinzung des ersten Ge.setzes

zur Reft,rm de3 Strafrerfalirensreclites rom 20.12.1974 in der Rechtsprechung des Bundes-
get-icht.,hrifi,s tuld des Bundest·e,-/21.,stitig.3 i:eri ·hts,  iii: Festschrift tur Eduard Dreher. Berlin/New

York 1977, pag. 647-667. P. RieB, Die Dun·h/ikh,·ting der Haupnerhandlit,igohne Angeklagten.
JZ 1975. pag. 265-272. G. Grunwald. Anmerk,ing, JZ 1976, paZ. 767-773. G. Warda.
Hauplverhandlung mit de,11 verhandl wunintiihigen aber ve rhandlungswillige n A,igeklagten?.
in: Festhchrift fur Hans-Jurgen Bruns. Kbln/Berlin/Bonn/Munchen 1978. pag 415-455.
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§ 231c StPO [Abwesenheit des Angeklagten wiihrend einzelner Verhandlungs-
teile]
Findet die Hauptierhandlung gegen mehrere Angeklagte start, so kann durch
GerichtsbeschluB ein:,elneti Angeklagten, im Fall der not;vendige,1 Verteidigung
cluc h i h re,1 Ve rte id i g e rn . auf A nt rag gestattet we rden. sich wlih rend einzel ne r Te i l e

der Verhandlung zu ent.fernen, we,in sie zon diesen Verhandlungsteilen nicht
betroffen si,id. hi de,ii Beschlu.B sind die Verhandlungsteite :.11 be:.eichnen..fiir die
die Erlaubnis gilt. Die Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden.

In een strafzaak waarbij meerdere verdachten tegelijkertijd terechtstaan. kan een
stringente doorvoering van de aanwezigheidsplicht vaak als beklemmend worden
ervaren. In § 23 1 c StPO is met deze achtergrond de mogelijkheid voor de verdachte
en diens raadsman gecreeerd. om te verzoeken afwezig te mogen zijn tijdens de
delen van de terechtzitting waarbij uitsluitend de handelingen van de medeverdach-
ten aan de orde komen.

Het op deze plaats aan de orde zijnde artikel is derhalve een relativering van
de aanwezigheidsplicht. De bepaling van § 231 c StPO is uitsluitend van toepassing
in procedures waarbij sprake is van medeverdachten. Het onderzoek ter terechtzit-
ting moet daarbij zo kunnen worden ingedeeld. dat duidelijk kan worden
onderscheiden welke delen van de terechtzitting betrekking hebben op een
specifieke verdachte.  §  231 c StPO geeft de verdachte en zijn raadsman een recht
om te verzoeken bij bepaalde delen van de terechtzitting niet aanwezig te hoeven
zijn. Dit betekent niet dat de verdachte en zijn raadsman niet langer het recht zouden
hebben. aanwezig te zijn tijdens de terechtzitting van een medeverdachte. Het recht
op aanwezigheid blijft onaangetast. 126 In de praktijk wordt § 231 c StPO niet zo
vaak toegepast vanwege het grote risico van cassatie op grond van § 338 nr. 5
StPO.'J' In afwezigheid van de verdachte mogen geen zaken aan de orde komen
die hem betreffen. Deze grens blijkt in de praktijk moeilijk te leggen. I 28

§ 232 StPO [Hauptverhandlung trotz Ausbleibens]
(1) Die Hauptrerhandlting kann ohne den Angeklagten durcligefulirt werden, wenn
er ordnungsgema.13 geladen und in der [kidung darauf hingewiesen worden ist.

dall iii seiner Abwesenheit rerhandelt werden kann, und we,in nur Geldstrcife bis
21, einhundertachtzig Tagesslitzen, Verwarnung mit Strafborbehalt. Falirrerbot,
Verfall, Einziehung. Vernichtung oder Unbratichbarmachting, allein oder
nebeneinander. zu erwarten ist. Eine hohere Strafe oder eine MaBregel der
Besserung und Sicherung dad iii diesem Verfahren nicht verhiingt werden. Die

126   W. Gollwitzer. Die Befugnisse der Mitangeklaglen iii der Hauptrerhandlung. in: Festschrift
1-Or Werner Sarstedt. Berlin/New York 1981. pag. 16-34. m.n. pag. 24.

127   Zie voor § 338 StPO p·ar·agr·aae 5.4 De zc,genaamde 'abscilitte Rej·isicinsgrunde
128   H. Dahs. H. Dahs. Die Re\·isicm im StrafprozeB. Miinchen 1993. pag. 76.
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Ent:.iehting der Fahrerlaubnis ist zuliissig. wen,1 der Angeklagle in der Lcidung
till.f diese MOglichkeit hingewiesen wo,-den ist.
(2) Atif Gru,id ei,ier Ladung clurch <iffentliche Bekan,itmachullg finder die
Hauptrerhandlting aline den Angeklagten izicht statt.
(3) Die Niederschrift uber eine ricliterliche Vernelimung des Angeklagten wird
in der Hauptverhandlting rerlesen.
(4) Das in Abwesenheit des Angeklagten ergehencle Urteil midi ihm mit den
Urteilsgrunden durch Obergabe zugestelit werden. H'enn eS nicht nach § 145(1
Abs. I dein Verteidiger :tigestellt #·i,-d.

Het hier te bespreken § 232 StPO is het eerste artikel, dat uitzonderingen op de

aanwezigheidsplicht formuleert. In een aantal strikt omschreven gevallen kan,
ondanks de afwezigheid van de verdachte. de zaak ter terechtzitting worden
behandeld. De achtergrond van § 232 StPO is dat de afdoening van bagatelzaken
niet moet kunnen worden gefrustreerd door het wegblijven van de verdachte. 1.0

§ 232 StPO moet worden beschouwd in samenhang met § 233 StPO. Op grond
van de nog te behandelen bepaling § 233 StPO is het mogelijk de verdachte te
ontbinden van zijn aanwezigheidsplicht. Gaat het bij § 233 StPO om een verzoek
van de zijde van de verdachte. in de situatie van § 232 StPO is een mogelijkheid
voor de rechter gecodificeerd om te reageren op een in beginsel ongeoorloofd

uitblijven van de verdachte. De procedure op basis van § 232 StPO kan als een
'Ungehorsamsverfahren worden gekenschetst.

, 13()

De mogelijkheid in afwezigheid van de verdachte het onderzoek ter
terechtzitting te laten plaatsvinden, is onderworpen aan een aantal beperkende
voorwaarden. Als belangrijkste voorwaarde kan worden genoemd. dat het moet
gaan om bagateldelicten. De te verwachten straf wordt daarbij als onderscheidend

131  .criterium gehanteerd. Een maximale geldboete van 180 dagboetes . Verwarnung
'132mit  Strafvorbehalt     , een ontzegging  van de rijbevoegdheid ('Fahrverbot').

onttrekking aan het verkeer ( Verfall, Einziehung, Vernichtung oder Unbrauch-
barmachung') zijn de grenzen die worden aangegeven voor toepassing van § 232
StPO. Een maatregel kan niet worden opgelegd. De ontzegging van de rijbevoegd-

129       Lowe-Rosenberg. Die Stra/Troze/lorch,ung und da., Geric·htsi·er/kissungsgeset:. GroBkommentar
(24. Autlage) Band III. § 232 StPO Rdn. 1 (Gc,liwitzer). Karlsruher Kommentar zur StrafprozeB-

ordnung § 232 StPO (Treier).
13(1  W. Gollwitier. 1)te Verfahre,isstellutig de., M der Haiti}trerhmidling nicht anwesenden

Angek/agte/1. iii: Fe1t3chrift fur Herbert Trondle. Berlin/New York  1989. pag. 459.
131 In Duitsland geldt een zgn. dagboetesysteem. Lie uitgebreid A.M. van Kalmthout en P.J.P. Tak.

Sunctions-S,·stems in the Member-States of the Council of Eurt,pe Part ll. Deventer/Boston

1992. pag. 442-445.
132 De rechter bepaak de hoogle van de boete aan de hand &'an de mate van schuld van de verdachte.

vervolgenh spreekt hij een waarschuwing uit en *Chorst voorwaardelijk de tenuitvoerlegging
van de boete. Voor deze typisch Duitse figuur zie A.M. van Kalmthout en P.J.P. Tak. 1.a.j).

pag. 453.
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heid is uitsluitend toegestaan. indien in de dagvaarding op deze mogelijkheid

uitdrukkelijk is gewezen.
In het tweede lid van § 232 StPO is een belangrijk uitgangspunt opgenomen.

Lid 2 stelt dat de terechtzitting niet in afwezigheid van de verdachte mag
plaatsvinden. indien de dagvaarding via een zogenaainde 'Offentliche Bekannt-

13#

machung' is betekend. Een equivalent is binnen de Nederlandse strafrechtspleging
niet voorhanden. er kan een vergelijking worden gemaakt met het openbaar exploot
van artikel 4 sub 7 wetboek van burgerlijke rechtsvordering: " De betekening per
openbaar exploot is een onbekende figuur in het strafprocesrecht, echter de
betekening bij de griffie van de rechtbank bij een onbekende woon- of verblijfplaats
kent het Nederlandse wetboek van strafvordering daarentegen wei.

Opvallend is mijns inziens, dat een behandeling bij verstek op grond van §
232 StPO verbonden is aan de voorwaarde van een behoorlijke betekening van
de dagvaarding. In het Nederlandse strafproces worden in beginsel"' geen extra
eisen gesteld aan de wijze van betekening. alvorens een verdachte bij verstek kan
worden berecht. Een rechtsgeldige betekening bij de griffie van de rechtbank op
grond van artikel 588 lid I sub b onder 3 Sv. bij een onbekende woon- of
verblijfplaats. is voldoende voor een berechting bij verstek.""

In de dagvaarding moet de verdachte zijn gewezen op de eventuele
mogelijkheid van een berechting bij verstek. De rol van de raadsman is een
belangrijk aandachtspunt bij de berechting bij verstek. Bij de bespreking van de
§§ 234 en 234a StPO. die betrekking hebben op de bevc,egdheden van de raadsman
en zijn plaats tijdens een berechting bij verstek. zal hierop uitgebreid worden
ingegaan.

Tegen de achtergrond van de Nederlandse regeling is niet alleen de regeling
van de rol van de raadsman interessant. maar tevens de mogelijkheid een
rechtsmiddel tegen een bij verstek gewezen vonnis aan te wenden. Tegen de
beslissing van het gerecht het onderzoek ter terechtzitting op grond van § 232 StPO
in zijn afwezigheid te laten plaatsvinden. kan de verdachte het rechtsmiddel
'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand' aanwenden (§ 235 StPO). Verderop in
dit hoofdstuk zal daar nader bij worden stilgestaan.

1 33  Zie \<)cir een uitgebreide he,preking #an de Duit,e hetekeninpregeling H.M.E. Lamtris-
Tebhenhcilt' Rijnenberg. Dag\·(tai·di,ig en I)eret·litilig in aanwe:.igheid. diss. RUG. Amverdam
1998.

134    Zie W. Hugenholtz en W.H. Heemskerk. Hc,(,tilliineii ,·uii Nit/cria,idi hitri:c,·lijk p,·til·e. rec·ht.
Utrecht 1994, pag. 58-59.

135     Wei wordt dix,r de Hoge Raad in bepaalde ge\·allen , an de rechter een extra molivering jereist
al\·c)ren+ hi j , errtek tot afstand van het aanwe,igheidsrecht wordt geconcludeerd. bii,·c,cirbeeld
HR 26-1 1-1996. NJ 1997.279. m.nt. Sch.

136  Zie #I.J.A. Plaisier. Bc,·echti,i.* I,ii t'uvek.· t,i) de Wi·elif, c,f en,\·er.' Entee actualiteiten met
bet,·ekki,it' tr,1 het i·critek i,1 #tra/i·cike,i. in: Het actuele recht 2. LeI>· tad  1995. pag.  179-182.
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§ 233 StPO [Entbindung des Angeklagten von Pflicht zum Ersclieinen]
( l ) Der Angeklagte kann auf seinen Antrag ron tier Verpflichtting zimi Erscheinen
in der Haiti,trerhandlting entbrinden werden. we,in 1,11; Freiheitsstr(lfe bis zit secIts
M )it -ile, Geldstra.fe bis Z.11 einlitilidertachr.ig Tagesslitze,1. Verwar,iting mit
Strafrorbelicilt. Feilirrerbc,t, Verfall. Ein-iehulig. Ver,ticlitung c,cler Uitbrcticch-
barinciclititig. allein oder nel,eneinander, zit erwarten ist. Eine |tiihere Strafe oder
eine Ma.Bregel der Besserting und Sicherulig darf in seiner Abwesenheit nic·ht
verhlingt werden. Die Ent.iehung der Fahrerlaubnis ist zulassig.
(2) Wird der Angeklagle zon der Verpflichtting z.uni Erscheinen in der Haupt-
verhandlung entbunden, so muB er durch einen beatifiragien oderersuchten Richter

Uber die Anklage rernommen werde,i. Dabei wird er uber die bei Verhandlung
iii seiner Abwesenheit z.ullissigen Rechts.folgen belehrt  ,wie liefragt. ob er seinen
Antrag au.f Befreiting rom Erscheinen in der Hauptzerhandlung aufrecliterhalte.
(3) Von de,11 :,itin Zwak der Vernehmung anberaunite,i Termin sind die Staats-
anwaltschitft und der Verteidiger zu benachrichten: ihrer Anwesenheit bei der
Vernelimung bedarf es nicht. Das Protokoll iiber die Vernehmung ist iii der
Hauptierhandlung zu verlesen.

In navolging van § 232 StPO is § 233 StPO eveneens een uitzondering op de
aanwezigheidsplicht van de verdachte. § 233 StPO biedt de mogelijkheid om in
eenvoudige zaken niet te hoeven verschijnen. Met name bij het ver van de plaats
van de terechtzitting wonen. kan het voor de verdachte bezwaarlijk zijn te
verschijnen.

117

De verdachte kan verzoeken te worden ontbonden van de op hem rustende
plicht tot verschijnen op de terechtzitting. Evenals bij § 232 StPO is de mogelijkheid
tot berechting bij verstek afhankelijk van de te verwachten straf. Bij vergelijking
van beide artikelen blijkt dat ongeveer dezelfde grenzen voor toepassing worden
aangegeven. Afwijkend van § 232 StPO is de in § 233 StPO gestelde grens van
een te verwachten vrijheidsstraf van maximaal 6 maanden. Indien de te verwachten

vrijheidsstraf ten hoogste 6 maanden bedraagt, is het voor de verdachte mogelijk
om te verzoeken van zijn verschijningsplicht te worden ontslagen. Een procedure

op grond van § 232 StPO kan niet worden aangevangen indien een v rijheidsstraf
wordt verwacht.

Evenals bil de bespreking van § 232 StPO kan de vraag worden opgeworpen

wat de rol van de eventueel aanwezige raadsman kan zijn. In de nu volgende
bespreking van de §§ 234 en 234a StPO zal op de betreffende vraag nader worden

ingegaan. Daarbij zal met name aandacht worden besteed aan de eventuele
mogelijkheden van roluitwisseling tussen de raadsman en de afwezige verdachte.
Kan de raadsman beschikken over de verdedigingsrechten van de verdachte bij

137     Karlsruher Kommentar zur StratprozeBordnung § 233 StPO Rdn.  1  (Treier).
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diens afwezigheid tijdens het onderzoek ter terechtzitting? Worden de handelingen
van de raadsman beschouwd als zijnde van de verdachte. conform de Nederlandse
figuur van vertegenwoordiging? Bestaat er een verschil tussen 'vertreten' en
verteidigen'?

§ 234 [Vertretung des abwesenden Angeklagten]
Sc,weit die Hauptverhandlling ohne Anwesenheitdes Angeklagten statt.finden kann,
ist er befugt, sich durch einen mit schriftliclier Vollinticht reisehenen Verteidiger
vertreten :u lassen.

Evenals het Nederlandse strafprocesrecht kent het Duitse strafprocesrecht de
mogelijkheid van vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging van de niet verschenen
verdachte is mogelijk voorzover het onderzoek ter terechtzitting in afwezigheid
van de verdachte kan plaatsvinden. Zoals uit de hiervoor besproken artikelen reeds
is gebleken. is slechts in een beperkt aantal gevallen een behandeling in afwezigheid
van de verdachte toegelaten. De situaties waarin de verdachte zich kan laten
rei tegenwoordigen zijn derhalve beperkt en betreffen meestal bagateldelicten.

Als vertegenwoordiger wordt uitsluitend een 'Verteidiger' toegelaten. Een
'Verteidiger' is een advocaat of een Rechtslehrer an deutschen Hochschulen',
daarnaast kan door het gerecht - op verzoek van de verdachte - een. niet dEn van
de genoemde hoedanigheden bezittende persoon worden benoemd.' 'R   De
'Verteidiger' moet zijn voorzien van een schriftelijke volmacht. Aan de betreffende
volmacht worden geen bijzonder hoge eisen gesteld, Een vermelding dat de
betrokkene bevoegd is tot 'zu vetreten und zu verteidigen' wordt voldoende geacht

in de rechtspraak.
119

Belangrijk voor een goed begrip van de vertegenwoordigingsfiguur is de
reikwijdte van de volmacht. In het Nederlandse strafprocesrecht betekent
vertegenwoordigen. dat de vertegenwoordiger in de plaats van de verdachte wordt
gesteld. De indeplaatsstelling is min of meer volledig daar, op grond van
jurisprudentie van de Hoge Raad, ook verklaringen van de vertegenwoordiger voor
het bewijs kunnen worden gebruikt als zijnde afkomstig van de verdachte. 14(1 Het

is de vraag of in het Duitse strafprocesrecht het vertegenwoordigingsbegrip op
dezelfde wijze wordt ingevuld.

in de StPO is ook buiten § 234 StPO geen nadere definiering te vinden van
vertegenwoordiging. 14' Door Gollwitzer wordt vertegenwoordiging als volgt
omschreven:

I 38 Zie §  138 StPO.

139     BGHSt 9.356 en OLG Zweibrucken 25-05-1981,  Stral,erteidiger  1981. pag. 539.
14(1 HR 13-()2-1951. NJ 1951.476. m.nt. B.V.A.R.
141 K. Weber. Der Verteidiger als Vertreter iii der Hauptrerhandlung. Frankfurt am Main 1982.

PUB. 2
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Der ubernommene Rechbbegriff bringt nach dem Sinn des § 234 und lihnlicher
Bestimmungen zum Ausdruck. daB der Verteidiger durch die Vertreterbestellung
in der Hauptverhandlung zuslitilich z.u seinen eigenen Befugnissen als Beistand
auch die Befugni33e des nicht anweknden Angeklagten erlanet. Er tritt
hinsichtlich der ProzeBfuhrung an de<sen Stelle und kann als Vertreter im
Willen dabei mit bindender Wirkung turden Angeklagten verfahrenserhebliche

·142Erkllirungen abgeben und entgegennehmen.

Uit de gegeven omschrijving blijkt dat het Duitse vertegenwoordigingsbegrip op
gelijke wijze wordt ingevuld als het Nederlandse. De vertegenwoordiger komt in
de plaats van de verdachte. Desalniettemin is er plaats voor enige relativering, welke
samenhangt met de rol die de verdachte speelt op het onderzoek ter terechtzitting.

De rol van de verdachte in een strafproces kan worden onderscheiden in drie

dimensies. Op de eerste plaats is de verdachte object van strafrechtelijk handelen
door de overheid. Hij is in meer of mindere mate onderworpen aan het strafrechte-
lijk optreden. Ten tweede is de verdachte bewij+middel in zijn eigen stratzaak.
door het atleggen van verklaringen en zijn verschijnen ter terechtzitting verwordt
hij tot bewijsmiddel. In de fase van de terechtzitting en minder sterk daaraan
voorafgaand heeft de verdachte onmiskenbaar de rol van procespartij, dit is een
derde dimensie in de rol van de verdachte.

Weber heeft in zijn dissertatie onderzocht of een vertegenwoordiger de
143verdachte in alle opzichten kan vervangen. Vervangen van de verdachte in zijn

rol als object van strafrechtelijk handelen is onmogelijk. De verdachte kan
vanzelfsprekend door middel van het aanstellen van een vertegenwoordiger niet
de strafrechtelijke reactie op een bepaald gedrag ontlopen. De verdachte vervangen
als procespartij zal geen problemen geven. dit behoeft geen nadere toelichting
Een probleem rijst, indien de vraag moet worden beantwoord of de vertegenwoordi-
ger ook uitspraken kan doen over het aan de verdachte verweten feit.

Kunnen uitspraken van de vertegenwoordiger met betrekking tot de feiten,
aan de verdachte worden toegerekend? In het Nederlandse strafprocesrecht wordt
de betreffende vraag positief beantwoord. In het algemeen wordt de laatste vraag
ook in de Duitse literatuur en rechtspraak positief beantwoord. Daarbij wordt144

verwezen naar de. in een ander verband reeds aan de orde gestelde.  'Motive'.  In
de memorie van toelichting bij de RStPO is onder meer ingegaan op de rol van

142     Lawe-Rosenberg. Die Straft),-(1 :el.itirdnung ti,id dcis Gerichts\·erfa.%suitgsge etz, GroBkommentar
(24. Auflage) Band III. § 234 StPO Rdn. 11 (Gollwitzer).

143      K. Weber. Der Verteidigerals Vertreter in der Haupt,·erhand/ung. Frankfurt am Main  1982.
144    T. Kleinknecht. K. Meyer. L. Meyer-GoBner. Strafprc,zefirdnung (41. Autlage). Munchen 1995.

Lilwe-Rosenberg. Die St rafprc,ze.Bui dnting und das Gerichtsverfassungsgesetz. GroBkommentar
(24. Autlage) Band III, § 234 StPO Rdn. 16 (Gollwitzer). Karlhruher Kommentar zur
Stratprc,zeBordnung § 234 StPO Rdn. 6 (Treier). Zie ook BGHSt 9.356.
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de raadsman in afwezigheid van de verdachte. Met betrekking tot de inhoud van
het begrip 'vertreten' werd het volgende opgemerkt:

Als Vertreter werden nur solche Personen zugelassen, welche als Vertheidiger
auftreten konnen. Es beruht diese Bestimmung auf der Erwagung, daB ein nicht
rechtskundiger Vertreter im Interesse des Angeklagten leicht etwas vergeben
kannle. iumal es in dem Wesen der hier zugelassenen Vertretung liegt. daB
die Erklanmgen des Vertreters a/s Erklarungen des Angeklagten selbst

beha,idelt werden miissen. und zii'ar auch insu.eit. a/s sie Zugesttilid,tisse
•I 45eiitlialte,1 (mijn cur<. M.J.A.P.).

De 'Motive' lijken duidelijk te maken dat de vertegenwoordiger in zijn optreden
met de verdachte moet worden geYdentificeerd. Er zou voor 'Erkliiningen zur Sache'

geen uitzondering moeten worden gemaakt. Weber heeft verdedigd dat het met
de taakopvatting van de verdediger niet te verenigen is, dat hij in zijn rol als
vertegenwoordiger uitspraken doet ten principale:

'Durch die Vertretung in der Aussage zur Sache wurde sich der Verteidiger
aber selbst mit der Tat des Angeklagten identifizieren: es entstunde wohl
unweigerlich der Eindruck. der Verteidiger sage zu seiner eigenen Tat aus.
Damit fehlt jede Distanz zu Tat und Tater: diese Distanz ist aber notwendiger

•146Bestandteil einer effektiven Verteidigung und Interessenwahrung.

Weber beschouwt de verdediger in zijn rol als vertegenwoordiger. Hij neemt daarbij
als uitgangspunt. dat de verdediger geen afstand doet van zijn oorspronkelijke
hoedanigheid bij zijn optreden als vertegenwoordiger. Voor de huidige situatie
in de Nederlandse strafrechtspleging lijkt het citaat uit het werk van Weber dan
ook niet relevant. Volgens de Hoge Raad dient immers een strikte scheiding te
worden aangebracht tussen verdediging en vertegenwoordiging. 147 Een conflict
tussen de 'Stellung des Verteidigers' en de 'Stellung des Vertreters' is door deze
scheiding moeilijk denkbaar binnen het Nederlandse strafprocesrecht.

Tot zover de behandeling van § 234 StPO en de plaatsing tegen de achtergrond
van Nederlandse ontwikkelingen. In de nu volgende behandeling van § 234a StPO
zal worden stilgestaan bij de bevoegdheden van de verdediger in afwezigheid van
de verdachte binnen het Duitse strafproces.

145    K. Hahn. Die .we.,a„imle,1 Maic,·icilie,1 :ut· Stralprcr.ellcirdlititig. Decl 1. Berlin  188(). pag.  188.
146      K.  Weber. Der Veneidi,Ver ah  Vertreter in de,· Haupti·e,·hand/ung.  Frankfurt am Main  1982.

pag. 64.
147     Zie Loor het onderscheid tussen  verdedigen en sertegen 'oordigen §  5.2 van hoofdstuk 4.
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§ 234a StPO [Informations- und Zustimmungbefugnisse des Verteidigersl
Findet die Hallptverha,idlung ohne Atiwesenheit des Angekkigte,1 stittt. so ge,iligt
es, Ve/t/1 die nac·h 4 265 Abs. / und 2 erfo' derliclieit Hinweise dem Verteidiger
gegeben v'erden: der Ver..ic'ht dex Angek/agien  nac·h  #  6 1   Nr.   5  soi,·ie  sein

Eim·erskinch,is nac h # 245 Abs. / Sat:. 2 und nac'h * 25/ Abs.  / Nr. 4. Abs. 2 si,id
nicht erjorderlich. WOM ein Verteidiger an der Hallptverhandlung teil,limmt.

Het doel van § 234a StPO is het vereenvoudigen van de behandeling van de
strafzaak in afwezigheid van de verdachte. In het betreffende artikel wordt de
verdediger gemachtigd om voor de verdachte bepaalde rechten uit te oefenen in
afwezigheid van de verdachte. Daarnaast kan in de aangegeven gevallen worden
afgezien van de instemming van de verdachte. indien een verdediger aanwezig
is op het onderzoek ter terechtzitting.

Mijns inziens de belangrijkste consequentie van § 234a StPO is dat voor
wijziging van de telastelegging, Verb:nderung des rechtlichen Gesichtspunktes'
(§ 265 Abs. 1 StPO), een mededeling aan de verdachte achterwege kan worden
gelaten en in de plaats daarvan aan de verdediger kan worden gedaan. Ook indien
pas tijdens de terechtzitting bijzondere omstandigheden naar voren komen die
strafverzwarend zijn of het opleggen van een maatregel rechtvaardigen (§ 265 Abs.
2 StPO). kan worden volstaan met het geven van de aanwijzing aan de verdediger.

Het spreekt min of nieer vanzelf dat bij een 'Verbinderung des rechtlichen
Gesichtspunktes' de verdediging eventueel zal moeten worden aangepast. 14X De
verdediger moet dit zonder de verdachte doen. In de memorie van toelichting bij
§ 234a StPO wordt in dit verband gewezen op de juridische kennis van de
verdediger:

'Da die Hinweise nach § 265 im Falle der Abwesenheit des Angeklagten dem
Verteidiger gegeben werden mussen und dieserdie Zustimmung erteilen muB,
ist der neue § 234a nur anwendbar, wenn an der Hauptverhandlung ein
Verteidiger mitwirkt. (...) Der Verteidiger ist als rechtskundiger Beistand
regelmliBig besser als der Angeklagte selbst in der Lage zu entscheiden, wie
erauf die Hinweise reagieren oder ob er die erforderliche Zustimmung erteilen
Soil. .149

Blijkens de memorie van toelichting is de afwezigheid van de verdachte bij
toepassing van § 265 StPO niet onoverkomelijk. daar het in principe toch gaat over
een meer juridische beslissing die moet worden genomen. Treedt geen verdediger

148 Bij be preking \an de Nederland. e regeling i5 eeneens aandacht besteed aan de wijziging van
de telastelegging en de rc)1 van de raadsman.

149  BT-Drucks. IC)/1313, pag. 27.
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op dan moet de afwezige verdachte op de hoogte worden gebracht van de
Veranderung des rechtlichen Gesichtspunktes'.

Is de verdachte zonder toestemming van het gerecht afwezig, dan verliest
in het normale geval de verdachte zijn recht tot deelname aan de terechtzitting.
Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor § 265 StPO. Bij toepassing
van § 265 StPO wordt min of meer de grondslag van het onderzoek ter terechtzitting
gew'ijzigd. Aangezien de inhoud \·an de telastelegging van invloed kan zijn op de
afweging van de verdachte al dan niet te verschijnen, is het noodzakelijk dat de
verdachte op de hoogte wordt gebracht van de veranderde inhoud van de aanklacht.

Op grond van § 234a StPO is niededeling aan de verdediger voldoende. Indien
een ' Vertreter optreedt voor de verdachte zal. gezien het kai-akter van ' vertreten'.
een mededeling aan de 'Vertreter' volstaan. Verschijnt de verdachte niet ter
terechtzitting en verschijnt eveneens geen 'Verteidiger' of  Vertreter'. dan zal de
Veranderung des rechtlichen Gesichtspunktes' de verdachte alsnog moeten worden

medegedeeld. Bijvoorbeeld kan in de dagvaarding. die meestal bij niet-verschijnen
opnieuw zal moeten worden uitgebracht. melding worden gemaakt van de invulling
die het gerecht geeft aan de telastelegging . 1 311

Andere proceshandelingen die genoemd worden in § 234a StPO zijn divers
van aard. Zoals het afzien van de eedaflegging door de getuige (§ 61 Nr. 5 StPO),
het afzien van verdere bewijsvoordrachten (§ 245 Abs. I  S. 2 StPO) en het toestaan
van het invi,egen van een proces-verbaal van een getuigenverhoor (§ 251 Abs.
1 Nr. 4, Abs. 2).

§ 235 StPO [Wiedereinsetzung in den vorigen Stand]
Hat die Hauptverhandlung gemall § 232 ohne den Angeklagten stattgejunden. so
kann er gegen das Urteil binnen einer Woche nach seiner Zustellung die

Wiedereinset:ung in den vorigen Stand unter den gleichen Voraussetzungen wie
gegen die Verstiumting einer Frist Iiachstichen: hat er zon der Ladung zur
Hatipt\'erhancllung keine Kenntnis erlatigt. so kann er stets die Wiedereinser..ung

in den rorigen Stand beanspruchen.  Hieruber ist der Angeklagte bei der Zustellung
des Urteils z.u belehren.

In § 235 StPO is een mogelijkheid voor de verdachte neergelegd om het onderzoek
ter terechtzitting opnieuw te laten plaatsvinden. De vergelijking met het Nederlandse
rechtsmiddel verzet dringt zich op."' De 'Wiedereinsetzung' kan uitsluitend worden

aangevraagd indien de verdachte op grond van § 232 StPO is berecht. § 232 StPO
is hiervoor reeds besproken. Het betreft een procedure waarbij de verdachte in

afwezigheid kan worden berecht. indien in de dagvaarding op de mogelijkheid

150   Zie W. Gollwitzer. Die Ve,-fith,-eit.,·stellii,ig des iii der Hauptrerhanditing nicht anwe,enden
Angeklaglen. mI Festschrift 1-Or Herbert Triindle.  Berlin/New York  1989. pag. 468-469.

151 In hc)01-dhtuk zes. de hlotbeschi,uwing. zal hier nader op w<,rden ingegaan.
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van een berechting bij verstek is gewezen. Het karakter van § 232 StPO kan worden
gekenschetst als een ongehoorzaamheidsprocedure. In tegenstelling tot § 233 StPO,
waarin de verdachte toestemming kan worden verleend tot niet verschijning. blijft
de verdachte in de situatie van § 232 StPO in principe onderworpen aan de
verschijnings plicht.

'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand' kan niet worden gevraagd indien
de verdachte onder toepassing van § 231 Abs, 2. § 23 la. § 23 lb of 233 StPO bij
verstek wordt berecht. De achtergrond voor het beperken van het toepassingsgebied
kan worden teruggevonden in de mogelijkheden tot het voeren van de verdediging.
§ 232 StPO kent geen waarborgen voor het verdedigingsrecht van de verdachte.
Gemeenschappelijk kenmerk van de andere genoemde bepalingen die een berechting
in afwezigheid van de verdachte mogelijk maken, is het waarborgen van het recht
om gehoord te mogen worden. In het algemeen kan worden gezegd dat het toepassen
van de genoemde bepalingen eerst mogelijk wordt nadat op een of andere wijze
de verdachte door een rechter is gehoord. Het zijn of worden gehoord door een
rechter is geen voorwaarde voor toepassing van § 232 StPO, de wetgever heeft
gemeend voor deze situatie het middel van 'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand'
te moeten bieden. In de 'Motive' kan de achtergrond van § 235 StPO zoals die
zo-even is geschetst. worden teruggevonden:

'Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewahrt der Entwurf dem
ausgebliebenen Angeklagten. wenn derselbe ohne sein Verschulden die
Hauptverhandlung versbumt und das Ungehorsamsverfahren gegen ihn
stattgefunden hat. Wo eine Versaumung der Hauptverhandlung nicht in Frage
ist. vielmehr der erkennende Richter die Vertheidigung des Angeklagten, sei
es durch Verlesung seiner Aussage. sei es durch Anhorung eines Vertreters.
vernommen hat. so kann selbstverstiindlich von einer Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand nicht die Rede sein. ·152

Indien derhalve in de toe te passen regeling - waarbij de verdachte in afwezigheid
kan worden berecht - is ingebouwd. dat de verdachte op enig moment wordt
gehoord, wordt 'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand' niet als extra waarborg
noodzakelijk geacht.

De verdachte moet derhalve een mogelijkheid van verdediging worden
geboden. Belangrijk om op te merken in dit verband is dat het moet gaan om het
horen van de verdachte. Alle genoemde bepalingen waarop § 235 StPO niet van
toepassing is. kenmerken zich door het feit dat de verdachte op enig moment
persounlijk moet zijn gehoord. Een raadsman die optreedt voor de verdachte is
niet voldoende.

151    K. Hahn. Die gesani,liten M iterialien rui· Strafprozi,13(,rdnting. Decl I. Berlin 1880. pag. 189.
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Het eventueel optreden van een raadsman in een verstekprocedure op basis

van § 232 StPO sluit geen 'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand' uit. De
verdachte heeft dan niet in persoon het woord kunnen voeren. Een bijzonderheid
wordt gevormd door de figuur van 'vertreten' van § 234 StPO. Een 'Vertreter'
wordt geYdentificeerd met de verdachte. Treedt een gevolmachtigde vertegenwoordi-
ger op voor de verdachte. dan brengt dit met zich mee dat de 'Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand' niet kan worden gevraagd.

15'

In § 235 StPO wordt voor de algemene voorwaarden voor toepassing.
verwezen naar de bepaling omtrent het verzuini van een 'Frist'. Met een 'First'
wordt geduid op termijnen. bijvoorbeeld voor het instellen van rechtsmiddelen.
Het verzuim van een 'Frist' kan onder toepassing van § 44 StPO worden gerepareerd
eveneens door middel van 'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand'  In § 44 StPO
is de 'Wiedereinsetzung' bij het verzuim van een  Frist' geregeld. In § 235 StPO
is in feite de 'Wiedereinsetzung' uitgebreid tot gevallen waarin een 'Termin' is
verzuimd. Met de term 'Termin' wordt niet gedoeld op een termijn. maar op een
procesfase. zoals bijvoorbeeld het onderzoek ter terechtzitting.'54 In de 'StPO'
worden slechts een aantal verzuimen van 'Termine gedekt door 'Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand'. Het betreft uitsluitend situaties waarin vonnis wordt gewezen
op basis van een terechtzitting waarbij de verdachte niet aanwezig is geweest. 155

In alle gevallen waarin een verzuim van een 'Termin' wordt gedekt door
'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. wordt § 44 StPO van overeenkomstige
toepassing verklaard. Als belangrijkste algemene voorwaarde wordt gesteld dat

de afwezigheid van de verdachte niet aan zijn schuld is te wijten. Had de verdachte

geen kennis van de dagvaarding. dan moet hem steeds de mogelijkheid van
'Wiedereinsetzung worden geboden. In verband met het kennis nemen van de

dagvaarding wordt niet geeist. dat de verdachte er zorg voor draagt dat de
dagvaarding hem bereikt. Daarentegen mag de verdachte niet bewust de betekening
van dagvaarding tegenwerken. bijvoorbeeld door middel van het opgeven van een
foutief adres.

'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand' kan slechts worden ingeroepen indien
de verdachte bij verstek is berecht onder toepassing van § 232 StPO. Indien de
\erdachte op grond van § 234 StPO is vertegenwoordigd. kan geen verzoek tot

Wiedereinsetzung worden gedaan. Het optreden van een raadsman in het
algemeen, dus niet als vertegenwoordiger brengt niet met zich mee dat geen beroep

153     LOwe-Ro3enbers. Die St,·a/jity,ze#<,rd,imig wid,ht.s Ge,·ic·hts,·e,li,ss·ting.\·Re.wet:.GroBkommentar

(24. Autlage) Band 111. § 235 StPO Rdn. 2 (GollwitzerL Karlsruher Kommentar zur Stratpro,eB-
ordnung § 234 StPO Rdn. 3 (Treier). T. Kleinknecht. K. Meyer. L. Meyer-Ck,Bner. Stratprcize#-
ord,lung (41. Autlage). § 235 StPO Rdn.2. Munchen 1995.

154    Zieiii hetalgemeen over 'Fristen . 'Termine' en 'Wiedereinsetzunginden vorigen Stand':C.
Roxin. Strati·e/·tithre,i.,rec·ht (24. Autlage). Munchen 1995. Pag. 153-156.

155 Zie § 235 SIPO. § 329 III StPO en § 412 StPO.
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nicer kati worden gedaan op § 235 StPO. Een opti'eden van een madsman bij verstek
wordt derhalve niet als een allesomvattende verdediging beschouwd. De
onmogelijkheid voor de ,erdachte om peisoonlijk hetzij door middel van een
vertegenwoordigerhet woord te kunnen voeren. wordt doorslaggerend geacht \'oor
de  'Wiedereinsetzung iii  den vorigen Stand'. 1'6

§ 236 [Anordnung des persunlichen Erscheinens]
Das Geric·ht ist stets lief'tigt, dits perstinliche Erscheine,i des Angeklcigten
alt:uoidnen und dul-('h eille,1 Vorfiilirungsbefelil (,der Haftbefelil :.it er..wi,igen.

Artikel. § 236 StPO. is het laatste dat betrekking heeft op de aanwezigheid van
de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting. § 236 StPO is te vergelijken
met het Nederlandse artikel 272 Sv.'-'i Het gerecht is steeds bevoegd de persoonlijke
verschijning van de verdachte af te dwingen. Het bevel tot verschijning kan ook
worden gegeven indien het gerecht. onder toepassing van Edn van de bepalingen
op grond waarvan de verdachte van zijn verschijnplicht kan worden geexcuseerd.
heeft afgezien van de aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting. Het
gerecht kan derhalve met toepassing van § 236 StPO terugkomen op haar besluit
het onderzoek ter terechtzitting in afwezigheid van de verdachte te laten plaatsvin-

138
den.

1n deze paragraaf is een overzicht gegeven van de regeling betreffende de
aanwezigheid van de verdachte in eerste aanleg. De artikelen § 230 tot en met §
236 StPO zijn daarbij artikelsgewijs besproken. Bij de bespreking is gepoogd de
samenhang niet uit het oog te verliezen. Na hierboven de eerste aanleg centraal
te hebben gesteld, zal in het vervolg de appelfase worden behandeld.

5.3 Af\,e:.igheid iii cippel

Het appel wordt in het Duitse wetboek van strafvordering aangeduid met
'Berufung'  De regeling van de  Berufung' is te vinden in de §§ 312 tot en met
332 StPO. De termijn voor het instellen van appel is den week na de uitspraak.
Indien het x'onnis A uitgesproken in atwezigheid van de verdachte begint de termijn
pas te lopen op het moment dat de uitspraak aan de verdachte A betekend.
Opmerkelijk is dat een eventueel optreden van een vertegenwoordiger tijdens de

156    Zie inethetrekking tlit 'Wiedereinsetzung inden ,·c,rigen Stand: R. Dittmar. 1#ledere,/1.sen:ung
in c leti v<11·i i e,1 St,in il lie i Te 1-Ini,i\'e i·siiu m 11 A de.i· itic·ht i,·ii·ksant .ve/ade,ic,1 A,ivekht<,kn. NJW
1982, pag· 209-2 1 1.

157 SinA 01-(12-1998 artikel 278 lid 2 Si.

158     Lowe-Rc,0enberg. Die Stra/pri,zelici,·ditwig, tindihi, Geric·litst·er/kis.,ungs,VeJet:.GroBkommentar
(24. Autl.ige) Band 111. § 236 StPO Rdn. 5 (Cicill\ itzerl.
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terechtzitting in eerste aanleg geen invloed heeft op de termijn voor het instellen
van appel. Ook indien een vertegenwoordiger voor de afwezige verwachte is
opgetreden. begint de beroepstermijn pas te lopen na betekening van het vonnis
aan de verdachte.

l 59

Tot zover enige woorden met betrekking tot de appeltermijn in relatie met de
afwezigheid van de verdachte tijdens de uitspraak in eerste aanleg. Hierna zal
aandacht worden besteed aan de situatie waarin de verdachte niet verschijnt tijdens
de behandeling in hoger beroep.

§ 329 StPO [Ausbleiben des Angeklagten]
1 1 ) Ist bei Beginn einer Hauptverhandlting ,1·eder cler Angeklagte noch in den
Fallen, in dene„ dies zulassig ist. ein Vertreter des Angeklagten erschienen und
das Ausbleiben nicht gentigend entschuldigt, so hat das Gericht eine Berufung
des Angeklagten ohne Verhandlung zur Sache zu vent'e/fe,2. Dies gilt niclit, ,#'en/1

das Berufungsgericht erneut verhandelt. nachdem die Sache vom Revisionsgericht
zuriickverwiesen worden ist. Ist die Verurteilung wegen ein:.elner von mehreren

Taten wegge.fallen, so ist bei der Venverfung der Bertifting der Inh(ill des

citifiechterhaltenen Urteils klar:.ustellen: die erkatinten Strafen konnen rom
Berufungsgericht auf eine neue Gesamtstrcife zuruckgefuhrt werden.
(2) Unter den Voraussetzungen des Abasat:, 1 Satz 1 kann aufeine Berufting der
Staatsanwaltschaft auch ohne den Angeklagten verhandelt werden. Eine Berufting
der Staatsanwaltschaft kann in diesen Faillen auch ohne Zustimmung des

Angeklagten :.uriickgenommen werdeir, es sei denn, da.13 die Vorausser..ungen des
Absatz 1 Sat. 2 rorliegen.
(3) Der Angeklagte kann binnen einer Woche nach der Zustellung des Urteils die
Wiedereinsetzzing in den vorigen Stand unter den in den §§44 und 45 bezeichneten

Voralissetzlingen beanspruchen.
(4) Sofern nicht nach Absat: 1 oder 2 verfahren wird, ist die Vorfuhrung oder
Verhaftting des Angeklagten anzuordnen. Hien,on ist ab:usehen, wen,7 zit ent,arte,i
ist, dajl er in der neil anzuberauinenden Hauptverhandlting ohne Zir'angs-
malinahmen erscheinen wird.

De achtergrond van § 329 StPO is, min of meer vanzelfsprekend. het bevorderen
van de voortgang van de procedure. Door het voorschrift om bij niet verschijnen
van de verdachte het appel te verwerpen. wordt voorkomen dat de verdachte de
appelprocedure kan traineren door niet te verschijnen. Er is dan sprake van een

159      Ltiw·e-Ro5enbertz. Die Stra/)11·<,=Le/icirdnting wid das Geric·ht.riertii.,·sm#.sgesetz GroBkommentar

(24. Aullagej Band IV. § 314 StPO Rdn. 28 (Gollwitzer). Karlsruher Kommentar zur
Stral-prozeBordnung §  3 1 4 StPO Rdn. 2 C RuB). T.  Kleinknecht,  K.  Meyer. L. Meyer-GoBner.
Stnif/irc,-elforchiting (42. Autlage). § 314 StPO Rdn. 7. Munchen 1995.
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soort vervallenverklaring van het hoger beroep. In het Nederlandse strafprocesrecht
is vervallenverklaring van een rechtsmiddel bij niet verschijning beperkt tot het
rechtsmiddel verzet.

§ 329 StPO laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: verschijnt de
verdachte niet bij de behandeling in appel. dan wordt het appel vervallen verklaard.
Een inhoudelijke beoordeling van de zaak vindt dan niet plaats. Voor het geval
waarin een zaak wordt teruggewezen door de cassatierechter. 'Revisionsrichter'.
naar de appelinstantie. is een afwijkende regeling getroffen. Verschijnt de verdachte
niet op de terechtzitting naar aanleiding van een tenigwijzing dc,orde 'Revisionsrich-
ter'. dan moetde zaak desainiettemin worden behandeld. Deze regel is begrijpelijk.
Indien de cassatierechter besluit tot terugwijzing is er sprake van een schending
van het recht welke bij hernieuwde behandeling door de appelinstantie moet worden

161)hersteld.    Zou de verdachte door niet te verschijnen een behandeling van de zaak
kunnen voorkomen, dan zou de herstelmogelijkheid van de appelinstantie na
terugwijzing door de cassatierechter worden gefrustreerd.

In het tweede lid van § 329 StPO is neergelegd hoe inoet worden gehandeld
indien het Openbaar Ministerie in hoger beroep is gekomen. Moet, indien de
verdachte niet verschijnt ter terechtzitting. het appel van het OM eveneens worden
verworpen? Het tweede lid antwoordt ontkennend. Op een hoger beroep van het
OM kan in afwezigheid van de verdachte recht worden gedaan. In het geval het
OM derhalve mee-appelleert met de verdachte kan eerder een behandeling in appel
buiten aanwezigheid van de verdachte plaatsvinden.

Met name vanuit het rechtsvergelijkende perspectief is het interessant te bezien
welke rol de raadsman speelt in de appelfase. Welke mogelijkheden tot vertegen-
woordiging bestaan binnen de Duitse 'Berufung'? Essentieel in dit verband is het
bestaan van de schakelbepaling, § 332 StPO. Het betreffende voorschrift verklaart
de bepalingen van de eerste aanleg van overeenkomstige toepassing voor de
appelfase, behoudens een specifieke regeling.

De mogelijkheden voor de verdachte om zich te laten vertegenwoordigen
in eerste aanleg komen overeen met die in appel. De schakelbepaling § 332 StPO
maakt dat vertegenwoordiging in appel op gelijke voet mogelijk is als in eerste
aanleg. In het geval de verdachte wordt vertegenwoordigd, kan het appel niet
vervallen worden verklaard.

In de vorige paragraaf is uitgebreid stil gestaan bij de mogelijkheden tot
vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging op grond van § 234 StPO is toegestaan
bij bagatelzaken in de zin van § 232 StPO. Verder is vertegenwoordiging mogelijk
bij ontheffing van de verdachte van zijn aanwezigheidsplicht. § 233 StPO. Wordt
in appel een feit behandeld dat valt binnen de categorie van § 232/233 StPO. dan

160     In de Duitse cassatieprocedure komen evenals in de Nederlandse uitsluitend rechtsvragen aan
de orde. zie § 337 StPO.
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kan de verdachte zich laten vertegenwoordigen.'61 Wordt de verdachte vertegen-
woordigd in de situatie. dat hij zelf het hoger beroep heeft ingesteld, dan betekent
dit geen vervallenverklaring van het appel.

Is het hoger beroep ingesteld door het OM dan kan de verdachte in alle
gevallen - onafhankelijk van de aard van het delict - bij verhtek worden berecht.
Kan de terechtzitting in afwezigheid van de verdachte plaatsvinden, dan is het voor
de verdachte mogelijk een vertegenwoordiger op te laten treden aldus § 234 StPO.
Door de schakelbepaling van § 332 StPO wordt § 234 StPO van toe passing

verklaard op het hoger beroep. Is het appel derhalve ingesteld door het OM, waarvan

de behandeling dus altijd bij verstek kan plaatsvinden. dan is in alle gevallen
vertegenwoordiging mogelijk

Samengevat. in de situatie waarin uitsluitend de verdachte appel heeft
ingesteld. is vertegenwoordiging beperkt tot de bagateldelicten van de §§ 232 en
233 StPO. Gaat het OM alleen of tezamen met de verdachte in appel, dan kan bij
niet verschijnen van de verdachte het onderzoek ter terechtzitting in alle gevallen

bij verstek worden voortgezet. In § 234 StPO is in het algemeen bepaald dat bij
een wettelijke mogelijkheid van berechting bij verstek altijd een vertegenwoordiger

kan optreden. Bij appel van het OM kan de verdachte. via de schakelbepaling §
332 StPO. derhalve in alle typen zaken worden vertegenwoordigd en niet uitsluitend

in bagatelzaken.

Buiten vertegenwoordiging is het tevens mogelijk dat een raadsman optreedt voor
de  verdachte.  §  137 StPO bepaalt dat in alle gevallen een raadsman  voor de
verdachte mag optreden. derhalve ook in diens afwezigheid. §  137 StPO:

'( 1) Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes
eines Verteidigers bedienen. Die Zahl der gewiihlten Verteidigers darf drei
nicht ubersteigen.
(2) Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Vertreter. so kann auch dieser

selbstlindig einen Verteidiger Wahlen. Absatz I Satz 2 gilt entsprechend.'

In eerste aanleg kan de verdachte ook in afwezigheid worden bijgestaan door een
raadsman. Net als in het Nederlandse strafprocesrecht wordt een onderscheid
gemaakt tussen de verdediging door een raadsman en de vertegenwoordiging door

een vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger wordt hierbij geYdentificeerd met
de afwezige verdachte en kan bijvoorbeeld een bekennende verklaring afleggen.

Bij de behandeling in hoger beroep wordt in de wettelijke regeling het verschil
in karakter van vertegenwoordiging en verdediging duidelijk tot uitdrukking

161 § 332 i„ § 234 StPO.
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gebracht. Er dient wederom. een onderscheid te worden geniaakt tussen appel

ingesteld door de verdachte en appel ingesteld door het OM.
Is het appel door de verdachte ingesteld. dan heeft niet-verschijning tot gevolg

dat er geen behandeling van de zaak plaatsvindt en het appel wordt verworpen.
De verdachte kan. zoals hiervoor is toegelicht. zich in bepaalde gevallen laten

vertegenwoordigen. Het ingestelde appel wordt dan niet vervallen verklaard. Voor

verdediging door de raadsman in afwezigheid van de verdachte is geen ruimte.
Immers. slechts indien de verdachte in persoon verschijnt of zich op een bij de
wet toegestane wijze laten vertegenwoordigen. vindt op een door de verdachte

ingesteld appel een behandeling van de zaak plaats.
Een hoger beroep behandeling op een appel dat door het OM aanhangig is

gemaakt. laat daarentegen wel ruimte voor verdediging in afwezigheid van de
verdachte. Bij niet verschijnen van de verdachte op een appel door het OM wordt.
in weerwil van verdachte's afwezigheid. de zaak behandeld. Het eerder genoemde
artikel § 137 StPO stelt dat in 'jeder Lage des Verfahrens' een raadsman op niag
treden. Er vindt een behandeling van de zaak plaats, de raadsman kan derhalve
de afwezige verdachte verdedigen.

Binnen de Duitse strafrechtspleging wordt op het niet verschijnen van de verdachte

bij de behandeling van een van hem uitgaand appel. een hoge prijs gesteld. Het
appel wordt vervallen verklaard. met als gevolg geen inhoudelijke behandeling
van de zaak. Daar geen behandeling plaatsvindt, heeft de raadsman in deze situatie
geen plaats. Gaat het appel uit van het OM, dan kan de raadsman wei een rol
krijgen. De verdachte kan in afwezigheid worden verdedigd.

Opvallend is de minder sterke nadruk op de onmiddellijkheid van het
onderzoek ter terechtzitting in appel. Een appelbehandeling op initiatief van het
OM kan in afwezigheid van de verdachte plaatshebben. Terwijl in eerste aanleg
in beginsel een aanwezigheidsplicht geldt. kan voor de appelfase dit niet worden

gezegd. In appel overheerst eerder de verantwoordelijkheid van de procespartijen,
verdachte en OM, om te waken over hun eigen belangen. Wenst de verdachte dat

zijn hoger beroep wordt behandeld. dan moet hij wel verschijnen. Een appel
ingesteld door het OM kan niet worden gefrustreerd door een niet verschijnende
verdachte. Al met al worden in appel de verdachte en het OM meer in hun
hoedanigheid van procespartij aangesproken.

Ter afsluiting van de bespreking van § 329 StPO nog enkele woorden met
betrekking tot lid 3 en 4 van het betreffende artikel. In het derde lid wordt de
mogelijkheid van het verzoeken van 'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand' aan
de verdachte gegeven. Reeds eerder is de betreffende rechtsfiguur besproken. Op
deze plaats behoeft dan ook niet opnieuw met betrekking tot de 'Wiedereinsetzung'
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te worden uitgewijd. Een verwijzing naar de bespreking van § 235 StPO in de vorige

paragraaf is voldoende.
In het laatste lid van § 329 StPO wordt gewag gemaakt van de mogelijkheid

de aanwezigheid van de verdachte af te dwingen. Deze mogelijkheid moet worden
beschouwd als een uitzondering op de algemene regel die in het eerste en tweede
lid is neergelegd. Slechts in het geval het gaat om een behandeling na terugwijzing
door de cassatierechter of een appelbehandeling op initiatief van het OM is het
afdwingen van de aanwezigheid van de verdachte. volgens de algemene opvatting
gerndiceerd.162

5.4 De zogenaamde 'absolute Revisic,nsgrunde

In de voorgaande paragrafen is de aanwezigheid van de verdachte tijdens het
onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep onderzocht. Op
deze plants mi het belang van de aanwezigheid van de verdachte op de terechtzitting
in het algemeen, worden geillustreerd door nader in te gaan op de Duitse
cassatieprocedure (Revision).

Een indicatie van de hoge rang die aan de aanwezigheid van de verdachte
wordt toegekend, vormt § 338 StPO. In § 338 StPO zijn de zogenaamde 'absolute
Revisionsgrunde' neergelegd. In het Duitse cassatierecht wordt onderscheid gemaakt
tussen de relatieve en absolute cassatiegronden. Relatieve cassatiegronden zijn
schendingen van het recht. die niet noodzakelijkerwijs invioed behoeven te hebben

gehad op het vonnis. Een voorbeeld is de situatie waarin een getuige niet de eed
heeft afgelegd. maar van de betreffende verklaring geen gebruikt is gemaakt door
de rechter voor de bewezenverklaring.'6' Absolute cassatiegronden zijn schendingen
van het recht waarbij ervan wordt uitgegaan dat de schendingen een dermate
fundamenteel karakter kennen, dat het vonnis niet in stand kan blijven. Roxin geeft
de volgende typering van de 'absolute Revisionsgrunde'

'In diesen Fallen besonders schwerwiegender prozessualer VerstoBe ist die
Revision ohne Rucksicht auf eine konkrete Urteilsbeeintlussung ('absolut')
begrundet, weil die rechtsstaatliche Grundlage des Verfahrens insgesamt nicht
mehr gewahrt erscheint. ·164

De aard van de absolute Revisionsgrunde' is verschillend. Het gaat het bestek
van dit werk te buiten alle absolute cassatiegronden te bespreken. Fouten in de

162     LOwe-Ro enberg. Die Strafproze,Bord nung unddas Gerichisrerfaistingsgeset:., GroBkommentar
(24. Auflage) Band IV. §  329 StPO Rdn. 91-94 (Gollwitzer), T. Kleinknecht. K. Meyer. L. Meyer-
GoBner. Strafproze.Bord,iung A41. Autlage), § 329 StPO Rdn. 45. Munchen 1995. Karlsruher
Kommentar zur StrafprozeBordnung § 329 StPO Rdn. 20 (RuB).

163   C. Roxin. Stratierfah,·ens,·echt (24. Auflage). Munchen 1995. pag. 407.
164   C. Roxin. Strati·ertithre„.s·,·ec·ht (24. Aullage).Munchen 1995. pag. 408.
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bezetting van het gerecht. de terechtzitting heeft niet in het openbaar plaatsgevon-
den, het ontbreken van de motivering. zijn enkele voorbeelden van 'absolute
Revisionsgrtinde' die in § 338 StPO worden genoemd. De voor de onderhavige
studie relevante absolute cassatiegrond is te vinden in § 338 nr. 5 StPO:

§ 338 StPO [Absolute Revisionsgrunde]
Ein Urteil ist stets als auf eitte, Verler.ul,g des Gesetzes benthend an:.usehen,

(...)

5. Wenn die Hauptierliandlung in Abwesenheit der Stacitsanwaltschaft oder einer
Person, deren Anwesenheit das Gesetz vt,rschreibt. stattgeftinden hat.
(„.j

Op het eerste gezicht lijkt iedere afwezigheid van de verdachte tijdens de
terechtzitting te leiden tot cassatie van de uitspraak van de feitenrechter. in de
rechtspraak wordt echter niet in alle gevallen de afwezigheid van de verdathte
even zwaar gewogen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen afwezigheid tijdens
'wesentliche Teile' en 'unwesentliche Teile' van de terechtzitting. Het onderscheid
tussen 'wesentliche Teile' en 'unwesentliche Teile' is ontwikkeld in de
rechtspraak.

165

De vraag welke onderdelen tot de belangrijke delen van de terechtzitting
worden gerekend en welke niet. wordt in de praktijk casuistisch ingevuld. Een
duidelijke definitie ontbreekt.166 Enkele voorbeelden van 'wesentliche Teile' zijn.
het moment waarop de verdachte behoort te worden gehoord 167, de voordracht van
de telastelegging!68, de 'Beweisaufnahme'. het horen van getuigen, een plaatsopne-
ming.'64 Delen van de terechtzitting die als 'unwesentlich' worden beschouwd.
zijn bijvoorbeeld het vaststellen van de identiteit van de verdachte. het mondeling
mededelen van de motivering van het vonnis. 17()

Een niet door een wettelijke regel gerechtvaardigde afwezigheid van de
verdachte tijdens een 'wesentliches Teil' van de 'Hauptverhandlung' leidt tot
cassatie van het op basis van de betreffende 'Hauptverhandlung' gevelde oordeel.
Een belangrijke indicatie voor het gewicht. dat wordt toegekend aan de aanwezig-
heid van de verdachte is mijns inziens het antwoord op de vraag of de cassatierech-
ter ambtshalve. of eerst op verzoek van de verdachte moet bezien of § 338 nr. 5
StPO zich voordoet. Indien de aanwezigheid van de verdachte als een 'Verfahrensvo-

165     LOwe-Rosenberg. Die Stra/)1·ozetici,·ditimg iii id das Gerichtsverfassitilg Sge Setz. Grt,Bkommentar
(24. Aullage) Band IV, § 338 StPO Rdn. 84 (Hanack).

166   Aldus V. Mehle. Einschrankende Tendenzen im  Be reich der absoluten  Revisionsgriinde { § 338
StPOL Bonn 1981. pag. 41

167 BGH 9.243.
168 BGH 9.243.
169 BGH 3.187.
170 BGH 15.263.
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raussetzung', een voorwaarde voor een eerlijk proces, moet worden bestempeld.
dan behoort in cassatie ambtshalve te worden nagegaan of voor de afwezigheid
van de verdachte een wettelijke basis is aan te wijzen. De aanwezigheid van de
verdachte wordt in zo'n geval een bijzonder hoge waarde toegedicht. Aan de andere
kant kan de aanwezigheid van de vet·dachte ook slechts als een 'Aufhebungsgrund'
worden beschouwd. een reden om indien de verdachte dit wenst het vonnis te
vernietigen.

De 'Revision' ix in het Duitse strafprocesrecht verdeeld over twee instanties.

Op de eerste plaats de 'Oberlandesgerichte' in de verschillende deelstaten. Zij
oordelen kortweg gezegd over de vonnissen die in appel door de 'Landgerichte'

zijn gewezen. Daarnaast ooideelt het  Bundesgerichtshof' in de overige gevallen
waarin 'Revision' mogelijk is. 171

De standpunten met betrekking tot de aanwezigheid van de verdachte lopen
uiteen. De 'Oberlandesgerichte' hebben in de aanwezigheid van de verdachte in
meerderheideen 'Verfahrensvoraussetzung' gezien. Terwijl het 'Bundesgerichtshof'
de aanwezigheid van de verdachte steeds slechts als een 'Authebungsgrund heeft
beschouwd. Aan de uitlopende opvattingen is een einde gekomen toen het Beierse
'Oberlandesgericht'. na afgeweken le zijn van de algemene lijn die de andere
'Oberlandesgerichte' tot dan toe hadden gevolgd. het probleem voorlegde aan het

'Bundesgerichtshof'. Het 'Bundesgerichtshof' stelt:

Der Senat ist der Auffassung, daB die vorschriftswidrige Abwesenheit des
Angeklagten in der Hauptverhandlung kein ,·on Amts wegen zu beachtendes
Vertahienshindernis ist: sie ist ein sog. absoluter Revision,,grund, aber nur
auf foringerechte Ruge hin zu bedicksichtigen. (...) Nach § 230 Abs.  1 StPO
i t die Anwesenheit des Angeklagten wahrend der Hauptverhandlung
grundsiitzlich notwendig. Einerseits will die ProzeBordnung dem Angeklagten
die Moglichkeit allseitiger und ein uneingeschrankter Verteidigung sichern.
andererseits soil dem Tatrichter ein unmittelbarer Eindruck von der Person

des Angeklagten. seinem Auftreten und seinen Erklarungen vermittelt und damit

die Wahrheitsfindung gefOrdert werden. Daraus ergibt sich Recht und Pflicht
des Angeklagten zur Anwesenheit. Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht
ausnahmslos. Eine Durchbrechung ist in zahlreichen Fallen zugelassen. Daraus
ist zu entnehmen. daB der Gesetzgeber den Anwesenheitsgrundsatz nicht
Bberbewerten wollte.'' "-

Uit de overweging van het Bundesgerichtshot" blijkt het belang van de aanwezig-
heid van de verdachte tijdens de terechtzitting aan de ene kant heel duidelijk. aan
de andere kant wordt ook opgemerkt dat het belang niet moet worden overdreven.

171 Voor een schematisch merzicht van de gerechten en hun he\Mgdheden zie. C. Roxin.
Stratie,fahre,is,·ei·/it 124. AutlageL Munchen 1995. pag. 33-35.

172 BGH 26.9().
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Het oordeel van het 'Bundesgerichtshof' geeft duidelijk weer. waar het bij
het aanwezigheidsrecht oingaat. De hoofdregel van § 230 StPO heeft blijkbaar
als achtergrond ervoor te zorgen dat de verdachte zijn recht op verdediging kan
uitoefenen. Daarnaast wordt de aanwezigheid ook genoeind als van belang voot

de oordeelsvorming door de rechter. De combinatie van het waarborgen van het
verdedigingsrecht en de waarheidsvinding door de rechter biedt de basis voor het
recht op. en de plicht tot aanwezigheid.

Mijns inziens vrij opmerkelijk is de opmerking dat in talrijke gevallen de

aanwezigheidsplicht is doorbroken en de daaruit getrokken conclusie dat de
wetgever de aanwezigheid niet absoluut heeft willen opvatten. Gezien de tekst

van het § 230 StPO; 'Gegen einen ausgebliebenen Angeklagten findet eine
Hauptverhandlung nicht statt.'. zou gemakkelijk tot de conclusie kunnen worden
gekomen dat een onterechte berechting bij verstek tot ambtshalve cassatie zou
behoren te leiden. Uit de rechtspraak blijkt dat dit moet worden genuanceerd en

derhalve slechts op verzoek van de verdachte wordt gecasseerd.

In de laatste paragraaf is de indruk, die wellicht bestond na de voorafgaande
paragrafen, van een zeer strikte aanwezigheidsplicht van de verdachte tijdens de
terechtzitting enigszins afgezwakt. De nu volgende paragrafen zullen enkele

bijzondere procedures bespreken. Op de eerste plaats zal aandacht worden besteed

aan een soort bewijszekerheidsstellingsprocedure. Vervolgens zal kort worden

stilgestaan bij de omzetting van een 'Hauptverhandlung' in een 'Strafbefehlsverfah-
ren

5.5 Een bijzondere procedure: §§ 277 t/Ill 295 StPO

Het Duitse strafprocesrecht kent een bijzondere procedure in het geval de verdachte
abwesend' is. Zoals eerder opgemerkt. is het verschil tussen een 'ausgebliebene'

en een 'abwesende' verdachte gelegen in de bereikbaarheid van de betrokkene.
In de literatuur wordt ook wei als criterium genoemd het binnen de macht van de
Duitse justitie bevinden van de verdachte. Een 'abwesende Angeklagte' heeft een
onbekende verblijfplaats of bevindt zich in het buitenland. In de woorden van §
276 StPO:

'Ein Beschuldigtergilt als abwesend. wenn sein Autenthalt unbekannt ist oder
w·enn er sich im Ausland authiilt und seine Gestellung vor das zustandige
Gericht nicht ausfuhrbar oder nicht angemessen erscheint.

Tot eind 1974 bestond de mogelijkheid een 'Abwesende' bij verstek te berechten.
in uitgesproken bagatelzaken. maximale vrijheidsstraf zes weken of een geldboete,
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kon de 'abwesende' verdachte buiten aanwezigheid worden berecht. Het 'Abwesen-
heitsverfahren' werd geregeld in de §§ 271-284 StPO.

Het 'Abwesenheitsverfahren' is geschrapt met de doorvoering van een
wijziging van het wetboek van strafrecht in  1974. Bij de betreffende wijziging van
het Duitse StGB is de categorie van de *Obertretungen' verdwenen en vervangen
door de categorie van de 'Ordnungswidrigkeiten', administratief rechtelijke
vergrijpen. In principe was uitsluitend bij  Obet'tretungen' de 'Abwesenheitsverhand-
lung' toegelaten.

Op het eerste gezicht kan het interessant zijn de toelichting bij de wet die
de betreffende bepalingen heeft ingetrokken nader te bezien. Helaas biedt de
betreffende memorie van toelichting geen enkel houvast omtrent de achtergrond
van het schrappen van het 'Abwesenheitsverfahren'. In de memorie van toelichting
wordt slechts kort en niet inhoudelijk ingegaan op het verdwijnen van de
'Abwesenheitsverhandlung' in verband met hetafschaffen van de 'Ubertretungen':

'Durch den Fortfall der Ubertretungen im materiellen Strafrecht werden auch
die Voischriften uberdie - abgesehen von Sonderfallen - nur bei Ubertretungen
zulassige Hauptverhandlung gegen Abwesende auf Grund der StrafprozeB-
ordnung gegenstandslox.' "'

Dunnebier wijst op de beperkte toelichting en zoekt naar een andere verklaring
voor het afschaffen van de procedure. Hij constateert dat het 'Abwesenheitsverfah-
ren' uit de tijd was geraakt en weinig werd toegepast. 174 Oppe heeft eveneens
gewezen op het weinige gebruik, dat van het 'Abwesenheitsverfahren' werd
gemaakt.

175

Hedentendage is het mogelijk oiii de 'Abwesende' te dwingen te verschijnen
door beslag te leggen op zijn vermogen. 176 Deze mogelijkheid wordt in het algemeen
als een zware maatregel beschouwd in verhouding tot het telastegelegde feit. Het
oude 'Abwesenheitsverfahren' werd vaak gebruikt als een alternatief voor het beslag
op het vermogen. Het uitspreken van een vrijheidsstraf tegen een 'Abwesende'
was min of meer zinloos, daar de straf vrijwel zeker niet geexecuteerd kon worden.
Toepassing van het 'Abwesenheitsverfahren' was daarmee min of meer beperkt
tot zaken waarin een geldboete de aangewezen sanctie was. Samengevat kan worden

173   BT-Drucks. VI/325(). pag. 290.
174    H. Dunnehier, Das Ko,immciziah·erfalire,i ist abgescliaft-1. Festschrift fur Ernst Heinitz. Berlin

1972. pag. 679.

175   W. Oppe. Da s Al,weJeillieits,·erfalti·vii in der Sticift),0-eBrettirm. Zeitschrift fur Rechthpolitik
1972. pag. 56-59.

176    § 29() StPO.
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vastgesteld dat de in de jaren zeventig atgeschafte verstekprocedure tegen een
177'Abwesende' slechts een beperkte rol heeft gespeeld.

Een berechting bij verstek tegen een 'Abwesende behoort aldus niet (meer) tot
de mogelijkheden. De resterende bepalingen inzake het Verfahren gegen
Abwesende' voorzien uitsluitend in een bewijszekerheidsstellingsprocedure.

Vanzelfsprekend kan het OM in het vooronderzoek zelfstandig bewijzen
zekerstellen. Hiervoor gelden de algemene regels van het vooronderzoek. De §§
286-294 StPO hebben een aanvullende werking. Indien het OM in een zaak tegen
een Abwesende'de rechter verzoekt bepaalde handelingen te verrichten. zoals
het horen van getuigen. dan behoren de genoemde paragrafen te worden toegepast. I 7K

In de artikelen is onder andere voorzien in bijstand van een raadsman (§ 286 StPO).
Verder de mogelijkheid van oproeping om te verschijnen via publicatie in dagbladen

(§ 288 StPO).

Een mogelijkheid tot het afdwingen van de aanwezigheid van de 'Abwesende'
is de eerder genoemde mogelijkheid van beslag op het vermogen op grond van

§ 290 StPO. Het doel van het beslag op het vermogen van de verdachte is hem
te dwingen zichzelf te melden bij de justitiele autoriteiten. Op deze wijze worden

179hem tevens de middelen ontnomen om voortvluchtig te blijven.
Wil het beslag toegelaten zijn. dan is wel vereist dat de verdachte in staat

moet worden geacht te kunnen verschijnen. De maatregel is ook niet toegestaan
indien het uitvaardigen ervan niet proportioneel kan worden genoemd. De
proportionaliteit wordt ingevuld door het tweede lid en door de eis dat voor de
feiten waarvan de verdachte wordt verdacht. het uitvaardigen van een 'Haftbefehl'
mogelijk moet zijn.

Het beslag strekt zich uit over het volledige vermogen binnen het Duitse

grondgebied. In de literatuur is erop gewezen, dat door overbrenging van het
vermogen naar het buitenland eenvoudig aan de maatregel van § 290 StPO is te
ontkomen.IX" In de §§ 291-294 StPO zijn de procedureregels voor het beslag op
het vermogen opgenomen.

Tenslotte kan worden vermeld dat de 'Abwesende' een zogenaamd 'sicheres
Geleit' kan worden geboden.'*' Bijzonder aantrekkelijk kan deze vrijgeleide niet

177    LOwe-Rosenberg. Die St rafp rtize 1.1(, rdit wit g unci das Ge ric·lits\·e rtkis sun gsgeset: GroBki,mmentar
(22. Auflage) Band ll. Vor § 276 Anm. 3 (Dunnebier).

178     Karlsruher Kommentar zur StrafprozeBordnung § 285 Rdn. 8 (Engelhardt).
179       Lii\#e-Rosenberg. Die.Stratp,·0,450,-chimW tind da.  Geri ·ht.st·e,1&.uting.we.,·etz GroBkommentar

(24. Auflage) Band III. § 290 StPO Rdn. 1 (Gollwitzer).
180     H. Dunnebier. Das Kiintuma:.ialverfahren ist abge,chafft. Festschrift for Ernst Heinitz. Berlin

1972. pag. 679. Al  illustratie noemt hij het feit. dat in het proces tegen de Baader-Meinhof-groep

geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van beslag.
181 § 295 StPO.
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worden genoemd. De voorlopige hechtenis wordt niet tenuitvoergelegd. maar het
achterwege blijven van tenuitvoerlegging geldt slechts voor het feit waarop het
'sicheres Geleit' betrekking heeft. En bij veroordeling tot een vrijheidsstraf kan
geen aanspraak op de vrijgeleide worden gedaan. 182

56 Onizetting lia,1 een 'Hauptrerhandlting' in ee,1 'Strafbefehlsverfahren',
4408a Stpo

Het  Strafbefehlsverfahren' is een zogenaamde summiere rechtsgang.IM, Het is een
belangrijke wijze van afdoen van strafzaken.184 Het 'Strafbefehlsverfahren' is een
schriftelijke procedure en uitsluitend mogelijk bij de zogenaamde 'Vergehen'. IXS

De belangrijkste voorwaarde voor het toepassen van het 'Strafbefehlsverfahren'
is, dat het OM een 'Hauptverhandlung' niet noodzakelijk acht.

In de procedure vaardigt het OM een 'Strafbefehlsantrag' uit, waarop de
rechter een 'Strafbefehl' kan vaststellen. De sancties die de rechter in het
'Strafbefehl' kan vaststellen zijn o.a. geldboete, intrekken van het rijbewijs en
bekendmaking van de uitspraak bij veroordeling van een juridisch persoon. Sinds
1  maart  1993  is het ook mogelijk. met een maximum van  I  jaar. een geheel
voorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen. 186 De mogelijkheid tot het opleggen
van een. weliswaar geheel voorwaardelijke. vrijheidsstraf in een schriftelijke
procedure als het 'Strafbefehlsverfahren' heeft veel kritische reacties losgemaakt. Ixi

Het opleggen van een vrijheidsstraf is uitsluitend mogelijk indien de betrokkene 1XX

wordt bijgestaan  door een advocaat. 'Verteidiger': overweegt de rechter  het
opleggen van een vrijheidsstraf en heeft de betrokkene geen 'Verteidiger', dan
moet hem deze worden toegewezen op grond van § 408b StPO.

Sinds de inwerkingtreding van het 'Strafverfahrensiinderungsgesetz 1987' op 1
april 1987'8' is het mogelijk een reeds aangevangen onderzoek ter terechtzitting
om te zetten in een 'Strafbefehlsverfahren'. De mogelijkheid voor omzetting van

182   C. Roxin. Da.4 Stratierikihrens,-ef·ht (24. Auflage). Munchen  1995. pag. 444.
183 De regeling is te vinden in § 407 e.v. StPO.
184 Vgl. cijfers  1992: 651.203 nieuwe zaken werden aanhangig gemaakt bij het Amtsgericht

daaronder 542.549 Strafbefehlsantrbge. zie uitga\'e Statistisches Bundesamt. Rechtspflege
Fachserie 10, Reihe 2 Gerichte und Staatsanwaltschaften, pag. 53.

185    'Vergehen' zijn strafbare teiten die gesanctioneerd zijn met een minimumstraf tot maximaal
I jaar of een geldboete. §  1 2 SIGB.

186     Ingevoerd bij het Gesetz zur Entlastung der Rechtsptlege von  11.1.  1993. BGBI. I 50.
\81     G. Fezer. Zur Zukutift des Strafbefehisrelfahrens. in: Festschrift fur Jurgen Baumann. Bielefeld

1992. pag. 395-406. F. Schellenberg. Zur Vet·hingung von Freiheits.,tra.fen im Stridbefehlsweg.
Neue Zeitschrift fur Strafrecht 1994. pag. 570-572. S.P. Martin. Freiheits,trafe beini Allsbleiben
de.r Angeklcigien:' - Pr<,zessitale Pi·obleme des Strcifliefehis\·erfahrens nach dem Rechispfle
Reentlasttingsgesetz -, Goltdammer' s Archi\ fiir Strafrecht  1995. pag. 121-134.

188   In de regeling wordt gehproken 3·an 'Angehchuldigte
189 Gesetz vom 27.() 1.1987. BGBI. S. 475.
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een 'Hauptverhandlung' in een schriftelijke procedure is ingevoerd om zaken die
voorheen moeilijk konden worden afgedaan. te kunnen beeindigen.

In de praktijk konden veel zaken niet worden afgedaan vanwege de
afwezigheid van de verdachte ter terechtzitting. Een eenmaal aangevangen
onderzoek ter terechtzitting kan uitsluitend door een uitspraak op basis van een
behandeling ter zitting worden afgesloten. De mogelijkheden om bij verstek de
zaak af te doen zijn beperkt.

De artikelen § 232 en § 233 StPO maken een berechting in afwezigheid
mogelijk. maar dan is naast een aantal andere lichtere sancties slechts een geldboete

van hooguit 180 dagboetes mogelijk, welke lager is dan in een 'Strafbefehlsverfah-
ren'. Verder kunnen de §§ 232 en 233 StPO uitsluitend worden toegepast. indien
de verdachte niet verontschuldigbaar afwezig is (§ 232 StPO) of zelf verzoekt van
zijn aanwezigheidsplicht te worden ontbonden (§ 233 StPO). Indien de verdachte
zonder bekende woon-of verblijfplaats in het buitenland vertoeft, kan helemaal
geen 'Hauptverhandlung' worden aangevangen. Terwijl tegen een in het buitenland

verblijvende verdachte wei een 'Strafbefehl' kan worden uitgevaardigd. De memorie
van toelichting stelt dat de betreffende gebreken in de regeling dienen te worden

opgelost;

'Mit der Miiglichkeit, vom Normalverfahren ins Stratbefehlsverfahren
uberzugehen, lassen sich in geeigneten Fiillen diese Lucken schlieBen. wenn
der Sachverhalt. gegebenenfalls nach einer Hauptverhandlung, die ausgesetzt
werden inuBte. genugend aufgekliirt ist.

.19(/

§ 408a StPO [Strafbefehlsantrag nach Eruffnung des Hauptverfahrens]
( 1)  Ist  das  Hauptverfahren  bereits  erliffnet.  so  kan,1  im  Verfahren  vor dem
Strafrichter und dem Schoffengericht die Stautsanwaltschaft einen Strafbefehls-
antrag stellen. wenn die Voraussetzungen des §407 Abs. 1 Sat: 1 und 2 zorliegen
Lind wen,1 der Durchfuhrting einer Hauptverhandlung das Ausbleiben ode,
Abwesenheit des Angeklagten oder ein anderer wiclitiger Gru,id entgege,istelit.
§ 407 Abs.  1  Satz 4.  § 408 finde,1 keine Anwendung.
(2) Der Richter hat dem Antrag zu entsprechen, wenn die Voraussetzungen des
§ 408 Abs. 3 Satz J vorliegen. Andernfalls lehnt er den Antrag durch unanfecht-
baren Beschluj.i fib und set:.t das Hituptierfahre,1 ft,rt.

De invoering van § 408a StPO was niet onomstreden. De reden voor de kritiek
is gelegen in het doel het van de regeling. een 'Hauptverhandlung'. met al zijn
waarborgen. om te zetten in een schriftelijke procedure, het Strafbefehlsverfahren'

19() BT-Druck*. 10/1313. pag. 36.
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RieB heeft het invoeren van § 408a StPO aangeduid als het betreden van
'strafprozeBsystematisches Neuland'.141

Aan de toepassing van § 408a StPO zijn twee voorwaarden verbonden. Op
de eerste plaats dienen de algemene voorwaarden. neergelegd in § 407 StPO. voor
het uitvaardigen van een 'Strafbefehl' te zijn vervuld. Ten tweede dient voor
onizetting sprake te zijn van een zwaarwegende reden om over te gaan naar de
Achriftelijke procedure van het 'Strafbefehlsverfahren'

Artikel 408a StPO kan vanzelfsprekend uitsluitend worden toegepast bij
'Vergehen' 'Verbrechen kunnen niet door middel van een 'Strafbefehl' worden
afgedaan. Op bahis van § 407 StPO stelt het OM. bij verdenking van een overtreding
die afgedaan kan worden door middel van een 'Strafbefehl', zo'n procedure in
werking. Goed beschouwd, komt het et-op neer, dat wil § 4088 StPO kunnen worden
toegepast er een veranderde waardering van de feiten moet zijn. Immers. kwam
de zaak in zijn oorspronkelijke vorm in aanmerking voor een afdoening door middel
van een 'Strafbefehl' dan had het OM in beginsel deze weg gevolgd en niet eerst
een 'Hauptverhandlung' aangevangen.

Bij de invoering werd verwacht dat het voorschrift van § 4088 StPO slechts
in geringe mate zou worden toegepast. 142 In de praktiik echter blijkt § 408:i StPO
geen dode letter. In 1990 werd § 4088 StPO 8.512 toegepast. in verhouding tot
het totale aantal 'Strafbefehle' van 490.000 in hetzelfde jaar een gering aantal.
maar desondanks niet verwaarloosbaar. ""

In de praktijk blijken de strikte voorwaarden waaronder § 408a StPO kan
worden toegepast. niet altijd te worden nageleefd. Martin bericht in dit kader over
de praktijk in de deelstaat Hessen. De procedure van § 408a StPO wordt ingeleid
door middel van een standaardformulier. Op het betreffende formulier is geen ruimte
voor beantwoording van de vraag waarom een 'Hauptverhandlung' niet langer
voor noodzakelijk wordt gehouden en onigezet kan worden in een 'Strafbefehlsver-
fahren'. In beginsel zo stelt Martin terecht. zou de betreffende vraag de grootste
problemen kunnen veroorzaken: de omzetting veronderstelt immers een verandende

waardering van de feiten.
Door Martin wordt geconcludeerd dat in de praktijk de afwezigheid van de

verdachte. als een zwaarwegende reden om het onderzoek ter terechtzitting om
te zetten in een schriftelijk 'Strafbefehlsverfahren'. op de voorgrond staat.   In
feite zou omgekeerd moeten worden geredeneerd. De vraag of een zaak zich leent
roor afdoening door middel van een 'Stratbefehl' zou centraal moeten staan. Pas

191       P. RieB. 7.\*·eifelsfragen z.iti,1 izeiten Sti-afbefelilsverfithren. Juristische Rundschau 1988. pag

134.

192   L. Meyer-GoBner. Das Strati'crA'hre,Istinderimgsgesetz /987. NJW 1987. pag. 1167.
193  S.P. Martin. Freiheitsst,·afe beim Ausbleiben des Angeklaglen'? -Prozessuale Pri,bleme des,

Sircijbetehlsver.ftiliren Iiuch dem Reclits )flegecii!lastic,zizsgeser». Goltdammer'•, Archir fur
Strafrecht  1995. pag.  122.

194   S.P. Martin. a.it·. pag. 123.
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indien de zaak geschikt lijkt voor schriftelijke afdoening, zou de vraag moeten
worden gesteld of er een zwaarwegende gr(ind is voor het afzien van een
behandeling ter zitting.

Mede gezien de ervaringen in de praktijk lijkt § 408a StPO een mogelijkheid
te bieden om problenien rondom de aanwezigheidsplicht van de verdachte tijdens
het onderzoek ter terechtzitting te onizeilen. Door verschillende schrijvers is erop

gewezen dat § 408a StPO een breuk vormt met de opvatting dat de verdachte in
beginsel in zijn aanwezigheid moet worden berecht.'"S Dit klemt te meer daar in
het 'Strafbefehlsverfahren' vrijheidsstraftoteen maximum van I jaar voorwaarde-

lijk kan worden opgelegd'96. Opvallend is in dit verband dat de mogelijke straffen

in de procedures van §§ 232 en 233 StPO lager zijn:"7
In de praktijk blijkt de afwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek

ter terechtzitting de hoofdreden te zijn om op basis van § 4088 StPO de  Haupt-
verhandlung' om te zetten in een Strafbefehlsverfahren'. De belangrijke vraag
of de betreffende zaak wel voor afdoening door middel van een 'Strafbefehl'
geschikt is. lijkt daarbij van secundair belang. Dit laatste bevreemdt enigszins daar
de zaak in eerste instantie is ingeleid door een 'Hauptverhandlung'. Een zaak die
in beginsel niet geschikt werd geacht voor de 'Strafbefehl' procedure wordt zonder
nadere overweging alsnog afgedaan door middel van een 'Strafbefehlsverfahren:
dat wringt.

l98

195   P. RieB, Z,i'eite/.«ra,<,en :tim Iietten Sirafbelehls\·erftihreti. Juristische Rundschau 1988. pag.

134. noemi § 408:1 StPO "strafprozeBsystematisches Neuland". G. Fezer. Zii 1- Zukii,ill des
Strafbefehi,srerfah en,0. in: Festschrift fur Jurgen Baumann, Bielfeld 1992, pag. 397. duidt §
4082 StPO al, "eine unakzeptabele Grenzuberschreitung". L. Meyer-GoBner. Das Stra/i·e,foh,-ens-
Li,ide,·u,W.,Ve.,etz. /987. NJW 1987. pag. 1167. noemt §408a StPO een "rechtssystematisch und
rechtstheoreti,ch bedenkliches Verlahren". Eveneens negatief is D. Meurer, Der Stratbefeh/.
Juristisehe Schulung 1987. pag 882-887. U. Berz wij,t :114 66n van de weinige de regeling van
§ 408a StPO niet onmiddellijk van de hand. zie zijn Zur Reforin des strafverftihrens. in.

Fenschrift fur Gunter Blau, Berlin. New York 1985. pag. 56-57.
196    Vgl. F Schellenberg. Zil,- Verhlingung ,·mi Freiheitsst,·afen int Strafbe/fh/sit·eg. Neue Zeitschrift

tur Strafrecht 1994. pag. 57()-572.
197     Vgl. U. Hausel. Unge,lut,tes Besc·hicu,ligim,gs/*,tentia/des St,·ati-beleh/.9-ji·e,fahren.,7. Zeitschrift

fur Rechispolitik 1994. pag. 96. Hij vindt het min of meer vanzellsprekend, dat nu o.g.v. § 408a
StPO het mogelijk is de verdachte. bovendien in een volledig *chriftelijke procedure. te
L·eroordelen toi 1 Jaar viwirwaardelijke vrijheidsstrat. de sanctiemogelijkheden van § 232 StPO

dienovereenkomslig ilit te breiden.
198    K.J. Muller, Da., Stratbe/ch/st·ertith,·en (*.4 407 #: gpo). Frankfurt am Main. Berlin. Bern.

New York. Paris. Wien 1993, pag. 3()6-307 ziet in § 40811 StPO een mogelijkheid om de
waarborgen van een nofinale gralprocedure te omzeilen. De aanwezigheid van de v·erdachte
i  niet ,·oor niets een hootdregel L·an een stratproces. Het belang daarvan wordt o.a. door het
gering aantal uitzonderingen tot uitdrukking gebracht. Door toepassing van § 4082 StPO wordt
de principiele regel van a:inwezigheid van de verdachte ontdoken. daarom dient § 4()*a StPO
te worden geschrapt. aldus Muller. Zieeveneens G. Fezer. Vereinfachte Verfahren im Strafprir..e.B.
Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswi,senschaft 1994. pag. 18.
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Tot slot wordt aandacht besteed aan recente gedachten omtrent versnelling van
de Duitse strafprocedure en de relatie met de aanwezigheid van de verdachte ter
terechtzitting.

5.7 Beschleunigung des Verfahrens

Het Duitse onderzoek ter terechtzitting duurt lang in vergelijking met de andere
europese landen en met name Nederland. Illustratief in dit verband is het experiment
dat werd gehouden in Parijs eind  1992. Aan de hand van een vastgestelde zaak
werd door rechters en officieren van justitie een behandeling terzitting nagespeeld.
De behandeling van de zaak liet zien dat de Duitse regeling het meest omslachtige.
tijdverslindende en personeelsintensiefst is in vergelijking met andere landen. 199

In Duitsland is het inzicht ontstaan dat dringend maatregelen moeten worden
genomen om de duur van een gemiddeld strafproces te verminderen. In 1994 was
de versnelling van onderzoek ter terechtzitting thema van de vergadering van de
Duitse juristenvereniging in Monster. In Munster werd vergaderd naar aanleiding
van het preadvies van Gasel. 2(K)

In zijn preadvies doet Gossel verschillende voorstellen om te komen tot een
versnelling van het strafproces. De nadruk wordt in het preadvies gelegd op
herziening van het Duitse bewijsrecht. Reeds eerder is, bij de bespreking van de
werking van het onmiddellijkheidsbeginsel binnen het Duitse strafproces, gebleken
van een zeer detaillistisch met veel waarborgen omgeven bewijsrecht. Als voorbeeld
is gewezen op de bruikbaarheid van processen-verbaal afkomstig uit het vooronder-
zoek: eerst nadat is voldaan aan bepaalde voorwaarden kunnen deze worden
gebruikt door de rechter voor de oordeeisvorming. Getuigen dienen in beginsel
op de zitting te worden gehoord.

Een ander van de Nederlandse regeling afwijkend onderdeel van de
bewijsregeling is het zogenaamde 'Beweisantragsrecht'. Het Duitse strafprocesrecht
kent anders dan bij ons geen toetsing van bewijsmiddelvoordrachten. In Duitsland
moeten in beginsel alle door de verdediging voorgedragen getuigen op de zitting

2()1worden gehoord. In de praktijk wordt door de advocatuur ge(mis)bruik gemaakt

199     G. Muller, Rechtspreclitii,g ini Vergleic·h der Uinder Eurc,Ims. Deutsche Richterzeitung 1993,
pag. 381-387.

100     K.H. Gbsse\. Empfehle,i sich Anderwigen cle.  Stnihe,fahrensreclits mit dem Ziel. cilme Preisgabe
rechtsstaailicher Gi·titidstitze den Strafproze,B. i,isbes,indere die Haitplverhandlung, :.u
beschieunigen?. Gutachten ftir den 60. Deutschen Juristentag. Munchen  1994.

201 Binnen de Duitse strafrecht3literatuur is een discussie ontstaan over de vraag of een advocaat

inoet meewerken aan de goede werking van het strafproces of de belangen  ;·an zijn client mag
laten prevaleren en daartoe alle middelen toegestaan zijn. Zie bijvoorbeeld R. Maatz.
Mitwirklingspflic·liten de.  Verteidiger.s iii der Hauptrerhandlting und Ruge\·erlust. Neue
Zeitrchrift fur Strafrecht  1992. pag. 513-518. G. Widmaier, Miti,·irkitng·v'flic·hten des Verteidigers
iii der Hauptrerh(indltitig und Riigererllist. Neue Zeitschrift fur Stratrecht  1992. pag. 519-523,
M.Dornach. Ist der Straf\·erteidigerautgriinci seitici· Stellitilg cils "Orgait der Rechtspjlege
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van de mogelijkheden bewijsmiddelen. met natne getuigen, voor te dragen. Het
'Beweisantragsrecht' wordt Kel aangeduid als het belangrijkste probleem binnen
het Duitse strafprocesrecht.21,2

De herziening van het bewijsrecht neemt in het preadvie  en in de beraadsla-

gingen naar aanleiding daarvan een prominente plaats in. Opvallend is dat zowei
door Gossel als door de vergadering weinig aandacht wordt besteed aan de
verplichte aanwezigheid van de verdachte ter zitting. Vanuit Nederlands perspectief

lijkt de aanwezigheid van de verdachte als voorwaarde voor het doorgang kunnen
doen vinden van het onderzoek ter terechtzitting. een belangrijk aandachtspunt
bij overdenking van maatregelen om de procedure sneller te laten verlopen.

De als referent opgetreden Weigend gaat weI kort in op de mogelijkheid van
het uitbreiden van de berechting bij verstek. Hij verwacht echter weinig van het
uitbreiden van de mogelijkheden om een verdachte bij verstek te berechten. Als

voorbeeld haalt hij de Italiaanse regeling aan, waarbij de verdachte weliswaar bij
verstek kan worden berecht maar altijd een raadsman moet worden toegevoegd
en dezelfde regels worden toegepast als wanneer de verdachte aanwezig is. De
Franse regeling met de mogelijkheid van verzet tegen de verstekuitspraak. werkt
ook niet snelheidsverhogend aldus Weigend.1113

In het overzicht van de besluiten van de vergadering van Duitse juristen wordt
het voorstel om de mogelijkheden van berechting bij verstek te vergroten, met 76

tegen 46 stemmen verworpen.
204.205

Mitgarant eilie, itistizf.Ormigen Sircib·erfalirmis:'. Neue Zeit>,chritt for Strafrecht  1995. pag
57-63. H. Kintzi. Miigliclikeiten der Vereinfac·hung und Beschielinigitii i ,·0,1 Strafrerfaliren
de lege ferenda. Deutsche Richterzeitung 1994. pag. 325-334. H. Frister. Besc·hleimiguile der

Hauptrerliandlung durt·h Eins,·liratikutig VOtt Verteidigu,igs,·ec·hte„:'. Stratverteidiger 1994.

pag. 445-455. C. Roxin, St,·ati·e,lithre,1.,·rec'ht (24. Auflage). Munchen 1995. pag. 111-117 en
0. Ranft. Stm.fprt).eBrechi 11. Autlage). Stuttgart 1995. Pag 89-93.

2()2 Vgl. K. Brensmann. Wider eine Vereinfachting der Haupt\·erhatidlung. Zeitschrift fur
Rechtspolitik 1994. pag. 331.

2()3   Reterat Th. Weigend. Verhii,idlunven de.0 set·hz.igstei, deita·c·hell Jitriste,ita e ·. Band Il/1.

Mlinchen 1994. Pag 11121-m22.

2()4 Beschlii,se. Verhand/imeen de., sec·hzigsten de,tit.,c·hen Juris tentage i.  Band 11/2.  Munchen  1994.

pag. m252.
205    Vi,Or de bileenkoinst heeft E. Schluchter de problematiek en eventuele vraagpunten onder de

aandacht gebracht in haar Beschletinig,Ing des Strafprc,zesNex und insbesondere der Haupt

rerhandlitiig ohne Rechtss taa tn·ei·ltist. Goltdammer's Archiv tur Stratrecht 1994. pag. 397-438.
Zij zag een mogelijkheid in het minder stringent naleven van het o,imiddellijkheidsbeginsel.
Als inc,gelijkheid wordt het gebruik van video in de rechtszaal genoeind. eventueel ook voor
het r·erhi,or van de z·erdachte.
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6            Ter afsluiting

In dit hoofdstuk is de berechting bij verstek besproken vanuit de invalshoek van
het internationale strafrecht en een drietal buitenlandse rechtsstelsels. De
internationale verdragen geven blijk van een bijzondere zorg omtrent vonnissen
gewezen na een behandeling bij verstek. In veel gevallen worden voorbehouden
gemaakt of extra eisen gesteld ten aanzien van verstekvonnissen als basis voor
bijvoorbeeld uitlevering of overdracht van de tenuitvoerlegging.

Een ander illustratief voorbeeld van het omstreden zijn van verstekprocedures
werd gevonden in het strafprocesrecht van het Joegoslavie-tribunaal. Bij de
oprichting van het tribunaal is uitgebreid gediscussieerd over de vraag of berechting
tot het verstek tot de mogelijkheden van het tribunaal zou moeten behoren. Bij
de oprichting van een permanent internationaal strafhof is ervoor gekozen om in
beginsel geen berechting bij verstek mogelijk te maken.

Na enkele instrumenten van internationaal strafrecht in verband te hebben
gebracht met het verstek in strafzaken zijn het Franse. Belgische en Duitse
strafprocesrecht bekeken. Het Franse strafprocesrecht viel op door het in sommige
gevallen fictief op tegenspraak berechten van de afwezige verdachte. Ook bleek
dat de raadsman in sommige gevallen niet mag optreden bij verstek: overigens
een praktijk die door het EHRM in de zaak Poitrimol is veroordeeld. Het Belgische
strafprocesrecht kent eveneens in een aantal gevallen uitsluiting van verdediging
door een raadsman bij verstek. In de Belgische literatuur wordt dit vanuit EVRM-
gezichtspunt niet onoverkomelijk geacht door de ruime mogelijkheden voor het
aanwenden van het rechtsmiddel verzet tegen een verstekvonnis.

Het Duitse strafprocesrecht is meer uitgebreid aan de orde gesteld. De
berechting van een verdachte binnen de Duitse strafrechtspleging wijkt in zeer

veel opzichten af van de Nederlandse regeling. In de voorgaande paragrafen is
gebleken. dat het Duitse strafprocesrecht een andere waarde toekent aan de
aanwezigheid van de verdachte. Primair wordt de aanwezigheid van de verdachte
in het Duitse strafproces noodzakelijk geacht. Slechts bij feiten van geringer gewicht
is een berechting bij verstek mogelijk. maar ook dan blijven vrij zware eisen van
kracht alvorens een verdachte daadwerkelijk bij verstek kan worden berecht. Bij
dit laatste moet worden gedacht. aan de eis van kennisgeving aan de verdachte
omtrent de mogelijkheid van een berechting bij verstek en het in ieder geval eenmaal
gehoord zijn door een rechter, alvorens een zaak bij verstek kan worden afgedaan.

De eis van de aanwezigheid van de verdachte ter terechtzitting hangt samen
met de Duitse opvatting omtrent het onmiddellijkheidsbeginsel. De naleving, zeker
in vergelijking met Nederland. van het betreffende beginsel is zonder meer strikt
te noemen. Het onmiddellijkheidsbeginsel komt met name tot uitdrukking in de
regels omtrent de bewijsvoering. Als voorbeeld is hiervoor gewezen op de
bruikbaarheid van processen-verbaal afkomstig uit het vooronderzoek: eerst nadat
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is voldaan aan bepaalde voorwaarden kunnen deze worden gebruikt door de rechter

voor de oordeelsvorming. Getuigen dienen in principe op de zitting te worden

gehoord.
Opvallend was het vervallen verklaren van het door de verdachte ingestelde

hogerberoepindien deze niet ter zitting verschijnt. De eigen verantwoordelijkheid

van de verdachte wordt hier sterk benadrukt. Is het Openbaar Ministerie uitsluitend
of samen met de verdachte in appel gegaan, dan kan de behandeling in hoger beroep
eventueel wel in afwezigheid van de verdachte plaatsvinden.

Kort is gewezen op de omzetting van een normale strafprocedure in een
'Strafbefehisverfahren' op grond van § 408a StPO. Op deze wijze lijken potentiele
problemen door het niet verschijnen van een verdachte tijdens de terechtzitting
te worden omzeild. In de literatuur is op deze praktijk vrij veel kritiek geleverd,

ondanks dat het bij deze procedure gaat om feiten van geringe zwaarte. Mijns
inziens is dit laatste kenmerkend voor de striktheid die in acht wordt genomen bij
de aanwezigheid van de verdachte op het onderzoek ter terechtzitting in het Duitse

strafprocesrecht.
Een kenmerk van een gemiddelde behandeling ter terechtzitting is de lange

tijdsduur. Redenen daarvoor zijn divers van aard. De regeling van het bewijsrecht.
en het zogenaamde 'Beweisantragsrecht' in het bijzonder, lijkt verantwoordelijk
te zijn voor de lange duur van het onderzoek ter terechtzitting. Tijdens de
vergadering  van  de  Duitse juristenvereniging  in  1994  te  Munster  werd  naar
aanleiding van een preadvies van Gossel gedebatteerd over de vraag op welke wijze
het strafproces kon worden versneld. Daarbij werd met name gewezen op de
ongebreidelde wijze waarop de advocatuur ge(mis)bruik maakt van de mogelijkhe-
den bewijsmiddelen. met name getuigen. voor te dragen. Een voorstel om meer
mogelijkheden te bieden voor een berechting bij verstek werd verworpen.
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Slotbeschouwing

1          Aanwezigheid van de verdachte vanzelfsprekend?

Opvallend is dat iii het wetboek van strafvordering geen bepaling is te vinden waarin

expliciet het recht van de verdachte op berechting in aanwezigheid is neergelegd
Dit terwijl aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting

raakvlakken heeft met centrale begrippen als waarheidsvinding. onmiddellijke
bewijsvoering, betrouwbaarheid van het rechterlijk oordeel en verdedigingsmoge-

lijkheden. Het recht op aanwezigheid volgt min of meer uit het systeem van de
wet en het centrale beginsel van tegenspraak. Juist het ontbreken van een expliciete

codificatie van het aanwezigheidsrecht is inijns inziens illustratief voor het
fundamentele karakter van dit recht: het aanwezigheidsrecht is dermate vanzelfspre-
kend dat bevestiging in een wettekst overbodig wordt geacht.

In aansluiting op het laatste kan worden opgemerkt dat in het Europees verdrag
ter bescherming van de rechten van de mens eveneens geen expliciete erkenning

van het recht op aanwezigheid is te vinden. Het Europees Hof voor de rechten van

de mens heeft pas in  1985 in de zaak Colozza tegen Italic' het aanwezigheidsrecht

ingelezen in artikel 6 EVRM en daarmee expliciet verwoord dat de verdachte het

recht heeft om bij zijn berechting aanwezig te zijn.
Het vanzelfsprekende karakter van het aanwezigheidsrecht maakt het moeilijk

om een constituerend fundament te vinden voor het aanwezigheidsrecht. In het

eerste hoofdstuk van deze studie zijn diverse argumenten in de zoektocht naar een

fundament naar voren gebracht. Bij het formuleren van een grondslag voor de
aanwezigheid van de verdachte blijkt een onderscheid te moeten worden gemaakt

tussen aanwezigheid als bevoegdheid en een verplichte aanwezigheid.

De argumenten die pleiten vddr aanwezigheid worden in meerdere opzichten

begrensd door procesvrijheid van de verdachte en beginselen die aan deze vrijheid

uitdrukking geven. Als voorbeeld kan worden genoemd de waarheidsvinding welke

met de aanwezigheid van de verdachte wordt vergemakkelijkt en de begrenzing
daarvan in de vorm van het nemo-tenetur beginsel. Het faciliteren van de

waarheidsvinding als beoogd doel van aanwezigheid kan niet dienen als fundament

voor een (verplichte) verschijning bij het onderzoek ter terechtzitting, daar de

verdachte niet kan worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken.

1 EHRM 12-02-1985. Puhl. Ser. A Vt,1.89.

329



Hoc,fdstuk 6

De verdachte moet aan de ene kant een zekere keuzevrijheid worden gelaten
in zijn beslissing om al dan niet te verschijnen. Aan de andere kant geeft de
(rei plichte) aanwezigheid van de verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting
een zekere legitimiteit aan het strafproces. Met de vraag naar de aan de verdachte
gelaten vrijheid om al dan niet te verschijnen ter zitting komt dan ook de vraag
naar \'oren in hoeverre een berechting bij verstek toelaatbaar kan worden geacht.
Is de aanwezigheid van de verdachte niet zo fundamenteel (vanzelfsprekend) dat
een strafproces bij verstek in beginsel niet mogelijk zou behoren te zij n '1

In de Nederlandse strafrechtspleging wordt aan de verdachte traditioneel een
vrij grote procesvrijheid toegekend. De mogelijkheid van verstek laten gaan is in
de loop der jaren meer en meer een onderdeel geworden van deze vrijheid.
Belangrijk voor het gaan behoren van verstek tot de procesvrijheden van de
verdachte is mijns inziens dat de berechting bij verstek zich heeft ontwikkeld tot
een gewone wijze van afdoen van een strafzaak.

In de vorige eeuw was berechting bij verstek geenszins onomstreden. Op een
gegeven moment werd gekozen voor een ddnvorniige wijze van berechting in
ftrafzaken. Voorheen was berechting bij verstek beperkt geweest tot de lichtere
stratbare feiten: uit praktische overwegingen werd er voor gekozen berechting bij
verstek in alle typen zaken mogelijk te maken.3 Bij het veralgemeniseren van het
verstek werd het rechtsmiddel verzet noodzakelijk geacht als waarborg tegen een
onterechte berechting bij verstek: hieruit blijkt dat verstek nog een omstreden wijze
van afdoen van een strafzaak was.

In  1935 bij de Bezuinigingswet werd het rechtsmiddel verzet grotendeels
afgeschaft. Een bijzondere veiligheidsmaatregel bij berechting bij verstek in de
vorm van het rechtsmiddel verzet werd blijkbaar niet meer noodzakelijk geacht.
Hieruit kan naar mijn mening worden geconcludeerd dat de verstekbehandeling
zich in 1935 had ontwikkeld van een omstreden procedure tot een normale wijze
van berechting naast de contradictoire behandeling. Het beschouwen van verstek
als een gewone wijze van berechting maakte de weg vrij om het verstek laten gaan
meer en meer als onderdeel van de procesvrijheid van de verdachte te gaan zien.

Als de ontwikkeling van de berechting bij verstek in ogenschouw wordt
genomen dan blijkt deze vrij geleidelijk te zijn geweest. Zoals gezegd. van een
onistreden tot een normale wijze van afdoen van een strafzaak. In dit laatste
hoofdstuk zal aan de hand van een aantal thema's het verstek op een meer
beschouwende wijze worden bezien. Het uitgangspunt zal daarbij de vraag zijn
of het verstek in de huidige vorm zich verder zal (moeten en gaan) ontwikkelen
als een volwaardige wijze van berechting, of dat er wellicht toch een kentering
waarneembaar is die pleit voor een meer omzichtige behandeling van het verstek.

2        Berechting hi i verstek i3 in het algemeen mogelijk sinds  1886. zie hooldstuk 2 § 5.
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2           Verstek in vier thema's

2.1 Contradictoir onderzc,ek ter terecht:.itting rersits ze, stekbehandelmg

In oorsprong is de contradictoire behandeling scherp afgescheiden van de

behandeling bij verstek. in beginsel een procedure zonder tegenspraak van de zijde
van de verdachte. Tot begin tachtiger jaren werd dit onderscheid tussen tegenspraak

en verstek door de jurisprudentie scherp gehandhaafd. Bekend is de uitspraak van
1971 waarin verdediging door een raadsman bij verstek werd afgewezen, met als
belangrijkste argument dat bij aanvaarding van verdediging door een raadsman
een contradictoir element in de verstekbehandeling zou worden geintroduceerd.'
Onder invloed van met name het EVRM werd later de raadsman toegelaten tot

de verdediging bij verstek. indien klemmende redenen aanwijsbaar waren die in

weg stonden aan de aanwezigheid van de verdachte:
Recentelijk is het contradictoire element bij een verstekbehandeling verder

versterkt doordat een raadsman in beginsel bij elke verstekbehandeling de
mogelijkheid moet worden geboden om op te treden. Deze laatste ontwikkeling

is ingegeven door de uitspraken van het EHRM in de zaken Poitrimol, Lala en
Pelladoah. Soms wordt wel gesteld dat de contradictoire behandeling en de
verstekprocedure naar elkaar zijn toegegroeid.

Nu het grootste verschil - het niet kunnen optreden van een raadsman - tussen

een behandeling op tegenspraak en het verstek is weggenomen, lijkt de verstekverle-
ning niet meer dan een formaliteit te zijn geworden.5 Daar komt bij dat de band
tussen het toepasselijke rechtsmiddel en de verstekverlening grotendeels reeds

lang is verbroken. Het is de vraag of door deze ontwikkelingen het verstek

inhoudelijk geen leeg begrip is geworden.
Van belang in dezen is de op 1  februari  1998 van kracht geworden gewijzigde

regeling inzake de berechting bij verstek in strafzaken.6 In de nieuwe regeling kan

de raadsman de verdediging bij verstek voeren indien hij verklaart daartoe
gemachtigd te zijn. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat wordt verondersteld dat een

gemachtigde raadsman overlegd heeft met zijn client, waaruit vervolgens
wetenschap van de verdachte omtrent de zittingsdatum wordt afgeleid met gevolgen
voor de appeltermijn.

In de nieuwe regeling wordt bij niet-verschijnen van de verdachte of een

gemachtigde raadsman. tegen de verdachte verstek verleend (artikel 280 Svnieuw).
Een verstekverlening onder het nieuwe regime houdt derhalve in dat er geen

3      HR 23-1 1-1971. NJ 1972.293. m.nt. C.B.
4     HR 26-02-1980. NJ 1980.246. m.nt. A.L.M.
5        G. Knigge. Over inzichtelijke wetsfrstematick: opmerkingen naar aanleiding i·an  i·et.WN'erp

24 692. DD 1996. Pag. 1001.

6        Wet ,·an  15 januari  1998, Stb.  1998,33.
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verdediging plaatsvindt. Het begrip verstek is daarmee mijns inziens materieel
teruggebracht naar de oorspronkelijke betekenis die het begrip had bij de invoering
van het wetboek van strafvordering: gldn verdediging bij verstekverlening. Het
onderscheid tussen verstek en tegenspraak lijkt door de wetswijziging te worden
gehandhaafd.

Met betrekking tot het onderscheid tussen een contradictoir onderzoek en
een procedure bij verstek bevat de gewijzigde regeling van het onderzoek ter
terechtzitting nog een interessant element. In de nieuwe regeling van het onderzoek
ter terechtzitting wordt een procedure. waarin een gemachtigde raadsman namenA
de afwezige verdachte de verdediging heeft gevoerd. betiteld als een "procedure
op tegenspraak

De terminologie "procedure op tegenspraak" is nieuw. In het wetboek van
strafvordering worden geen inhoudelijke consequenties verbonden aan het
aanmerken van een procedure als op tegenspraak gevoerd. Met name heeft de aard
van de procedure geen gevolgen voor het aanvangen van de rechtsmiddelentermij-
nen: weliswaar vangt de termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel
onmiddellijk aan bii aanwezigheid van de verdachte ter zitting. maar - zoals gezegd
- de termijn is at'hankelijk van het al dan niet verschijnen van de verdachte ter
zitting en niet van de aard vati de pr ,cedure. De enig mogelijke consequentie.
en dan nog alleen voor de eerste aanleg. is gelegen in de te maken keuze tussen
verzet en hoger beroep als het mogelijk a£in te wenden rechtsmiddel. Maar ook
hier heeft de aard van de procedure weinig tot geen gevolgen. in de meeste gevallen
zal hoger beroep het aangewezen rechtsmiddel ziin.

Welke achtergiond de toevoeging 'de procedure geldt als een procedure op
tegenspraak heeft. wordt in de memorie van toelichting niet duidelijk. Wellicht
is getracht duidelijk te maken dat de gemachtigde raadsnian alle bevoegdheden
van de afwezige verdachte toekomen.' Uit wetssystematisch oogpunt is de
introductie van het begrip "procedure op tegenspraak" verrassend en naar mijn
mening van generlei toegevoegde waarde.

Onder invloed van de Straatsburgse rechtspraak is de verstekprocedure met de
uitbreiding van de mogelijkheid voor de raadsman om op te treden bij verstek.
meer voorzien van contradictoire elementen. Wordt deze ontwikkelingdoorgetrok-
ken dan moet wellicht worden geconcludeerd dat de verstekprocedure verdere
mogelijkheden van tegenspraak zal moeten bieden. Als mogelijkheid zie ik
bijvoorbeeld uitbreiding van de mogelijkheden om schriftelijk verweer te voeren.
Verder lijkt het mij het juist om de regel van artikel 422 lid 3 Sv. op grond waan an
in eerste aanleg betwiste getuigenverklaringen mogen worden gebruikt bij verstek
in appel. af te schaffen.

7      Maar oc,k hierointrenl bevond hij de hehandeling geen duidelijkheid. Zie hooldvuk 4 § 6.4.
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Bezien vanuit het belang van aanwezigheid van de verdachte ter zitting voor
de oordeelsvorming, verdient het niet de voorkeur om op ritime Achaal het voeren
van schriftelijk verweer mogelijk te maken. De oraliteit van het strafproces is terecht
nog steeds een belangrijk uitgangspunt. Aan de andere kant wordt door het EHRM

de vrijheid van de verdachte op vormgeving van zi in verdediging naar voren
gebracht. Onnodige fornialiteiten. 'unduly formalistic conditions'. mogen aan een
verdediging bij verstek niet worden gesteld.8 Aan de te maken afweging tussen

oraliteit en verdediging bij verstek zou mijns inziens recht kunnen worden gedaan

door het mogen voeren van schriftelijk verweer voor te behouden aan verdachten
die terecht staan voor lichtere strafbare feiten. Denkbaar is ook dat bezwaren dienen

te worden neergelegd in een appelschriftuur. Vanzelfsprekend moet dan wel. anders
dan nu het geval is. de verplichting bestaan om op de schriftuur te reageren.

De afschaffing van artikel 422 lid 3 Sv is eerder bepleit door de Commissie
Moons. Het was volgens de Commissie moeilijk verdedigbaar dat bij verdachten
die in eerste aanleg getuigenverklaringen hebben betwist - en daarmee tot de

categorie van ontkennende verdachten behoren -, na een verstekbehandeling in
appel geconfronteerd worden met een bewezenverklaring waarin de bewuste

verklaringen zijn opgenomen.'11 De regel van artikel 422 lid 3 Sv stelt in feite een

sanctie op het verstek. De vrijheid die de verdachte wordt geboden bij het
vormgeven van zijn verdediging verdraagt zich slecht met een afstraffing van een
keuze voor een bepaalde proceshouding zoals verstek. Naar mijn mening zou artikel
422 lid 3 Sv kunnen worden geschrapt." De reden:n voor verwijdering zijn talrijk.
voor handhaving daarentegen naar mijn mening niet overtuigend.

I 2

Terugkoppelend naar de eerder genoemde aan de verdachte toekomende

procesvrijheid lijkt mij het juist en goed dat binnen de bestaande verstekprocedure
de contradictoire elementen worden versterkt. Wordt een keuze gemaakt voor het
in zekere zin opwaarderen van de verstekprocedure dan moet wel worden bedacht
dat meer uitgebreide verdedigingsnic,gelijkheden wellicht leiden tot een vaker niet

verschijnen van de verdachte. De procesvrijheid van de verdachte inclusief de

vrijheid om van aanwezigheid af te zien. welke vrijheid in het moderne strafproces
Feeds vaker wordt benadrukt. komt hier in botsing met de centrale waarden van

het strafproces zc,als waarheidsvinding en verdedigingsrechten. Afwezigheid van
de verdachte bemoeilijkt daarnaast bijvoorbeeld ook de strafmaatbepaling

8      Vgl. de EHRM uitspraken in de zaketi Lala en Pellado.iIi.
9           Over het waarom van het niet behoeren te reageren op verweren neergelegdin een appelschriltuur

he41.tat onduidelijkheid. Zie A.L. Melai. lt'ethrick ,·ati .Fi/y/fic,rdert,1,4. artikel 410. suppl. 44.

pag. 3.

1() G.J.M. Corstenh (red. 1. Rapporten hert)ki,14 st,·ati·ordering /993. Artihem 1993. pag. 83.

11       Hetzel fde geldt vocir de vergelijkbare bepaling voor de politierechter. attikel 377 lid 4 Sv nieuw.
Voorheen artikel 376 lid 6 Sv gewijzigd per 2 l'ebruari 1998. Stb. 1998.35.

12     Vel. J. de Hullu. 01·er rec·htsmiddele,1 in st,·afraken. Arnhem 1989. pag. 196 (nciot 54).
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Een gevaar dat een verdachte vaker verstek laat gaan indien bij afwezigheid
meer mogelijkheden van verdediging worden geboden. lijkt op het eerste gezicht
reeel. Aan de andere kant is het de vraag of een verdachte immer een bewuste
atweging maakt tussen wei of niet verschijnen ter terechtzitting. Bij de verdachte
(en anders weI bij diens raadsman) zal meestal het besef aanwezig zijn dat
aanwezigheid in de meeste gevallen positief uitwerkt. I 3

22 Doelmatige reclitspleging

In de jaren-90 lijkt de strafrechtspleging in het teken te hebben gestaan van de
doelmatigheid. Op wetgevingsterrein is met name gepoogd de strafprocedure in
de executiefase te vergemakkelijken. Denk hiervoor met name aan de wetswijzig-
ingen betreffende het onderzoek ter terechtzitting. de invoering van de vereenvou-
digde oproepingsprocedure bij de kantonrechter, de uitreiking van de appeldagvaar-
ding aan de geinachtigde en de codificatie van de Aanhouden en Uitreiken-
projecten. Met welk doel deze wijzigingen ook zijn gepresenteerd. met name het
verkrijgen van een gemakkelijker executeerbaar (verstek)vonnis lijkt toch vaak
het doorslaggevende aspect.

Een berechting bij verstek lijkt met name de nodige hoofdbrekens te kosten
met betrekking tot de executiefase. Illustratief is de eerder genoemde nieuwe
regeling met betrekking tot optreden van de raadsman bij verstek. In de memorie
van toelichting werden de wijzigingen gepresenteerd als reactie op de La-
la/Pelladoah uitspraken van het EHRM. maar bij nadere beschouwing waren zij
in hoofdzaak gericht op het doeimatiger laten verlopen van de executie van een
verstekvonnis.14 Het lijdt geen twijfel dat een berechting bij verstek na een niet
in persoon betekende dagvaarding moeilijkheden oplevert in de executiefase.
Anderzijds is een berechting bij verstek voor de zittingsrechter meestal een
efficiente wijze van afdoen van een zaak.

De oplossing van de executieperikelen rondom verstekuitspraken wordt
grotendeels gezocht in verandering in de wijze van kennisgeving aan de verdachte
omtrent het plaatsvinden van de behandeling van zijn strafzaak. Opvallend is dat
bij de gekozen oplossingen de raadsman een vrij prominente rol toebedeeld heeft
gekregen. Bij de nieuwe regeling van de verdediging bij verstek wordt uit de
machtiging van de raadsman, overleg met de verdachte afgeleid waaruit vervolgens
wetenschap van de verdachte omtrent de zittingsdatum wordt verondersteld. De

13     Vgl. J.P.S. Fiselier en J.A.W. Lenhing. Afftemming  t·an  de st,·a/h,emeting, Trema 1995. pag.

105-117. Zij melden dat bij verstek meestal o#'ereenkomstig de eis ,·an het OM wordt ge#-m nist.
14     Zie hiero#'er J. de Hullu en M.J.A. Plaisier. Ee,1 (·<intradictoir geding bij verstek?. DD 1996.

pag. 619. Tijdens de hehandeling in het parlenient is door minister toegege\en dat de memorie
van toelichting achteraf bezien weI erg sterk de nadruk op de doelmatigheid heeft gelegd, EK
1996-1997.24692. nr. 228b. pag. 4.
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R·etswijziging waarbij de uitreiking van de appeldagvaarding bij het instellen van
appel wordt uitgereikt aan de gemachtigde ( in de meeste gevallen een raadsman).
is een ander voorbeeld van een rol voor de raadsman bij het op de hoogte brengen
5·an de verdachte. Het is de \·raag of de raadsman de aangewezen persi,()11 is voor

berichtge\,ing aan de verdachte omtrent de datuni van behandeling van de iaak.
In de literatuur is wel voorgesteld de verdachte domicilie te laten kiezen aan

het begin van de procedure." Door middel van een gekozen domicilie kan op
eenvoudige wijze aan de betekeningsverplichtingen worden voldaan. Met name

bij ideeen in de richting van een gekozen domicilie dienen waarschuwende woorden
te worden geplaatst. Er moet voor worden gewaakt dat een eventueel domicilie
niet verwordt lot een fictief adres. Het EHRM eist van de vervi,lgende instanties
een voldoende inspanning om de verdachte op de hoogte te brengen van de

behandeling van zijn zaak. Mijns inziens is een verplichte domiciliekeuze door
de verdachte als oplossing van eventuele betekeningsproblemen niet de juiste weg.
Een fictief betekeningsadres komt gemakkelijk in strijd met de door het EHRM
geeiste minimale inspanning om de verdachte te bereiken.

De in de Europese rechtspraak benadrukte inspanningsverplichting van de
overheid om de betrokkene te bereiken. betekent niet dat de verdachte geenszins

een eigen verantwoordelijkheid heeft om bereikbaar te ziJn. In de jurisprudentie

van de Hoge Raad wordt de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte in diverse
zaken naar voren gebracht. Het geheel van wetgeving en rechtspraak omtrent de

betekening geeft uitdrukking aan de compromissen die moeten worden gesloten
in deze materie. Enerzijds moet worden gestreefd naar zekerheid dat de verdachte

op de hoogte is geraakt van datum van behandeling van zijn zaak.16 Anderzijds
kunnen geen overdreven eisen worden gesteld, daar anders de strafrechtspleging
geen voortgang zou kunnen vinden. I 7

15      G. Knigge. Strati'o,·de,·i,1,4 in het gedi,ig. preadvies NJV-1994. Zwolle 1994, pag. 92, H.M.E.
Laineris-Tebbenhoft Rijnenherg, Dag,·aarding en berechting in aanwe:igheid. di $. RUG.
Amsterdam 1998. pag. 210 en E. Myjer. De racids,nan en de a»·e:.ige verdaclite. preadvieh
5·ocir de 5erenging voor de ,·ergelijkende studie ;'an het recht van Belgie en Nederiand, 1994.
pag.  15. Tijdens de \ ergadering over het laat+te pread;·ies werd een duidelijke 9)orkeur #·cicir
een sy,teem van verplichte domiciliekeu/e uitgehproken. NJB 1995. pag. 666.

16          Al.* ;  *,rbeeld hien·an kan worden genoemd de rechtspraak op grond watin·an de appeldagv aarding
ook mc)et wor(len gestuurd naar het in de appelakte vermelde adres indien dit afwijkt van het
GBA-adres (HR 26-1 1-1996. NJ 1997.279. m.nt. Sch).

17 Een verdachte die bijvoorheeld zijn adres wijzigt na ontvang<t van een zgn. bericht van aankomst
mc,et zelf maatregelen nemen om ervIA,r Ie zorgen dat de mededeling hem alsnog kan bereiken,
HR 04-11-1997. NJ  1998,175.  De verdachte moet ook de in het maatschappelijk verkeer
gebruikelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat een op het aangegeven adres aangeboden

cif perpoMnaardatadres verzondendagvaarding hem nietbereikt. HR 30-()1-1996. NJ  1996.
601. m.nt. Sch, zie c,ok HR 01-07-1996, NJ 1997.6. m.nt. Sch.
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Interessant is het voorstel van Lamaris-Tebbenhoff Rijnenberg tot invoering van
het Duitse rechtsmiddel  'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand':+ De rechtsmidde-
lentermijn vangt in haar voorstel onmiddellijk aan na de uitspraak onafhankelijk
van de vraag op welke wijze de betekening heeft plaatsgevonden en van de vraag
of de verdachte al dan niet bij zijn berechting aanwezig is geweest.'9 'Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand' zou, indien de verdachte zich verontschuldigbaar niet
aan de beroepstenni.in heeft kunnen houden. de mogelijkheid bieden om alsnog
het oorspronkelijke rechtsmiddel aan te kunnen wenden.

Lamtris-Tebbenhoff Rijnenberg lijkt in haar slotbeschouwing de 'Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand' uitsluitend in verband te brengen met het verzuim van
een rechtsmiddelentermijn. In de Duitse regeling is de 'Wiedereinsetzung' in
bepaalde gevallen echter eveneens van toepassing indien een verdachte ten onrechte
bij verstek is berecht.211 Zo wordt in het Duitse strafproces aan de verdachte die
verontschuldigbaar niet verschijnt ter zitting in appel de mogelijkheid geboden
om door middel van 'Wiedereinsetzung' alsnog een appelbehandeling in
aanwezigheid af te dwingen. 2I

Voordeel van de regeling zoals voorgesteld is dat de betekeningsperikelen
grotendeels worden ondervangen. De eigen verantwoordelijkheid van de verdachte
voor het hem bereiken van gerechtelijke mededelingen, wordt in de voorgestelde
regeling bevorderd doordat de mogelijkheid van hernieuwde behandeling alleen
wordt geboden aan degene die verontschuldigbaar niet is verschenen of de
appeltermijn heeft laten verlopen.

Het introduceren van 'Wiedereinsetzung in den vorigen Stand' in de
Nederlandse strafrechtspleging als oplossing voor betekenings- en executieproble-
men spreekt mij evenwel niet direct aan. Mijns inziens legt de voorgestelde regeling
te veel de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte. Het gevaar
is reeel dat in concrete situaties een afweging moet worden gemaakt tussen hetgeen
van de verdachte had kunnen worden verwacht en hetgeen de overheid heeft
ondernomen om de betrokkene op de hoogte te stellen. In een systeem waarbij
de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte te nadrukkelijk op de voorgrond
wordt geplaatst. zal de balans eerder doorslaan in de richting van een te gemakkelijk
aannemen dat afstand is gedaan van het aanwezigheidsrecht.

Daarnaast is het de vraag of de jurisprudentie van de Hoge Raad niet reeds

tegemoet is gekomen aan de betekeningsperikelen. Zo moet bij een in de appelakte

18       Het voorstel tot invoering van 'Wiedereinsetzung in den s'origen Stand' wordt hier besprciken
in relatie met doelmatigheid in de rechtspleging. in paragraaf 2.3.2. van dit hoofdstuk zal
'Wiedereinset,ung in den vorigen Stand' worden besproken in relatie met de appelfase.

19      H.M.E. Lameris-Tebbenholf Rijnenberg, Dagraarding en berechting in aanwe:.igheid, dih\.
RUG. Amsterdam 1998. pag. 217.

20    Zoals zi.i op pag. 139 van haar dissertatie schrijtt.

21       In het Duitbe strafproces wordt hij niet ver,chijnen ran de ;·erdachte in appel. indien het appel
is inge +teld dtic,r de verdachte. het appel ; erw·orpen zonder verdere behandeling.
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voorkomend van het GBA-adres afwijkend adres de appeldagvaarding ook naar
het laatste adres worden gestuurd.In de jurisprudentie van de Hoge Raad is aldus
de regel dat bij niet-verschijnen van de verdachte ter zitting na een juiste betekening
van de dagvaarding. de zittingsrechter - behoudens bijzondere omstandigheden
- ervan mag uitgaan dat de betrokkene afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheids-
recht. genuanceerd.

Het moet worden benadrukt dat ter oplossing van executieproblemen inet
betrekking tot verstekvonnissen mijns inziens doelmatigheidsargumenten niet de
overhand moeten krijgen. Vaak zal een streven naar een efficienter verloop van
een strafprocedure moeten leiden tot het inbouwen van extra waarborgen. Bij keuze

voor het eerder onherroepelijk worden van een einduitspraak zal vaker een soort

van veiligheidsmaatregel noodzakelijk zijn, Enigszins beeldend uitgedrukt, is er
sprake van communicerende vaten. een verhoogd streven naar doelmatigheid leidt
tot een noodzakelijke versterking van reparatiemogelijkheden. Bij (wetgevende)
ideeen in de richting van een doelmatiger verloop van de executie van verstekvon-
nissen moet derhalve een vorm van evenwicht worden gevonden tussen efficientie
en het recht van de verdachte op berechting in aanwezigheid.

2.3 EVRM en berechting bij verstek

Het Nederlandse stelsel wordt gekenmerkt door een ongelimiteerd verstekrecht
voor de verdachte. Wel heeft de rechter sinds  1926 de mogelijkheid om een bevel
medebrenging uit te vaardigen indien hij de aanwezigheid van de verdachte bij
het onderzoek ter zitting gewenst acht. Het recht van de verdachte om verstek te

laten gaan, past in beginsel goed bij een strafproces waarin de verdachte een zekere
procesvrijheid wordt toegekend.

In vergelijking met andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, is het
opvallend dat iedere zaak bij verstek kan worden behandeld. In de genoemde landen

wordt voor wat betreft de aanwezigheid van de verdachte vaak aansluiting gezocht
bij de hoogte van de bedreigde straf. Met name in het Duitse stelsel staat de

aanwezigheid van de verdachte voorop. Slechts in uitzonderingssituaties, waaronder

zijn begrepen de bagateldelicten, kan een verdachte in afwezigheid worden berecht.

In de rechtspraak van het EHRM komt naar voren dat de hoogte van de
bedreigde straf een belangrijk aanknopingspunt is voor de omvang van de
noodzakelijk geachte strafprocessuele waarborgen en daarmee samenhangend de
voorwaarden waaronder afstand van het aanwezigheidsrecht kan worden

aangenomen. De eisen waaraan een afstandsverklaring van door het EVRM
gewaarborgde rechten moet voldoen zijn niet geheel duidelijk. In elk geval dient
de 'waiver' in een 'unequivocal manner' te geschieden. De wijze van afstand doen
en met name de vereiste graad van ondubbelzinnigheid komen in de rechtspraak
van het EHRM niet scherp naar voren.
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Voor de vraag of de verdachte afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht
en daarmee te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn verstekrecht.
is de betekeningsprocedure essentieel. In een voorbeeldige regeling van een
strafprocesrecht met de mogelijkheid van berechting bij verstek, zou de betekenings-
procedure absolute zekerheid bieden omtrent wetenschap van de verdachte van
de zittingsdatum. Zou de betrokkene immers op de hoogte van de datum van
behandeling. dan kan bij niet-verschijnen met zekerheid afstand van het aanwezig-
heidsrecht worden aangenomen. Een dergelijk vormgegeven betekeningsregeling
is uit praktische werkzaamheid niet haalbaar. Noodzakelijkerwijs zal er, bij een
niet in persoon betekende dagvaarding. altijd een zekere onzekerheid bestaan over
het al dan niet op de hoogte zijn van de verdachte van de datum van behandeling
van zijn zaak. De betekeningsprocedure is dientengevolge immer een regeling met
compromissen. Compromissen tussen de geeiste inspanningen van de overheid
om de verdachte te bereiken en de eigen verantwoordelijkheid van de verdachte
om zijn zaak te volgen.

De Nederlandse betekeningsprocedure heeft als uitgangspunt dat de stukken
rechtsgeldig aan het GBA-adres kunnen worden betekend. Betekening aan het GBA-
adres is in beginsel voldoende om afstand van het aanwezigheidsrecht aan te nemen
bij verstek van de verdachte. In zijn jurisprudentie heeft de Hoge Raad nader
aangegeven in welke gevallen er geen afstand van het aanwezigheidsrecht kan
worden aangenomen. Zo moet bij een van het GBA-adres afwijkend adres in de
appelakte, de verdachte ook op het laatste adres worden opgeroepen, alvorens bij
niet verschijnen aft,tand van het aanwezigheidsrecht kan worden aangenomen.

Recent is er op het betekeningsterrein een aantal wetswijzigingen doorgevoerd
die beogen de verdachte eerder en beter op de hoogte te brengen van de behandeling
ter zitting. Deze wijzingen. voor een deel voortbouwend op de AU-projecten.
voorzien in een vroegtijdige uitreiking van een dagvaarding of mededeling van
de datum van de behandeling. In relatie met het aanwezigheidsrecht van de
verdachte moeten deze wetswijzigingen positief worden beoordeeld.

Om terug te komen bij de vraag of de Nederlandse regeling voldoet aan de
eisen van het EVRM. is het goed te beginnen met het aanduiden van enkele
potentiele pijnpunten. Berechting bij verstek is in Nederland mogelijk in alle zaken,
ongeacht de hoogte van de bedreigde straf. Zoals al eerder genoemd. lijkt het EHRM
in de hoogte van de bedreigde straf aanleiding te vinden voor hogere eisen omtrent
de eventuele afstandsverklaring van het recht op berechting in aanwezigheid.

Een tweede punt van aandacht is de mogelijkheid van een dubbele berechting
bij verstek. Bij een betekeningsprocedure waarbij in beginsel wordt uitgegaan van
het (formele) GBA-adres is de kans geenszins te verwaarlozen. dat de betrokkene
zowel in eerste aanleg als in appel bij verstek wordt berecht zonder op de hoogte
te zijn geweest van de datum van de behandeling van zijn zaak.

338



Slotbeschouwing

Een derde aandachtspunt is de rol van de raadsman bij verstek. Uit diverse
uitspraken lijkt een min of meer ongeclausuleerd recht op rechtsbijstand bij verstek
te kunnen worden afgeleid. In de nieuwste regeling van het onderzoek ter
terechtzitting wordt het ter verdediging optreden van een raadsman bij verstek
daarentegen afhankelijk gemaakt van machtiging daartoe door de verdachte.

2.3.1 Een 6#nvormige procedure

De keuze voor een 66nvormige procedure inzake de berechting bij verstek is door

de wetgever in het verleden bewust gemaakt. Groot voordeel biedt deze regeling
in die zin dat de structuur van het strafproces daarmee in zijn algemeenheid aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat. De vraag is of met een 66nvormige procedure
ook voldoende recht kan worden gedaan aan de verschillende belangen, die - zeker

gedifferentieerd naar de hoogte van de mogelijke straffen - bij een strafzaak op
het spel staan.

Gekoppeld aan de berechting bij verstek komt de vraag naar voren of wellicht
in zwaardere zaken een verschijnplicht voor de verdachte geYndiceerd is. Bij de
bespreking van de stelsels van Duitsland, Frankrijk en Belgie is gebleken dat in
die landen bij de verdenking van zwaardere delicten de verdachte in beginsel bij
de berechting aanwezig dient te zijn. In navolging van de gedifferentieerde
afdoening van strafbare feiten in andere landen zijn in ons land eveneens ideeen
in deze richting ontwikkeld.

In de voorstellen die zijn gedaan om te komen tot een driesporenproces wordt
gepleit voor een verschijningsplicht in de zwaarste categorie van zaken.32 Als

belangrijkste achtergrond worden daarbij de grote belangen (o.a. de potentiale hoge
strafoplegging) genoemd, die met name bij berechting van zware feiten op het spel
staan. Mijns inziens zal een aanwezigheidsplicht in de zwaarste zaken in haar
uitwerking in de praktijk niet veel gevolgen hebben in vergelijking met de huidige
gang van zaken.

In de meeste gevallen zal de verdachte van een zwaar delict zich in voorlopige
hechtenis bevinden. Formeel heeft een zich in voorlopige hechtenis bevindende
verdachte de vrijheid om al dan niet aanwezig te zijn bij het onderzoek ter
terechtzitting. In de praktijk schijnt een gedetineerde verdachte min of meer in

.3alle gevallen te worden opgebracht.- Bedacht moet worden dat de betrokkene niet
altijd uit hoofde van de (in theorie) belangrijkste motieven zoals verdedigingsrech-

11       G. Knigge. Strafrordering in het geding. preadvies NJV-1994. Zwolle 1994. Ook de bij Knigge
gepromciveerde H.M.E. Lamtris-Tebbenhoff Rijnenberg komt in de slotheschouwing van haar

dissertatie tot het voorstel van invoering van een driesporenproces. Dagraarding en berechting
in aanwe:.igheid. diss. RUG. Amsterdam 1998.

23      Illustratief zijn de in de praktijk gebruikte formulieren waarop de gedetineerde kan aangeven
niet ter terechtzitting te willen verschijnen bij de behandeling van zijn zaak.
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ten. waarheidsvinding, tegenspraak bieden, aanwezig wil zijn. Een (uit andere
hoofde) gedetineerde verdachte zal het uitstapje naar de zittingszaal wellicht vaak
ook als een plezierige afwisseling in zijn gebruikelijke dagindeling beschouwen.

In dit verband moet nog worden vermeld dat in de nieuwste regeling van de
voorlopige hechtenis de voorlopige hechtenis na het vonnis in eerste aanleg
automatisch zestig dagen doorloopt.24 In de zwaarste zaken. waarvoor een
verschijnplicht wordt voorgesteld. zal de voorlopige hechtenis vaak periodiek
worden verlengd. De combinatie van het toepassen van voorlopige hechtenis en
de verwachting dat in de meeste gevallen een voorlopig gehechte als vanzelfspre-
kend naar de zittingszaal wordt getransporteerd, maakt mijns inziens dat van een
verschijningsplicht in de zwaarste categorie zaken weinig wezenlijke verandering
ten opzichte van de huidige gang van zaken is te verwachten.

Vanuit het perspectief van het EVRM moet wel worden opgemerkt dat een
procedure waarin veel - een zware straf - op het spel staat, met extra zorgvuldigheid
dient te worden benaderd. De vraag of de verdachte geacht kan worden afstand
te hebben gedaan van zijn aanwezigheidsrecht staat hierbij op de voorgrond. De
betekeningsprocedure en daarbij vereiste inspanningen aan de zijde van de overheid
zijn van groot belang. Mits de procedure bij verstek is voorzien van de noodzakelij-
ke waarborgen. zoals een reele - niet aan een fictief adres - betekening van de
dagvaarding, behoeft niet te worden overgegaan tot een verplichte aanwezigheid
van de verdachte. Een andere weg die door het EHRM wordt gewezen is die van
een herstelmogelijkheid na een ten onrechte behandeling bij verstek. Dit laatste
element van de verstekjurisprudentie van het EHRM speelde met name in de Lala
en Pelladoah-zaken. In de genoemde zaken werd schending van het EVRM
aangenomen onder andere omdat het niet kunnen optreden van een raadsman bij
verstek bijzonder bezwaarlijk werd geacht wegens het ontbreken van een
verzetmogelijkheid na een appelbehandeling

Invoering van een verschijnplicht past verder naar mijn mening niet goed
bij het Nederlandse strafprocesrecht waarin het aanwezigheidsrecht van de
verdachte zich heeft ontwikkeld tot een verstekrecht. Mijns inziens maakt de
combinatie van weinig praktische waarde en de breuk met het verleden, invoering
van een verschijnplicht niet wenselijk.'5

2.3.2 Verstek en appel

De appelfase in het strafproces is de laatste feitelijke instantie. Het appel is daarmee
de laatste mogelijkheid voor de verdachte om zich omtrent het bewijs van de

24     Wet van 22 april 1998, Stb. 1998.250. Inwerkingtredingsbesluit. Stb. 1998.251.
25      H.M.E. Lamdris-Tebbenhoff Rilnenberg koint in haar proefschrift. Dag ·aarding e,1 bere<·hti,ig

in aann ..igheid. diss. RUG, Amsterdam 1998, tot de conclusie dat voor de zwaardere delicten
een z·erschijningsplicht mott worden ingevoerd, pag. 214.
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telastegelegde feiten uit te laten. In de rechtspraak van het EHRM komt dit belang
van de appelfase duidelijk naar voren. De aanwezigheid van de verdachte wordt
dan ook. in overeenstemming met het gewicht van het appel. in de appelfase van
groot belang geacht.

Voor het gebruik kunnen maken van het aanwezigheidsrecht is een juiste
bekendmaking van de zittingsdatum aan de verdachte een voorwaarde. Bij een
eventuele berechting bij verstek moet duidelijk zijn dat de verdachte afstand doet
van zijn aanwezigheidsrecht. Daarbij komt dat berechting bij verstek in appel

voorafgegaan door een verstekbehandeling in eerste aanleg. dubbel problematisch
is. Naar aanleiding van de diverse problemen rondom het verstek in appel is onder
andere door Fokkens voorgesteld het rechtsmiddel verzet uit te breiden.

Uitbreiding van het verzet zou tegemoet komen aan de eis van een 'fresh
determination' die door het EHRM onder omstandigheden wordt gesteld na een
verstekbehandeling. Het rechtsmiddel verzet zou met name aan de verdragseisen
tegemoet komen bij een dubbele berechting bij verstek na een niet in persoon
betekende dagvaarding. In het hoofdstuk met betrekking tot de Nederlandse regeling
van het verstek is echter. evenwel het standpunt ingenomen dat het rechtsmiddel
verzet niet behoeft te worden uitgebreid.

De jurisprudentie van de Hoge Raad in de periode na Lala heeft mijnA inziens

de aanwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting duidelijk
op de voorgrond geplaatst. Met name de berechting in appel is door de Hoge Raad
binnen het bestaande systeem voorzien van extra waarborgen. Zo mag de
appelrechter wel afstand van het aanwezigheidsrecht aannemen. maar moet in
bijzondere omstandigheden deze afstandsaanname nader worden gemotiveerd.-"
De Hoge Raad heeft door deze jurisprudentie het bestaande (betekenings)systeem
aangepast aan de eisen van het EHRM. Een berechting bij verstek in eerste aanleg
is minder problematisch dan een verstekbehandeling in appel, door de mogelijkheid
van herkansing bij de appelrechter.

Mijns inziens bestaat door de jurisprudentie van de Hoge Raad geen directe
noodzaak tot uitbreiding van het rechtsmiddel verzet tot de appelfase. Het
aanwezigheidsrecht van de verdachte in appel wordt voldoende gewaarborgd.
Bedacht moet worden dat hier ook een afweging moet worden gemaakt tussen het
recht van de verdachte op aanwezigheid en een werkzaam strafprocesrecht. De
betekeningsvoorschriften zijn in dit verband dusdanig vormgeven dat de verdachte

altijd op de hoogte is van de behandeling van zijn zaak. daarmee is een zekere

eigen verantwoordelijkheid gegeven. Dat de verdachte niet in alle gevallen op de
hoogte is van de dattim van de zitting waarop zijn zaak wordt behandeld, wordt
door de arresten van de Hoge Raad naar mijn mening voldoende verzacht.

26        Bijvoorbeeld bij een at'wijkend adres in de appelakte. HR 26- 11-1996. NJ  1997.279. m.nt. Sch.

341



Hoofdstuk 6

Lamaris-Tebbenhoff Rijnenberg heeft in dit verband geopperd de rechtsmidde-
lenregeling uit te breiden met een Nederlandse variant van de Duitse 'Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand'.27 De rechtsmiddelentermijn  is in haar voorstel  niet
meer afhankelijk van de vraag of de dagvaarding al dan niet in persoon is betekend
of van het wel of niet verschijnen ter zitting. De appeltermijn eindigt in alle gevallen
veertien dagen na de uitspraak. Kan de verdachte aantonen dat hij zich verontschul-
digbaar niet aan de appeltermijn heeft gehouden dan kan hij middels 'Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand' alsnog het rechtsmiddel benutten.'8

Deze ideeen passen in haar voorstel tot invoering van de mogelijkheid van
domiciliekeuze. Gedurende een bepaalde periode29 zou de verdachte aan de keuze
van een bepaald (betekenings)adres gehouden kunnen worden. De verdachte krijgt
daarmee een eigen verantwoordelijkheid voor zijn bereikbaarheid. Invoering van
een verplichte domiciliekeuze is bezien vanuit executieperikelen voor de hand
liggend; er zal in veel gevallen sneller een onherroepelijke beslissing zijn. Enig
bezwaar zie ik echter wel. Een domiciliekeuze ten kantore van de raadsman kan
gemakkelijk tot gevolg hebben dat de raadsman wordt geacht op zoek te gaan naar
zijn client. Van de doorde domiciliekeuze voorgestane eigen verantwoordelijkheid
van de verdachte blijft dan weinig over. Daarnaast is domiciliekeuze met name
gericht op het voorkomen van executieproblemen en niet zo zeer op het voorkomen
van een onterechte verstekbehandeling. Vanuit het gezichtspunt van zo veel
mogelijk trachten de verdachte op de hoogte te brengen van de behandeling ter
zitting van zijn zaak. is verplichte domiciliekeuze mijns inziens niet wenselijk.

Zoals hiervoor al aangegeven gaat de Nederlandse regeling uit van het GBA-
adres bij de betekening van de dagvaarding. De Hoge Raad heeft de scherpste
kanten van de betekeningsregeling in de jurisprudentie bijgeschaafd. Met name
de betekening van de appeldagvaarding is daardoor met meer waarborgen omgeven.

Lamdris-Tebbenhoff Rijnenberg heeft in haar dissertatie het verschil dat de
Hoge Raad maakt tussen de eerste aanleg en het appel. in relatie met de kennisge-
ving aan de verdachte, betiteld als in strijd met het recht op twee volledige
behandelingen. Het appel is in haar visie door de betreffende jurisprudentie
verworden tot een soort verzetprocedure.311 Mijns inziens is deze conclusie niet
geheel juist, in die zin dat de finesses van de EHRM-rechtspraak enigszins uit het
oog lijken te worden verloren.

In de rechtspraak van het EHRM wordt benadrukt dat de betekening van de
dagvaarding met name in appel van groot belang wordt geacht. Het belang van

27 Eerderin paragraaf 2.2 \·an dit hoofdstuk is het voorstel van Lamdris-Tebbenhoff Rijnenberg

behandeld in verband met een doelmatige rechtspleging
28      H.M.E. Lamdris-Tebbenhoff Rijnenberg, a.,t., pag. 217.
29      Gesproken wordt van vijf maanden bij overtredingen en negen maanden bij misdrijpen, H.M.E.

Laintri<-Tebbenhoff Rijnenberg. a.,i·.. pag. 211.
30      H.M.E. Lamtris-Tebbenhoff Rijnenberg. a.w., pag. 201-202.
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een zorgvuldige betekening wordt groter indien na de appelfase geen feitelijke
behandeling meer kan volgen. zoals in de Nederlandse situatie. Het EHRM heeft
in diverse zaken stringent geoordeeld met betrekking tot het op de hoogte brengen
van de verdachte van de behandeling in laatste feitelijke instantie onder verwijzing
naar het ontbreken van een eventuele nieuwe feitelijke beoordelingsmogelijkheid
door de rechter. De extra eisen die de Hoge Raad stelt aan het op de hoogte brengen
van de verdachte van de behandeling in appel. met het oog op de beantwoording
van de vraag of de betrokkene afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht.
passen naar mijn mening dan ook goed binnen de EHRM-jurisprudentie.

2.3.3 Raadsman bij rerstek

De raadsman bij verstek is de afgelopen jaren binnen de Nederlandse regeling 66n
van de meest in het oogspringende onderwerpen geweest. De Lala en Pelladoah
uitspraken"  van het EHRM in september 1994 betekende een keerpunt in de
jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot de rechtsbijstand bij verstek. /2

De door de Hoge Raad ontwikkelde 'klemmende redenen jurisprudentie' werd
door het EHRM van tafel geveegd.

In reactie op de uitspraken van het EHRM met betrekking tot de Nederlandse
vormgeving van rechtsbijstand bij verstek is het onderzoek ter terechtzitting per
1  februari 1998 gewijzigd.31 De aanwezige raadsman mag voor de niet-verschenen
verdachte optreden, indien hij kan verklaren gemachtigd te zijn tot het voeren van
de verdediging. Het optreden van een raadsman bij verstek is daarmee afhankelijk
gemaakt van de voorwaarde van machtiging.

Er lijkt een afweging te worden gemaakt tussen het recht van de verdachte
om verstek te laten gaan en de eigen verantwoordelijkheid die deze vrijheid met
zich meebrengt. Wil de verdachte bij verstek door een raadsman zijn verdediging
laten voeren, dan moet hij wel aan de raadsman daartoe de opdracht geven. Het
is de vraag of deze regeling in overeenstemming is met het EVRM. Het stellen
van 'unduly formalistic conditions' werd door het EHRM in de Lala/Pelladoah
uitspraken in strijd geacht met het recht op rechtsbijstand. De verdediging bij verstek
afhankelijk maken van de verklaring van de raadsman gemachtigd te zijn. is hierdoor
min of meer EVRM-verdacht.

Wedzinga en Van der Neut hebben betoogd dat de nieuwe regeling van
verdediging bij verstek in strijd komt met de rechtspraak van het EVRM.·,4 Spronken

31 EHRM 22-09-1994. Publ. Ser. A Vol. 297-A (Lala) en 297-B (Pelladoah). De Lala-case is tevens
gepubliceerd in NJ 1994.733. m.nt. Kn.

32       Lala/Pelladoah werden voorheteerst toegepast in HR 06-12-1994, NJ 1995.515, m.nt. AHJS.
33    Wet van 15 januari 1998. Stb. 1998,33.
34      W. Wedzinga en J.L. van der Neut. Rec·htsbijstand in t'erstekzaken. Advocatenblad  1998. pag

615. Zie ook nicer recent J. Boksem en W. Wedzinga, Het optreden ,(in de rcladsnian bij \'erstek.
Advocatenblad 1998, pag. 1277-1278.
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heeft in haar reactie op Wedzinga en Van der Neut gesteld. dat in de nieuwe regeling
- gezien de wetsgeschiedenis - verdediging mogelijk blijft ook in het geval er geen
machtiging aanwezig is.35 Het valt niet te ontkennen dat de wetsgeschiedenis niet
al te helder is ten aanzien van de mogelijkheden van de raadsman ter zitting in
afwezigheid van de verdachte. De slotsom dat de nieuwe regeling in strijd moet
worden geacht met het recht op rechtsbijstand zoals dat door het Straatsburgse
Hof tot uitdrukking is gebracht, lijkt mij voorbarig.

Er is mijn inziens een onderscheid te maken tussen de oude en de nieuwe
situatie van verdediging bij verstek. Bij de klemmende redenen doctrine was
optreden van de raadsman bij verstek beperkt tot het geval waarin de verdachte
niet ter zitting aanwezig kon zijn of de aanwezigheid van hem redelijkerwijs niet
kon worden gevergd. Verdediging was daarmee voorbehouden aan verdachten
die om uitzonderlijke redenen niet aanwezig konden op de terechtzitting.

In de nieuwe wettelijke regeling is de band tussen de reden van niet
verschijnen van de verdachte en de mogelijkheid van verdediging verbroken. Iedere
verdachte die om welke reden dan ook niet wenst te verschijnen kan in principe

bij verstek zijn verdediging laten voeren. De nieuwe regeling voldoet op deze wijze
naar mijn mening dan ook aan de eisen van het EVRM: in iedere verstekzaak.

ongeacht de reden van afwezigheid, kan een raadsman optreden.
Het machtigingsvereiste is met name een probleem bezien vanuit het standpunt

van de raadsman die verrast wordt door de afwezigheid van zijn client. De raadsman
kan in een dergelijk geval zeer goed twijfelen of hij zich gemachtigd kan achten
tot het voeren van de verdediging bij verstek met de door de wetgever daaraan
verbonden gevolgen. Mij lijkt in een dergelijke situatie een verzoek om uitstel in
de rede te liggen. welk verzoek ruimhartig zou moeten worden gehonoreerd. Voor
een verdachte die wil dat zijn raadsman bij verstek de verdediging voert. is het
machtigingsvereiste geen belemmering. Indien een raadsman ter zitting verschijnt
zonder overleg te hebben gehad met de verdachte en verder ook niets van hem
heeft vernomen, dan lijkt mij weinig beletsel aanwezig om te concluderen dat de
verdachte klaarblijkelijk afstand heeft gedaan van zijn verdedigingsrecht. Dit laatste
lijkt mij niet in strijd met het EVRM. maar te vallen binnen de marge die aan de

lidstaten is gelaten in de vormgeving van hun nationale procesrecht.

2.4 Inter,iati<inaal perspectief

Internationaal neemt het Nederlandse strafprocesrecht met haar uitgebreide
mogelijkheden van berechting bij verstek een bijzondere positie in. In het besproken
Franse. Belgische en in nog sterkere mate in het Duitse stelsel is berechting bij
verstek met strenge waarborgen omgeven en bij verdenking van zwaardere feiten

35       T. Spr()nken. Rec·htsblistand in ,·e,·swkzaken //. Advocatenblad 1998. pag 667-669.
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in ieder geval geen berechting bij verstek toegelaten. De achtergrond van de

afwijkende Nederlandse regeling van berechting bij verstek in vergelijking met
andere landen is niet geheel duidelijk.

De ontwikkeling van berechting bij verstek lijkt in ons land in de loop der
tijd vrij sterk te zijn bepaald door de idee dat de meest doelmatige regeling imnier
de voorkeur verdient. Denk bijvoorbeeld aan het veralgemeniseren van het verstek
in 1886 welke werd gemotiveerd met een beroep op de doelmatigheid.,6 Ook bij
de invoering van het huidige wetboek van strafvordering in  1926 werd berechting
bij verstek gehandhaafd met de motivering dat de praktijk geen aanleiding had
gegeven tot problemen.37 Tenslotte werd in 1935 uit financiele motieven het
rechtsmiddel verzet grotendeels beperkt. terwijl dit rechtsmiddel in oorsprong
bedoeld was om een ten onrechte plaatsgevonden behandeling bij verstek ongedaan

te maken.
In de bestudeerde landen lijkt de aanwezigheid van de verdachte bij het

onderzoek ter terechtzitting nimmer onderwerp van discussie geweest te zijn. De
bedoelde buitenlandse stelsels zijn in hun basisontwerp aangaande het verstek -
in de meeste gevallen een aanwezigheidsplicht bij berechting van de zwaarste feiten
- sinds het eerste ontwerp tot heden niet gewijzigd. De aanwezigheid van de
verdachte lijkt over de Nederlandse grenzen eerder in verband te worden gebracht
met fundamentele normen die ten grondslag liggen aan een eerlijk strafproces.
zoals bijvoorbeeld de in het eerste hoofdstuk genoemde waarheidsvinding.
verdedigingsmogelijkheden en een onmiddellijke bewijsvoering.

In het Duitse strafproces komt met name het laatste begrip sterk tot
uitdrukking. Het onmiddellijkheidsbeginsel staat in het Duitse strafproces sterk
op de voorgrond. De onmogelijkheid in de meeste gevallen om een verdachte bij
verstek te berechten vloeit hier min of meer uit voort. In een strafproces waarin
wordt benadrukt dat het onderzoek ter terechtzitting ook daadwerkelijk de plaats
is waar het bewijs naar voren moet worden gebracht en de verdediging tegen moet
kunnen spreken, is de aanwezigheid van de verdachte een min of meer vanzelfspre-
kende eis.

De wijze waarop in het Nederlandse recht wordt omgegaan met bijvoorbeeld
het onmiddellijkheidbeginsel is mijns inziens illustratief voor het omgaan in ons
strafprocesrecht met de in oorsprong aan het strafproces ten grondslag liggende

uitgangspunten. In het Nederlandse strafprocesrecht wordt vaker geredeneerd vanuit
het doelmatigheidsperspectief dan vanuit een visie op de grondslagen van een

eerlijke procesvoering. De ontwikkeling van het verstek vanuit de doelmatigheidsge-
dachte heeft met zich mee gebracht dat aan de verdachte het recht werd gegeven

36 BHTK 1883- 1883,114. nr. 3, pag. 44. Zie verder hoofdstuk 2 § 5.
37 BHTK 1913- 1914. 286. nr. 3. pag. 117. Zie verder hoofdstuk 2 § 6.3.
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verstek te laten gaan. De in het Nederlandse stelsel bestaande procesvrijheid om
al dan niet te verschijnen is in de besproken landen geringer.

In de Duitse literatuur wordt in dit verband en in relatie met de aanwezigheids-
plicht weI gesproken over een

'
fiirsorgepflicht' van de overheid. De voorzorgplicht

zou er voor moeten waken dat een verdachte niet te lichtzinnig omgaat met zijn
recht om bij de berechting aanwezig te zijn. De aanwezigheidsplicht voor de meeste
zaken in het Duitse strafproces wordt vanuit het perspectief van de voorzorgplicht
beschouwd als een manier om verdachte's fundamentele recht op tegenspraak te
waarborgen. Een verplichte aanwezigheid brengt een minder grote procesvrijheid
voor de verdachte met zich mee. Het idee van een voorzorgplicht van de overheid
ten opzichte van de rechten van de verdachte past niet goed bij het Nederlandse
strafproces. Met name niet omdat een te veel waken over de rechten van de
verdachte door de overheid ten koste gaat van de aan de verdachte toekomende
procesvrijheid. Een uitvloeisel van de genoemde voorzorgplicht is onder andere
dat aanwezigheid van de verdachte mogelijk wordt gemaakt door het toepassen
van voorlopige hechtenis. Onder 'Fluchtgefahr' welke een grond is voor het gebruik
van voorlopige hechtenis. wordt ook begrepen het gevaar voor ontvluchten aan
de berechting (artikel 112 StPO).38 In Frankrijk is de aanwezigheid van de verdachte
tijdens het onderzoek ter terechtzitting eveneens een grond voor het toepassen van
voorlopige hechtenis.

Een ander gegeven. buiten de specifieke buitenlandse stelsels. waaruit het omstreden
karakter van een berechting bij verstek blijkt, zijn bepalingen in sommige
internationale verdragen. Zo wordt in uitleveringsverdragen soms een voorbehoud
gemaakt ten aanzien van uitlevering op basis van een verstekvonnis.

Een ander internationaal voorbeeld zijn de procedureregels bij het Joegoslavie-
tribunaal. Bij de totstandkoming van het procesrecht van het Joegoslavie-tribunaal
is uitgebreid stilgestaan bij de vraag of al dan niet berechting bij verstek mogelijk
zou moeten zijn. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een compromis, waarbij een
arrestatiebevel wordt uitgevaardigd na een summiere procedure in afwezigheid
waarbij voldoende aanwijzingen van schuld zijn vastgesteld. In de voorziene
procedure voor het permanent internationaal strafhof zoals deze is aangenomen
in de zomer van  1998 in Rome is berechting bij verstek uitgesloten.

38         H.U.    Paeffgen.    Vortiberlegtingen :u ettier Dogmatik des Untersuchungshaft-Rechts,
K iln/Berlin/Bonn/MUnchen 1986. pag. 80-83.
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3             Tenslotte

Het verstek in strafzaken is een thema dat in de vorige eeuw uitgebreid onderwerp
van discussie is geweest. Tijdens de parlementaire behandelingen van de voorlopers
van het huidige wetboek van strafvordering, maar ook in de literatuur, bleek van
de dilemma's die spelen bij het verstek. In dit onderzoek is een beeld gegeven van
de ontwikkeling van de berechting bij verstek van een uitzonderlijke procedure
tot een gewone wijze van afdoen van een strafzaak.

De keuze voor de mogelijkheid van berechting bij verstek in alle strafzaken
is in het verleden vooral ingegeven door praktische motieven. De motivering van
het veralgemeniseren van het verstek in  1886 was dat de berechting bij verstek
het meest doelmatig was en daarom voor alle misdrijven zou moeten worden
toegepast. Een extra waarborg, dit onderstreept het omstreden karakter van het
verstek. vond de wetgever destijd - in de vorm van het rechtsmiddel verzet -
noodzakelijk.

Uit de beperking van het rechtsmiddel verzet in  1935 door de Bezuinigingswet
kan worden afgeleid, dat berechting bij verstek aanvaard werd als een normale
wijze van behandeling van een strafzaak. De aanwezigheid van de verdachte tijdens
het onderzoek ter terechtzitting heeft zich ontwikkeld van een verplichte
aanwezigheid bij zwaardere zaken begin vorige eeuw tot een algemeen verstekrecht
in het huidige strafprocesrecht.

Historisch gezien past bij het Nederlandse strafproces heel goed een algemeen
verstekrecht. Nederland neemt internationaal gezien met de uitgebreide verstekmo-
gelijkheden wel een uitzonderingspositie in. Onder invloed van met name het
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens zijn er de laatste
jaren voorstellen gedaan tot hervorming van de berechting bij verstek. Als
voorbeelden kunnen worden genoemd, het idee van een driesporenproces geopperd
door Knigge, het hierop voortbouwende voorstel van Lamaris-Tebbenhoff
Rijnenberg tot invoering van een verschijningsplicht en het onder andere door
Fokkens voorgestane uitbreiden van het rechtsmiddel verzet na een verstekbehande-

ling in appel.
De wetgever is recent op het terrein van de berechting bij verstek vrij actief

geweest. Met name de rol van de raadsman bij verstek. maar ook de betekeningspro-
blematiek inclusief de overhandiging van de appeldagvaarding aan de gemachtigde.
zijn onderwerp van de wetswijzigingen per 1 februari 1998. Van de in de literatuur
gedane voorstellen is in de nieuwe regelingen daarentegen vrijwel niets terug te
vinden. Alleen de overhandiging van de appeldagvaarding bij het instellen van
appel aan de gemachtigde was eerder door Fokkens genoemd.39 Een verschijnings-

39    J.W. Fokkens. Het EVRM en de afwezige verdachte. Trema 1995, pag. 33.
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plicht voor de verdachte is expliciet van de hand gewezen:  De invoering van een
driesporenproces lijkt niet echt dichtbij.4' Eventuele voorstellen van de wetgever
tot uitbreiding van het rechtsmiddel verzet zijn eveneens niet op korte termijn te
verwachten.42

Invoering van een verschijningsplicht lijkt mij niet wenselijk. Uitbreiding van het
rechtsmiddel verzet lijkt in het licht van de jurisprudentie van de Hoge Raad,  met
name van na de Lala en Pelladoah uitspraken, niet direct noodzakelijk. De Hoge
Raad heeft als uitgangspunt dat bij verstek van de verdachte na een geldige

betekening, er in beginsel vanuit mag worden gegaan dat verdachte afstand doet
van zijn aanwezigheidsrecht. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan de

zittingsrechter niet zonder meer afstand van het aanwezigheidsrecht mag aannemen,
zijn bijvoorbeeld een van het GBA-adres afwijkend adres in de appelakte43, opgave
van een detentieadres in de appelakte44 en een na betekening bekend geworden
adres.

45

Een rechtsgeldige betekening is een primaire voorwaarde om tot de conclusie
te kunnen komen dat de verdachte 'behoudens duidelijke aanwijzingen voor het
tegendeel'. afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht. Het gebruikte
criterium 'behoudens duidelijke aanwijzingen voor het tegendeel'. biedt de
mogelijkheid op een inventieve wijze allerlei typen casuistieken er onder te laten
vallen.

Hiervoor werden voorbeelden aangehaald waarin de Hoge Raad voor een
rechtsgeldig onderzoek ter terechtzitting eist dat de dagvaarding of oproeping ook
wordt gezonden naar het andere bekende adres. Deze jurisprudentie is belangrijk,
daar zij het daadwerkelijk bereiken van de verdachte benadrukt.

Het zal duidelijk zijn dat de overheid daarmee een inspanningsverplichting
heeft om de verdachte op de hoogte te brengen van de behandeling van zijn zaak.
In dit verband kan nog worden vermeld dat de overheid in voorkomend geval
verplicht is gebruik te maken van de ter beschikking staande bestanden van
gedetineerden46, maar ook van asielzoekers 4, wil de dagvaarding geldig zijn betekend.
De vereiste inspanningen worden begrensd door de eigen verantwoordelijkheid

40    TK 1995-1996. 24 692. nr. 3, pag. 12.
41       Medio 1998 is in opdracht \·an het Ministerie van Justitie aan de KU Brabant en de RU Groningen

begonnen met het project 'Straf,·ordering 2001 onder leiding van M.S. Groenhuijsen en G.
Knigge. De idee \·an een driesporenproces komt in dit project terug.

42     Blijkens na,raag hij het Ministerie van Justitie heeft herziening van het rechtsmiddel verzet
in het wetgevingsprogramma van het ministerie een zgn. C-prioriteit: onderwerpen uit de A en
B categorie gaan voor (Brief d.d. 7 april 1998. kenmerk: 69150()/98/6).

43    HR 26-1 1-1996, NJ 1997,279, iii.nt. Sch. HR 03-03-1998, NJ 1998.500.
44    HR 14-10-1997. NJ 1998. 136.
45     HR 04-02-1997. NJ !997.348.
46    HR 14-()2-1995. NJ 1995,536. m.nt. Sch. HR 30-01-1996. NJ 1996.601. m.nt. Sch.
47       Hof Amsterdam 22- 10- 1996. NJ  1997. 73.

348



Slothesc hou\,·ing

van de verdachte. Van de verdachte mag worden verwacht dat hij de in de
maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen neemt om bereikbaar te zijn. 48

Zeker van iemand die zelf in hoger beroep konit. kan worden verwacht dat hij
maatregelen neemt. 49

De jurisprudentie overziend kan worden geconcludeerd dat de Hoge Raad
het bereiken van de verdachte op de voorgrond plaatst. Daarbij komt dat redelijke
verzoeken tot aanhouding van de zaak in beginsel moeten worden gehonoreerd.
Zo moet een verzoek tot schorsing wegens ziekte van de verdachte in beginsel
worden toegestaan.

5(J

De wetgever tracht met nieuwe maatregelen eveneens de verdachte in een
zo'n vroeg mogelijk stadium van behandeling van zijn zaak op de hoogte te brengen.

Uitreiking van de appeldagvaarding aan de gemachtigde en codificatie van de AU-

projecten zijn in dit verband belangrijke nieuwe wettelijke regelingen. Deze
wetgevende activiteiten vergemakkelijken het waarborgen van het aanwezigheids-
recht van de verdachte. Wei dient te worden opgemerkt dat, blijkens de toelichtingen

bij de diverse wettelijke maatregelen. de wijzigingen met name door efficientie
motieven lijken te zijn ingegeven.

De verdediging door de raadsman bij verstek is binnen de Nederlandse

verstekregeling lan van de belangrijkste onderwerpen. Sinds 1 februari 1998 is
een nieuwe regeling van kracht. Hiervoor is reeds uitgebreid ingegaan op de wijze
waarop de regeling is vormgegeven en zijn diverse kritische opmerkingen gemaakt.
Uit het oogpunt van tegenspraak voegt de nieuwe wetgeving na de uitspraken in
de Lala en Pelladoah zaken weinig toe. De nieuwe regeling behelst een nieuwe

vormgeving van verdediging bij verstek binnen het door het EHRM gegeven kader.
Het verstek in strafzaken heeft zich naar mijn mening binnen de Nederlandse

strafrechtspleging via de weg van de geleidelijkheid ontwikkeld. Gezien de
buitenlandse stelsels die besproken zijn in het kader van deze studie had het verstek

hedentendage eventueel totaal anders vormgegeven kunnen zijn. De huidige vorm-
geving van berechting bij verstek spreekt mij aan ondanks enige kanttekeningen
die hiervoor zijn gemaakt. Met name de jurisprudentie van de Hoge Raad biedt
de noodzakelijke waarborgen tegen een onterechte berechting bij verstek. Hoe de
afdoening van strafzaken zich verder ook ontwikkelt - misschien een verdere

versterking van de contradictoire elementen? - voorop moeten blijven staan dat
de verdachte de mogelijkheid wordt geboden van zijn aanwezigheidsrecht gebruik
te maken. Hier vindt de efficientie-gedachte haar grens. Aanwezigheid van de
verdachte bij het onderzoek ter terechtzitting zal immers altijd van belang blijven

48     HR 01-07-1996, NJ 1997.6. m.nt. Sch. HR 16-12-1997. NJ 1998,368. In deze zaken werd

een beroep op schending \an de redelijke termijn tussen vonnis en bekendmaking/betekening
aan de verdachte afgewezen.

49 Zie overweging 4.3 van het arrest HR 30-01-1996. NJ  1996,601. m.nt. Sch.
50       HR 01-It-1994. NJ  1995.86. HR  17-02-1998, NJ  1998.428.
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Hoofdstuk 6

voor de waarheidsvinding, onmiddellijkheid van de bewijsvoering, betrouwbaarheid
van het rechterlijk oordeel en verdedigingsmogelijkheden.
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Deze dissertatie guat over de berechting bij verstek in strafzaken. Doel van het
onderzoek is geweest. de ontwikkeling van de Nederlandse strafrechtelijke
verstekprocedure te schetsen en daarbij te komen tot een waardering van de huidige
verstekprocedure tegen de achtergrond van het Europees verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en door plaatsing in een internationaal perspectief.

In hoofilstuk / worden verschillende gezichtspunten besproken van waaruit de
aanwezigheid of afwezigheid van de verdachte op de zitting kan worden bezien.
Een belangrijke constatering is dat bij de vraag of de verdachte op de terechtzitting
aanwezig dient te zijn. een afweging moet worden gemaakt tussen de (mini-
mum)eisen die aan het onderzoek ter terechtzitting moeten worden gesteld en de
aan de verdachte toekomende procesvrijheid. Voor een juiste oordeelsvorming,

maar bijvoorbeeld ook voor het uit rechtstatelijk oogpunt zekerstellen van de
mogelijkheid van het gebruik kunnen maken van verdedigingsrechten. is de
aanwezigheid van de verdachte in beginsel noodzakelijk. Aan de andere kant komt
aan de verdachte ook een zekere autonomie - procesvrijheid - in het strafproces
toe in die zin dat hij zijn eigen verdediging moet kunnen vormgeven. Als onderdeel
van deze procesvrijheid kan heel goed het recht op afwezigheid, op een berechting
bij verstek worden beschouwd.

In het eerste hoofdstuk is, door bespreking van het (oude) militaire strafproces
en het jeugdstrafprocesrecht, de spanning tussen de verschillende argumenten
omtrent de aanwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting
geconcretiseerd. Duidelijk is daarbij geworden dat de in de beide procedures
bestaande aanwezigheidsplicht grotendeels is ingegeven door het bijzondere karakter
van de procedure en de daar achterliggende gedachten.

In het M'eede hoofdstuk wordt een historische schets gegeven van de verstekproce-
dure. Het verstek in strafzaken is van oudsher omstreden geweest. Sinds  1886 is

berechting bij verstek mogelijk in alle strafzaken, daarvoor bestond de verstekproce-
dure uitsluitend bij lichtere zaken. Bij het veralgemeniseren van de verstekprocedure
werd ervoor gekozen in alle verstekzaken het rechtsmiddel verzet open te stellen.
Het verzet had blijkens de wetsgeschiedenis de functie van een waarborg binnen
de verstekprocedure: na elk veroordelend verstekvonnis stond het rechtsmiddel
verzet open om de veroordeelde de kans te bieden alsnog in aanwezigheid te kunnen
worden berecht. Bij de invoering van het huidige wetboek van strafvordering in
1926 werd de berechting bij verstek niet gewijzigd. Enkele jaren later werd door
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de 'Bezuinigingswet' van  1935 het rechtsmiddel verzet uit bezuinigingsmotieven'
grotendeels afgeschaft. Bij deze bezuinigingsoperatie is mijns inziens uit het oog
verloren dat het rechtsmiddel verzet van oudsher onlosmakelijk was verbonden
aan berechting bij verstek. Sterker uitgedrukt, in  1886 werd een verstekprocedure
zonder de mogelijkheid van het aanwenden van het rechtsmiddel verzet niet
aanvaardbaar geacht. Het vrijwel geheel schrappen van het rechtsmiddel verzet
uit het strafprocesrecht door de 'Bezuinigingswet' is naar mijn mening een illustratie
dat het doorgang doen vinden van een strafzaak buiten aanwezigheid van de
verdachte in de periode  1886-1935 "de normaalste zaak van de wereld" was
geworden.

Het derde hoofdstuk behandelt de berechting bij verstek in het kader van het
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Het recht op
berechting in aanwezigheid is niet terug te vinden in de tekst van artikel 6 EVRM.
In de zaak Colozza tegen Italie is door het EHRM het recht op aanwezigheid tijdens
het onderzoek ter terechtzitting ingelezen in artikel 6 EVRM. Vddr het inlezen
van het aanwezigheidsrecht in het 'fair trial' artikel werden klachten omtrent

berechting in afwezigheid van de verdachte altijd behandeld binnen de vraagstelling
of de betrokkene in concreto een 'practical and effective defence' had genoten.

Uit het onderzoek is gebleken dat door het EHRM de aanwezigheid van de
verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting van groot belang wordt geacht
uit het oogpunt van verdediging. maar bijvoorbeeld ook voor de betrouwbaarheid
van het rechterlijk oordeel. Verder lijkt uit de Straatsburgse jurisprudentie te kunnen
worden geconcludeerd dat de vraag of een berechting bij verstek voldoet aan de
daarbij in acht te nemen verdragrechtelijke minimumeisen mede dient te worden
beoordeeld aan de hand van de vraag 'what at stake' is. Gaat het bijvoorbeeld om
een zaak betreffende verdenking van een licht delict, waarin de verdachte heeft
bekend en de feiten duidelijk zijn, dan is het heel wel mogelijk de zaak in feitelijke
aanleg schriftelijk af te doen zonder de betrokkene in persoon ter zitting te hebben
gehoord.1

Een belangrijk aspect van het verstek in strafzaken is de rol van de betekening
van de dagvaarding. Binnen de Europese rechtspraak wordt een inspanningsver-
plichting op de overheid gelegd. Pas indien blijkt van voldoende inspanningen
van de overheid om de verdachte op de hoogte te stellen van de datum van
behandeling van zijn zaak, kan in beginsel worden aangenomen dat de afwezige
verdachte afstand heeft gedaan van zijn recht op berechting in aanwezigheid. In
het verlengde van deze inspanningsverplichting ligt dat de betekeningsvoorschriften

1 Door aanpassing van de rechtsmiddelenregeling werd een besparing van f 80.()00.= verwacht,
zie BHTK 1934-1935.362. nr, 4.

2      Zie EHRM 29-10-1991. Publ. Ser. A Vol.212-B (Andersson tegen Zweden) en EHRM 29-10-
1991.  Publ.  Ser.  A  Vol.  212-C (Fedje tegen Zweden).
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dusdanig moeten zijn ingericht dat zoveel mogelijk de verdachte in persoon op
de hoogte wordt gesteld van de behandeling van zijn zaak. Betekening van de
dagvaarding aan een gekozen domicilie lijkt mogelijk. maar deze mogelijkheid
dient wei omzichtig te worden benaderd vanwege het gevaar van het sturen van
kenni,gevingen aan een fictief adres. Het feit dat de betrokkene reeds via een andere

weg van de strafvervolging op de hoogte is geraakt, is in beginsel geen disculpatie
voor de overheid voor een gebrek aan inspanningen om de betrokkene op de hoogte
te brengen van de tegen hem aangevangen procedure.'

Een zorgvuldige betekeningsprocedure is zoals gezegd, een voorwaarde om
vast te kunnen stellen dat de verdachte afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheids-
recht. De vraag is aan de orde gesteld of een verdachte wei afstand kiin doen van
het recht aanwezig te zijn op het onderzoek ter terechtzitting. Verdedigbaar is dat
de aanwezigheid van de verdachte voor de waarheidsvinding. ter bepaling van de

juiste straf. voor de onmiddellijkheid van de bewijsvoering en ter waarborging
van rechten van verdediging essentieel is. Het EHRM heeft in de Colozza-case
op zichzelf ruimte gelaten aan de lidstaten om te voorzien in een verstekprocedure.
Maar voorop blijft staan dat eerst na een zorgvuldige betekeningsprocedure de
verdachte geacht kan worden afstand te hebben gedaan van het recht op berechting
in aanwezigheid.

Berechting bij verstek is en blijft in het algemeen een wijze van afdoen van
een strafzaak die niet de voorkeur verdient. Het thema van het ontmoedigen van

een verstekbehandeling is in de Straatsburgse jurisprudentie aan de orde gesteld
in verband met het recht op rechtsbijstand. In de zaak Poitrimol tegen Frankrijk
is door het EHRM expliciet overwogen dat de wetgever de mogelijkheid moet
hebben om afwezigheid zonder geldige reden van de verdachte tijdens het onderzoek
ter terechtzitting te ontmoedigen. In de uitspraak laat het EHRM in het midden.
of in het algemeen het zonder geldige reden niet verschijnen kan worden

ontmoedigd door het ontzeggen van rechtsbijstand. In de concrete casus was het
niet toestaan van verdediging door een raadsman in strijd met artikel 6 EVRM.

In de op Poitrimol tegen Frankrijk volgende zaken Lala en Pelladoah tegen

Nederland is opnieuw het ontzeggen van rechtsbijstand aan een niet verschenen
verdachte aan bod gekomen. Het belang van het verschijnen van de verdachte wordt
door het EHRM in de beide zaken tegen Nederland vooropgesteld. Vervolgens
wordt een afweging gemaakt tussen het belang voor de rechtspleging dat de
verdachte verschijnt en de mogelijkheid voor de verdachte om zich adequaat te
kunnen verdedigen. Onder de gegeven omstandigheden diende het recht op
rechtsbijstand in beide zaken te prevaleren. Belangrijke aanknopingspunten voor
dit oordeel waren, het ontbreken van een herstelmogelijkheid in de vorm van
bijvoorbeeld het rechtsmiddel verzet en dat de gewraakte gang van zaken zich had

3         EHRM 21-10-1992. Publ. Ser. AVol, 245-C (T. tegen Italic).
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voorgedaan in laatste feitelijke instantie. Het ontzeggen van rechtsbijstand om het
verschijnen van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting te bevorderen.
lijkt - in ieder geval in de appelfase - niet met de genoemde jurisprudentie
verenigbaar.

In hooft/sttik 4 wordt de berechting bij verstek in de praktijk van de Nederlandse
strafrechtspleging besproken. Overeenkomstig het al eerder aangegeven belang
van de betekeningsprocedure binnen het verstek in strafzaken is ten eerste de
Nederlandse betekeningsprocedure in strafzaken nader onderzocht. In de
betekeningsprocedure zijn tot nog toe weinig ficties zoals bijvoorbeeld domicilie-
keuzes te ontdekken. Voor beantwoording van de vraag of de betekeningsprocedure
voldoet aan de daaraan in EVRM-verband te stellen eisen. is het belangrijk dat
zoveel mogelijk getracht wordt te betekenen aan een adres waar de betrokkene
zich hoogstwaarschijnlijk bevindt.

De wetgevende activiteiten lijken na de Lala en Pelladoah uitspraken van
het EHRM een overbelichte aandacht te hebben voor de executieproblematiek
rondom verstekvonnissen en het daarmee verbonden zijnde op de hoogte brengen
van de verdachte van de zittingsdatum. Illustratief is de herziening van de wettelijke
regeling inzake het onderzoek ter terechtzitting per 1 februari 1998.

De toegenomen aandacht voor het op de hoogte brengen van de verdachte
is positief te waarderen. Naast de wetgevende activiteiten moet gedacht worden
aan de zogenaamde AU-projecten. De jurisprudentie van de Hoge Raad stelt
eveneens steeds strengere regels met betrekking tot het op de hoogte brengen van
de verdachte van de zittingsdatum. Een van het GBA-adres afwijkend adres in de
appelakte moet op grond van jurisprudentie voor de zittingsrechter aanleiding zijn
het onderzoek ter terechtzitting te schorsen, indien de verdachte niet is verschenen
en niet blijkt dat de appeldagvaarding tevens aan het in de appelakte vermelde adres
is toegezonden: Andere rechtspraak van de Hoge Raad eist dat van een verdachte
zonder bekende woon- of verblijfplaats wordt nagegaan of hij als afgestrafte is
gedetineerd.' Is de betrokkene gedetineerd dan heeft het detentieadres als bekende
verblijfplaats te gelden en dient de dagvaarding aldaar op straffe van nietigheid
te worden betekend. Tot nog toe eist de Hoge Raad niet dat wordt nagegaan of
de verdachte zonder bekende woon- of verblijfplaats eventueel preventief is gehecht.
De achtergrond voor dit oordeel is dat er geen databank van preventief gehechten
voorhanden is. Het door technische beperkingen ingegeven onderscheid tussen
als afgestrafte en preventief gehechte verdachten lijkt gezien het rapport van de
ECRM in de zaak Menckeberg tegen Nederiand moeilijk houdbaar. De ECRM

4      HR 26-1 1-1996. NJ 1997.279. m.nt. Sch.
5       HR 14-02-1995. NJ 1995.536. m.nt. Sch. HR 07-02-1995. NJ 1995.618. m.nt. C en HR 30-()1-

1996. NJ 1996.6()1. m.nt. Sch.
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stelt mijns inziens terecht dat een gedetineerde in het algemeen niag verwachten
dat de vervolgingsinstantie hem weet te bereiken.

Is de verdachte op een rechtsgeldig betekende dagvaarding niet ter zitting
verschenen. dan is het al dan niet honoreren van een verzoek tot aanhouding van

groot belang om de verdachte wellicht alsnog de mogelijkheid te bieden te

verschijnen. Onder invloed van de Europese rechtspraak zullen aanhoudingsverzoe-
ken in het algemeen welwillend moeten worden benaderd. In dit verband kan mijns
inziens niet worden voortgebouwd op de 'klemmende redenen jurisprudentie'."

Het voeren van verweren kan in een strafzaak uitsluitend geschieden door
het uitdrukkelijk door of namens de verdachte ter zitting voordragen ervan. Naar

aanleiding van een recent arrest' is geopperd de mogelijkheid van het voeren van
een schriftelijk verweer te introduceren. Op een schriftelijk verweer behoeft tot
op heden, zelfs niet indien neergelegd in een appelschriftuur. te worden gereageerd.

Een mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer zou mijns inziens kunnen

worden ingevoerd. Wellicht moet een dergelijke uitbreiding van de verdedigingsmo-
gelijkheden beperkt blijven tot zaken waarin het gaat om verdenking van lichtere
feiten. Het laatste zou tegemoet komen aan het als tegenargument van het schriftelijk
verweer vaak gehoorde gevaar van beperking van de oraliteit van het strafproces.

Het aanbieden van dienstverlening in een verstekprocedure door de ter zitting
aanwezige raadsman is volgens de Hoge Raad mogelijk: Doet de raadsman het
aanbod tot dienstverlening dan moet de rechter zich ervan vergewissen dat de
verdachte instemt met het gedane aanbod. De instemming kan worden aangenomen

op grond van een schriftelijke door de verdachte ondertekende verklaring. Het lijkt
niet uitgesloten dat de Hoge Raad aanbieding van dienstverlening geheel buiten
de terechtzitting om. bijvoorbeeld door middel van een brief, aanvaardbaar vindt.
De voor het opleggen van dienstverlening vereiste instemming kan dan vervolgens
worden afgeleid uit het (schriftelijk) aanbod tot het verrichten van dienstverlening

Het op 27 juni 1998 ingediende wetsvoorstel Taakstraffen gaat verder op de door
de Hoge Raad aangegeven weg. Het opleggen van een taakstraf bij verstek wordt
nu in de wet nader geregeld. De vereiste instemming kan bijvoorbeeld ook worden

afgeleid uit de voorlichtingsrapportage van de reclassering. Het lijkt mij niet
wenselijk dat uitsluitend op basis van schriftelijke stukken een taakstraf kan worden

opgelegd. Een succesvol verloop van de taakstraf is in belangrijke mate afhankelijk
van de motivatie van degene die hem moet vervullen. De aanwezigheid van de
verdachte ter zitting lijkt mij noodzakelijk voor de rechter om zich een juist oordeel

te vormen omtrent de mogelijkheden voor een taakstraf.

6         De (oude) jurisprudentie van de Hoge Raad op grond waarv an een raadsman in een verstekproce-
dure uitsluitend de verdediging mocht voeren, indien de verdachte wegens klemmende redenen

met was verschenen.
7      HR 21-01-1997. NJ 1997,388, m.nt. JR.
8     HR 18-(14-1995. NJ 1996, 73. m.nt. Kn,
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Een meer zuiver procesrechtelijk thema is de regeling van artikel 422 Sv.
Het derde lid van artikel 422 Sv maakt een uitzondering op de in het tweede lid
neergelegde hoofdregel. bij verstek in appel mag wel zondermeer van in eerste
aanleg betwiste getuigenverklaringen gebruik worden gemaakt. Artikel 422 lid
3 Sv stelt in feite een sanctie op de afwezigheid van de verdachte in appel. Het
afstraffen van verstek past naar mijn mening niet goed in het Nederlandse
strafproces. Verstek moet op grond van de historie en de aan het wetboek van
strafvordering ten grondslag liggende uitgangspunten worden beschouwd als een
aan de verdachte toekomend recht. Gepleit is voor het schrappen van artikel 422
lid 3 Sv en artikel 377 lid 4 Svnieuw.

De rol van de raadsman bij verstek binnen de Nederlandse strafrechtspleging is
met name onder invioed van de rechtspraak van het EHRM behoorlijk aan
verandering onderhevig geweest.  Op 22 september  1994  werd  in de eerder
genoemde zaken Lala en Pelladoah de Nederlandse jurisprudentiele regeling van
verdediging bij verstek dc,or het EHRM in strijd geacht met het EVRM. De door
de Hoge Raad opgebouwde jurisprudentie met betrekking tot de klemmende redenen
werd in een keer door het EHRM van tafel geveegd. De genoemde Straatsburgse
uitspraken waren mede aanleiding voor een wetsvoorstel tot herziening van het
onderzoek ter terechtzitting.  Op  1  februari  1998 is de nieuwe regeling van de
verdediging bij verstek van kracht geworden. In de nieuwe regeling mag een
raadsman die verklaart tot de verdediging van de afwezige verdachte gemachtigd
te zijn namens zijn client de verdediging voeren. De in de nieuwe regeling gestelde
voorwaarde van machtiging alvorens de raadsman namens de afwezige verdachte
het woord mag voeren. wordt door menigeen in strijd geacht mdhet EVRM. De
machtiging zou een drempel opwerpen die kan worden vergeleken met de door
het EHRM veroordeelde klemmende redenen jurisprudentie. Een verdachte die
om welke reden dan ook niet wenst te verschijnen kan bij verstek zijn verdediging
laten voeren. Naar mijn mening voldoet de nieuwe regeling aan de eisen van het
EVRM, nu in elke zaak - ongeacht de reden van afwezigheid - een raadsman kan
optreden.

Het rechtsmiddel verzet is zoals eerder aangegeven van oudsher beschouwd als
een waarborg binnen de verstekprocedure. Het rechtsmiddel verzet speelt sinds
de Bezuinigingswet van 1935 een marginale rol binnen de Nederlandse strafrechts-
pleging. Immers, uitsluitend in zaken waarin geen hoger beroep openstaat is na
een verstekprocedure verzet mogelijk. Verzet na een appelbehandeling bij verstek
is in het geheel niet mogelijk.

Naar aanleiding van enkele uitspraken van het EHRM is het rechtsmiddel
verzet opnieuw in het middelpunt van de belangstelling gekomen. De zaak Colozza
tegen italie was aanleiding te pleiten voor uitbreiding van het verzet. De zaken
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Poitrimol. Lala en Pelladoah waren eveneens aanleiding voor gedachten in de
richting van uitbreiding van het rechtsmiddel verzet tot de appelfase. Uitbreiding
van het rechtsmiddel verzet komt met name in beeld na een verstekbehandeling

in appel op grond van een niet in persoon betekende dagvaarding of na een
verstekprocedure zowel in eerste aanleg als in appel. De Hoge Raad heeft in recente

rechtspraak aan de appelrechter een extra onderzoeksplicht opgelegd naar de
afwezigheid van de verdachte indien deze niet is verschenen. Verder zijn in de

betekeningsprocedure ontwikkelingen aanwijsbaar die als doel hebben de verdachte

eerder en vaker op de hoogte te brengen van de dag van de terechtzitting. Te denken

valt bij dit laatste aan de zogenaamde AU-projecten en de wetswijziging inzake

het uitreiken van de appeldagvaarding aan de gemachtigde bij het instellen van

het appel. Naar mijn mening bestaat door de genoemde ontwikkelingen en met
name vanwege de rechtspraak van de Hoge Raad geen noodzaak tot het uitbreiden
van het rechtsmiddel verzet naar de appelfase.

In hoofilstuk 5 is de berechting bij verstek besproken vanuit internationaal

perspectief. Gekozen is voor een bespreking van het verstek in strafzaken aan de
hand van het internationale strafrecht en enkele buitenlandse rechtsstelsels, Het
hoofddoel van het vijfde hoofdstuk is het geven van een illustratief en niogelijk
inspirerend beeld van de opvattingen omtrent het verstek in strafzaken buiten het
Nederlandse strafprocesrecht.

Uit de bespreking van het uitleveringsrecht is gebleken dat verstekvonnissen
vaak als bijzondere categorie worden beschouwd. In artikel 5 lid 3 van de
uitleveringwet is gesteld dat indien veroordeling tot een vrijheidsstraf bij verstek

heeft plaatsgevonden uitlevering slechts wordt toegestaan indien de opgeeiste

persoon in voldoende mate in de gelegenheid is geweest of alsnog zal worden

gesteld om zijn verdediging te voeren. In de dagelijkse praktijk van het uitleverings-
recht komt aan door Nederland gesloten verdragen de meeste betekenis toe.

Opvallend is het door Nederland gemaakte voorbehoud bij artikel 1 van het
Europees Uitleveringsverdrag. Dit voorbehoud houdt in dat uitlevering ten behoeve

van tenuitvoerlegging van een verstekvonnis kan worden geweigerd indien de
betrokkene in de verzoekende staat geen behoorlijke gelegenheid heeft gehad zich
te verdedigen en deze ook niet alsnog zal ontvangen. Onder verwijzing naar de

uitspraken van het EHRM in de zaken Lala en Pelladoah is geconcludeerd dat het

destijds gemaakte voorbehoud achteraf lijkt te getuigen van een zekere misplaatste
zelfgenoegzaamheid. Bij de goedkeuring van het Benelux uitleveringsverdrag ih
door de Nederlandse wetgever gesteld dat uitlevering op grond van een verstekvon-

nis geen probleem is. daar de opgeeiste persoon voldoende mogelijkheden tot verzet

heeft gehad of alsnog zal krijgen. Hoe deze opmerking zich verhoudt tot het
Nederlandse strafprocesrecht waar de bij verstek berechte verdachte slechts in
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zeldzame gevallen de mogelijkheid van het rechtsmiddel verzet wordt geboden,
is niet geheel helder.

In het Europees verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen
wordt voorzien in een mogelijkheid voor de veroordeelde om een rechtsmiddel
in te stellen tegen een verstekvonnis in de zin van het verdrag. Overname van de
tenuitvoerlegging vindt op basis van dit verdrag pas plaats indien de betrokkene
geen gebruik maakt van de gelegenheid zich alsnog te verdedigen.

Kort is ook stilgestaan bij het procesrecht van het Joegoslavie-tribunaal. De
vraag of al dan niet zou moeten worden voorzien in een verstekprocedure is in
de ontstaansgeschiedenis van het tribunaal uitgebreid aan de orde geweest. In de
procedure moet een akte van inbeschuldigingstelling, indictment'. aan de verdachte
worden betekend. De 'indictment' moet aan de verdachte worden betekend en wordt
vergezeld van een 'warrant of arrest' gericht aan de staat alwaar de betrokkene
wordt vermoed zich op te houden. Lukt het niet binnen een redelijke termijn de
'indictment' te betekenen dan wordt de zogenaamde 'Rule 61' procedure gestart,
een soort van behandeling waarin de 'indictment' in het openbaar wordt voorgelezen
en een internationaal arrestatiebevel kan worden uitgevaardigd indien de 'Trial
Chamber' concludeert dat 'there are reasonable grounds for believing that the
accused has committed all or any of the crimes charged in the indictment'. Op deze
wijze wordt. zonder dat de zaak bij verstek wordt afgedaan. toch min of meer een
vorm van veroordeling uitgesproken tegen de verdachte. In de procedure van het
permanent internationaal strafhof. tot oprichting waarvan is besloten in Rome in
de zomer van  1998. is de aanwezigheid van verdachte op de terechtzitting het
uitgangspunt.

In het vijfde hoofdstuk zijn de stelsels van drie landen besproken. Frankrijk en
Belgie zijn beide kort aan de orde gesteld. Het Duitse stelsel is uitgebreider
onderzocht. vanwege de interessante gezichtspunten die daar aan de aanwezigheid
van de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting ten grondslag liggen.

Het Franse stelsel kent een aantal afwijkingen van het Nederlandse strafproces.
Uitgangspunt is de aanwezigheid van de verdachte. Het zonder geldige reden niet
aanwezig zijn wordt in veel gevallen als het ware bestraft door het aannemen van
een fictief contradictoir onderzoek. In veel situaties is dan geen verdediging door
een raadsman mogelijk. De Belgische verstekprocedure is nog steeds net als het
overige strafprocesrecht gebaseerd op de oude 'Code d'instruction criminelle'.
Opvallend aan de Belgische regeling is de invulling van het begrip verstek aan
de hand van hetgeen is voorgevallen op de terechtzitting (verschijnt bijvoorbeeld
de beklaagde. maar verlaat hij tijdens het getuigenverhoor en alvorens hijzelf kan
worden ondervraagd de zittingszaal. dan is sprake van verstek). Het rechtsmiddel
verzet kan op zeer ruime schaal worden aangewend.
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In het Duitse strafproces geldt een aanwezigheidsplicht voor de verdachte.
Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden kan een verdachte bij verstek worden
berecht. Belangrijke achtergrond van de verplichte aanwezigheid van de verdachte
is het sterk ontwikkelde onmiddellijkheidsbeginsel in het Duitse strafproces. De
mogelijkheden tot berechting bij verstek zi.in beperkt tot minder zware zaken. m:iar
ook dan gelden nog zware eisen. De verdachte moet op de hoogte zijn gebracht
van de behandeling en in elk geval den keer door een rechter over de zaak zijn
gehoord. Opmerkelijk is dat in het Duitse strafproces de verdachte 'verhand-
lungsfiihig' moet zijn. Is de verdachte bijvoorbeeld onder invloed van verdovende
middelen en kan hij zich daardoor niet goed verdedigen dan is hij niet 'verhand-
lungsfiihig' en wordt hij beschouwd als zijnde niet aanwezig ter zitting.

Niet verschijnen op de terechtzitting in appel leidt tot vervallenverklaring
van het appel van de vet dachte. Is het Openbaar Ministerie eveneens of uitsluitend
in hoger beroep gegaan dan wordt het appel niet vervallen verklaard bij afwezigheid
van de verdachte. Als laatste is de mogelijkheid van het omzetten van een strafzaak
in het schriftelijke 'Strafbefehlsverfahren' behandeld. Van deze omzettingsmogelijk-
heid op grond van §408a StPO wordt met name gebruik gemaakt indien de verdachte

niet op de normale terechtzitting is verschenen.

In hoofdstuk 6 is in de slotbeschouwing een samenhangende behandeling te vinden
van de verschillende thema's die een rol spelen bij het verstek in strafzaken. Het
verstek in strafzaken heeft zich binnen de Nederlandse strafrechtspleging via de
weg van de geleidelijkheid ontwikkeld. De huidige vormgeving van de verstekproce-
dure spreekt mij aan ondanks de kanttekeningen die zijn geplaatst. Met name de
jurisprudentie van de Hoge Raad biedt de noodzakelijke waarborgen tegen een

onterechte berechting bij verstek. Wellicht is er plaats voor een verdere versterking
van de contradictoire elementen in de verstekprocedure. Gewaakt moet worden
voor een te veel benadrukken van de doelmatigheid bij toekomstige ontwikkelingen
rondom het verstek. De aanwezigheid van de verdachte tijdens het onderzoek ter
terechtzitting blijft een belangrijke wens ten behoeve van de waarheidsvinding,

onmiddellijke bewijsvoering. betrouwbaarheid van het rechterlijk oordeel en

verdedigingsmogelijkheden.
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Die Hauptverhandlung in Strafsachen in Abwesenheit
des Angeklagten

Die vorliegende Dissertation handelt von der Hauptverhandlung in Strafsachen
in Abwesenheit des Angeklagten. Ziel der Untersuchung ist es, die Entwicklung
des niederlandischen strafrechtlichen Abwesenheitsverfahrens (verstekprc,cedure)

darzustellen und das heutige Abwesenheitsverfahren vor dem Hintergrund der
Europaischen Menschenrechtskonvention und im Kontext einer internationalen

Perspektive zu wurdigen.

In Kapitel 1 werden verschiedene Aspekte behandelt. unter denen die An- oder
Abwesenheit des Angeklagten bei der Hauptverhandlung betrachtet werden kann.

Eine wichtige Feststellung lautet, daB bei der Frage, ob der Angeklagte bei der
Hauptverhandlung anwesend sein muB, eine Abwiigung zwischen den (Mindest-)

Anforderungen. die an die Hauptverhandlung gestellt werden mussen. einerseits,

und der dem Angeklagten zustehenden ProzeBfreiheit andererseits getroffen werden

muB. Grundsbitzlich ist die Anwesenheit des Angeklagten fur eine zutreffende

Beurteilung und gleichzeitig auch um etwa aus Grunden der Rechtsstaatlichkeit

die MOglichkeit der Inanspruchnahme von Verteidigungsrechten sicherzustellen.
erforderlich. Andererseits steht dem Angeklagten auch eine gewisse Autonomie

im StrafprozeB - die ProzeBfreiheit - zu. und zwar in dem Sinne, daB er seine

Verteidigung selbst gestalten kdnnen muB. Als Teil dieser ProzeBfreiheit kann
durchaus das Recht auf Abwesenheit, d.h. auf eine Hauptverhandlung in
Abwesenheit des Angeklagten angesehen werden.

Im ersten Kapitel wird das Spannungsverhbiltnis zwischen den verschiedenen

Argumenten bezuglich der Frage der Anwesenheit des Angeklagten in der
Hauptverhandlung anhand der Behandlung des (fruheren) Militarstrafprozesses
und des JugendstrafprozeBrechts konkretisiert. Dabei hat sich gezeigt. daB die in
diesen beiden Verfahren bestehende Anwesenheitspflicht im wesentlichen aufden

besonderen Charakter des jeweiligen Verfahrens und die diesem zugrundeliegenden

Vorstellungen zuruckzuiuhren ist.

Kapitel 2 enthalt eine historische Darstellung des Abwesenheitsverfahrens. Das
Abwesenheitsverfahren in Strafsachen ist seit jeher umstritten gewesen. Die
Aburteilung in Abwesenheit des Angeklagten ist seit 1886 in allen Strafsachen

1 Uber etzung: Matthia.0 Michalke.
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mt,glich. davor bestand die Moglichkeit eines Abwesenheitsverfahrens aus-
schlieBlich bei leichteren Delikten. Bei der generellen Einfuhrung des Abwesen-
heitsverfahrens entschied sich der Gesetzgeber dafur, bei allen Verurteilungen
in Abwesenheit des Angeklagten das Rechtsmittel des Einspruches zuzulassen.
Ausweislich der Entstehungsgeschichte der gesetzlichen Regelung kam dem
Einspruch innerhalb des Abwesenheitsverfahrens eine Garantiefunktion zu. Nach
einem verurteilenden Urteil in Abwesenheit des Angeklagten wardas Rechtsmittel
des Einspruches zulassig, um dem Verurteilten die Moglichkeit zu geben. doch
noch in Anwesenheit aburteilt zu werden. Bei der Einfuhrung der heute geltenden
StrafprozeBordnung im Jahre 1926 wurde die Regelung zur Hauptverhandlung
in Abwesenheit des Angeklagten nicht geandert. Einige Jahre spiiter wurde das
Rechtsmittel des Einspruches durch das sogenannte "Einsparungsgesetz"
(Bezuinigingswet) von  1935 aus Grunden der Einspaning2 grOBtenteils abgeschafft.
Bei dieser EinsparungsmaBnahme geriet nach Auffassung des Verfassers die
Tatsache aus dem Blick, daB das Rechtsmittel des Einspruches von jeher untrennbar
mit der Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten verbunden war. Stiirker
ausgedrtickt kann man sagen. daB ein Abwesenheitsverfahren ohne die Moglichkeit,
gegen die Entscheidung das Rechtsmittel des Einspruches einzulegen 1886 nicht
fur vertretbar gehalten wurde. Die fast vollige Abschaffung des Rechtsmittels des
Einspruches im Abwesenheitsverfahren aus dem StrafprozeBrecht durch das
"Einsparungsgesetz" illustriert nach Auffassung des Verfassers, daB die Aburteilung
einer Strafsache in Abwesenheit des Angeklagten im Zeitraum von 1886 bis zu
einer Selbstverstandlichkeit geworden war.

Kapitel 3 behandelt die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten im
Rahmen der Europaischen Menschenrechtskonvention. Das Recht auf eine
Verhandlung in Anwesenheit des Angeklagten ist nicht explizit im Wortlaut von
Artikel 6 MRK enthalten. In der Sache Colozza hat der Europiiische Gerichtshof
fur Menschenrechte (EGMR) das Recht des Angeklagten auf Anwesenheit whhrend
der Hauptverhandlung in Artikel 6 MRK hineininterpretiert. Bevor das Anwesen-
heitsrecht des Angeklagten in Artikel 6 MRK, dem sogenannten fair trail-Artikel
hineingelesen worden war, wurden Beschwerden betreffend die Aburteilung in
Abwesenheit des Angeklagten stets bei der Fragestellung behandelt, ob der
Betroffene im konkreten Fall in den GenuB einer "practical and effective defence"
gekommen war.

Die Untersuchung zeigt. daB der EGMR der Anwesenheit des Angeklagten
wahrend der Hauptverhandlung unter dem Gesichtspunkt der angemessenen
Verteidigung, jedoch auch im Hinblick auf die Zuverlassigkeit des richterlichen

2        Von der Anpa sung der Rechtsmittetregelung wurde eine Einsparung von 80.000 Gulden erwartet,
,iehe AHTK 1934-1935. 362. Nr. 4.
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Urteils groBe Bedeutung beimiBt. Femer kann aus der StraBburger Rechtsprechung
wohl der SchluB gezogen werden. daB die Frage. ob eine Hauptverhandlung in
Abwesenheit des Angeklagten den zu beachtenden vertragsrechtlichen Mindestan-

forderungen genugt, auch anhand der Frage beurteilt werden muB. was auf dem

Spiel steht. Geht es beispielsweise uni eine Strafsache. deren Gegenstand der
Verdacht die Begehung eines leichten Deliktes ist, bei der der Angeklagte die Tat
gestanden hat und die Tatsachen offenkundig sind. ist es sehr wohl moglich. die
Strafsache in der Tatsacheninstanz schriftlich zu erledigen, ohne den Betroffenen

personlich in der mundlichen Hauptverhandlung vernommen zu haben.3
Ein wichtiger Aspekt der Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten

ist in der Rolle der Zustellung der Ladung zur Hauptverhandlung zu sehen. Aus

der europbischen Rechtsprechung ergibt sich, daB insoweit eine Pllicht des Staates

besteht, sich um eine Zustellung zu bemuhen. Erst wenn der Staat hinreichende

Bemuhungen unternommen hat. den Angeklagten vom Zeitpunkt der Hauptverhand-
lung in Kenntnis zu setzen, kann im Prinzip angenommen werden, daB der
abwesende Angeklagte auf sein Recht. der Hauptverhandlung beizuwohnen.
verzichtet hat. Aus dieser Pllicht ergibt sich auch, daB die Zustellungsvorschriften

so ausgestaltet sein mussen, daB der Angeklagte so weit wie moglich persOnlich
uber die Hauptverhandlung seiner Strafsache in Kenntnis gesetzt wird. Die
Zustellung der Ladung zur Hauptverhandlung an einen vom Angeklagten gewahlten
Wohnort erscheint mt)glich. Dabei ist jedoch wegen der Gefahr der Zustellung
von Mitteilungen an eine fiktive Adresse ein umsichtiges Vorgehen angebracht.
Die Tatsache, daB der Betroffene bereits indirekt von der Strafverfolgung gegen
ihn Kenntnis erlangt hat, kann die staatlichen Instanzen im Falle unzureichender
Bemuhungen. den Betroffenen von dem gegen ihn laufenden Verfahren in Kenntnis
zu setzen, grundsatzlich nicht entlasten.4

Ein gewissenhaftes Zustellungsverfahren ist. wie bereits dargelegt. eine
Voraussetzung, um feststellen zu konnen, ob der Angeklagte auf sein Anwesenheits-
recht verzichtet hat. Die Arbeit befaBt sich mit der Frage, ob ein Angeklagter auf
sein Recht der Anwesenheit waihrend der Hauptverhandlung uberhaupt verzichten
kann. Man kOnnte die Auffassung vertreten. daB die Anwesenheit des Angeklagten
fur die Wahrheitsfindung. zur Bestimmung der angemessenen Strafe, fur die
Unmittelbarkeit der Beweisfuhrung und zur Sicherstellung der Rechte der
Verteidigung essentiell ist. Der EGMR hat in der Sache Colozza den Mitgliedstaaten
grundsatzlich die MOglichkeit gelassen. ein Abwesenheitsverfahren vorzusehen.
Unabdingbar bleibt jedoch, daB erst nach einem sorgfiiltig durchgefuhrten
Zustellungsverfahren davon ausgegangen werden kann. daB der Angeklagte auf
sein Anwesenheitsrecht verzichtet hat.

3        Vgl. EGMR, Urt. v. 29.10.1991, Publ. Ser. A Vol. 212-B (Andersson gegen Schweden) und
EGMR,  Urt.  v.  29.10.1991,  Publ.  Ser.  A  Vol.  212-C C Fedje gegen Schweden).

-1      EGMR, Un. v. 29.10.1992. Publ. Ser. A Vol. 245-C (T. gegen Italien).
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Die Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten ist und bleibt generell
eine Form der Erledigung einer Strafsache, die keine Priiferenz verdient. Die Frage.
ob MaBnahmen zulassig sind, die dazu dienen, den Angeklagten von einer
Hauptverhandlung in seiner Abwesenheit abzubringen. wurde vom Europiiischen
Gerichtshof fur Menschenrechte im Zusammenhang mit dem Recht auf Vertretung
durch einen Rechtsbeistand gepruft. In der Sache Poitrimol gegen Frankreich
entschied der EGMR explizit. daB der Gesetzgeber die MOglichkeit haben muB.
den Angeklagten davon abzubringen. ohne hinreichenden Grund der Hauptverhand-
lung fernzubleiben. Der EGMR liiBt in seinem Urteil offen. ob das Ausbleiben
des Angeklagten ohne hinreichenden Grund generell durch die Versagung eines
Rechtsbeistandes verhindert werden kann. Im konkret zu entscheidenden Fall
allerdings verstieB die Ablehnung der Verteidigung durch einen Strafverteidiger
gegen Art. 6 MRK.

In den der Sache Poitrimol gegen Frankreich folgenden Sachen Lala und
Pelladoah gegen die Niederlande ging es erneut um die Versagung eines
Rechtsbeistandes bei einem zur Hauptverhandlung nicht erschienenen Angeklagten.
In beiden Fallen stellt der EGMR das Interesse am Erscheinen des Angeklagten
in den Vordergrund. Dann trifft er eine Abwiigung zwischen dem Interesse der
Strafrechtspflege am Erscheinen des Angeklagten und der MOglichkeit des
Angeklagten. sich angemessen verteidigen zu konnen. Unter den gegebenen
Umstanden wurde dem Recht auf einen Rechtsbeistand in beiden Fiilien der Vorrang
eingeriiumt. Wichtige Anknupfungspunkte fur dieses Urteil waren die Tatsache,
daB eine Aufhebungsmdglichkeit etwa in Form des Rechtsmittels des Einspruches
nicht bestand. sowie der Umstand, daB die Ablehnung in der letzten Tatsachenin-
stanz erfolgt war. Die Versagung eines Rechtsbeistandes als Moglichkeit, das
Erscheinen des Angeklagten zur Hauptverhandlung zu fOrdern. scheint angesichts
dieser Rechtsprechung zumindest in der Phase des Berufungsverfahrens nicht
moglich.

Kapitel 4 behandelt die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten in
der heutigen Strafrechtspraxis der Niederlande. Entsprechend der bereits
dargestellten Bedeutung des Zustellungsverfahrens im Abwesenheitsverfahren
wird zunlichst das niederilindische Zustellungsverfahren in Strafsachen einer
naheren Betrachtung unterzogen. Das Zustellungsverfahren enthalt bisher nureine
geringe Anzahl an Fiktionen wie etwa die Wohnortwahl. Fur die Frage, ob das
Zustellungsverfahren die im Rahmen der MRK entwickelten Anforderungen erfullt.
ist es wichtig. sich moglichst intensiv um eine Zustellung an eine Adresse zu
bemuhen. an der sich der Betroffene htichstwahrscheinlich auch befindet.

Es scheint. daB sich die Aktivitiiten des Gesetzgebers nach den Entscheidungen
des EGMR in den Sachen Lala und Pelladoah ubernitiBig auf die Vollstreckungspro-
blematik bei in Abwesenheit des Angeklagten ergangenen Urteilen und die damit
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im Zusammenhang stehende Mitteilung des Termins der Hauptverhandlung an
den Angeklagten konzentrieren. Ein anschauliches Beispiel hierfur bildet die zum
1. Februar 1998 in Kraft getretene Neuregelung der Hauptverhandlung.

Die Tatsache. daB sich der Gesetzgeber zunehmend der Benachrichtigung
des Angeklagten zuwendet. ist positiv zu vernierken. Neben den Aktivitaten des
Gesetzgebers ist ferner an die sogenannten AU-Projekte' zu denken. Allerdings
stellt auch die Rechtsprechung des Hohen Rates (Hoge Raad) immer strengere
Anforderungen an die Benachrichtigung des Angeklagten voin Zeitpunkt der
Hauptverhandlung. Eine vom EinwohnermelderegisterderGemeinde abweichende
Adresse in der Berufungsakte muB aufgrund der Rechts,prechung fur das Gericht
AnlaB sein. die Hauptverhandlung zu vertagen. wenn der Angeklagte nicht
erschienen ist und nicht ersichtlich ist. ob die Ladung zur Hauptverhandlung in
der Berufungsinstanz gleichzeitig an die in der Berufungsakte angegebene Adresse
zugestellt worden ist.6 Nach der Rechtsprechung muB bei einem Angeklagten ohne
bekannten Wohn- oder Aufenthaltsort gepruft werden, ob er sich als verurteilter
Straftater in Haft befindet.7 In diesem Fall muB die Adresse der Haftanstalt als
bekannter Aufenthaltsort gelten und muB die Ladung zur Hauptverhandlung dort
zugestellt werden. Andernfalls ist die Ladung nichtig. Bisher verlangt der Hohe
Rat nicht. daB gepruft wird, ob sich ein Angeklagter ohne bekannten Wohn- oder
Aufenthaltsort eventuell in Untersuchungshaft befindet. Hintergrund dieser

Auffassung ist es. daB es keine Datenbank gibt, in der alle Untersuchungshaftlinge
aufgenommen sind. Diese auf technischen Beschriinkungen beruhende Unterschei-

dung zwischen verurteilten, in Haft befindlichen Angeklagten und Angeklagten.
die sich in Untersuchungshaft befinden. scheint angesichts des Berichtes der EKMR
in der Sache Menckeberg gegen die Niederlande kaum haltbar. Die EKMR geht
nach Auffassung des Verfassers zu Recht davon aus. daB ein Hiiftling im
allgemeinen erwarten darf. daB die StrafverfolgungsbehOrden ihn erreichen kijnnen.

Ist der Angeklagte nach einer rechtswirksam zugestellten Ladung nicht zur
Hauptverhandlung erschienen. so ist die Stattgabe eines Antrages auf Aussetzung
der Hauptverhandlung von groBer Bedeutung. um dem Angeklagten mliglicherweise
doch noch die Anwesenheit zu ermijglichen. Unter dem EintluB der europaischen
Rechtsprechung mussen Antriige auf Aussetzung der Hauptverhandlung im
allgemeinen wohlwollend behandelt werden. In diesem Zusammenhang kann man

5       Im Rahmen der AU-Projekte ist es moglich. den Angeklagten gleich nach Festnahine ,'on der
IN,Ii/ei die Ladung auf der Polizeiwache zu zustellen.

6     HR. Urt. 1·. 26.11.1996. NJ 1997,279. m. Anm. Sch.
7      HR. Urt.,. 14.02.1995. NJ 1995. 536. m. Anm. Sch.HRUrt. v. 07.02.1995. NJ 1995,618.

m.  Anm. C sowie HR, Urt. v. 3(}.01.1996,  NJ  1996.601.  m. Anm. Sch.
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sich nach Auffassung des Verfassers nicht mehr auf die vom Hohen Rat entwickelte
Rechtsprechung der sog. "zwingenden Grunde"8 berufen.

Der Vortrag von Rugen und Einwendungen kann in einer Strafsache in der
Hauptverhandlung ausschlieBlich durch den Angeklagten selbst oder durch seinen
Rechtsbeistand in seinem Namen erfolgen. AnlaBlich einerjungeren Entscheidun 
wurde vorgeschlagen, die Moglichkeit einer schriftlichen Verteidigung einzufuhren.
Auf eine schriftliche Einwendung oder Ruge muB bis jetzt. selbst wenn sie in einem
Berufungsschriftsatz enthalten ist, nicht eingegangen werden. Die Moglichkeit,
Rogen und Einwendungen schriftlichen vorzutragen. sollte nach Auffassung des
Verfassers jedoch eingefuhrt werden konnen. Zwar muB eine solche Ausweitung
der VerteidigungsmOglichkeiten auf Strafsachen beschriinkt bleiben, bei denen
es um den Verdacht der Begehung leichterer Straftaten geht. Damit wurde das oft
in diesem Zusammenhang ins Feld gefuhrte Gegenargument entkraftet, eine
schriftliche Verteidigung berge die Gefahr einer Einschriinkung der Mundlichkeit
des Strafprozesses in sich.

Nach Auffassung des Hohen Rates besteht in einem Abwesenheitsverfahren
die Maglichkeit. daB der bei der Hauptverhandlung anwesende Strafverteidiger
im Namen des Angeklagten die Ableistung gemeinnutziger Arbeit anbietet. 10

Geschieht dies, muB sich das Gericht davon Oberzeugen, daB der Angeklagte diesem

Angebot zustimmt. Die Zustimmung kann angenommen werden, wenn dem Gericht
eine schriftliche, vom Angeklagten unterzeichnete Erkliirung vorgelegt wird. Es
scheint nicht ausgeschlossen. daB der Hohe Rat das Angebot der Ableistung
gemeinnutziger Arbeit auch auBerhalb der Hauptverhandlung, etwa in Form eines

Schreibens, fur zulassig halt. Die fur die Verhangung der Strafe der gemeinnutzigen
Arbeit erforderliche Zustimmung kann dann aus dem (schriftlichen) Angebot zur
Ableistung gemeinnutziger Arbeit abgeleitet werden. Der am 27. Juni 1998
eingebrachte Gesetzentwurf Arbeitsstrafen geht diesen vom Hohen Rat vorgezeich-
neten Weg weiter. Die Verhangung einer Arbeitsstrafe in Abwesenheit des
Angeklagten wird damit mOglich. Die erforderliche Zustimmung kann beispielswei-
se auch aus der Stellungnahme der Bewahrungshilfe abgeleitet werden. Es erscheint
dem Verfasserjedoch nicht wunschenswert zu ermaglichen, daB eine Arbeitsstrafe
ausschlieBlich auf der Grundlage schriftlicher Dokumente verhiingt werden kann.
Ein erfolgreicher Verlauf der Arbeitsstrafe hiingt in erheblichem MaBe von der
Motivation desjenigen ab, der sie ableisten muB. Die Anwesenheit des Angeklagten
in der Hauptverhandlung erscheint dem Verfasser wichtig. damit sich das Gericht

8 Nach dieser (altent Rechtsprechung des Hohen Rates hatte der ausgebliebene Angeklagte nur
dann An0pruch auf eine Vertretung durch einen Rechtsbeistand. wenn er zwingende Grunde
fur seine Abw'esenheit darlegen kOnnte.

9     HR. Urt. ,·. 21.01.1997, NJ 1997.388, m. Anm. JR.
10    HR. Urt. v. 18.04.1995. NJ 1996.73. m. Anm. Kn.
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ein zutreffendes Urteil uberdie Moglichkeiten der Verhiingung einer Arbeitsstrafe
bilden kann.

Eine eher prozeBrechtliche Thematik beinhaltet die in Art. 422 n IStPO
enthaltene Regelung. Art. 422 Abs. 3 !11StPOsieht fur die in Absatz 2 vorgegebene
Grundregel eine Ausnahme vor: bei Abwesenheit des Angeklagten in der
Berufungsverhandlung durfen erstinstanzliche bestrittene Zeugenaussagen ohne
weiteres verwertet werden. Art. 422 Abs. 3 n1StPO sanktioniert damit letztendlich
die Abwesenheit des Angeklagten im Berufungsverfahren. Die Bestrafung der
Abwesenheit paBtjedoch nach Auffassung des Verfassers nicht in den niederliindi-
schen StrafprozeB. Die Abwesenheit des Angeklagten muB aus entstehungsge-
schichtlichen Erwiigungen und nach den der StrafprozeBordnung zugrundeliegenden
Grundgedanken als ein Recht des Angeklagten angesehen werden. Der Verfasser
tritt daher fur eine Streichung von Artikel 422 Abs. 3 n1StPO und Art. 377 Abs.
4 n1StPO ein.

Die Rolle des Strafverteidigers im Abwesenheitsverfahren innerhalb der
niederlandischen Strafrechtsptlege war insbesondere unter dem EinfluB der Recht-
sprechung des EGMR erheblichen Verb:nderungen unterworfen. Am 22. September
1994 wurde in den bereits genannten Strafsachen Lala und Pelladoah die
niederlandische. von der Rechtsprechung entwickelte Regelung zur Verteidigung
im Abwesenheitsverfahren vom Europhischen Gerichtshof fur Menschenrechte
fur unvereinbar mit der Europaischen Menschenrechtskonvention erklart. Die vom
Hohen Rat entwickelte Rechtsprechung betreffend die sogenannten "zwingenden
Grunde" wurde vom Europaischen Gerichtshof feir Menschenrechte mit einem
Schlag verworfen. Die genannten Urteile des StraBburger Gerichtes waren unter
anderem AnlaB fur die Einbringung eines Gesetzentwurfes zur Reform der
Hauptverhandlung. Am L Februar 1998 ist die Neuregelung zur Verteidigung im
Abwesenheitsverfahren in Kraft getreten. Danach darf ein Strafverteidiger, der
erklart. zur Verteidigung des abwesenden Angeklagten bevollmiichtigt zu sein.
die Verteidigung im Namen seines Mandanten fuhren. Die in der Neuregelung
enthaltene Voraussetzung. nach der eine Ermachtigung vorliegen muB. bevor der
Strafverteidiger im Namen des abwesenden Angeklagten verhandeln darf. wird
in Teilen der Literaturglekhfalls fur unvereinbar mit der Europaischen Menschen-
rechtskonvention gehalten. Die Bevollmiichtigung stellt nach dieser Auffassung
eine Hurde dar. die mit der vom Europaischen Gerichtshof fur Menschenrechte
verworfenen Rechtsprechung der "zwingenden Grunde" vergleichbar ist. Ein
Angeklagter. der aus welchen Grunden auch immer nicht zu erscheinen wunscht,
kann die Verteidigung in seiner Abwesenheit fiihren lassen. Nach Auffassung des
Verfassers genugt die Neuregelung den Erfordernissen der Europaischen
Menschenrechtskonvention, da nunmehr in jeder Strafsache - unabhiingig von
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den Grunden der Abwesenheit des Angeklagten - ein Strafverteidiger auftreten
kann.

Das Rechtsmittel des Einspruches wird - wie bereits fruher dargestellt - von jeher
als eine Verfahrensgarantie im Abwesenheitsverfahrens zugunsten des Angeklagten
angesehen. Allerdings darf nicht verkannt werden, daB das Rechtsmittel des
Einspruches seit dem Einsparungsgesetz von 1935 innerhalb der niederliindischen

Strafrechtsptlege nur noch ein marginale Rolle spielt, da der Einspruch gegen ein
Urteil in einem Abwesenheitsverfahren ausschlieBlich in den Strafsachen zuliissig
ist. in denen das Rechtsmittel der Berufung nicht gegeben ist. Ein Einspruch nach
einer Berutungsverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten ist in jedem Falle

unzulassig.
AnlaBlich einiger Entscheidungen des EGMR ist das Rechtsmittel des

Einspruches erneut in den Mittelpunkt des Interesses geruckt. Aufgrund der
Entscheidung in der Sache Colozza gegen Italien wurde vermehrt fur eine
Erweiterung des Rechtsmittels des Einspruches eingetreten. Die Sachen Poitrimol.
Lala und Pelladoah waren gleichfalls AnlaB fur Oberlegungen in Richtung auf eine
Ausweitung der EinspruchsmOglichkeit auf das Berufungsverfahren. Eine
Ausweitung des Rechtsmittels des Einspruches kommt insbesondere nach einer

Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten im Berufungsverfahren aufgrund
einer nicht persOnlich zugestellten Ladung oder nach einem Abwesenheitsverfahren
sowohl in erster Instanz als auch im Berufungsverfahren in Betracht. Der Hohe
Rat hat dem Berufungsgericht in jungeren Urteilen eine besondere Prtifungspflicht
bezuglich der Grunde des Angeklagten fUr sein Ausbleiben auferlegt. Ferner deuten
sich im Zustellungsverfahren Entwicklungen an, die darauf abzielen. den
Angeklagten fruher und haufiger uber den Termin der Hauptverhandlung zu
unterrichten. In diesem Zusammenhang ist an die sogenannten AU-Projekte und
die Gesetzesanderung betreffend die Zustellung der Ladung zur Berufungsverhand-
lung an den Bevollmlichtigten bei Einlegung der Berufung zu denken. Nach

Meinung des Verfassers besteht aufgrund dieser Entwicklungen und insbesondere
im Hinblick auf die Rechtsprechung des Hohen Rates keine Notwendigkeit zur
Ausweitungdes Rechtsmittelsdes Einspruches auf die Phase des Berufungsverfah-
rens.

Kapitel 5 widmet sich der Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten
aus internationaler Perspektive. Die Untersuchung stellt die Regelungen zur
Abwesenheit des Angeklagten anhand des internationalen Strafrechts und einiger
ausliindischer Rechtssysteme dar. Hauptziel des 5. Kapitels ist es, ein anschauliches

und moglichst inspirierendes Bild von den Auffassungen zur Hauptverhandlung
in Abwesenheit des Angeklagten auBerhalb des niederliindischen StrafprozeBrechtes
zu vermitteln.
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Aus den Ausfuhrungen zum Auslieferungsrecht ergibt sich. daB in Abwesen-
heit des Angeklagten ergangene Urteile ott als besondere Kategorie angesehen
werden. Artikel 5 Abs. 3 des niederliindischen Auslieferungsgesetzes legt fest,
daB die Auslieferung in den Fallen. in denen der Angeklagte in Abwesenheit zu
einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, einem Auslieferungs,antrag nur
stattgegeben wird. wenn die betreffende Person hinreichend Gelegenheit hatte oder
noch erhalt. sich zu verteidigen. In der tiiglichen Praxis des Auslieferungsrechtes
kommt den von den Niederlanden geschlossenen internationalen Obereinkommen

die grollte Bedeut,ing zu. Auffallend ist zuniichst der von den Niederlanden zu
Artikel 1 des Europaischen Auslieferungsubereinkommens gemachte Vorbehalt.
Dieser Vorbehalt beinhaltet, daB eine Auslieferung zum Zwecke der Vollstreckung
eines in Abwesenheit des Angeklagten ergangenen Urteils verweigert werden kann.
wenn der Betroffene im ersuchenden Staat keine hinreichende Gelegenheit hatte.
sich zu verteidigen und diese Gelegenheit auch nicht mehr erhalten wird. lin
Hinblick au f die Urteile des EGMR in den Sachen Lala und Pelladoah kommt der
Verfasser zu dem SchluB. daB dieser Vorbehalt von einer gewissen unangebrachten
Selbstgefalligkeit zu zeugen scheint. Im Rahmen der Ratifizierung des Benelux-
Auslieferungsubereinkommen  hat der niederlbindische Gesetzgeber festgelegt,
daB die Auslieferung aufgrund eines in Abwesenheit des Angeklagten ergangenen
Urteils unproblematisch ist, da der Angeklagte hinreichende Moglichkeiten hatte,

Einspruch einzulegen bzw. diese Moglichkeit noch erhalten wird. Es ist nicht
gekliirt, wie diese Anmerkung im Verhilltnis zum niederliindischen StrafprozeBrecht
zu sehen ist, demzufolge der in Abwesenheit verurteilte Angeklagte nur in wenigen
Fiillen die MOglichkeit hat, das Urteil mit dem Rechtsmittel des Einspruches
anzugreifen.

Das Europiiische Obereinkommen betreffend die internationale Wirksanikeit
von Strafurteilen sieht fur den Verurteilten die MOglichkeit vor. gegen ein in seiner
Abwesenheit ergangenes Urteil im Sinne des Ubereinkommens ein Rechtsmittel
einzulegen. Die Obernahme der Strafvollstreckung findet aufder Grundlage dieses
Ubereinkommens erst dann statt. wenn der Betroffene von der Gelegenheit, sich
doch noch zu verteidigen, keinen Gebrauch macht.

Die Arbeit geht im fulgenden kurz auf das dem Internationalen Gerichtshof
zur Verfolgung der Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien zugrundeliegende
ProzeBrecht ein. Im Rahmen der Entstehungsgeschichte dieses Gerichtshofes wurde

die Frage. ob ein Abwesenheitsverfahren vorgesehen werden soil oder nicht.
ausfuhrlich behandelt. Im Verfahren muB dem Angeklagten eine Anklage. ein
sogenanntes "indictment" zugestellt werden. Dem "indictment" muB ferner ein
"warrant of arrest" beigefugt sein. der an den Staat gerichtet ist. in dem sich der
Betroffene vermutlich aufhalt. Gelingtes nicht. innerhalbeinerangemessenen Frist
das 'indictment" /uzustellen. wird das sogenannte "Rule 61"-Verfahren gestartet.
Dabei handelt es sich um ein Verfahren. in dem das "indictment" Offentlich verlesen
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wird. Ein internationaler Haftbefehl kann erlassen werden, wenn das "Trial
Chamber" zu der Auffassung gelangt. das "there are reasonable grounds for
believing that the accused has committed all or any of the crimes charged in the
indictment.' Auf diese Weise wird, ohne daB die Sache formlich in Abwesenheit
des Angeklagten abgeschlossen wird, doch mehr oder weniger eine Art von
Verurteilung gegen den Angeklagten ausgesprochen. Im Verfahren des Stiindigen
Europaischen Gerichtshote . des,sen Einrichtung im Sommer 1998 in Rom
beschlossen worden ist, ist die Anwesenheit des Angeklagten bei der Hauptverhand-
lung als Ausgangspunkt gewiihlt worden.

Kapitel 5 stellt ferner die Systeme von drei europiiischen Nachbarliindern vor.
Frankreich und Belgien werden kurz behandelt. Das deutsche System wird aufgrund
der interessanten Gesichtspunkte. die dort der Anwesenheit des Angeklagten
wiihrend der Hauptverhandlung zugrunde liegen. ausfuhrlicher untersucht.

Das franzOsische System weist eine Anzahl von Abweichungen vom nieder-
landischen StrafprozeBrecht auf. Ausgangspunkt ist auch hier die Anwesenheit

des Angeklagten. Ist der Angeklagte ohne hinreichenden Grund nicht bei der
Hauptverhandlung anwesend, wird dies in vielen Fiillen durch die Annahme einer
fiktiven kontradiktorischen Verhandlung gewissermaBen sanktioniert. In vielen
Situationen ist dann dementsprechend eine Verteidigung durch einen Strafverteidi-

ger nicht moglich. Das belgische Abwesenheitsverfahren basiert noch immer so
wie auch das ubrige StrafprozeBrecht auf dem alten "Code d Instruction criminelle".
Auffallend an der belgischen Regelung ist die Auslegung des Begriffes Abwesenheit
anhand dessen, was sich in der Hauptverhandlung ereignet hat. Erscheint

beispielsweise der Angeklagte zu Beginn der Hauptverhandlung und verlaBt er
wahrend der Vernehmung der Zeugen und bevor er selbst befragt werden kann.

den Sitzungssaal. wird dies als Abwesenheit des Angeklagten angesehen. Das
Rechtsmittel des Einspruches kann in sehr weitem Umfange eingelegt werden.

lin deutschen StrafprozeBrecht ist der Angeklagte zur Anwesenheit in der
Hauptverhandlung verpflichtet. Nur unter besonderen Umstanden kann ein
Angeklagter in Abwesenheit verurteilt werden. Wesentlicher Hintergrund fur die
Pflicht zur Anwesenheit des Angeklagten ist ein sehr ausgepragtes Unmittelbarkeit-

sprinzip. das dem deutschen StrafprozeB zugrundeliegt. Die Mtiglichkeiten. den
Angeklagten in Abwesenheit zu verurteilen. sind auf weniger schwere Delikte
begrenzt. Auch hier gelten jedoch strenge Voraussetzungen. Der Angeklagte muB
von der Hauptverhandlung in Kenntnis gesetzt worden sein und aufjeden Fall
zumindest einmal von einem Richter zur Sache vernommen worden sein. Auffallend
ist ferner, daB der Angeklagte nach deutschem StrafprozeBrecht verhandlungsfahig
sein muB. Steht er etwa unter dem EinfluB von Betiiubungsmitteln und kann sich
aus diesem Grunde nicht verteidigen. ist er nicht verhandlungsfiihig und wird
dementsprechend als bei der Hauptverhandlung nicht anwesend angesehen.
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Erscheint der Angeklagte im Berufungsverfahren nicht zur Hauptverhandlung,
so fuhrt dies dazu. daB die vom ihm eingelegte Berufting verwc,ifen wird. Hat die
Staatsanwaltschaft gleichfalls oder ausschlieBlich Berufung eingelegt. so wird die
Berufung nicht in Abwesenheit des Angeklagten verworfen. SchlieBlich ist auf
die im deutschen StrafprozeBrecht vorgesehene Moglichkeit. eine Strafsache im
sogenannten (schriftlichen) Stratbefehlsverfahren abzuschlieBen, hinzuweisen.
Diese Erledigungsmoglichkeit aufgrund von § 408 dStPO wird vor allem dann
eingesetzt. wenn der Angeklagte nicht zur ordentlichen Hauptverhandlung
erschienen ist.

Kapite! 6 enthiilt in Form einer SchluBbetrachtung eine Gesamtschau der
verschiedenen Aspekte, die in der Hauptverhandlung in Abwesenheit des
Angeklagten eine Rolle spielen. Das Abwesenheitsverfahren hat sich innerhalb
der niederlandischen Strafrechtspflege nach und nach entwickelt. Seine heutige
Ausgestaltung wird vom Verfasser unbeschadet einiger kritischer Anmerkungen
positiv bewertet. Insbesondere die Rechtsprechung des Hohen Rates bietet die
notwendigen Garantien gegen eine zu Unrecht erfolgte Verurteilung in Abwesenheit
des Angeklagten. Allerdings ist eine weitere Verstarkung der kontradiktorischen
Elemente im Abwesenheitsverfahren angebracht. Eine zu starke Betonung der
ZweckmiiBigkeit muB bei zuk;inftigen Entwicklungen im Bereich des Abwesenheits-
verfahrens vermieden werden. Die Anwesenheit des Angeklagten wiihrend der
Hauptverhandlung bleibt ein wichtiges Anliegen zum Zwecke der Wahrheitsfindung.
der unmittelbaren Beweisfuhrung, der Zuverlassigkeit des richterlichen Urteils
und der Wahrung der Verteidigungsinteressen.
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Stellingen behorende bij het proefschrift Het verstek in
strafzaken van M.J.A. Plaisier

1.      Een verschijningsplicht voor de verdachte in strafzaken dient niet te worden

ingevoerd.

2.     De voorgeschreven machtiging van de raadsman om in afwezigheid van de
verdachte de verdediging te kunnen voeren, is niet in strijd met artikel 6
EVRM.

3.      Het rechtsmiddel verzet behoeft niet te worden uitgebreid tot de apptlfase.

4.      De nieuwe regeling van het onderzoek ter terechtzitting per 1 februari 1998
heeft weinig tot geen toegevoegde waarde voor het strafproces.

5.      De titel van wetsvoorstel Reparatiewet 1 en de omvang van 78 pagina's doen
het ergste vermoeden (TK 1997-1998,25 836, nrs. 1-2).

r

6.    Slechts een beperkt aantal AIO's en OIO's is zich niet bewust van welk
voorrecht hen met het schrijven van een proefschrift ten deel is gevallen.

7.     De meest productieve werktijd ligt tussen 08.45 uur en 16.45 uur.

8.  Uit de veel gehoorde klacht dat door de ADV-dagen de werkdruk is
toegenomen blijkt dat dit middel ter oplossing van de werkloosheid volledig
is mislukt.

9.     Vooruitkomen is anticiperen op stilstand.

10. Zonder planning weet je niet of alles volgens plan is verlopen.
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